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Disse sider, som afslutter et toårigt projekt, er ikke en rapport fra et udviklingsarbejde i traditionel 

forstand. Vi har i stedet valgt en form hvor vi kort skitserer projektets undersøgelsesdesign og 

metode for derefter at gå videre til tre mere substantielle afsnit. Disse tre afsnit er analyser og 

fortolkninger af hver sit udvalgte tema på baggrund af projektets empiri. Vores iagttagelser og 

overvejelser samles til sidst i en afsluttende konklusion som også rummer et didaktisk udblik i form 

af to konkrete anbefalinger til arbejdet med multimodale tekstformer i skolen. Der er således 

udeladt længere teoretiske redegørelser for til gengæld at vinde en lettere tilgængelighed med 

henblik på projektets resultater. Med denne henvendelsesform sigter vi især til lærerstuderende i 

dansk, som vi håber, vil kunne anvende og lade sig inspirere af viden fra dette projekt til videre 

studier og undersøgelser, men også lærere og andre fagfolk med interesse i arbejdet med 

litteraturundervisning og digitale multimodale udtryksformer vil kunne læse med. 

Vi vil gerne rette en stor tak til 7. årgang på N. Kochs Skole og deres lærer, Ulla, som velvilligt 

stillede sig til rådighed for projektet. 

Forfatterne, Aarhus, juni 2012 

 

 

 



2 
 

Indhold: 

Undersøgelsesdesign……………………………………………………………………………….s. 2 

Fremgangsmåde i analysen af kvalitative data…………………………………………………….s. 4 

1. Tematiske analyse……………………………………………………………………………...s. 5 

2. Tematiske analyse…………………………………………………………………………….s. 14 

3. Tematiske analyse…………………………………………………………………………….s. 27 

Konklusion og didaktiske anbefalinger…………………………………………………………..s. 33 

Referencer………………………………………………………………………………………...s. 36 

 

 

Undersøgelsesdesign 

Udviklingsarbejdet, som er centreret omkring danskundervisningen på N. Kochs Skoles 6. og 7. 

årgang i Aarhus, startede i 2010. Projektets første fase er beskrevet i delrapporten 

Litteraturpædagogik og nye medier, juni 2011. I projektets anden fase gik vi videre med at 

undersøge elevernes arbejde med digitale multimodale udtryksformer, men denne gang under en 

mere fri projektarbejdsform. Vi var inspireret af de seneste teorier om eleven som didaktisk 

designer (Gynther 2010, Sørensen, Audon, Levinsen 2010), og lod derfor eleverne selv vælge deres 

digitale udtryksformer i et 4 ugers projektforløb med romanen Djævelens lærling af Kenneth Bøgh 

Andersen. Vores fokus var ligesom det første år på hvordan eleverne udtrykker sig via multimodale 

udtryksformer og hvorvidt disse produkter afspejlede en anderledes erkendelse af den litterære 

tekst. Baseret på læserorienteret litteraturteori om samspillet mellem tekstens intentionalitet og 

læserens reception (Iser 1978) var hypotesen således at nye multimodale udtryksformer kan skabe 

andre inferensdannelser hos læserne. Vores undersøgelsesdesign er fremstillet i denne model: 
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Metodisk kan vores undersøgelse karakterises som implementeringsforskning idet vi på forhånd 

designede et undervisningsforløb sammen med klassens lærer. Dette didaktiske design blev herefter 

gennemført af læreren alene i et 4 ugers forløb, og hver uge evaluerede og justerede vi sammen med 

læreren designet. Dermed fik vi en rolle som iagttagere af praksis i klasseværelset uden at vi selv 

intervenerede. Som det fremgår valgte vi at indsamle data kvalitativt gennem et 

fokusgruppeinterview, løbende logsbogsregistreringer, videooptagelser af elevernes afsluttende 

fremlæggelser samt en nærmere analyse af elevernes gruppeprodukter. Endelig indgik der en 

kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse ved projektets start med det formål at afdække 

elevernes forforståelse. Det er disse data som udgør projektets empiri og som ligger til grund for 

rapportens tre tematiske afsnit. 

I analysen af elevernes multimodale produkter indgik den analysemodel som vi udviklede i 

projektets første del (se delrapport 1, 2011). Som beskrevet i delrapporten, hviler modellen på et 

socialsemiotisk grundlag, med henblik på at afdække den multimodale kohæsion og affordans, men 

den inddrager også overvejelser over teksternes uudsigelige æstetiske dimension. 
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Fremgangsmåde i analysen af kvalitative data:  

Til bearbejdning af den indsamlede empiri har vi anvendt en såkaldt Thematic Analysis, som 

indbefatter en analyse af materialet på tre kodningsniveauer med henblik på mønsterdannelse og 

tematiske udledninger. På baggrund af kodning på niveau 1-2 har vi indkredset og identificeret tre 

temaer. På 3. ordensniveau – det interpretative niveau – vil de dannede meningsenheder og 

identificerede mønstre blive sammenholdt med relevant teori som uddyber og forankrer de 

tematiske mønstre i begreber og videnskabelig teori.  

 

I det følgende vil vi præsentere en analyse og fortolkning af pågældende tre tematiske mønstre, som 

leder frem til en række hypotesedannelser, der i projektets sidste og opsamlende del vil blive 

syntetiseret og perspektiveret i form af didaktiske anbefalinger. Første tema sætter fokus på 

forholdet mellem den skriftsproglige repræsentation og andre multimodale udtryksformer herunder 

udnyttelsen af affordans. I den efterfølgende tematiske analyse vil vi behandle begrebet 

inferensdannelse – herunder hæmmende og fremmende faktorer for inferensdannelse. Og endelig 

vil vi i den tredje og sidste tematiske analyse beskæftige os med eleven som didaktisk designer.  
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1. Tematiske analyse 

Analyse og fortolkning af forholdet mellem den skriftsproglige repræsentationsform og andre 

multimodale udtryksformer herunder udnyttelsen af affordans 

I det følgende vil vi først kort beskrive nogle udvalgte observationer fra opstarten på forløbet, 

derefter vil vi på 2. ordens niveau indkredse og kategorisere nogle tematiske mønstre med særligt 

fokus på brugen af forskellige modaliteter og repræsentationsformer, hvilket til slut vil blive 

diskuteret og behandlet i tilknytning til vores problemstilling for projektet som helhed. 

Eleverne fremstod generelt meget motiverede for at komme i gang med projektet. Umiddelbart efter 

den første introduktion til projektet gav eleverne udtryk for at de vidste hvad de skulle og ville og at 

de ønskede at komme i gang med projektet her og nu. Deres ønske blev taget til efterretning af Ulla, 

deres dansklærer. Eleverne fandt sammen i grupper, dannet på baggrund af deres individuelle ønske 

om fordybelse i udvalgte personrelationer (jf. klassens indledende arbejde med aktantmodellen), og 

tog herefter fat på projektets første del om at udvælge medie og design af egen præsentation. 

I den første del af arbejdet med projektet bemærker vi særligt to grupper, der træder frem på grund 

af deres udtalte engagement og koncentration i tilgangen til projektet. Gruppe 2 samles alle omkring 

computeren og går straks i gang med at indkredse en konkret problemstilling til projektet. Efter den 

første lektion med design af præsentation har gruppen fået identificeret en problemstilling, de har 

valgt prezie som medie og har udvalgt farverne gul, orange, rød og sort som baggrundsfarve i 

præsentationen, og endelig er gruppen også i fuld gang med at undersøge skabelonerne til 

programmet. Gruppens koncentration og handlekraft synes således at stemme fint overens med den 

motivation og arbejdslyst vi observerede i dagens første lektion fælles på klassen. Gruppe 5 

udmærker sig ligeledes, men på en lidt anden vis. De fremstår ligesom gruppe 2 meget motiverede 

og engagerede og går straks i gang med projektet. Karakteristisk for denne gruppe er deres 

diskussionslyst og fordybelse i litteraturlæsningen. Gruppen arbejder således meget koncentreret 

med romanen, og bruger forholdsmæssig meget tid på at diskutere og indkredse en problemstilling, 

men udviser en vis tilbageholdenhed over for udvælgelse og inddragelse af deres medie til 

projektpræsentationen. Først da gruppens eneste dreng to lektioner før fremlæggelsen sætter sig til 

computeren, får gruppen for alvor taget hul på at designe deres præsentation.  
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Analyse og kategorisering af multimodale udtryk og andre repræsentationsformer  

I det følgende vil vi med afsæt i en udvalgt gruppe og deres preziepræsentation analysere 

anvendelsen af multimodale udtryksformer overfor de mere klassiske repræsentationsformer såsom 

talen (den mundtlige fremlæggelse) og den skriftsproglige diskurs. Analysen vil udmunde i tre 

hypoteser om elevernes multimodale kompetence. Hypoteserne vil efterfølgende blive 

perspektiveret og belyst med inddragelse af yderligere to andre preziepræsentationer efterfulgt af en 

opsamling og konklusion. 

Gruppe 2´s preziepræsentation består af to dele; den første del af prezien er hovedsagelig 

skriftbåren og indeholder forskellige eksempler på Filips udvikling fra menneske til djævel fra 

romanens begyndelse og til dens afslutning. Den anden del af gruppens præsentation består af en 

billedserie med lyd, der afspejler Lucifers rejse til helvede.  

I den første prezie som udelukkende består af tekstblokke, fremkommer gruppen med en 

selvstændig fortolkning af Lucifers karakter, som ikke fremgår direkte af romanen. Gruppen 

konkluderer på baggrund af deres udvalgte problemformulering
1
, at Lucifer ikke er rendyrket ond, 

idet han både vælger Filip, et menneskebarn, som sin efterfølger, fremfor djævledrengen Aziel. 

Hensigten med at vælge Filip til lederdjævel er at sikre en efterfølger til tronen, der kan fastholde en 

vis orden og stabilitet i såvel Helvede som på jorden. Karakteristisk for denne preziepræsentation 

er, at den udelukkende består af mindre tekstfragmenter kombineret med en mundtlig fremlæggelse, 

hvor gruppens medlemmer på skift læser højt, hvad de har skrevet i deres prezie.  

