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Beskrivelse af projektet 

Vores udviklingsprojekt med 6. klasse fra N. Kocks Skole spændte sig over i alt fire uger i januar 

2011 og indbefattede 7 undervisningsgange á henholdsvis 2-4 lektioner pr. gang. Her var altså tale 

om et forholdsvis intenst og komprimeret forløb, men med et forholdsvis omfattende indhold. De 

overordnede mål med projektet var som bekendt at undersøge og iagttage om der i elevernes 

læsning af science fiction romanen Verdens navle og med inddragelse af nye medier opstod nye 

særlige måder at percipere tekst på? Om der i givet fald opstod nye hypotesedannelser i elevernes 

betydningsdannelse af tekst? Endvidere om vores måde at organisere undervisningen påvirkede 

elevernes læringsmønstre? Og om der i opgaveløsningen og arbejdet med multimodale tekster 

ligefrem var tale om perioder af workflows? 

Vores projekt tog som tidligere beskrevet afsæt i en procesorienteret litteraturpædagogik 

inspireret af den fænomenologiske metode. En vigtig præmis i den hermeneutiske og æstetiske 

arbejdsproces var derfor dialektikken mellem elevernes tekstreception, inferensdannelse og 

tekstens intentionalitet under inddragelse af nye medier.  Vores opgave som undervisere og 

rammesættere af forløbet og aktiviteterne var at skabe en hensigtsmæssig progression i arbejdet 

med romanen med afsæt i faserne fra den procesorienterede litteraturpædagogik: ”ind i teksten, 

inden for værkets verden og ud af værkets verden”. I tilrettelæggelsen af projektet valgte vi dog at 

lægge særlig vægt på fasen ”Inden for værkets verden” givet projektets begrænsede tid til 

gennemførelse. Desuden havde eleverne læst romanen inden opstarten på projektet i uge 1, 

hvorfor vi nedtonede første fase ”Ind i teksten” og forholdsvis hurtigt gik i gang med 

fordybelsesopgaver i tekstens rum.   

Forløbet indeholdte i kort form følgende aktiviteter, som vil blive behandlet og uddybet 

efterfølgende:  

1. Design af individuelle elevsites på klassens hjemmeside 

2. Indledende arbejde med elevernes forforståelse af science fiction-genren 

3. Handlingsbro/billedfrise: genskabelse af tekstens rum  

4. Forundringsspørgsmål og blogskrivning med fokus på tekstens over- og 

underbestemtheder  
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5. Fra tekstforundring til tekstfortolkning – fortsat arbejde med blogskrivning 

6. Optagelse af elevernes højtlæsning oploades på hjemmesiden 

7. Præsentation af elevernes individuelle hjemmesider og gruppernes fælles arbejde med 

Verdens navle 

8. Individuel videredigtning af Verdens navle bind 2: CTRL-ALT-DELETE på elevernes 

individuelle sites 

Forløbet blev som det fremgår af punkt 1 indledt med at eleverne hver især skulle lave et portræt 

sig selv på deres individuelle sites på klassens fælles hjemmeside. Derefter blev de bedt om i 

stikord at skrive hvad de vidste om science fiction- genren, hvorefter vi viste dem streamers fra 

hjemmesiden fra film som Blade Runner og Matrix, inden vi for alvor tog fat på romanen Verdens 

navle. Formålet med de fire første lektioner var at skabe motivation for projektet med 

hjemmesiden som kommunikationsplatform, samt at aktivere deres forforståelse af genren.  De 

efterfølgende to undervisningsgange tog vi fat på fasen ”inden for værkets verden”, hvor eleverne 

fik til opgave at udarbejde en billedfrise af forløbet i romanen, der efterfølgende skulle skannes 

ind på gruppernes projektsites på hjemmesiden.  Grundet et vist tidspres valgte vi at læse to 

passager op fra romanens to første kapitler, mens eleverne skulle tegne eller skrive notater til 

vores oplæsning.  Umiddelbart efter blev eleverne inddelt i grupper, hvor de fik til opgave at 

sammensætte og færdiggøre de udvalgte billeder til en frise. Fremgangsmåden gentog sig den 

efterfølgende undervisningsgang med vores indledningsvise højtlæsning af udvalgte passager 

sideløbende med elevernes notattagning eller tegninger, dog havde eleverne nu mulighed for at 

gå på nettet og udvælge billeder derfra også, da undervisningen fandt sted i it-lokalet på 

læreruddannelsen. Målet med aktiviteten var at sikre at eleverne grundlæggende havde forstået 

kompositionen i romanen, herunder de mange skift i tid og rum. Endvidere at de kunne udvælge, 

begrunde og danne sig billeder af tekstens rum og persongalleri ved at gå tilbage og nærlæse 

udvalgte passager i romanen, jf. den fænomenologiske metode.  Efter det indledende 

genskabende arbejde hvor elevernes individuelle tekstindtryk førte til gruppernes fælles billedlige 

udtryk ved brug af forskellige visuelle modaliteter, tog vi fat på arbejdet med 

forundringsspørgsmålene. Efter en indledende modellering af aktiviteten i plenum, hvor vi talte 

om begreberne at ”læse på” og ”mellem linjerne” fik eleverne til opgave at nedskrive alle de 

spørgsmål, de kunne i forhold til teksten gerne med særligt fokus på de infererende spørgsmål , 
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hertil fik de 3 min. Umiddelbart efter skulle eleverne parvis udvælge og nedskrive de bedste 

spørgsmål på eget site og besvare dem, hvorefter de skulle læse en anden gruppes spørgsmål og 

fremkomme med deres mulige svar på gruppens spørgsmål.  Den efterfølgende undervisningsgang 

samlede vi op på aktiviteten ved at høre udvalgte spørgsmål og svar fra elevernes blogs, hvorefter 

vi i fællesskab diskuterede hvilke spørgsmål, der førte videre mod en fortolkning af tekstens 

underbestemtheder/overbestemtheder. Sidste led i fasen ”inde i værkets verden” var 

højtlæsningsaktiviteten, som indledningsvis blev modelleret af os undervisere. På baggrund af tre 

udvalgte tekstpassager blev eleverne nu bedt om på skift at øve sig i oplæsning af én passage, med 

den øvrige gruppe som respondenter. Gruppen skulle på baggrund heraf udvælge en oplæser til 

optagelse hos os undervisere. 

Forløbet med Verdens navle og 6. klasse blev for vores vedkommende som undervisere afrundet 

med en præsentation af elevernes individuelle sites og fremlæggelse af gruppernes forskellige 

bidrag over for parallelholdet, hvilket både fungerede som en evaluering af forløbet, og en 

understregning af autenticiteten af projektet med hjemmesiden og produkterne som en 

tilgængelig og semioffentlig platform. 

Efter præsentationen og evalueringen af elevernes sites og produkter afsluttede vi den 

hermeneutiske og æstetiske arbejdsproces med romanen ved at igangsætte en 

videredigtningsopgave som tredje og sidste fase: ”ud af værkets verden”. Eleverne fik her til 

opgave at skrive første kapitel til Verdens navle 2 med inspiration i billedet Ctrl – alt – delete 

oprettet på klassens hjemmeside. Et skriveforløb som blev evalueret af deres egen dansklærer 

efterfølgende.  

Problemformulering og didaktisk design 

Intentionen med vores udviklingsprojekt har været at videreudvikle en danskfaglig didaktik i 

krydsfeltet mellem litteraturpædagogik og nye interaktive digitale teknologier (her kaldet nye 

medier) med en optagethed af forskellige organisationsformers betydning for elevernes 

tekstreception og betydningsdannelse. Udgangspunktet for vores projekt har været følgende 

problemstilling:  

 

Hvordan kan man i danskfagets litteraturundervisning skabe undervisningssituationer, som er både 



6 
 

autentiske og faglige? Nærmere betegnet: Hvad er det for en simulering, vi skal designe for at 

skabe mulighed for udviklingen af nye prototyper hos eleverne? 

Didaktisk design 

Vores didaktiske design tog i år sigte på elevernes forståelse, sansning og fortolkning af en 

skønlitterær tekst. Metodisk indebar det at vi anvendte en fænomenologisk inspireret 

tekstdidaktik som blev omsat til multimodale elevproduktioner til klassens lokale hjemmeside. 

Intentionen var blandt andet her at undersøge hvordan denne litteraturpædagogik og de nye 

medieformer ville få indflydelse på netop elevernes forståelse, sansning og fortolkning af teksten. 

Sigtet viste sig at tage form dels gennem vores udvikling af aktiviteter og modellering af dem dels 

gennem den løbende videreudvikling af elevernes bidrag. Et afgørende forhold viste sig imidlertid 

at stikke ud her efter gennemførelsen, nemlig det at de aktiviteter som vi udviklede og som 

eleverne gennemførte ikke alle tog konsekvensen af mediets multimodalitet fuldt ud. 

Aktiviteterne vil vi her efter forløbet kategorisere som henholdsvis:  

1. aktiviteter der førte til tekstlæsninger som kunne lægges ind på hjemmesiden i form af for 

eksempel illustrationer/tekst og oplæsning.  

2. aktiviteter som tog udgangspunkt i hjemmesidens interaktive kommunikationspræmis som 

for eksempel blogskrivning og præsentation af egen hjemmeside / elevens fiktive jeg.  

Vi mener der er en afgørende forskel på de to aktivitetstyper. Den første type aktiviteter og 

elevernes udtryk for deres tekstlæsninger kunne være foretaget, og blev det i nogen grad, uden 

indflydelse fra hjemmesidens kommunikative præmis. Men tager aktiviteterne derimod afsæt i 

hjemmesidens interaktive kommunikationspræmis, hvad den anden type afspejler, vil elevernes 

bevidsthed om kammeraternes, lærernes og forældrenes modtagelse og indblanding have 

indflydelse på deres produktion og på deres læsning af den skønlitterære tekst. Elevernes 

forforståelse og afprøvning af de multimodale genrer har således størst gennemslagskraft hvis 

aktiviteterne initierer autenticiteten som præmis.  

Vi var i indeværende år optaget af at undersøge hvordan undervisningens organisering påvirker 

elevernes læringsmønstre og hvilke organisationsformer som er mest hensigtsmæssige. Og vi 

ønskede at udforske hvordan it kunne understøtte udvalgte organisationsformer og skabe 

workflows, det vil sige stilladsering og faglighed på rette tidspunkt.  
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Vi har i projektet været optaget af at undersøge følgende tese, som vil blive medtænkt i vores 

analyse og fortolkning af empiri: 

 Hvis vi antager at modaliteterne ”masserer” hjernen på en anden måde, så kan vi (måske) tale om 

en anden og ny inferensdannelse i læserens møde med multimodale tekster. 

 

Undersøgelsens metode til databearbejdning 

Den undersøgelsesmetodiske databearbejdning foregår på baggrund af følgende empiri: 

- Planlægningsreferater 

- Elevernes hjemmesideproduktion ( 45 elever fra to hold på 6. klassetrin ) 

- Observationer foretaget af undervisning og elevernes arbejdsprocesser 

- Aktivitetsbeskrivelser – undervisningens organisering i receptive og produktive aktiviteter  

I databehandlingen krydslæses og sammenstilles de enkelte empiridele med henblik på 

undersøgelsesresultaternes reliabilitet og validitet. 

Der anvendes en kvalitativ hermeneutisk undersøgelsesmetode og et aktionsbaseret didaktisk 

design. Feltstudiet har koncentreret sig om forholdet mellem en eksperimenterende undervisnings 

didaktiske intentioner, den konkrete gennemførelse af et didaktisk forløb og elevernes deltagelse 

samt de konkrete elevprodukter som forløbet udmøntede sig i.  

 

Fremgangsmåde i kodningen af kvalitative data: 

Der foretages en såkaldt Thematic Analysis som indbefatter kodning af materialet på tre 

kodningsniveauer med henblik på mønsterdannelse og tematiske udledninger.   

På baggrund af kodning på niveau 1-3 fremstilles temaer og analyser af disse temaer i form af en 

sammenhængende og begrundet tekst/ fortolkning af data. På 3. ordensniveau – det 

interpretative niveau – vil de dannede meningsenheder blive sammenholdt med relevant teori 

som uddyber og forankrer de tematiske mønstre i begreber og videnskabelig teori. 



8 
 

Databearbejdningen vil som udgangspunkt, men i vekslende grad, operere induktivt og 

empirinært. Analysanden er afventende og observerer  

- deltagernes aktioner som de umiddelbart viser sig  

- de produktioner/ytringer som de deltagende producerer og som hjemmesiden fastholder.  

Det iagttagne begrebssættes herefter.  

Undersøgelsens design kan karakteriseres som et overvejende eksplorativt design, men er dog kun 

åbent og undersøgende til en vis grad. Det er således baseret på styrede aktiviteter med 

veldefinerede mål. Men er samtidig eksperimenterende i forhold til at det sammenstiller receptive 

og produktive arbejdsformer baseret på multimodale tekstformer koblet på 

litteraturundervisningen. 

Undersøgelsen kan karakteriseres som en idiografisk undersøgelse der søger at beskrive og 

fortolke eksemplariske enkeltfænomener. I behandlingen af elevernes skriftsproglige udvikling 

foretages der endvidere nedslag som giver anledning til både generelle og specifikke perspektiver i 

udsigelsen.  Resultaterne af det gennemførte forløb repræsenterer sig selv, men har samtidig 

udsigelseskraft i forhold til videre undersøgelser inden for samme felt og intention.  

Alle navne på deltagere i undersøgelsen er fiktive. 

Kontrolklasse  

Projektet inddrager ikke i streng undersøgelsesmetodisk forstand en kontrolklasse med henblik på 

at foretage nøje sammenligninger på et reliabelt grundlag. Imidlertid foreligger der et materiale 

som er produceret samtidig fra parallelholdet på skolen. De to lærere i dansk for de to hold 

underviser skiftevis det ene og det andet hold og har fælles planlægning på 6. klassetrin. Således 

har den anden halvdel af årgangen beskæftiget sig med samme roman, men har ikke gennemgået 

det samme forløb og lærerne fra læreruddannelsen har ikke deltaget i dette holds forløb hverken 

på planlægnings- eller gennemførelsessiden. Hjemmesiden er dog produceret til begge hold, og 

alle elever har deres egen side hvor de præsenterer sig selv og lægger produktioner ind. 
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Bearbejdning og fortolkning af data - tre tematiske analyser 

Første tematiske analyse: Billedfrisen 

I det følgende vil vi beskrive og organisere en række iagttagelser på 1. ordens niveau, som på 2. 

ordens niveau vil blive ordnet i nogle mere overordnede kategorier eller mønstre. Endeligt vil vi på 

3. ordens niveau forsøge at fortolke på vores tekstuelle data med henblik på at fremkomme med 

bud på temaer, som knytter an til vores mål og problemstilling i projektet.   