Preziepæsentationens anden del består af en ”film” eller en serie håndtegninger tilsat forskellige 

lydeffekter og underlægningsmusik.  Første billede skal illustrere himlen og viser Gud (som jøde 

med afrohår), Lucifer afbildet som engel og den græske gudinde Amor.  I næste ”billede” er der 

fokus på en dialog mellem Lucifer og Gud, hvor guds røst er indtalt af en elev med en affekteret og 

karikeret betoning. I det følgende ”billede 2” er fokus på Guds svar til Lucifer i form af et kort klip 

fra Obamas indsættelsestale til amerikansk præsident, der lyder som følgende:  ”it doesn´t matter 

whether you are black or white, asian, latino, american[…]rich, poor, gay, straight”. Med disse ord 

afviser gud Lucifers fristelse og styrter ham i helvede. ”Billede 3” viser englen Lucifer, afbildet 

med visne blade langsomt dalende. Fløjtetemaet, der indtil da har fungeret som et melodisk lydspor 

                                                           
1
 Problemformuleringen lyder således: ”Lucifer virker god på mange måder, er han i virkeligheden ond, har hans 

godhed og ondskab noget at gøre med at han engang har været i himlen, hvis Lucifer var helt igennem ond, ville Filip 
så være hentet ned, eller havde Lucifer valgt en djævel som Aziel i stedet”. 
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i billedserien ændres nu til ondsindet latter (guds) efterfulgt af et højlydt og skingert skrig, en 

effektlyd hentet fra en gyserfilm, da Lucifers forvandling fra engel til djævel er fuldendt.   

                         

 

Et væsentligt forhold i præsentationen er den humoristiske, naivistiske eller måske snarere letkøbte 

og kiksede karikatur af englen (Lucifer), Amor og Gud, som dekonstruerer præsentationens seriøse 

og æstetiske udtryk i glimt. Man undrer sig over gruppens valg af karikaturer, som synes tilfældig 

og ureflekteret. Hvorfor indgår Amor overhovedet som en del af persongalleriet? Hvorfor er Gud 

afbildet som en kikset vildmand, hvorfor fremstår Lucifer først som en barnagtig engel, dernæst 

som en karikeret djævel? Et tilsvarende divergerende udtryk gør sig gældende på lydsiden, der 

tilsvarende efterlader et uensartet indtryk af Lucifer, der heller ikke her synes at stemme overens 

med de værdier og egenskaber, gruppen tillægger Lucifer i den første prezie. Gruppen efterlader 

således et blandet og modstridende indtryk af seriøsitet, dels i form af Obamas indsættelsestale, dels 

med reference til deres første og skriftbårne prezie, kontra useriøsitet jf. de kiksede naivistiske 

håndtegninger. Remedieringen af den litterære læsning bærer præg af de valgte modaliteters 

affordans
2
, der både skal illustrere et indtryk af personrelationerne, markere humor og ironisk 

distance og inferensdannelse. Konsekvensen heraf er en udsigelse i retning af: ”vi mener det, og 

mener det alligevel ikke”.  

Ud fra en helhedsbetragtning indeholder billedserien et komplekst og ikke kohærent multimodalt 

udtryk. Særlig interessant er klippet fra Obamas tale, hvor han som svar på Lucifers fristelse taler 

om alle menneskers rettigheder uanset race, social stand og seksuelle tilhørsforhold. Hermed synes 

at blive tilføjet et ekstra og ganske subtilt æstetisk udtryk i gruppens præsentation af gud, som den 

altfavnende og hårdt straffende, krydret med en etnisk mikstur af noget jødisk, latino (afrohåret) og 

amerikansk/afrikansk (jf. Obamas tale). Udtrykket og karakteristikken synes således at være både 

                                                           
2
 Anne Løvland (2009): ”Sammensatte fagtekster” p. 124 fra: At læse i alle fag 
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kompleks og kontrastfuld, og peger i retning af en sublim (uudsigelig) æstetisk dimension, som er 

vanskelig at afkode entydigt.  

Begrebet den sublime æstetik er hentet hos Lisbet Thorlacius med inspiration fra Jean Francois 

Lyotard, og betegner en bevidst eklekticisme, hvor kontrasterende stilarter sammensættes på nye og 

innovative måder, og tilsammen frembringer et nyt og anderledes æstetisk udtryk. Thorlacius 

anvender begrebet i sin analyse af websites hvor forskellige modaliteter såsom billeder, flash 

elementer, farver og andre typer af design sættes sammen på nye og kontrasterende måder.
3
 

Æstetikbegrebet i denne kontekst bygger ikke på de klassiske skønhedsidealer, men betragtes 

derimod som en oplevelse der opstår i mødet mellem noget kendt og ukendt som tilsammen 

frembringer en anden og anderledes æstetik. Ud fra en fænomenologisk tilgang anskues den 

æstetiske dimension både som en visuel oplevelse hos den motiverede og modtagelige modtager, en 

dimension som denne tilskriver værket eller teksten, og samtidig er her tale om en immanent 

dimension i selve værket/teksten. Årsagen til at vi vælger at anvende begrebet sublim æstetik i 

denne kontekst er, at vi i ovennævnte prezie møder et æstetisk udtryk, som netop blander kendt og 

ukendt, det seriøse udtryk kontra det useriøse i en glidende bevægelse mellem karikerede ikoner, 

underlægningsmusik, Obamas indsættelsestale, stereotype gyserlyde og elevernes egen karikerede 

dramatisering. Man efterlades således som beskuer med et legende æstetisk udtryk i mødet med 

modaliteternes affordans, som ikke kan afkodes og fortolkes entydigt.  

Et sidste forhold som synes værd at nævne i gruppe 2´s præsentation er selve formidlingen, som 

hovedsagelig er tavs og udelukkende oppebåret af de to preziepræsentationer. Dog er det værd at 

bemærke at hvor den første og skriftbårne prezie læses op med enkelte supplerende bemærkninger 

fra oplægsgruppens side, formidles billedserien med lydeffekter (filmen) i tavshed. Billedserien 

afføder efter fremvisningen en spontan reaktion fra en elev i klassen, der udbryder ”Hvad var det?”, 

hvortil gruppen som det eneste replicerer: ”Det er Lucifer, der styrter i helvede”.  

Det er således interessant og tankevækkende, at gruppen ikke formidler og ekspliciterer deres 

hensigt med og valg af modaliteter i tilknytning til billedserien ”filmfremvisningen”, men kun 

prioriterer at formidle den første skriftbårne fortolkningsdel. 

Gennemgangen af gruppe 2´s preziepræsentation fører til følgende tre hypoteser, som vi vil arbejde 

videre med i efterfølgende analyser: 

                                                           
3
 Lisbet Thorlacius (2009): ”Website-analyse” p. 341-341 fra: Analyse af billedmedier 
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1. De multimodale udtryksformer synes for eleverne at være nemmere tilgængelige også 

afkodningsmæssigt, hvorfor de ikke tillægges samme betydning og værdi i den mundtlige 

formidling som det skriftbårne udtryk.  

2. Eleverne synes ikke at være bevidste om modaliteternes affordans; hvordan de virker 

enkeltvis eller i sin helhed. Udvælgelsen af multimodale udtryk synes snarere at basere sig 

på en mere legende og intuitiv tilgang, vekslende mellem ironisk distance, inferensdannelse 

og tilfældighed.  

3. Eleverne mangler vurderingskriterier i evalueringen af deres produkter. De har ikke den 

fornødne viden om forskellige multimodale udtryk og repræsentationsformer til at spørge 

undersøgende ind til de fremviste preziepræsentationer.   

 

Ovenstående hypoteser vil danne grundlag for den efterfølgende analyse og fortolkning af fire andre 

gruppers projekter. I efterfølgende analyse af gruppe 5´s preziepræsentation vil vægtningen af 

skriftlighedsprincippet, hypotese et, udgøre et centralt omdrejningspunkt i analysen af deres 

produkt. 

Gruppe 5´s projektpræsentation påkalder sig opmærksomhed af en ganske anden art, idet gruppens 

preziepræsentation hovedsagelig består af tekstblokke dog med inddragelse af tre modaliteter: 

effektlyd af et biluheld i præsentationens anslag, en silhuet der afbilder Filip og et billede af 

romanens omslag. Karakteristisk for gruppens præsentation er deres mundtlige fremstilling og 

oplæsning af manuskript, som fortrinsvis består af udvalgte episodiske nedslag i teksten med fokus 

på relationen mellem Filip og Aziel. Præsentationen er primært fortolkende på et redegørende 

niveau uden uddybende analyseeksempler. Gruppen gør derimod flittigt brug af beskrivende, 

berettende og dramatiserende fremstillingsformer dog uden reel anvendelse af mediets muligheder 

for remediering med inddragelse af andre modaliteter end talte og skrevne ord. I tilknytning til 

begrebet om eleven som didaktisk designer er det således iøjnefaldende at gruppen slet ikke 

eksperimenterer eller remedierer, men derimod anvender en mere traditionel og klassisk 

præsentation i form af oplæsning af manus. De dramatiserende parafraser er til gengæld interessante 

i den forstand at elevgruppen med denne repræsentationsform (det talte og skrevne ord) forsøger at 

skabe deres eget selvstændige udtryk og eksperimentere med fremlæggelsesformen. De er åbenlyst 

tilbageholdende over for at eksperimentere og afprøve mediets multimodale muligheder, men 
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forsøger i stedet inden for den kulturelle skriftsproglige kode, de er vante med, her ordet, at afprøve 

nye måder at fremlægge og formidle på.  

Gruppe 4 vælger ligesom de øvrige grupper at anvende prezie som præsentationsmedie. Og 

tilsvarende de to ovennævnte grupper vælger gruppe 4 også at anvende tekstblokke som deres 

primære og foretrukne modalitet, men i analysen af deres produkt vil vores fokus primært være på 

hypotese to, der retter sig imod elevernes manglende bevidsthed om modaliteternes affordans, samt 

gruppens intuitive valg af multimodale udtryksformer, der synes at veksle mellem seriøse forsøg på 

inferensdannelse, tilfældighed og ironi. Udvælgelsen af multimodale udtryk synes snarere at basere 

sig på en mere legende og intuitiv tilgang, vekslende mellem ironisk distance, inferensdannelse og 

tilfældighed.  

Udover de afgrænsede tekstblokke inddrages tre fotos, dels af Fillip som nørd før han ankommer til 

helvede, dels som ond i helvede med røde øjne, sorte horn i panden og hugtænder, og endelig 

afbildes Satina som letpåklædt kvinde med røde horn og hugtænder. 