I forbindelse med elevernes udarbejdelse af billedfrisen observerede vi at mange grupper havde 

vanskeligt ved at samarbejde om et fælles billedligt udtryk af teksten og dens komposition og 

centrale karakterer. Nogle elever, som oftest pigerne, greb hurtigt til tegneredskaberne og gik 

straks i gang med deres billedfrise, mens andre – ofte drengene - havde vanskeligt ved at 

indkredse og identificere relevante motiver fra teksten som kunne illustreres. Nogle elever var 

umotiverede, mens andre ikke fandt deres egne tegnekompetencer tilstrækkelige, hvorfor de kun 

var sporadisk deltagende. Størsteparten af alle grupper skulle særligt i opstarten af aktiviteten 

tilskyndes til det fælles samarbejde. Eleverne havde tydeligvis vanskeligt ved at samarbejde om 

billedfrisen, flere foretrak at arbejde individuelt.  

 

I en gruppe (Sofie, Sarki, Victoria og Karen)observerede vi en ivrig og motiveret tilgang til 

udarbejdelsen af illustrationen, hvor små detaljer blev diskuteret indgående, mens drengen, der 

på grund af tandlægebesøg sidste gang og derfor ingen notater havde, mere modstræbende indgik 

i samarbejdet. Efterhånden begyndte den pågældende elev dog at byde ind i forhold til den fælles 

illustration, måske smittet af pigernes entusiasme. Gruppen syntes således at lykkes med et fælles 

billedligt udtryk, og samarbejdet lykkedes i en forstand, idet alle endte med at tage del i 

udarbejdelsen af frisen. 

 

I en anden gruppe (Charlotte, Alexander og Jonas) observerede vi uenighed om det billede, der 

skulle udvælges til indskanning. En af drengene, Alexander, fandt ikke Charlottes illustration 

tilfredsstillende, idet han havde en anden ide. Charlotte tilbød at tegne for ham, da Alexander 

hverken så sig i stand til at genskabe sin idé eller havde lysten dertil. Charlotte greb blyanten, og 

forsøgte tålmodigt at spørge ind til Alexanders oplevelse. Da det tilsyneladende var en vanskelig 
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opgave for eleven, forslog vejlederen efter lidt tid, at eleven forsøgte at søge efter et velegnet ikon 

eller billede på nettet. Eleverne gjorde som vejlederen foreslog og klikkede lidt rundt på 

skærmbilledet, og blev da enige om efter en del søgen rundt, at ikonet af kommunikationsnetværk 

på forsiden til Facebook var det rette motiv.  

 

1. Ovenstående eksempler fra praksis illustrerer nogle af de udfordringer der er med at 

udarbejde et fælles billede af individuelle tekstoplevelser. Udfordringer med at 

identificere, italesætte og omsætte egne tekstoplevelser af tekst dels til en gruppe, dels til 

en fælles illustration. Eksemplerne udpeger også nogle udfordringer med at etablere en 

ligebyrdighed i gruppearbejdet; pigerne er generelt motiverede for at tegne, hvor søgning 

på nettet tilsyneladende appellerer til begge køn, og i særdeleshed til drengene.  

2. Vores observationer afspejler også en imponerende tålmodighed og konsensussøgen i flere 

grupper i forhold til at inkorporere individuelle indtryk i den fælles illustration. Men langt 

fra alle grupper lykkedes på så forbilledlig vis med samarbejdet, som sidstnævnte gruppe.  

Som nævnt havde flere drenge svært ved at fokusere på opgaven, og først da de fik 

mulighed for at søge på nettet begyndte de at udvise interesse og ejerskab overfor den 

stillede opgave. Intentionen med aktiviteten var i udgangspunktet, at den skulle være 

multimodal og udgøre en collage af tegnede illustrationer, udklip fra blade, billeder hentet 

fra nettet og elevernes egen skrift, men da vi ikke havde adgang til internet begge 

undervisningsgange, endte illustrationerne for størsteparten af grupperne som tegnede 

illustrationer.  

I det følgende vil vi fremkomme med nogle flere observationer, hvor inddragelse af netsøgning 

indgår. Observationerne vil efterfølgende kategoriseres og forsøges samlet i overordnede temaer. 

Den sidste undervisningsgang med billedfrisen fik eleverne mulighed for at anvende internettet og 

derfra hente billeder og ikoner til færdiggørelse af deres samlede produkt. Til forskel fra den 

forrige undervisningsgang med frisen havde eleverne mere tid til deres rådighed og dermed ro til 

færdiggørelse af frisen. Men særligt tre drenge, der indgik i hver sin gruppe, havde svært ved at 

indgå i det fælles projekt med frisen. De var tydeligvis både passive, rastløse, og udviste intet 

ejerskab over for den stillede opgave.  
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Jonas, en af de tre, havde længe virket fraværende og meget uengageret i gruppens arbejde. 

Sporadisk surfede han rundt fra et site til andet, og dog faldt der med ét en påfaldende ro over 

ham. Uopfordret havde han fundet ind i et tegneprogram. Med engagement og stor koncentration 

gik han i gang med at klippe en naivistisk børnetegning af et kærestepar hånd i hånd ind i en 

naturalistisk baggrund af en romantisk skovsø (se nedenstående motiv) . Et i øvrigt meget 

rammende motiv i forhold til den udvalgte tekstpassage. Dette var første gang Jonas deltog i 

arbejdet med frisen. Han indgik ganske vist ikke i gruppens fælles arbejde, men han var aktiv og 

engageret, og da frokostpausen meldte sig, var han blandt de sidste der forlod computeren og gik i 

kantinen.  

 

 

 

Fig 1.: Skovsøen 

William og Anton var to andre tilsvarende eksempler på ovenstående observation. Drengene 

havde begge  virket urolige, rastløse og uengagerede i pigernes tegninger. I stedet søgte de på 

internettet efter billeder der matchede deres oplevelse af det udvalgte kapitel. I Williams gruppe 

ønskede pigerne tilsyneladende ikke at medtage og godkende hans netbillede til den fælles 

billedfrise. Vejlederen opfordrede da pigerne til at se det udvalgte billede, inden de endegyldigt 
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afviste Williams motiv. Om det skyldtes vejlederens indblanding, vides ikke. Men uanset så valgte 

gruppen at acceptere Williams netbillede. Anton er et tredje eksempel.  På intet tidspunkt i 

processen havde han deltaget i pigernes dekoration af illustrationerne. I stedet brugte han tiden 

på at surfe rundt i høj hast på internettet og downloade og gemme ikoner og billeder til den fælles 

billedfrise.   

Fælles for observationerne af de tre drenge er, at de alle fremstod særdeles umotiverede i forhold 

til gruppens fælles projekt. Særligt to af drengene (Jonas og William) kørte længe ”frihjul”, inden 

de kom i gang med at finde billeder på nettet, eller fandt ind i et tegneprogram (William).  