  Figur 2 

Karakteristisk for denne preziepræsentation er fraset den udtalte brug af skriftlig modalitet, dels 

brugen af fotos, dels gruppens redegørelse af projektarbejdsformen på et metasprogligt niveau. I 

præsentationen fremgår af figur 2 og 3, hvordan de med afsæt i problemformuleringen vil ”...læse i 

bogen og tolke steder hvor vi syntes hun giver udtryk for kærlighed over for Filip…”, endvidere 

ekspliciteres, hvorfor de ønsker at undersøge det, idet svarene ikke står at læse direkte i bogen, men 

fordrer inferensdannelse (figur 3). Dette efterfølges af en længere sammenhængende tekststykke, 

der understøtter og bekræfter hypotesen om at Satina er forelsket i Filip. Gruppen viser på den måde 

en eksplicitering af deres tilegnelsesproces og forsøg på at læse med fordobling (inferensdannelse). 

Figur 1 
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Figur 3 

     Figur 4 

Som nævnt indgår også tre manipulerede og karikerede fotos af Filip som henholdsvis god og ond 

og en letpåklædt Satina i præsentationen. Brugen af billeder synes på flere måder at stemme overens 

med gruppe 2 og deres brug af karikaturer, som i overvejende grad forvrænger og latterliggør 

karaktererne, hvilket i nærværende sammenhæng særligt gælder den onde Filip og letpåklædte 

Satina, som også her synes at omgærde projektet og karaktererne med en udtalt ironisk distance. 

Årsagerne hertil er formentlig flertydige, og kan både handle om hurtige og urefleksive valg i 

udvælgelsen af multimodale resurser, om usikkerhed og manglende erfaring med andre 

repræsentationsformer og teknologi, fx tegneprogrammer, og endelig kan det også handle om 

manglende evne til at skabe indre billeder af personernes fremtoning, jf. en utilstrækkelig 

scenariekompetence og mangelfuld evne til at læse mellem linjerne.  

I den efterfølgende evaluering af projektet inviterer dansklæreren Ulla, til en refleksion over brugen 

af tekstblokke som repræsentationsform. Hun spørger gruppen direkte om ”man kan eller skal 

overveje at anvende stikord fremfor lange tekstblokke?”.  Gruppen udtrykker en udtalt tilfredshed 

med præsentationen og brugen af tekstblokke. Flere af klassens tilhørere bekræfter præsentationens 

overskuelighed og vellykkethed, en enkelt elev efterlyser dog flere skabeloner i præsentationen. 

Også i denne gruppe bekræftes tendensen til at anvende skriften som den foretrukne modalitet. Vi 

fristes her til at fortolke den skriftsproglige dominans som udtryk for elevernes manglende erfaring 

med multimodale udtryksformer, hvorfor skriften fortsat anses for at være den mest saglige 

formidlingsform. Desuden at skriften modsat andre modaliteter og repræsentationsformer såsom 

billeder er mere krævende og fordrer flere afkodningsfærdigheder, jf. hypotese 1.  

I bearbejdningen af det overordnede tema om forholdet mellem det skriftsproglige udtryk og andre 

multimodale udtryksformer, vil vi sluttelig inddrage en fjerde og sidste prezie, hvor vores fokus 

anlægges på hypotese to og tre, der omhandler elevernes manglende bevidsthed om modaliteternes 

affordans, samt deres manglende evne til at analysere og vurdere brugen af multimodale resurser. 
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Sidste del af den tematiske analyse vil indeholde opsamlende betragtninger på de tre opstillede 

hypoteser med refleksioner over mundtlighedsaspektet i selve formidlingssituationen.  

Forholdet mellem Filip og Aziel udgør prezieprojektets indholdsmæssige og analytiske 

genstandsfelt. Til belysning af denne relation tager gruppen udgangspunkt i et enkelt narrativt 

nedslag, den indledende scene, hvor Aziel og en kammerat er på æblerov i en gammel mands have. 

Filip afslører som den retskafne djævledrengenes ugerning, hvorefter han får de to djævle på 

nakken. Satina dukker til Filips held op og redder ham. Gruppen har i deres preziepræsentation 

udvalgt en række karikaturer og tegneserielignende billeder til belysning af denne relation og scene 

fra bogen. Præsentationen indledes med et kort stemningsunderstøttende stykke instrumentalmusik, 

Beethovens skæbnesymfoni, der på dramatisk vis anslår spændingen i scenen. Herefter følger en 

serie af tegneserielignende billeder, der viser en række karikaturer af centrale figurer i passagen: 

Filip, de to djævledrenge heriblandt Aziel, en ældre og rasende mand, og endeligt et fotografi der 

skal forestille Satina med horn i panden. Udover tegneseriefigurerne vises også et billede 

smileyikoner, der symboliserer den spirende forelskelse mellem Filip og Satina, og endeligt ser vi 

som sidste billede i serien flammer og ild.  

               

                                                               

 

Modaliteterne er i denne prezie lænket sammen og danner i sin helhed et sammenhængende 

narrativt forløb med et scenisk fokus på æblerovet. Modaliteterne har forskellig affordans; 

underlægningsmusikken og ilden skaber drama og spænding, billedet med hjertesmileys er udtryk 

for en infererende læsning af Filips spirende forelskelse i Satina, og rækken af tegneseriefigurer 

skal afbillede et tidsligt forløb med et humoristisk tilsnit. Brugen af modaliteter er integrative og 
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spejler en læsning, der hovedsagelig har fundet sted på linjen. Preziepræsentationen indeholder i 

modsætning til de øvrige og ovennævnte præsentationer ganske lidt tekst. I den mundtlige 

fremlæggelse af projektet indgår ganske få replikker, som først på direkte opfordring fra en elev i 

klassen bliver læst højt af gruppens medlemmer på skift. Fremlæggelsen er ligesom flere af de 

øvrige og ovennævnte forholdsvis fåmælt og spagfærdig, kun replikkerne læses højt, de 

dramatiseres ikke. Gruppen uddyber og forklarer ikke preziens brug af multimodale udtryksformer. 

Et aspekt der indirekte bliver tematiseret i den efterfølgende opfordring til selveevaluering fra deres 

dansklærer, hvor hun spørger til gruppens forhold til prezie, og om de er tilfredse med deres 

produkt. Interessant i denne sammenhæng er det da også, at det er selve 

fremlæggelsen/formidlingen, og ikke prezien, som enkelte gruppemedlemmer er utilfredse med. Da 

dansklæreren dernæst spørger indgående ind til selve prezien er responsen svingende. Én elev er 

tilfreds med prezien, som karakteriseres som noget nyt og anderledes, hvorimod flere andre i 

gruppen problematiserer prezien og dens funktionalitet. Pigen i gruppen, og tydeligvis den, der har 

taget størst ansvar for fremstillingen af prezien, påpeger at noget kunne have været bedre uden at 

hun kan se sig i stand til at indkredse og eksplicitere, hvad det kunne være. Gruppens præsentation 

som helhed og pigens afsluttende replik synes at spejle den tidligere tematiserede usikkerhed 

omkring brugen af multimodale udtryksformer i elevernes produktioner. Heller ikke denne gruppe 

synes at have den fornødne viden om samspillet mellem repræsentationsformer såsom ord, billeder 

og lyd.  Eleverne synes ikke at have hvad Anne Løvland betegner som multimodal 

tekstkompetence.
4
 Eleverne kan udmærket udvælge enkelte humoristiske karikaturer og 

tegneseriefigurer og sætte dem ind i en narrativ og sammenhængende helhed, men de har ikke de 

fornødne redskaber og viden om multimodale udtryk til at udnytte og udvælge de semiotiske 

resurser, som egner sig bedst i kommunikationssituationen og i forhold til deres intention med 

projektet, hvilket kommer til udtryk i den utilfredshed omkring deres produkt, der italesættes tilsidst 

i evalueringen. 

Et karakteristikum ved elevernes projektpræsentationer og mundtlige fremlæggelser er, at de 

generelt synes ufrie i fremlæggelserne, bundet af manus og de skriftbårne prezier, og i mindre grad 

viser sig i stand til at eksperimentere med det multimodale udtryk endsige forklare eller vurdere 

brugen og samspillet af repræsentationsformer; lyd, billeder og ord (både skrevne og talte).  En 

mulig årsag til elevernes begrænsede interaktion i præsentationen af deres projekter kan skyldes 

vores didaktiske design af opgaven, som i sin indledende fase var bevidst værkorienteret med fokus 

                                                           
4
 Stig Toke Gissel (2011): Kap. 2: ”Repræsentationsformer og multimodalitet” i: Mediedidaktik 
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på kompositionsanalyse og aktantmodel, og i mindre grad appellerede til elevernes egne 

meddigtende interventioner med teksten. Dette naturligvis for at stilladsere deres projekt og skabe et 

rum for fordybelse i værket. En mulig risiko ved denne tilgang kan dog være, at eleverne ikke får 

mod på at undersøge og udfordre deres problemfelt, men i stedet ubevidst kommer til at efterstræbe 

en underliggende læreplan, et bestemt opgaveparadigme, i kontrast til vores intention om at sætte 

eleverne fri i fordybelsen af deres eget projekt med eget selvvalgt medie og problemstilling. En 

anden og meget plausibel årsag til at flere af grupperne vælger at lave prezier, der i overvejende 

grad er enten skriftbårne og/eller gør brug af ironiske karikaturer og kun i begrænset omfang 

inddrager andre modaliteter kan være, at eleverne forståeligt nok endnu ikke har opnået førnævnte 

multimodale tekstkompetence jf. Løvland.  Eleverne fremstår ikke sikre og fuldt ud bevidste om de 

multimodale resurser, og som en naturlig følge heraf har de derfor begrænsede muligheder for at 

eksperimentere med udtryksformen. Hvorfor det naturligvis er vanskeligt for dem at vurdere og 

sprogliggøre deres egen brug af repræsentationsformer, hvilket gentagne gange kommer til udtryk i 

deres evalueringssamtaler med dansklæreren. Vigtigt er dog at understrege, at eleverne i den 

praktiske udarbejdelse af deres prezieproduktion udviser en intuitiv evne til at selektere og lænke 

brugen af multimodale udtryksformer på en sådan måde, at de lykkes med at udtrykke deres 

fortolkning af personrelationen indeholdt i deres problemstilling.  

 

2. tematiske analyse:  

Inferensdannelse – hæmmende og fremmende faktorer for inferensdannelse. 