3. Eksemplerne peger også på at implementeringen af computeren herunder netadgang og 

tegneprogrammer synes at fremme drengenes kreativitet, motivation og koncentration i 

forhold til opgaven. Særligt Jonas’ adfærd er interessant i denne sammenhæng, idet han 

med sin åbenbare og pludselige koncentration syntes at komme ind i en tilstand af flow i 

arbejdet med sit motiv.  

4. Hos de tre drenge synes den ekstra tid i undervisningen og inddragelsen af it at have en 

gunstig og kreativ indvirkning på deres arbejdsproces. 

5. Det er vanskeligt at fremkomme med eksplicitte konklusioner og fortolkninger af elevernes 

læringsproces og perception, og dog er her tale om tre interessante illustrationer, hentet 

og udarbejdet ved inddragelse af it.1 Illustrationer, der tilfører gruppens samlede produkt 

en særlig æstetik. Antons hule klippe (se nedenstående frise) synes at konnotere både til 

det ”røde øde” og ”hullet”, som Mariposa/Aranea opsluges af. Motivet indeholder således 

en flertydighed eller underbestemthed, om man vil, idet motivet dels knytter an til flere 

steder i romanen, dels peger helt ud af teksten, idet motivet er hentet fra en helt anden og 

faktuel geografisk kontekst. 

 

                                                           
1
 I det følgende vil jeg udelukkende fokusere på Antons og Jonas’ billeder, idet William desværre ikke lykkedes med at 

downloade sit billede, hvorfor jeg ikke kan anvende det som dokumentation for analysen.  
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Fig. 2: Billedfrisen 

 

6. Jonas’ naivistiske motiv af kæresteparret ved skovsøen er ligeledes interessant, idet 

motivet tilfører billedfrisen en ekstra dimension, der peger i retning af den uudsigelige 

æstetiske dimension (Thorlacius 2004). Billeder er som oftest velegnede til at udtrykke en 

følelse visuelt. Følelser eller oplevelser, der kan være vanskelige ligefrem umulige at 

verbalisere eksplicit. Og det er netop her motivet bliver interessant, idet det indeholder 

flertydighed og underbestemthed, som trækker tråde til både elevens reception af teksten, 

og til ham selv som tekstfortolker. Flertydigheden i motivet konnoterer hovedpersonernes 

forelskelse, men sammenblandingen af den naivistiske børnetegning i en overromatiseret 

baggrund, indfanger en flertydighed i tekstfortolkningen, der peger i retning af 

tekstfortolkerens egen ironiske distance til tekstens motiv på et ubevidst plan, foranledes 

man til at tilføje, idet motivet er udført med en udtalt alvor og seriøsitet, som således synes 

at suspendere ironien.  Motivet indfanger således et udtalt nærvær og distance på én og 

samme tid. 
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I elevernes udarbejdelse af skriftlige produkter til eget site bemærker vi, at flere af drengene 

heriblandt både Anton og Jonas har skrevet forholdsvis fyldigt dels om science fiction- genren med 

supplerende billeder, dels det første kapitel af videredigtningsopgaven. Mikkel er en anden dreng 

der i tilknytning hertil er værd at fremhæve. Mikkel har gennem store dele af projektet udvist en 

urolig og tenderende vrangvillig attitude til opgaverne. Han havde vanskeligt ved at samarbejde 

både om billedfrisen, og om udarbejdelsen af de  infererende spørgsmål til teksten. Men hans 

personlige site skaber et ganske andet billede og indtryk end en uengageret elev. Mikkels 

præsentation af sig selv fremstår ganske vist useriøs og fjollet, men hans skriftlige produktioner 

både om sci-fi-genren og videredigtningsopgaven vidner om en seriøsitet og en elev med meget på 

hjerte.  

 

Mulig tematik 

Ovenstående observationer og kategoriseringer fører til en optagethed af it-teknologiens 

betydning for elevernes tekstreception og betydningsdannelse. Først og fremmest synes 

inddragelse af internet og kommunikationsteknologi i form af bl.a. netsurfing, tegneprogrammer, 

blogskrivning og videredigtning på eget site i undervisningen at have en særdeles gunstig 

indvirkning på særligt drengenes kreativitet og motivation for arbejdsopgaverne. Et forhold som 

også kommer til udtryk i elevernes arbejde med forskellige skriftlige produkter jf. Mikkel. Vores 

observationer synes også at pege i retning af at implementering af it tilfører elevernes produkter 

en ekstra æstetisk kvalitet, som ikke synes mulig at erhverve på anden vis jf. Anton og Jonas. 

Om her er tale om en ny form for inferensdannelse eller en særlig måde at ”massere” hjernen på 

er vanskeligt at bestemme ud fra ovenstående observationer. Dog synes det muligt at fastslå at 

inddragelse af it og kommunikationsteknologi er særdeles befordrende for elevers arbejdsproces, 

engagement og fordybelse. Endvidere synes produkterne med inddragelse af it at få tilføjet 

kvaliteter af relevans for udvikling af elevernes hermeneutiske og æstetiske kompetence.  
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Anden tematiske analyse: Elevernes skriftsproglige udtryk med særlig henblik på forløbets 

kommunikationskontekst og arbejdsformernes mulige indflydelse på elevernes skriftproduktion 

 

 

Fig. 3: Oplæg til fortsættelse på Verdens navle 

Metode 

På baggrund af analytiske nedslag i Sally Altschulers ”Verdens navle” har iagttagelserne fokus på 

mulige sammenhænge mellem romanens sprog, indhold og genre og elevernes 

videredigtningstekster: Verdens navle II. I dette felt undersøges hvordan eleverne har omsat deres 

læsninger til skrift i lyset af forløbets romanbearbejdning og aktiviteter. Iagttagelser på 1. 

ordensniveau af de enkelte produkter er på 2. ordens niveau koblet med hinanden og med henblik 

på at identificere mønstre i de samlede tekstproduktioner. Der udledes derefter mulige temaer 

som på 3. ordens niveau fortolkes. Disse temaer vil derefter blive vurderet i lyset af projektets 

intentionelle perspektiv som det er præsenteret i problemformuleringen, og som det har formet 

sig i løbet af projektets gennemførelse. Databehandlingens enkelte ordensniveauer udspecificeres 

ikke i fremstillingen. Analysen baseres tillige på elevernes hjemmesidepræsentation af sig selv og 

på undersiden ”Dette ved jeg om Science Fiction”. Parallelholdets skriftlige fremstilling af en 
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mailkorrespondence mellem de to centrale personer i den reale verden, Beatrice og Allan, vil 

indgå som sammenligningsgrundlag og refleksionsmateriale.  

De mange tekstproduktioner giver anledning til at undersøge det empiriske materiale under to 

synsvinkler som kan karakteriseres som henholdsvis specifikke og generelle perspektiver. 

Foretager vi et tværsnit gennem de 24 hjemmesideproduktioner under en tekstpragmatisk vinkel, 

vil der givet vise sig en række teksttræk som er karakteristiske for 6. klasses skriftsprog. Det er dog 

ikke her muligt at fremstille en samlet vurdering og beskrivelse af elevernes skriftsprog på det 

niveau. Undersøgelsen forsøger derimod at indkredse bestemte multimodalt betingede fællestræk 

på baggrund af en almen vurdering af elevers geneerelle skriftlighedsniveau på det pågældende 

klassetrin. Når vi fremhæver de multimodalt betingede fællestræk, vil disse imidlertid udgøre 

eksempler på hvordan eleverne greb videredigtningen an for en generel betragtning. Men vi vil 

samtidig tage fat i enkeltelevers bemærkelsesværdige skriftsprog som materialet også indeholder. 

Der er således eksempler på en eller flere elevers særligt inspirerede tilgang og udnyttelse af 

projektets æstetisk kommunikative grundlag og sigte. Dette bliver gjort til genstand for analyse 

med henblik på at udlede specifikke træk i elevernes skriftsprogsudvikling.  

 

Generelle perspektiver med udgangspunkt i udvalgte elevers repræsentative tekster 

Vi har her søgt at udlede de træk ved elevernes tekster som har eller kan tænkes at have kausal 

forbindelse til forløbets intention og praktiske gennemførelse. I den kontekst er det i første 

omgang elevernes bemestring af sproglige og tekstlige virkemidler med høj dramatiseringseffekt vi 

bemærker. Derefter har der vist sig yderligere mønstre i elevernes læseforståelsesarbejde, i deres 

genre - og kommunikationsbevidsthed og i deres ordforrådsarbejde.  

Dramatiseringer som understøttes af elevernes læsning og de multimodale udtryksformer de 

har fordybet sig i 

Ofte forstærkes tekstens udtryk gennem bestemte stilistiske greb. For eksempel formår eleverne 

at lade begivenhederne vise sig samtidigt for de fiktive personer og for læseren. Det kan være ved 

at noget kommer til syne som på en computerskærm. Her kan en lille prik langsomt vokse til et 

faretruende væsen, som Araneas øjne der får krop og bryder igennem computerskærmen. I 

romanen er der et stærkt forbillede hvor Araneas forvandling til fuld størrelse sker i et voksende 
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timeglas. Samme visuelle bevægelse sker i beskrivelsen af et fladt ottetal som samler sig til at 

komme på fode for at rejse sig og blive til et timeglas. Teknikken kendes også fra animationsfilm 

og tegnefilm, hvor udtrykket tager afsæt i visualiseringer og skaber overførsel til både visuelle og 

taktile sansninger.  

Et andet gennemgående træk fra romantekstens dramatiserende stilistiske virkemidler er 

elevernes dvælen ved begivenhederne. For eksempel kan eleverne anvende dramatiserende 

pauser og nuancere læseoplevelsen, ligesom de anvender varierede og tydeligt dramatiserende 

sammenbindinger mellem de enkelte sætninger.  

Mange elever undgår så vidt muligt de lette talesproglige udtryk som for eksempel 

samlebetegnelsen ”en masse”. Her et eksempel på hvordan en pige forsøger at påvirke læserens 

sanseapparat netop gennem at erstatte den talesproglige fælde:” Beatrice lå også og sov, jeg blev 

standsede og så derfor nærmere på billedet ligepludslig kom der en bille op af sengekante og over 

100 fulgte efter. tilsidst var hun dækket af dem. Jeg blev hurtigt ført videre”. Det nuancerede 

sprog skyldes samtidig med udviklingen i antallet af biller også sammenbindingen mellem 

sætningerne. Det er ikke altid let at holde niveauet og samme elev bruger i andre dele af sin tekst 

ofte udtryk og forstærkere som ligger lige for i kraft af det gængse talesprog: ”ligepludselig”, 

”Beatrice og mig sidder inde på værelset”, ”jeg bliver vildt forskrækket” , ”en masse skibe og lign.” 

Dramatiseringer sker også gennem den tilbageholdte information: i en elevtekst indføres læseren i 

hovedpersonens (her romanens Delia Dobel som udslettes i afslutningen af Verdens navle) 

umiddelbare sansning af verden omkring sig efter hovedkulds at være havnet i et nyt landskab. 

Landskabet er det landskab  af ingenting, som kendes fra den mytologiske figur Hannibals historie i 

romanen. I elevtekstens initiale indledning står : ”Jeg lå på jorden og kiggede op. Der var koldt, 

mørkt og uhyggeligt. Der var ingenting”. De knappe helsætningers deskriptive og prædikative 

funktion udfylder tekststykket. Rytmisk understøtter sætningsrækken bevægelsen i jegets 

sansninger. Derefter slår form og indhold over i en kompleks sætningskonstruktion der ikke sigter 

til dramatiseringer, men har intention om at gengive refleksion og information: ”Det var mere 

uhyggeligt end nogle af de steder jeg havde været i min rolle, som mig, i Delia Dobell serien”.  

Efter situationsbeskrivelsen mindskes dramatiseringen således, og der indgår en længere passage 

hvor redegørelse veksler med beretning. Beretningen er kohærent, jegpersonen, Delia Dobell, 
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ræsonnerer. Man fornemmer det er vigtigt for skriveren at udtrykke præcision også i narrationen 

hvor eleven er opmærksom på rumlighed i form af retning, placering og sansning af rummet: 

”Jeg fulgte lyden og lidt længere fremme så jeg et kæmpe fodspor. Jeg gik længere frem. Pludselig 

så jeg et kæmpe dyr, det stod lige foran mig og brølede. Det var meget mørkt så jeg kunne kun se 

omridset af dyret.” Langsomt introduceres læseren til begivenhederne og det ses samtidig at 

skriveren tildeler læseoplevelsen stor opmærksomhed. Ved at give hovedpersonen en evne til at 

øge spændingen gennem sine nøjagtige og netop tilstrækkelige beskrivelser og i kraft af 

handlingsforløbets gennemtænkte kohærens og anvendelse af kohæsionsmarkører, opnår hun en 

velkomponeret tekst ladet af ubehag og overlevelsestrang. Det samme gør sig gældende som en 

dvælen ved gengivelsen af tanke og sansning:  

” dyret lugtede forfærdeligt og dens store tykke pels var klumpet og fedtet, så det var svært at 

holde sig fast. Jeg kunne mærke dyrets muskler under mig”.  

 

Elevteksternes dramatiseringer benytter sig af samme type virkemidler som romanen rummer. Det 

er vores antagelse at eleverne er blevet opmærksomme på disse sproglige muligheder ikke alene 

ved den receptive optagelse, men også gennem forløbets produktive aktiviteter. En af 

aktiviteterne inden videredigtningen gik ud på at skabe dybde i elevernes opmærksomhed på 

figurtegningerne. En anden gik ud på at lytte opmærksomt til lærerens oplæsning for derefter at 

vælge sig en oplæsningspassage ud og øve sig på den til lydproduktion. En tredje gik ud på at 

illustrere udvalgte rum i romanen gennem egen nærlæsning og lærernes højtlæsning. 

Aktiviteterne har givetvis skabt forudsætninger for at eleverne også når de er på egen hånd kan 

anvende en fænomenologisk tilgang i deres tekstproduktion. Den konkrete elevs skriveproces kan 

vi ikke direkte afkode, men hun har tilsyneladende kunnet anvende sin opmærksomhed til at 

gennemtænke forløbet i videredigtningen ved at stille sig spørgsmål om hvordan Delia Dobell har 

måttet og kunnet sanse og ræssonnere ud fra de givne omstændigheder ude i ”Intet”. 