Processen fra romanlæsning til sammensat tekstprodukt – elevernes opmærksomhed på egen 

inferensdannelse  

Et niveau i elevernes arbejde indeholder den traditionelle fiktionstekstlæsning som har fokus på 

oplevelsen og på fortolkning af bogens opbygning, temaer og sproglige stil. Eleverne har arbejdet 

med dette i litteraturundervisningen generelt og i et tekstnært multimedieforløb året forinden. I 

nærværende forløb skulle eleverne imidlertid selv undersøge romanen og udpege de relevante 

iagttagelser som kunne få betydning for formuleringen af et arbejdsspørgsmål og deres videre 

nedslag i teksten. Arbejdsspørgsmålet, eller problemformuleringen som vi kaldte det, skulle af 

hensyn til overskueligheden omhandle personrelationer i teksten. Med andre ord var oplægget et 

forsøg på at styre mindst muligt af elevernes læsning, men dog at lægge nogle opgavemæssige 
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rammer ind som kunne stilladsere elevernes arbejdsproces. Det var således en opgavetilgang som 

skulle åbne for elevernes egne perspektiver og nedslag. Det var også et forsøg på at styre elevernes 

produktioner uden om historiens elementære narrative forløb, og i stedet at få dem til at foretage 

fokuserede fortolkninger på baggrund af tematik og sprog.  

 

Læseproces og nyskabelse – romanens rolle? 

Vi skal først koncentrere os om elevernes egen opfattelse af romanens rolle i processen. Af 

fokusgruppeinterviewet og af de generelle observationer af elevernes arbejde foran computerne 

fremgår det at og hvordan eleverne generelt har registreret og til en vis grad reflekteret over 

forholdet mellem deres læsning af romanen og skabelsen af et medieret udtryk for denne læsning. 

De er således til dels opmærksomme på processen og konsekvenserne for romanens rolle:  

”Jamen, der var også nogle gange, når vi sad og arbejdede, hvor der var nogle som kom 

ind og sagde: ’Han ser da sådan ud, og han ser sådan der ud!’.” 

”Altså hvis man lever sig ind i en bog bare sådan lidt, så kommer det sådan automatisk”. 

 

”Altså, hvis du har læst… når du læser så danner du nogle billeder inde i hovedet, og det 

bliver måske lidt ødelagt når man begynder at lave om på det selv ved at lave, ja, tage 

billeder og det der”. 

 

”Ja, de bliver forandret. Så tænker man måske lidt mere over hvordan det egentlig lige var 

han så ud i bogen. Altså så danner man jo bare billeder inde i sit hoved, og så læser man 

videre. Nu skal man ligesom ind og tænke på: hvordan var det nu liige helt præcist jeg 

tænkte han så ud”. 

 

”Du bliver også inspireret af hvilket program det er du arbejder med. Hvis nu jeg vil sidde 

og klippe ud, så er der noget der er muligt, og noget der ikke er muligt. Og det samme hvis 

man lavede noget på internettet, så er der også noget der er muligt, og noget der ikke er 

muligt. Så det bliver nok påvirket af hvilket program det nu er man bruger.” 



16 
 

Der opstår i processen en metabevidsthed om egen læsning. Eleverne forventer at de konkrete 

elementer i romanen så vidt muligt skal være ensartede i roman og fortolkning. Men det ses også at 

operationen stiller skarpt på hvad der egentlig stod ?  som en modsætning til de billeder man 

automatisk danner under sin indenadslæsning. I den forstand opstår kravet om nærlæsning og 

inferensdannelse på et sikkert grundlag som det gør i den litterære analyse. Samtidig peger eleverne 

på at der sker en forandring, at man ikke kan fastholde sin læsning, fordi produktionen stiller egne 

krav. Når en læsning således omsættes til et nyt æstetisk udtryk inddrages nye tegn og dermed 

opstår nye muligheder for fortolkning. Man kan sige med andre ord, at eleverne som sagde dette 

under fokusgruppeinterviewet, har beskrevet de væsensforskellige præmisser der er tale om. Den 

fortolkende læsning udgør den ene præmis, mens skabelsen af et æstetisk produkt udgør den anden. 

At der ikke er et et-til-et-forhold mellem teksterne, betyder at man som underviser må lægge særligt 

vægt på elevernes erkendelse af det fortolkende lag i remedialiseringer.  

 

Inferensdannelsen i de sammensatte former 

Visualiseringer fremkalder sansninger og skal ikke først gennem ordet. Dette virker motiverende på 

mange elever, som arbejder bevidst med at skildre personer og relationer visuelt nuanceret. De 

følgende udsagn er fra fokusgruppeinterviewet.  

”Man kan ret tydeligt se Filips forandring fordi vi ligesom har lavet tre Filip’er. Filip 

med glorie, og så en Filip med glorie og små djævlehorn… og sidste gang der har han 

store horn… han ligner meget Aziel der. Men stadig, de er mindre end Aziels.” 

Det er vigtigt for eleverne her at understrege forskellen mellem den gode Filip og den onde Aziel 

trods det at de kæmper om samme rang som djævel.  

”Altså man kunne have skrevet det med tekst, men jeg synes det er fint at vise det på 

billeder, så skal man også selv sån’ kigge lidt. (…) Man skal selv lægge mærke til at 

Filip han ser ikke ens ud som han gjorde på det første billede. Og så er det også en 

anderledes måde”. 

”Jamen jeg vil bare sige at det bliver også mere spændende eller bedre, fordi man har 

ligesom noget at kigge på. Man skal ikke bare side og lytte til nogle personer som står 

op og snakker. Så bliver det kedeligt (gruppen istemmer).” 
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Eleverne her har lagt vægt på den æstetiske dimension i produktet – at der fortsat skal være 

inferensdannelser som en udfordring for beskueren ligesom i læsningen af den skrevne tekst. 

Underholdningsaspektet får også en kommentar, det vækker større opmærksomhed at skabe et 

sammensat udtryk hvis virkemidler opfattes tydeligere og måske mere appellerende end 

verbalsprogets. 

 

Fra roman til sammensat tekst – inferensskabelse og genrevalg 

Bliver man spurgt til hvordan man forstår og læser en passage i en skønlitterær roman, eller mere 

udpræget en metaforstruktur i et digt, er det ofte et nyt billede for det iagttagede der dukker op i ens 

bevidsthed. Det kan være sprogligt og det kan være visuelt. Sansningen og iagttagelsen som 

læsningen forårsager omsættes derved til et billede af det afbillede. I en akademisk læsning 

forventes der både at opstå nye billeder og sansninger på baggrund af sproget, og at disse billeder 

og sansninger omsættes til et redegørende sprog, som har fokus på læserens bevidste udledninger og 

analytiske forståelse af teksten. I en æstetisk kunstnerisk læsning er der ofte en større tendens til at 

præsentere sin oplevelse og forståelse/fortolkning med et nyt æstetisk udtryk som beskriver egne 

sansninger eller reaktioner, og som i sig selv indeholder en ekspressiv æstetisk dimension. I de 

sammensatte tekster eleverne har arbejdet med, beder vi eleverne om at omsætte deres læsninger fra 

et medium til et andet. Ved et kig på elevernes produktioner viser det sig muligt at udskille to 

potentielle funktioner i teksterne:   

1. Teksterne som æstetiske tekster: romanens form/indhold – omskabelsen til den sammensatte 

tekst som ny/remedieret æstetisk oplevelsestekst 

2. Teksterne som udtryk for elevens analytiske læsning og bearbejdning: romanoplevelse og 

forståelse – omsat til den sammensatte tekst som redegørende for fortolkning. 

De fleste elevproduktioner anvender begge funktioner, men ofte med dominans af den ene. Vi skal 

se to eksempler som demonstrerer det. 

Fig. 1 Filip og Satina   
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”Filip og Satina”- Prezien er et eksempel på en præsentation som især betjener sig af Preziens 

informative funktion. Den består overvejende af prosatekst som er sat op i grafiske gengivelser for 

papir. Preziprogrammets grundlæggende funktion og Power Point-struktur træder tydeligt frem. 

Præsentationen indeholder i kronologisk rækkefølge problemstilling, problemformulering og 

resultater. Det er grundstrukturen og som sådan er der overensstemmelse mellem tekstintention, 

genre og program. Informationerne er klart sat op og skabelonen skaber delvist en kategorisering af 

stoffet, som instruktionsvideoen til programmet understreger, også lægger op til. Mellem dens 

elementer er placeret nogle let-redigerede fotos som gengiver hovedpersonerne i karikatur og en 

kaffekop med teksten: ”Kan Temptanere lide kaffe?” De sidste elementer har ingen indflydelse på 

fremstillingens sigte, nemlig at undersøge om Satina på noget tidspunkt giver udtryk for at hun 

elsker Filip? Til venstre for hovedstrukturen er indlagt et stort skriftfelt med gruppens analyse, som 

består af redegørelse og genfortælling. Under fremlæggelserne krediteres gruppen af de andre 

elever for at have anvendt Preziens muligheder i overensstemmelse med det tilsigtede. Flere elever 

har oplevet at de er kommet lidt til kort i deres egne forsøg på at skabe en æstetisk fremstilling. 

Hvad elevernes præsentation imidlertid ikke rummer, er den anden funktion, nemlig en æstetisk 

funderet omsætning af inferensdannelser til et sammensat tekstudtryk. Vi skal senere undersøge 

præsentationer som netop forsøger at kombinere egne fortolkninger med remedialiseringer. Dette 

fordi vi ønsker at undersøge inferensdannelsens betingelser i en sammensat tekst som de har vist sig 

i dette forløb. Men inden da et andet fokus på den nævnte Prezi som viste sig at have betydning for 

eleverne. 
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It-programmernes funktion –formens begrænsninger kan også være en fordel 

Hvad der er værd at bemærke i forbindelse med den første Prezi er en sidegevinst ved programmet 

og en pointe i diskussionen om it-teknologiens begrænsninger i arbejdet med æstetik og 

inferensdannelse. Den viste sig nemlig at have andre kvaliteter. Den åbne projektopgave
5
 hvor der 

blev foretaget forholdsvis få undervisningsloops var en udfordring for gruppen. Den fandt 

imidlertid stor støtte i Prezi-skabelonen fordi den kunne hjælpe eleverne til at gruppere stoffet og 

opgaven. Under observationerne blev det tydeligt at den elev som sad med produktionen kunne 

drage nytte af at udfylde de elementer der var valgt fra skabelonen og motivationen steg i samme 

takt. Metoden var relevant for eleven fordi skabelonens tomme felter indbød til udfyldning, og 

problemformuleringsmetoden fandt her en visuel forenkling. Efter at have valgt elementerne og 

forsynet dem med opgaverelevante overskrifter, blev opgaven overskuelig for eleven som havde 

behov for at koncentrere sig om en ting ad gangen. Der har sandsynligvis været en sammenhæng 

der gik den anden vej også. Vi formoder således at elevens forståelse af det strukturerende sigte bag 

Prezi og hendes optagethed af at have fundet en vej ad hvilken hun kunne løse opgaven, samtidig 

har betydet at den æstetiske dimension ikke blev dyrket i produktet. Prezi-programmet, fremgår det 

af introduktionsvideoen, er skabt til at organisere stof og informationer i en inspirerende og 

overskuelig multimodal form, hvor detaljerne ikke tager overhånd. Der er desuden indlagt en 

læsesti som sørger for læsningens ”flow”. Gruppens arbejde kan karakteriseres som en analyse 

forårsaget af spørgsmål til teksten som bliver formidlet i en objektiv skabelon. Dette fremmer 

informationstydeligheden, men risikerer også at hæmme den hermeneutiske erkendelse. Eleverne 

har næsten mistet indholdssiden af syne fordi det at bemestre opgaven og formen var vigtigere for 

dem. Til gengæld fik vi noget der ligner ”beviset” på Satinas kærlighed slået grundigt fast i 

skabelonerne.  

 

Artefakter og symboler – inferensskabelse i den remedierede æstetiske tekst 

Til at fremstille egne læsninger har eleverne overvejende anvendt allerede producerede artefakter og 

symboler i form af billeder, lyd og grafik som hentes på nettet og i produktionsprogrammet. Andre 

udtryk producerer de helt eller delvist fra bunden. Det vil sige at deres materiale består af op-

loadede fotografier og (effekt)lyd og grafiske redigeringer af fortrykte billeder og egne fotos og 

                                                           
5
 Se indledningen for en nærmere beskrivelse af projektets didaktiske intentioner og rammesætning.  
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voice-over
6
. De visuelle udtryk der skabes er samtidig stærkt styrede af det program som eleverne 

har produceret i. Verbalteksterne er friere og bygger i højere grad på elevernes eget sproglige udtryk 

til tider med støtte i bogens sproglige formuleringer. Som sådan er der forskelle i modaliteternes 

oprindelsessted. I nærværende projekt viser det sig at få betydning for inferensdannelsen og for 

elevernes muligheder for at udtrykke netop den læsning de er optaget af. Graden af frihed til 

selvstændig tænkning varierer med det differentierede grundlag. Eleverne udvælger og skaber med 

større selvstændighed verbalformuleringer end underlægningslyd- og billedmateriale. Det skyldes 

blandt andet at der er mindre kopieret materiale i sprogdelene. Sproget har de større forudsætninger 

for at forme selv. Remedieringen forekommer i processen både inden for de enkelte modaliteter og 

fra en modalitet til en anden. Med den viden skal vi nu lokalisere og understrege to væsentlige 

forhold til vurdering af den sammensatte teksts kvalitet: modaliteternes affordans og den 

multimodale kohæsion (Kress 2003, Løvland 2009 ). Men forinden en kort redegørelse for de to 

begreber. Modaliteternes affordans betyder at de enkelte modaliteter indeholder forskellige 

ressourcer til det de kan og er bedst til at udtrykke. Samtidig med at man har øje for ressourcerne 

skal man også have øje for modaliteternes begrænsninger. Det er i sagens natur ikke alt hver enkelt 

ressource egner sig til at udtrykke, og derfor vil det være hensigtsmæssigt også at diskutere om der 

kunne have været andre mere oplagte muligheder for valg af modalitet i elevens tekst. Kohæsion 

betyder i nærværende sammenhæng de elementer som binder de enkelte modaliteter sammen og 

skaber kohærens i teksten. Det er et begreb fra tekstlingvistikken som anvendes til at beskrive 

verbalteksters sammenhængskraft på mikro- og makroplan. I den sammensatte tekst angår de 

kohæsive bånd også de øvrige modaliteters udtryksformer. Der bindes for eksempel fra ordet ”rødt 

felt” til en visualisering af ”et rødt felt” og yderligere til lyden af ”et skrig” i en tredje modalitet. 

Mens den første kobling uddyber informationen idet den både gengiver og specificerer den, vil den 

anden kobling udbygge informationen, fordi der kommer en supplerende information til, nemlig den 

som sætter den røde farve i en rædselskontekst hvad der understreger dens symbolske betydning. 

Man skelner altså mellem de to former for kohæsion idet man i det sidste eksempel får en ny 

information i supplement til den kendte. I det første eksempel havde ”rødt felt” den samme 

reference, som blot blev fremstillet i to forskellige modaliteter. Disse koblinger kaldes også for 

informationslænkning. Lænkning skaber mening i teksten gennem samspillet mellem enkeltdelene 

på to planer. Dels som multimodal redundans (”det røde felt”, dels som multimodal specialisering  

                                                           
6
 Under 3. tematiske analyse bliver samme problemstilling vurderet ud fra elevernes motivation til at kvalificere deres 

eget arbejde med frembringelserne.  
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(”skriget”). Til at skabe kohæsion og undersøge kohæsion i en multimodal tekst anvendes også 

kompositionen, rytmen og dialogen. De sidste elementer introduceres løbende i nedenstående når de 

tages i anvendelse.  

 

Som fælles forudsætning skal vi gøre opmærksom på at tekstkvaliteten i denne klasses produktioner 

varierer meget, hvad den typisk vil gøre i en normalklasse der arbejder med fortolkninger og 

egenproduktion. Men samtidig skyldes det også det frie opgaveoplæg som lagde op til elevernes 

egne fortolkninger af opgaven, ideskabelse og anvendelse af ressourcer.  

Produkternes inferens og kvalitet. I vores vurdering af elevernes kreativitet og teksternes niveau for 

inferensdannelse, retter vi som nævnt opmærksomheden på hvordan den komplekse sammensatte 

tekst fungerer og på elevernes tekstkompetencer som kan aflæses af deres genreafkodning og 

iderigdom i forhold til at inddrage relevante og præcise artefakter og symboler. Disse skal gerne 

modsvare og nuancere elevernes læsninger
7
. Vi skal nu se på nogle af de valg eleverne foretager når 

de producerer deres egen tekst og samtidig skal vi skele til tekstens præmisser. Her viser det sig at 

netop ”valget” af de artefakter andre har fremstillet og remedieringen af dem kommer til at 

overskygge originaliteten i bearbejdningen. Originalitet er desuden et begreb som i tiden 

omfortolkes fordi sproget forstås som semiotiske tegn i sammensatte tekster der dannes på et 

overniveau. Det er således ikke længere verbalsprogets lyde eller alfabetet der rent teknisk danner 

grundlag for ytringen og udgør materialet, det er allerede producerede tegn med allerede tildelte 

betydninger. Originaliteten bygger således oven på det allerede producerede.  

Til at vurdere niveauet for inferensdannelse i elevernes produktioner anvender vi en model 
8
som 

netop tager afsæt i semiotisk tegnforståelse, og vi undersøger hvordan eleverne ser og anvender 

modaliteternes indflydelse på hinanden og hvordan de har afpasset disse til et overordnet formål. 

Modellen er produceret til lejligheden på baggrund af den anvendte teori om multimodale tekster. 

Lucifer og Filip 

                                                           
7
 Tekstkompetence dækker her samme forhold som anvendt i Tønnesen (2012). Her anvender forfatterne Gunter 

Kress’ tredelte definition på Literacy, som de kalder for tekstkompetence: 1. det at kunne navngive modaliteten, 2. det 
at kunne tage det pågældende semiotiske system i brug og 3. det at kunne beherske det medium som teksten bruges 
i.  
8
 ”Model til analyse af multimodale tekster”, se side 3. 
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I lighed med den første er ”Lucifer og Filip” en produktion i Prezi. Men til forskel fra ”Satina og 

Filip” indfrier den opgavens sigte ved at besvare problemstillingen æstetisk og ved at inddrage 

modaliteternes forskelligartede sprog til fremstilling og nyskabelse af inferenser.  

 

 Fig.2.  Overview/Lucifer og Filip 

 

Elevernes præsentation består af et computeranimeret billede kaldet ”The Gates Of Hell” med stor 

virkning, og et indlagt rædselsskrig, hvis man aktiverer et lille portræt nederst i højre hjørne af en 

eksorcistlignende person, også computeranimeret. Følger man læsestien (komposition) bevæger 

man sig fra Helvedes Port til romanens enkeltdele: Første møde, Under træningen, Den sidste prøve 

og Farvel. Afslutningsvis vises et slutskilt og en kolofon. Grundfarven er sort og verbalteksten er 

hvid skrift, eller rød skrift som man ser anvendt i de to sidste frames. Sort og rødt er gennemgående 

farver (rytme) som anslår tematik og univers (kohæsion). Stemningen i Helvede opleves fra første 

kig. Prosaskriften er holdt i hvidt, hvilket fremmer læseligheden og skaber balance i anvendelsen af 

den røde farve, som desuden også anvendes i flere af de indlagte billeder. Eleverne har udpeget fire 

nedslag i romanen, som de mener karakteriserer relationen mellem Filip og Lucifer. Lay-outet i de 

fire elementer er ensartet bygget op og adskilles af den fremadskridende tid. Vi er således med fra 

start til slut i et kondenseret Helvede med Filip som hovedperson. Det er ikke en fremstilling af 

Filip i sin splittelse mellem at være den gode dreng og fascinationen ved djævelens fristelser vi får. 

Det er derimod en redegørelse for begivenhederne og Filips angst for ikke at slå til, hvad der 

samtidig fungerer som spændingsmoment. Det er således ikke en tematisk læsning eleverne 
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remedierer, men snarere de grundlæggende narrativer. I de enkelte frames, Prezi – kategori, 

understreges romannedslagene af billeder og musik som aktiveres ved et klik. ( Musikken er 

downloaded fra YouTube, men der er ikke tale om dialog, da det ikke lænker os til nettet ). I teksten 

har eleverne valgt henholdsvis Beethovens 5. symfoni ”Skæbnesymfonien”, et melankolsk klaver 

som forstyrres af en skrattende guitar der åbner for Heavy Metal, en elektronisk mystik-lyd fra X-

files og til sidst en vemodig klavermelodi. Musik og billeder skaber et æstetisk udfoldet udtryk. 

Men der er problemer. 

Vi skal i det følgende fremhæve nogle konsekvenser af elevernes affordansopfattelse gennem de 

valg som kommer til udtryk i den konkrete produktion.  