Generelt har der i elevernes skriveprocesser fundet en iscenesættelse sted som har gjort det 

muligt kvalificeret at bygge videre på et fiktivt univers og en fiktiv figur fra romanen samtidig med 

at nye ideer opstår. Således for eksempel det omtalte dyr ”kranieknuseren” som er et 

skrækindjagende, men også eneste levende væsen i Intet. Dyret har”fødder som et næsehorn og 

hovedet var en blanding af en løve og en edderkop. Den var født til at dræbe”. 
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Der skabes nye holdbare ideer at gå ud fra 

Variationen i elevernes indholdsvalg i videredigtningen er stor. Forsidebilledet ( se kapitlets første 

side) har især skabt inspiration til valg af ny hovedperson og miljø. Eleverne benytter derudover de 

forskellige figurer i romanen som Han Zen – en lille samurai, Delia Dobell – tvfiguren som 

forsvandt ud på nettet, Beatrice – veninden til hovedpersonen i Verdens navle (1), Boganis – en 

fåmælt, men sympatisk og handleivrig indianer fra Slottet, Aranea – den altdominerende skurk, 

med flere. Valget afhænger af hvilke figurer fra romanen skriveren fascineres af og finder 

væsentlig. Der opstår relevante nye oplæg til en roman, og de nye universer er inspireret af 

futuristiske forestillinger og middelalderlige scenarier som veksler med mere hjemligt kendte 

børneværelser og ungdomshybler. For at en indledning til en bog skal kunne fungere, er det vigtigt 

at skrive et godt set-up. Der er ikke i forløbet givet eksplicit stilladsering af elevernes 

videredigtning. Ved gennemlæsningen af teksterne bliver det tydeligt at dette heller ikke viser sig 

som et generelt behov. Set-uppet fungerer godt hos de fleste elever, som sørger for at 

indledningskapitlet rummer en spændingsoptrapning der kulminerer lige før sidste punktum. Hvad 

der karakteriserer slutningerne er at hovedpersonen af sig selv, eller ved hjælp fra andre, når frem 

til klarhed over situationen. Og læseren forstår at der er opstået et entydigt behov for handling, 

eller at noget grufuldt forestår. Det kan for eksempel være Allan der er gledet ud på det herreløse 

net i drømmelignende forestillinger, men vækkes af sin mor der råber: ”Allan Allan Beatrice er 

forsvundet” – det som han oplevede derinde viser sig at være virkeligt! Eller det kan være 

følgende konsekvensberegning i den afsluttende replik i en anden elevtekst: ”Jeg blev nød til at 

holde mig fast ligegyldigt hvor slemt den lugtede, ellers ville jeg dø.”  En tredje og sidste udgang er 

et eksempel på en lidt triviel optakt, som dog alligevel får en stærk udgang: ”De var snart oppe på 

slottet, hvor de blev modtaget rigtig godt Clara lavede en fest middag mens at Måne (datteren) 

fortalte om hende selv. Men udenfor stod endnu en kvinde, det eneste man kun se var to grønne 

øjne.” Dette billede af Aranea står lysende klart i de fleste elevers erindring, og det anvendes igen 

og igen (vores fremhævelse).  
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Det er selvsagt ikke muligt at gengive spændingsopbygninger fra samtlige elevtekster her, så vi 

henviser til kildematerialet som giver læseren grund til at nære høje forventninger til de 

efterfølgende kapitler i den uskrevne roman. 

Tematikker fra bogen fortsættes ofte. Som for eksempel kan teksten bygge på de to 

hovedpersoner som i løbet af romanen ændrer syn på hinanden i takt med at de udvikles og får 

øje på deres køns tiltrækningskraft. Af undervisningsobservationerne fremgår det at eleverne på 

ingen ignorerer de tegn der er på forelskelse, men nok at de har nået en blufærdighedstærskel for 

den fælles klassesamtale. I videredigtningerne viser det sig ikke desto mindre at være et tema som 

eleverne, især nogle af pigerne, har interesse i at forfølge. I et eksempel er det Beatrice som 

jegpersonen der skal redde sin ven. I dette tilfælde er accenten i personkonstellationen forskudt 

fra drengen til pigen. Men der har fundet en følelsesmæssig udvikling sted i deres relation siden 

første bog, som bliver pigens præmis at redde drengen på.  

Man kan i disse valg se spor fra de flermodale udtryk og fra de aktiviteter som har indebåret at 

eleven kunne betragte verbaltekstens figurer, begivenheder, rum og tidsforløb fra forskellige 

vinkler som sanselige fænomener. Eleverne trækker ikke alene på romanen Verdens navle, de 

trækker også på de genrer der giver anledning til at skabe beslægtede universer og begivenheder. 

  

Læseforståelse og tekstfortolkning på blogskrivningens grund 

Det fremgår af teksterne at eleverne har interesseret sig for romanens tematikker. Det kunne 

være frygten for Intet, eller den personlige udvikling som står på mens man har travlt med at 

redde verden, eller at løse andre store opgaver. De har også blik for genreelementer som for 

eksempel de magiske genstande der også genanvendes. Fra forskning i læseforståelse ved vi at der 

sjældent opstår relevante fortolkninger i forbindelse med tekster hvis eleverne ikke har forstået 

den grundlæggende sammenhæng i teksten. Verdens navle bygger på et indviklet system af 

virkeligheder og rum, og det er sansynligt at blogskrivningen har medvirket til at skabe overblik.  

Her koncentreredes en stor kategori af elevernes selvkomponerede spørgsmål sig om opklaringen 

af hvordan hele systemet hænger sammen i romanen – og dermed også om 

læseforståelsespræmissen. Læseforståelsen blev formodentlig konsolideret gennem bloggens 

interaktive kommunikation.  Gruppernes spørgsmål og svar skulle således ikke alene præsenteres 
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og kommunikeres tydeligt til de andre læsere, svarene skulle samtidig kommenteres og korrigeres 

af de andre grupper. Nedenfor et eksempel. 

Fig. 4: Eksempel på spørgsmål og svar-bloggen  

Nyt indlæg Abonner Log ud Grafisk overblik 

Hvorfor har Aranea grønne øjne? 19/01/201115:12 

AfJulie M K Fuhlendorff 0svar 

HVORFOR HAR ARANEA GRØNNE ØJNE?  

 

Farven grøn betyder genfødsel. Måske det er der for? Inde i Verdens navle skete der heller ikke noget da 

Han Zen stak sit sværd igennem Araneas arm. Et sted inde i bogen var der også en dame der fortalte noget 

om en der hed Mnemo og hans datter Aranea hvis mor var fra virkeligheden. Hun er også den der kender 

slottet bedst.   

Kategoriseret iIkke kategoriseret 

Svar Abonner 

 

Spørgsmål til  14/01/201113:30 

AfJulie M K Fuhlendorff 3svar 

 Hvordan kan det lade sig gøre at Allan kommer ind på slottet? 

 - Fordi han vinder hoved-hånd sættet. 

  

Hvordan ændrer Aranea sig til Mariposa og omvendt? 

-  Fordi hun er halvt fra virkeligheden. 

  

Hvorfor er det lige præcis Allan der bliver hentet ind til nettet af køkkenskriverne? 

-  Fordi Allan vinder edderkoppe spillet på nettet hvor man skal kæmpe imod en edderkop og Aranea 

http://www.kochs2004.dk/main/projekter/projekt1/gruppe3/sp_rgsm_l/index.php
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betyder edderkop så spillet er ligesom en illustration af kampen mod Aranea hvor midten af spillet er 

Verdens navle. 

  

Er Mariposas far ond? 

- ? 

  

Findes der en "rigtig" Mariposa? eller er det bare et dæknavn? 

- Det er bare et dæknavn 

  

Ligger slottet på nettet? Hvis nej, hvor så? 

-Det ligger et sted inde bag nettet et sted 

  

Hvor er Strøm når de mest har brug for ham? 

-Strøm er bare en myte 

  

  

  

  

  

Mariposa = Sommerfugl på spansk. 

Aranea = Edderkop fra spillet "Dungeons and Dragons". 

Alban = Hvid. 

  

  

  

  

Svar: Spørgsmål til  14/01/201113:40 

AfAndrea Lemming Pedersen 0svar 

-fordi  hun er halt virkelighed. 

-fordi han vinder edderkoppespillet. 
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-nej 

-nej der findes ikke en "miraposa" 

-han er sikkert ved dem hele tiden som en slags skytsengel. 

Svar: Spørgsmål til  14/01/201113:45 

AfMads B Gude 0svar 

Er Mariposas far ond? Nej han er en illusion. 

- ? 

  

Findes der en "rigtig" Mariposa? eller er det bare et dæknavn? Der findes en rigtig et eller andet sted. Altså 

første gang han ser hende er det den rigtige men så ser Aranea at han kan lide hende og bruger det. 

- ?  

  

Ligger slottet på nettet? Hvis nej, hvor så? Ja det ligger på nettet. 

-? 

 

  

 

 

Den autentiske kommunikative præmis. Om genrebevidste, genreudfordrende og 

kommunikationsorienterede elevers skrivning 

Kontektsbevidstheden er høj når der produceres til egen hjemmeside. De andre elever kan gå ind 

og læse teksten, og den skal fremlægges på den sidste dag for hele 6. årgang via smartboard. 

Dette scenarie betyder at eleverne er opmærksomme på deres egen kommunikations rækkevidde, 

og det interessante er om og hvordan de lader dette få indflydelse på deres opmærksomhed på 

det sproglige udtryk og valg af indhold i teksterne. 

Elevernes tekster viser sig at balancere mellem det vi vil kalde en social jeg-orienteret 

kommunikation og en faglig tekstorienteret kommunikation. Hjemmesiden lægger op til at 

eleverne producerer faglig tekst i en social kontekst inden for en danskfaglig ramme. Det er en 
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diskussion værd hvorvidt de to koder risikerer at underminere hinanden og gøre intentionen med 

de enkelte produkter uklar for eleverne. Det særlige ved denne kommunikationspræmis er at den 

inddrager den sociale tekstintention i skolens tekster, og eleverne skal selv kunne skelne mellem 

kommunikationsintentionerne og deres adækvate former.  

Kommunikationspræmissens indflydelse på skriverens sproglige bevidsthed viser sig derfor i andre 

situationer end de allerede behandlede. Den fungerer således også som selvstændig 

motivationsfaktor for skrivningen. Eleverne får, som nævnt, ikke respons på deres 

videredigtningstekster undervejs, og der er ikke tale om nogen procesorienteret skrivedidaktik 

med henblik på genskrivning og tekstforbedring. Det er det forudgående tekstarbejde som 

inspirerer skriverne og den autentiske kommunikationskanal. Når der sammenlignes med det 

andet holds bearbejdning af samme roman, viser der sig en tydelig forskel i elevernes tilgang til 

den skriftlige produktion. Dette vil vi analysere med henblik på at identificere deres 

genrebemestring og genreanvendelse i konkrete meddigtningsprodukter som gengiver en tænkt 

mailkorrespondence mellem Allan og Beatrice.  

Analysen tager sigte på at undersøge hvordan eleverne opfatter tekstens henvendelsesform og 

intention som det kommer til udtryk i deres produktioner af mailkorrespondencen. Det er således 

et overordnet perspektiv der anlægges.  

 

Metodiske overvejelser 

Projektet inddrager, som beskrevet i kapitlet om databehandlingen, ikke i streng 

undersøgelsesmetodisk forstand en kontrolklasse med henblik på at foretage nøje 

sammenligninger på et reliabelt grundlag. Imidlertid foreligger der et materiale som er produceret 

samtidig fra parallelholdet på skolen. De to lærere i dansk for de to hold underviser skiftevis det 

ene og det andet hold og har fælles planlægning på 6. klassetrin. Således har den anden halvdel af 

årgangen beskæftiget sig med samme roman, men har ikke gennemgået det samme forløb og 

lærerne fra læreruddannelsen har ikke deltaget i dette holds forløb hverken på planlægnings- eller 

gennemførelsessiden. Hjemmesiden er dog produceret til begge hold, og alle elever har deres 

egen side hvor de præsenterer sig selv og lægger produktioner ind. Herinde på det andet holds 

elevhjemmesider finder vi de skriftlige produkter eleverne har fremstillet hver især. Ved nærmere 

gennemlæsning af disse produkter kan vi konstatere at det første holds videredigtningsopgaver, 
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Verdens navle II til  sammenligning med det andet holds meddigtningsopgaver, 

mailkorrespondencen, har langt større gennemslagskraft og generelt anvender et mere 

hensigtsmæssigt og nuanceret sprogbrug. Eleverne som har gennemført det fænomenologiske 

bearbejdningsforløb skriver med bedre kohærens, større og dybere ordforråd, bedre 

genreforståelse, større målgruppebevidsthed, højere identifikation, i en mere læsemotiverende 

stil og med større motivation end det andet holds produktioner er udtryk for. Det kan imidlertid 

også skyldes en række forhold som undersøgelsen ikke tager højde for som for eksempel 

anderledes klassekultur, anderledes forudsætninger, andet fokus i undervisningen, et mindre 

koncentreret forløb med videre. 

Vi skal i denne bearbejdning alligevel anvende elevteksterne fra det andet hold fordi det giver 

mulighed for at foretage nogle sammenstillinger af udvalgte forhold i skriftproduktionen. I dette 

kapitel vil vi eksemplificere de to holds forskydninger af fokus i de to tekster med henblik på at 

karakterisere deres tilgang til skriftproduktion og med en belysning af elevernes bevidsthed om 

tekstidé og teksthenvendelse. Dette giver dels et grundlag for at vurdere udviklingsprojektets 

aktiviteters indflydelse på elevernes skriftliggørelse, dels for at vurdere de to holds 

genreanvendelse inden for rammerne af internettets interaktive kommunikative præmisser.  

 

Den æstetiske og kommunikative tekstpræmis  

Mens teksthenvendelsen i den skønlitterære tekst foregår på den æstetiske tekstst præmisser vil 

henvendelsen i den sociale tekst foregå på den sociale relations præmisser. I elevernes optik er 

den sociale kommunikation udtryk for en relationel kontakt, og det er eleven selv der sætter 

præmissen for de koder der anvendes og for den bagvedliggende kommunikationsintention og 

konkrete valg af sproglig udformning. I mailkorrespondencerne er det vanskeligt for eleverne at se 

forskel på den kommunikative og den æstetiske hensigt med teksten. Ofte digtes der inden for en 

realistisk hverdagsberetnings koder, og ikke sjældent sættes de højere æstetiske krav til side til 

fordel for et sprog som giver umiddelbar kontakt og som tænkes at underholde de øvrige på linjen. 