 

Fig. 3 Første frame/Lucifer og Filip 

 

Musikken (dirigenten nederste billede) trækker på kendte intertekstuelle referencer der kan forstås 

ud fra referencens egne forudsætninger, men også uden. Og den trækker i høj grad på konventioner 

for hvordan stemning gengives i karakteriserende musikformer. Den valgte musik er adækvat i sin 

rene form. L. v. Beethovens 5 symfoni indledes med strygere der slår 4 mørke toner an i 

nedadgående stige. Det er samtidig en intertekstuel konvention idet stykket er anvendt i utallige 

dramatiserende filmscener og har fundet vej til de fleste hjem som den lyd der understreger uhygge 

og spænding. Færre elever kender samtidig til symfoniens populære navn: ”Skæbnesymfonien” og 

historien bag kompositionen. Men gør man det, er referencen udvidende for forståelsen af Filips 
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situation. Ofte er det sådan at eleverne kan gengive tonerne, men ikke ved hvor de kommer fra. Så 

må de have hjælp fra læreren eller hinanden til at identificere dem. Der er høj modalitetsaffordans 

ved at anvende musik som stemningsskaber og der er her umiddelbart god kohæsion til de øvrige 

modaliteter – billederne: Filip som englebarn og Lucifer som mørk fanden. Der er her tale om en 

modalitetslænkning fordi musikken uddyber vores forståelse og fortolkning af spændingsforholdet 

mellem de to hovedrolleindehavere. Der er også tale om en funktionel specialisering idet for 

eksempel musikkens modalitetskvalitet – at afgive umiddelbar stemning – benyttes med god 

virkning. Billedbrugen er interessant fordi den bringer nyt til udtrykket gennem sin anvendelse af 

symbolik. Billederne lænkes til de øvrige modaliteter både ikonografisk afbildende (uddybende) og 

symbolsk betydningstilskrivende ( udvidende ). Den tredje modalitet, skriften, binder alle fire dele 

sammen, men er som den eneste modalitet mest betydningsskabende på et narrativt og ikke-

fortolkende plan. Her kan man iagttage hvordan skriften anvendes som formidler af konkret 

referende information.  

Men der er nogle forhold som falder en i øjnene fordi de ikke er gennemtænkte. Billedet af det der 

tilsyneladende skulle være L. v. Beethoven som dreng giver ikke mening til helheden hverken på 

ikonplan eller symbolsk plan, da han ikke er del af historien eller har en historie som kan virke 

intertekstuelt. Der forekommer ingen eller i værste fald misvisende lænkning. Helt galt går det med 

kohæsionen når YouTube-nummeret sættes i gang og fortsætter ganske længe, mens et billedshow 

ruller hen over skærmen, som det ofte gør i YouTube-uploads.  

  

 

Fig. 4 Et mindre udsnit af billeder fra billedshowet til Beethoven/YouTube  

   

Der er ingen sammenhæng til kernen, man mister fokus og den æstetiske pointe falder. Ved at 

anvende YouTube opnår eleverne et umiddelbart interessant udtryk, og der er mulighed for at 

intertekstuelle referencer og flere modaliteter kan skabe en uventet kompleks frame. For eksempel 
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virker musik og billeder funktionelt specialiserende i deres samspil, symfoniens skæbneanslag 

understreger spændingen mellem uskylden og skylden, mellem englemotivet og djævlemotivet. 

Men en modalitet ad gangen hæmmer desuden den æstetiske oplevelse fordi der mangler integration 

i oplevelsen. Affordansproblemet kunne løses ved at lægge lyden ind under de andre elementer så 

det afspilles samtidig med at billederne og deres indbyrdes relation toner frem som det bærende 

ekspressiv. Hvis ellers programmet, Prezi, tillader det.  

 

Prosaen udgør i de to sidste frames Den sidste prøve og Farvel den funktionelle tyngde (Kress 

2003). Dette udtryk dækker det forhold at en modalitet har hovedansvaret for at formidle 

betydningen i teksten. Her betyder det at de øvrige frames underlægger sig verbaltekstens 

hovedfortælling og bliver supplerende eksempler i højere grad end de integreres som æstetiske lag 

der lænkes til hinanden. Derved begrænses indlagte muligheder for inferensdannelse i produktet i 

nogen grad.  

 

Fig. 5 Den sidste prøve/Lucifer og Filip 

 

Med hensyn til skriftmodalitetens affordansbrug bliver verbaltekstens referende karakter kun 

afsporet få gange i elevernes tekstproduktion.  De gange den afspores lykkes den til gengæld med at 
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lægge inferens ind i teksten. Det sker for eksempel i frame 3: ”Lucifer siger at han (Filip) er en 

djævel nu. Lucifer lyder trist da han siger de ord til Filip. Men det lægger Filip ikke rigtigt mærke 

til, for nu er han en rigtig djævel der kun tænker på sig selv, og på at gøre ondt mod andre”. 

Dobbeltheden i forholdet mellem godt og ondt gennemspilles i romanen i Lucifers sammensatte 

væsen, og eleverne har anvendt verbalsprogets muligheder til at gengive det forhold. Der lænkes 

fint til temaet i framen Farvel med melankolsk og tvetydig instrumentalmusik spillet på klaver. 

Ovenstående eksempel på skriften som den funktionelle tyngde viser os hvordan de enkelte dele er 

afhængige af hinanden, ligesom undersøgelsen af kohæsion og modaliteternes affordans 

understreger betydningen af elevernes opmærksomhed på tekstlige kvaliteter set under en helhed.  

Vi har i ovenstående undersøgt resultaterne af elevernes arbejde med at skabe nye udtryk for det 

læste. Og vi har søgt at udpege nogle af de forventede og også uventede forskydninger der sker i 

omdannelsesprocessen fra læst tekst til sammensat tekst. Flere niveauer i læseprocessen og i 

omskabelsesprocessen, har spillet en rolle for tilblivelsen af inferens og konstruktionen af inferens. 

Vi har vurderet hæmmende og fremmende faktorer for læse- og produktionsprocessen gennem en 

selektiv læsning af elevernes produkter som også omfatter lytning og det at afsøge visuelle indtryk.  

 

Fremmende og hæmmende faktorer –undersøgelsesresultat  

Fremmende faktorer for den komplekse og nye inferensdannelse kan identificeres når eleverne: 

- Vælger at arbejde med et æstetisk forankret udtryk der har den æstetiske kompleksitet og det 

æstetiske sigte som fundament  

- Afsøger og anvender nye udtryk med bevidsthed om affordansmuligheder og begrænsninger 

-  Følger spor som inddrager kulturens udtryk med bestemte betydninger og virkninger  

- Bygger på en solid oplevelses- og nærlæsning af romanen 

 

Hæmmende faktorer for den komplekse og nye inferensdannelse kan identificeres når eleverne: 

- Arbejder i et program som er produceret til et andet formål end det tiltænkte 

- Frekventerer internettet uden specifik sammenhæng mellem mål og søgemuligheder 

- Ikke arbejder ud fra en forestilling om kernen i produktet  
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- Får stillet en opgave hvis kompleksitet overstiger deres reelle forudsætninger 

(eksperimenterende undervisning som trækker på elevernes uformelle læring, skrivning af 

problemformulering med henblik på at opnå en æstetisk omdannelse af fiktionslæsningen på 

flere niveauer herunder inferensdannelsesniveauet)  

 

3. tematiske analyse: Eleven som didaktisk designer 

Dette afsnit belyser projektets tredje tema: Eleven som didaktisk designer. Begrebsmæssigt tages 

der her udgangspunkt i Gynther og Christiansen (Gynther 2010) som bruger betegnelsen didaktisk 

design om undervisning som er konstrueret eller planlagt ud fra didaktiske overvejelser som 

udmøntes i form af mål, rammer, læremidler, evalueringsformer m.m. Dette har traditionelt været 

lærerens domæne qua dennes faglige ekspertise og rollen som leder af undervisningen. Men med 

fremkomsten af de mange brugergenerede muligheder på nettet i web 2.0 samt adgangen til fri 

viden (Sørensen, Audon, Levinsen 2010, Asmussen 2011, Gynther 2010) har elevrollen gradvist 

ændret sig i grundskolen så eleverne nu også er blevet didaktiske designere. Dvs. at eleverne i visse 

arbejdsformer, fx projekt-, gruppe- og feltarbejdet, i opgaveløsningen selv tager stilling til på hvilke 

måder de bedst kommunikerer om opgaven, indhenter viden om emnet og fremstiller et produkt. 

Det er således især med denne art arbejdsopgaver man må forvente at kunne iagttage nogle af de 

nye elevroller i viden- og netværkssamfundet (Sørensen, Audon, Levinsen 2010, Gynther 2010). I 

undersøgelsen belyses betydningen af det didaktiske design gennem spørgsmål til 

fokusgruppeinterviewet, spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen samt ved at analysere udvalgte 

elevproduktioner.  

Samtidig undersøges betydninger af den kollaborative arbejdsproces som eleverne i gruppearbejdet 

var forpligtet på. Begrebet kollaborativ defineres her med Dalgaard og Bang (Dalsgaard og Bang 

2005) som et samarbejde mellem deltagere om at løse et problem i fællesskab med en fælles 

målsætning hvor deltagerne er gensidigt afhængige af hinanden. Det kollaborative samarbejde 

adskiller sig derved fra det kooporative samarbejde hvor deltagerne har uddelegerede og afgrænsede 

arbejdsområder uden fælles målsætning.  

Endelig undersøges og vurderes betydningen af den autentiske kommunikationssituation som 

litteraturopgaven var struktureret omkring. Begrebet autentisk kommunikation henter vi fra 
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Bundsgaard og Kühn (Bundsgaard og Kühn 2007) der med udgangspunkt i Lev Vygostkys 

socialkonstruktivistiske teori kalder en undervisningssituation for autentisk, dvs. meningsfuld for 

eleven, hvis eleven omkring et fagligt arbejde oplever at indgå i sociale situationer hvor denne har 

et mål med at deltage, og hvor eleven føler sig godt tilpas (Bundgaard og Kühn 2007: 16). 

Ydermere gives der i arbejdet med web 2.0-værktøjer på nettet muligheder for at kommunikere med 

autentiske modtagere ved at elevernes produkter offentliggøres, fx når film gøres tilgængelige på 

Youtube, og tekster offentliggøres på Googles service blogspot. Disse muligheder tænker vi 

ligeledes ind i begrebet autentisk kommunikationssituation fordi vi er interesserede i hvordan det 

påvirker elevernes faglige engagement at deres arbejde ikke kun ses og høres af lærerens og 

kammeraterne i klassen, men offentliggøres på nettet. 

I fokusgruppeinterviewet belyses disse kategorier ved at stille følgende spørgsmål til elevernes valg 

af teknologi og præsentationsværktøj samt tilhørende arbejdsmetoder og modaliteter:  

1. Spørgsmål til didaktisk design: Hvorfor valgte I denne udtryksform? Var det lækkert? Var 

det nemt? Var det smart? Var det fordi andre bruger det? Andre grunde? Samt: Hvordan har 

I lært det I her kan på nettet og computeren? 

2. Spørgsmål til den kollaborative arbejdsform: Hvilken betydning har det haft at I arbejdede 

sammen? 

3. Spørgsmål til den autentiske kommunikationssituation: Er I bevidste om at både jeres blog 

og produktet kan ses på nettet? Hvad betyder det for jer at I deler jeres produkt med andre 

via nettet? 

Det følgende er analyser af fund i datamaterialet, grupperet i overensstemmelse med ovenstående 

spørgsmål. 

 

Didaktisk design 

Fokusgruppeinterviewet (to drenge, og to piger) viser at gruppen selv valgte at bruge en Ipad som 

værktøj til at bearbejde deres faglige problemstilling. De ville lave en film og eftersom en af 

pigerne har en Ipad, lå det lige for at bruge programmet Imovie. Drengene i gruppen kendte i 

forvejen Imovie, selvom de ikke selv har en iPad. Gruppen forklarer at valget af filmmediet var 

indlysende idet de både ville vise noget tekst, noget billede og noget lyd, så ”Film var en god måde 
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at gøre det på”. Gruppens valg afspejler en fortrolighed med modaliteternes affordans, og viser at 

eleverne gerne deltager i målsætningen for deres arbejde. Det vil sige at de demonstrerede et vist 

intuitivt kendskab til filmmediets modaliteter og disses styrker og svagheder, og at de valgte mediet 

netop for at udtrykke sig med disse. Eleverne bevæger sig således relativt ubesværet fra ét semiotisk 

system, modaliteten skrift, til at udtrykke sig i andre semiotiske systemer, modaliteterne lyd, billede 

og skrift, og der er i deres færdige produkt tale om en funktionel specialisering idet modaliteterne 

bidrager til det samlede udtryk  

Som sagt var eleverne kun i begrænset omfang fortrolige med programmet Imovie. Teknisk set ”har 

vi prøvet os frem”, som de selv siger, og det afspejler en indstilling hos eleven som didaktisk 

designer som en der er villig til at fejle i processen med at beherske et nyt medie og som gerne ’står 

på tæer’ for at lykkes med at udtrykke sig ved hjælp af en ny teknologi. Interviewet afdækker også 

at eleverne har mødt en del teknisk modstand idet de ikke kunne få lydfilerne, som de havde fundet 

på nettet, til at passe i længden til deres videoklip. Det valgte program begrænser faktisk længden at 

lydfilerne, hvorfor eleverne i stedet valgte at justere på billedernes varighed, og ellers måtte 

acceptere begrænsningerne. Dette kan forstås som at nok er eleverne motiverede for at 

eksperimentere og gå deres egne veje i valget af medier og modaliteter, men de formår ikke 

nødvendigvis at overkomme de tekniske forhindringer der så viser sig at være til stede. Den 

motivation som affødes at begejstringen over selve teknologien og det frie valg, er ikke varig nok til 

at sikre et gennemført og dybdegående arbejde. Tværtimod synes projektets ret frie rammer at gøre 

det lettere for eleverne i rollen som didaktiske designere at acceptere et ikke-tilfredsstillende 

resultat, for hvem skal egentlig vurdere hvornår et arbejde er ’godt nok’ når det foregår på en digital 

multimodal platform læreren ikke nødvendigvis er fortrolig med? Måske denne tendens til at give 

op overfor modstand er mere comme il faut fordi elevene ikke er vant til at anvende 

vurderingskriterier for de ikke-skriftlige modaliteter? 

 

Kollaborativ læring 

Den kollaborative arbejdsindsats kan indkredses til at omhandle formuleringen af elevernes 

litterære problemstilling samt valget af og arbejdet med filmen på Ipad’en. Mens vi ikke har gjort 

iagttagelser fra gruppearbejdet omkring problemstillingen, viser interviewet at den kollaborative 

indsats omkring filmen har været meget begrænset. Eleverne giver udtryk for en tentativ tilgang: de 
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har simpelthen prøvet sig frem og forklarer at de ikke har diskuteret meget undervejs. Som en af 

drengene udtrykker det:  

”Jeg tror bare det var sådan lidt, en der foreslog det – det første der blev foreslået. Ja, det gør vi!” 

Der er altså ikke tale om en egentlig kollektiv målsætning i gruppen, eller en uddelegering af 

opgaver, men snarere en pragmatisk tilgang til at få opgaven løst på nemmeste vis. Igen kan man 

pege på at elevernes motivation for at løse opgaven måske har været for lille, og derfor ikke har ført 

til dybere overvejelser i gruppen over hinandens færdigheder og mulige bidrag til 

opgaveløsningen.
9
 

 

Autentisk kommunikation  

I interviewet bliver det hurtigt tydeligt, at eleverne ikke er særlig bevidste om at deres produkter 

ligger på nettet hvor alle kan tilgå dem. Eller rettere, eleverne er nok bevidste om dette, men det 

synes ikke at spille nogen særlig rolle for dem. En af drengene i gruppen siger:  

”Altså der er ikke mange der vil se det, tror jeg ikke. Og så det er jo skolearbejde, det er ikke noget 

personligt vi lægger ud.” 

Her er konklusionen at fordi det drejer sig om ’skolearbejde’ har eleverne ikke rigtig noget på spil. 

Anderledes ville det sikkert forholde sig hvis det handlede sig om private billeder og budskaber som 

var initieret af eleverne selv. Dette afslører en svaghed i vores didaktiske design. Vi havde regnet 

med at elementet af autentisk kommunikation ville få en afgørende betydning for den faglige 

kvalitet og elevernes fornemmelse for ejerskab, men denne kommunikationssituation fremstod ikke 

nær så autentisk for eleverne som vi troede og fik dermed ikke en afgørende betydning for den 

faglige kvalitet. Dette kan ikke tilskrives en manglende bevidsthed om nettets muligheder for 

kommunikation og videndeling hos eleverne, for Dreng F giver i samme interview tydeligt og 

detaljeret udtryk for hvordan man kan bruge Youtube til videndeling:  

                                                           
9
 Metodisk kan man problematisere spørgsmålene i interviewet for ikke at spørge mere dybdegående ind til den 

kollaborative arbejdsproces i gruppen ligesom en bredere afsøgning blandt grupperne ville være ønskværdig. Der var 
grupper som arbejdede tættere sammen, og det vil være relevant at undersøge hvilke omstændigheder der betinger 
dette. 
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”Altså jeg synes det er rigtig smart, altså fx Youtube. Det er en utrolig god ide, hvis du nu fx godt 

kan lide at spille, men der er et spil du ikke har, men venter på at få, så kan du gå ind og søge på det 

spil Youtube, og så er det nogle personer frem som har lagt videoer ud med det, og så ligger det 

nogle commentaries til det og sådan noget. Og så kan du ligesom finde ud af hvad det egentlig 

handler om og ikke bare… Ja, Jeg synes det er rigtig smart.” 

Ovenstående iagttagelser fra gruppeinterviewet kan suppleres af analyser af elevernes 

fremlæggelser med Prezi-programmet (Prezi.com er et delvist gratis præsentationsværktøj på nettet. 

Man offentliggør sine slides samtidig med man bruger programmet). I den remediering, som der her 

er tale om, bliver Prezis struktur – de skabeloner man anvender - styrende for elevernes fremstilling 

af information og æstetisk udtryk. Programmet rummer i høj grad en uudsigelig æstetisk funktion 

idet de glidende overgange, zoom-funktionen og ’landskabs’overblikket, samt indlejringerne af 

filmklip, billed- og lydfiler er helt unik for digitale præsentationsværktøjer. Denne formmæssige 

effekt udnytter nogle elever bedre end andre, og vi kan således se eksempler på at den multimodale 

kohæsion udnyttes på smidig vis når fx lydfiler med Beethovens Skæbnesymfoni akkompagnerer 

illustrationer af Lucifer. Derved skabes der gennem en funktionel specialisering dels en fuldere og 

mere udviklet æstetisk oplevelse af tekstens miljøskildringer, som betoner det dramatiske, dels leges 

der på postmoderne vis intertekstuelt med referencer til almenkendte kulturelle tekster. Eleverne 

som didaktiske designere (de valgte selv Prezi) skaber i præsentationsprogrammet et nyt 

multimodalt udtryk; med Kress (Kress 2010) er der tale om at enhver repræsentationsform i sig selv 

danner et nyt udtryk og er udtryk for afsenders personlige udtryksmuligheder i en social kontekst i 

et givent medie. I remedieringsprocessen trækker eleverne på deres søgeteknikker på nettet og deres 

kendskab til relevante databaser. Deri tydeliggøres også en faglig begrænsning for mange af 

eleverne idet en del af klassens samlede multimodale præsentationer anvender billedmateriale som 

kan karakteriseres som stereotypt og uoriginalt. Det er materiale som repræsenterer en ikke særlig 

grundig eller afgrænset søgning på nettet, og som vidner om at eleverne har copy/paste’et det første 

og det bedste søgeresultat, og det rejser et spørgsmål om hvilke færdigheder og søgestrategier 

eleverne egentlig har. Et spørgsmål som det dog rækker ud over nærværende undersøgelse at 

besvare. 

 

Delkonklusion: Eleven som didaktisk designer 

Analysen af temaet Eleven som didaktisk designer kan opsummere i følgende iagttagelser: 
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- Eleverne er dygtige til at gå i gang på egen hånd og motiveres tilsyneladende af friheden til 

selv at vælge teknologi, platform og medie. 

- Eleverne formår ikke fuldt ud at kvalificere deres arbejde. Eleverne giver tilsyneladende 

hurtigt op overfor teknisk modstand og tilpasser i stedet deres produkt de tekniske rammer. 

Eleverne opsøger således ikke ekspertise om Imovie på nettet, i manualer eller hos 

kammerater, forældre el. lign. 

- Eleverne havde ikke tilstrækkeligt ejerskab til deres produkter i forhold til at 

præsentationerne og blogs’ne blev offentliggjort på nettet. Dette afslører først og fremmest 

en svaghed i det didaktiske design: Hvor vi troede at kunne motivere eleverne, skelner de 

mellem en såkaldt ’skolsk kommunikationssituation’ (Hetmar 2000) på nettet og mere 

autentiske kommunikationssituationer fra deres fritidsverden. Dette peger på at læreren må 

tænke rammerne for et didaktisk design anderledes for at udnytte det autentiske element. 

- Den kollaborative arbejdsform synes gunstig for et selvstændigt og producerende arbejde 

som didaktisk designer i elevgruppen, men eleverne forsømte at afdække og udnytte 

hinandens faglige potentialer. De valgte den hurtige løsning i stedet for at gennemtænke og 

diskutere arbejdsprocessen. 

- Eleverne havde nemt ved at remediere deres læsninger af romanen til nye multimodale 

udtryksformer. Flere elever reflekterer over modaliteternes affordans og forstår også at 

udnytte multimodal kohæsion i deres præsentationer. De viser her en fortrolighed med fx 

filmmediet som måske er baseret på deres medieforbrug i fritiden. Hvis det er tilfældet, kan 

elevrollen være med til bygge bro mellem det som Birgitte Tufte kalder den parallelle skole 

og elevernes fritidsverden (Tufte 1998) 

- Der savnes kriterier til vurdering af ikke-diskursive multimodale udtryksformer. Eleverne er 

vant til at diskutere og bliver vurderet på deres valg i skriftlige unimodale tekster. 

Anderledes forholder det sig øjensynligt når det kommer til nyere multimodale 

udtryksformer. Datamaterialet peger på at dette kan være medvirkende til at eleverne ikke 

formår at kvalificere deres valg af billed- og filmmateriale yderligere. Sådanne kriterier er 

også væsentlige i responsen til elevernes samlede præsentation og vil kunne bidrage til 

elevernes bevidsthedsmæssige udvikling og kompetenceudvikling (Lorentzen 2009). 

 

 



33 
 

Konklusion og didaktiske anbefalinger 

Undersøgelsens sigte 

Undersøgelsen har taget sigte på at skaffe dokumentation for elevers anvendelse og udvikling af 

multimodal it-teknologi. Den har undersøgt på hvilken måde elevernes uformelle læring på 

elevernes egen foranledning bliver inddraget og aktiveret i en bevidst remediering fra et medium 

(bogen) til et andet (computeren/ Prezien/i-Movien). I bevægelsen mellem de to medieformer har 

eleverne udtrykt og også opnået en vis metabevidsthed om modaliteternes indflydelse på den 

æstetiske udsigelse. De har erfaret at remedieringer er produktion af nye tekster der afstedkommer 

nye læsninger. De identificerer ligeledes forskellen mellem læsninger der baserer sig på henholdsvis 

egne indre forestillinger og på eksplicit omskabelse og dermed nyskabelse af tekstens æstetiske 

dimension. Vi kan konstatere at eleverne generelt har opnået viden om at inferensdannelser er 

betingede af om de er indlejret i den skriftlige modalitet, eller i den sammensatte teksts forskellige 

modaliteter. Deres erfaringer med dette var enten fraværende og ikke-aktive, eller som det var 

tilfældet for nogles vedkommende, kunne de fremkaldes tilskyndet af undervisningskonteksten. Den 

var dog ikke tilstede som et kendt forhold der kunne være en tydelig og aktiv drivkraft i 

arbejdsprocessen. Elevernes forudsætninger og uformelle læring med it og multimodale tekster kan 

mere præcist beskrives som et generelt godt receptivt kendskab til mediets udtryksformer og til de 

enkelte modaliteters forskelligartethed og samspil. Samlet set kan vi konkludere at et større 

repertoire af for eksempel billed-og lyddatabaser og en større indsigt i grundlæggende 

tekstopbygning skal til stadighed udvides. Det at kunne tage et semiotisk system i brug som 

medium for æstetisk fortolkning stiller store krav til elevernes kundskaber. Hvis målet er at eleverne 

skal opnå kundskaber om kulturen og æstetikkens erkendelseslag, og hvis mediet er de sammensatte 

teksters udtryksformer, er det således også vores opfattelse at der skal undervises i det så det 

tydeligt fremgår hvad den gode sammensatte tekst formår og hvordan den fremstilles. Der kan være 

tale om et spring mellem niveauet for elevernes litterære kundskaber til niveauet for deres 

multimodale tekstkundskaber. Dette er afhængigt af hvilke kriterier man opstiller for 

tekstkundskaber og færdigheder, og selvom det ligger uden for undersøgelsens sigte og empiri, har 

det relevans for de forventninger vi har til elevernes bemestring.  
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Elevernes forudsætninger for at skabe et nyt udtryk for egne læsninger af romanen i form af en 

sammensat tekst var, uafhængigt af deres mediekendskab og medievanthed, en udfordring for dem. 

Hvorfor er beskrevet i de forudgående temaartikler som præsenterer de indsigter undersøgelsen har 

givet. Vi henviser derfor til disse sider for en nærmere læsning af delkonklusioner på 

undersøgelsens nedslag og fund i projektets empiriske databehandling. I det følgende vil vi anlægge 

et supplerende didaktisk perspektiv og stille forslag til mulige tiltag i undervisningen som følge af 

den samlede konklusion.  

 

Veje at gå  

Helt grundlæggende gør to tendenser sig gældende for forløbet. Den ene tendens er elevernes lyst til 

at udføre arbejdet, fordi de ”fritstilles” og får lov at operere på egen hånd med et værktøj som 

fascinerer og er forbundet med ”uanede muligheder” for oplevelse og læring. Samtidig besidder de 

også ofte motivation for at give sig i kast med programmerne, men besidder kun i nogen grad de 

generelle tekniske færdigheder som skal til for at anvende dem. Hvilket kan føre til opgivenhed. 

Den anden tendens er det samtidige behov for formel undervisning, som læreren ikke fik mulighed 

for i forløbet, som kan kvalificere de faglige indsigter og anvendelsen af it-redskaber i dansk. Nogle 

elever vil kunne opnå tilfredsstillende læring gennem fortsat produktion under samme betingelser, 

hvor eleverne er ”didaktiske designere”, dette dog under forudsætning af at de formår at udnytte 

hinandens viden i et kollaborativt samarbejde. Det er dog også vores vurdering at eleverne som 

helhed ikke har de fornødne forudsætninger for at kvalificere deres viden, men derimod har brug for 

stærkere stilladsering end den projektet indbød til. Som bekendt var forløbet tilrettelagt som et 

selvstændigt tekstproduktionsforløb (selvstændigt valg af program og personrelation), med indlagte 

undervisningsloops (strukturalistiske analysemodeller), og en overordnet rammesætning for mål og 

arbejdsredskaber (opgavebeskrivelse, problemformulering, emneafgrænsning, multimodale 

udtryksformer og it-teknologiske programmer). I det følgende vil vi pege på nogle veje som den 

lærer kan gå ad, som ønsker at fastholde intentionerne bag projektet, men som også ønsker at støtte 

og kvalificere elevernes konstruktion af viden.  

 

 



35 
 

Stilladsering 

Selvom eleverne har opnået en vis metatekstuel viden, er den skønlitterære teksts og den 

sammensatte teksts æstetik, nemlig omdrejningspunktet, en stadig udfordring. Omsætning af 

skønlitterær læsning til et nyt æstetisk og informativt udtryk kan kvalificeres yderligere. Derfor vil 

vi anbefale at eleverne forberedes grundigt på produktionsdelen. Det kan for eksempel være 

gennem demonstrationer af processen fra læsning til multimodal tekst hvor læreren reflekterer over 

muligheder og valg. Man kunne også foretage en gennemgang af en velfungerende professionel 

sammensat tekst som analyseres og vurderes, gerne i et oplevelsesorienteret og fænomenologisk 

perspektiv, hvor elevernes interesse for de særligt gode udtryk og omdannelser vækkes. Hvis man 

oplever det gavnligt, kan man supplere konstruktivismens principper om induktiv undervisning og 

lade det foregå i en vekselvirkning med deduktiv undervisning. Det kunne således være i form af et 

forberedende arbejde med modeltekster som produceres sammen med læreren. Den fælles 

produktion giver anledning til at lytte til hinandens løbende indfald og vurderinger i en lærerstyret 

kvalificerende udveksling. Og den giver mulighed for at eleverne kan se en abstrakt opgave 

manifestere sig i et konkret resultat. Det er omfattende at lave en Prezi, eller en i-Movie, men efter 

dialog om hvilke elementer der skal findes og lægges ind, kan de enkelte opgaver uddelegeres og 

eleverne kan på skift komme med bidrag til det fælles produkt. Pointen er at det samlede resultat i 

sig rummer en opsummering af klassens, herunder lærerens, eksplicitte valg og derved demonstrerer 

den arbejdsproces som er stilladset under den efterfølgende produktionsproces. 

Respons og tekstkriterier kan med fordel synliggøres. Det er vanskeligt at forholde sig til det faglige 

udbytte og sin egen oplevelse af et produkt, hvis der ikke er et fagligt fundament at gå ud fra.  

Synliggørelsen gennem respons kan komme i etaper og med reference til udvalgte delmål i 

fremstillingen undervejs ved midtvejssamlinger. Det kan være vanskeligt at få eleverne til at 

forholde sig æstetisk refleksivt mens de producerer, fordi spørgsmål til den tekniske produktion 

overskygger indholdet. Derfor bliver underviserens opgave at holde en balance mellem endemålet, 

delmålene og elevernes optagethed lige nu og her. Her kan det være virkningsfuldt for eleverne at 

se og vurdere et udsnit af deres produktioner og få fokuseret respons på det. 

Elevernes produkter skal således fortsat analyseres og kommenteres fagligt på det niveau læreren 

vurderer at elevernes viden vil løftes ved. Ofte anbefales det i forbindelse med produktion af 

sammensatte tekster at elevens tekst placeres i en autentisk kommunikationskontekst. Men den 
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faglige respons er i sig selv og opleves også af eleverne som en autentisk genre. Den er en ”skolsk” 

genre og den svarer til deres opfattelse af at deres egne tekster er ”skolske”.  

At elevernes egen uformelle læring har behov for at blive understøttet af eksplicit læring og direkte 

undervisning, skal ikke forhindre at eleverne samtidig arbejder selvstændigt og anvender deres egne 

vinkler på stoffet og viden om hvordan udtryk kan skabes. Graden af stilladsering vil altid skulle 

vurderes i forhold til elevernes forudsætninger og aktuelle tilgang til det at stilladsere og 

rammesætte, ja didaktisk designe, deres egen arbejdsproces. Hvis det lykkes at kvalificere 

fagligheden og demonstrere mulighederne, er det samtidig vores opfattelse at det vil få positiv 

indflydelse på det kollaborative samarbejde som anses for at være et af de afgørende elementer i 

samarbejdet om web.2.0. 
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