Andre gange former eleverne deres mailkorrespondence i tråd med historiens personers situation, 

men uden sproglige variationer og æstetiske dramatiseringer. En udvalgt elevs produkt til Verdens 

navle viser dette i sin inddragelse af begge de to henvendelsesformer, og vi kan derfor lade denne 

hendes enlige tekst repræsentere parallelholdets produkter som falder ud til to sider. Første del af 
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teksten er således Allans, om end fiktive så dog oprigtigt mente, anmodning om hjælp til Beatrice. 

Den tager afsæt i Allans penible situation da han er gledet ud på det farlige net: ” Kan du huske 

Slottet og nettet,? jeg har fortalt dig om det” . Sådan indledes mailen. Herefter forklarer Allan med 

omhu hvad der er sket og hvad Bea skal gøre for at hjælpe ham ud: ” Du skal tage hætten af mig 

som du har gjort før. Men før du gør det, skal du tage timeglasset ud af min hånd. For jeg har det 

ikke selv længere, Aranea har taget det. Når jeg kommer tilbage, skal du selv gå ind på slottet. 

Aranea vil lede efter mig, så det er farligt hvis jeg går derind igen. ” Her følger en række handlinger 

som Bea skal udføre. Og mod slutningen opsummerer Allan/eleven:  

Men der er tre ting du SKAL huske. 

 

 Tal aldrig om timeglasset og vis det aldrig til nogen(udover Clara) 

 Lad alle folk tro du kommer for slottet. 

 Hvis du ser en dame med grønne øjne eller en smuk pige med fletninger og bølgehat,. så 

stol ikke på hende. 

 

Når du møder Clara så vis hende min mail, og lad hende sætte dig ind i tingene, din opgave er at 

lukke Verdens navle!!! 

 

Håber du vil hjælpe mig,  

 

Allan” 

 

Med sin tekst viser eleven at hun har taget Allans situation alvorlig. Hun indtager en tekstposition 

der ligger i forlængelse af romanen. Sproghandlingen er overvejende et direktiv. Begge dele 

udtrykker en adækvat udnyttelse af genren, og Allans intention med henvendelsen står klart. Han 

er klarere end aldrig før, kan man sige, og nok også mere end romanfiguren kan holde for. 

Sprogbrugen holder sig til det helt entydige ønske og til en neutral, men nok insisterende 

henvendelsesform som samtidig er høflig.  
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Beas svar er derfor også overraskende i sin henvendelsesform. Hun afviser Allans ønske, modsat 

romanens egentlige udvikling, og eleven trækker en bestemt side frem i Beatrices tvivl som 

udarter i sin indstilling og sprogligt set.  

 

”Allan.... 

 

Jeg ved ikke hvad fanden du laver, udover at være frosset fast inde i din computer, med en fucking 

badehætte på hovedet. DU må spadse rundt på nettet så meget du vil, men der er faktisk 

mennesker, der i modsætning til dig har et liv!!!!! Jeg kan godt komme at hive den hætte af dig. Og 

få dig ud af slottet, eller hvad fanden du kalder det. Men tror du helt seriøst jeg vil sidde med en 

åndssvag badehætte på hovedet som en anden zombi. Der findes andre ting i verden en computer, 

F.eks andre mennesker, og jeg taler ikke om Clara eller hvad du kalder hende. Og hvem tror du, du 

er, en eller helt i et eller andet dumt eventyr, der bare kan bestemme over alt og alle ???? Uanset 

hvem du TROR du er. Så har jeg tre ting DU skal huske  

 

 FÅ ET LIV!!!! 

 Styr din fantasi!! 

 Styr dit ego!!! 

OG du skal bare lige vide at du har mistet din eneste ven! En ven der har et liv. En ven der HAR 

støttet dig. Og en ven der kunne lide dig. 

 

Farvel Allan!!!!” 

 

Kompositiorisk er der ligheder mellem de to mails, Bea har for eksempel også en opsummering i 

sin henvendelse og svaret er indholdsmæssigt kohærent. Hvad der derimod er mindre kohærent, 

er en henvendelsesform der uden omsvøb kompromiterer Allans ellers høflige forespørgsel. Der 

bliver ikke lagt fingre imellem. På trods af Beatrices tvivlen i romanen, som godt kunne inddrages i 

elevens persontegning, foretager eleven her et betragteligt kommunikativt spring i sit valg af sprog 

som bryder den underforståede intention i såvel opgaven som i Allans kommunikative oplæg. Især 

sprogtonen virker provokerende og udfordrer læserens genreforventninger. På den ene side er 
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tekstens peripeti, at Bea vender rundt på en tallerken, et eksperiment som holder stilen fuldt ud, 

men på den anden side bærer eksperimentet præg af at være udformet med stærk skelen til hvad 

der gør sig blandt klassekammeraterne og medlæserne. En kommunikativ opmærksomhed hos 

eleven kan gå i flere retninger. Eleven her har måske haft fornøjelse af at skrive et raseriudbrud for 

fuld udblæsning, og det er udmærket at eleven bemestrer målgruppetænkning, men teksten 

bryder med en såvel æstetisk som kommunikativ kontrakt, fordi der, og det er vores hypotese, 

lægges mere vægt på den relationsorienterede kommunikation end den kan bære. Selvom 

hjemmesider ofte er saglige behandlinger af stoffet, betragter eleverne på holdet her især 

hjemmesiden som en social hjemmeside hvor det er brugerne selv der definerer form og indhold 

og hvor koderne derfor holdes inden for et sociolingualt paradigme. Det er vores erfaring fra 

projektet at et forløb med klare intentioner og eksplicitering af formålet med siden giver en faglig 

retning på udnyttelsen som kommer elevernes skriveudvikling tilgode. Dette fordi det sætter 

konteksten og dermed rammen for kommunikation. Det hold som har deltaget i projektets 

undervisningsforløb var i mindre grad i tvivl om sidens overordnede danskfaglige rettethed. I 

undervisningsforløbet blev den initieret gennem de enkelte aktiviteters målsætning, og 

forventningerne om elevernes målrettethed i deres udførelse af de enkelte produkter blev 

ekspliciteret. Der blev lagt vægt på tydelig vejledning af grupperne i deres arbejdsprocesser, og 

elevernes håndtering af for eksempel bloggens spørgsmål og svar blev fremhævet som 

henholdsvis fremmende og ikke-fremmende for processen. Underviserne tog initiativ til en 

dialogisk klassesamtale om hvordan man fagligt set bedst anvender hjemmesidens genrer og den 

grundlæggende interaktivitet. Underviserne tog samtidig fat i de indlæg som ikke var forfattet 

med henblik på at fremme det fælles sigte. En åben indstilling fra lærerens side er nødvendig for at 

opmuntre eleverne til at eksperimentere, men samtidig vil det være uhensigtsmæssigt ikke at 

kommentere og forholde sig eksplicit til eventuelle ukonstruktive meddelelser.  

 

 

Den kommunikationsbevidste elev vælger selv sine genrer og former dem efter behov.  

Forholdet mellem kommunikative identiteter belyst gennem elevernes valg af genretræk og 

fremstillingsformer. 

”Det ved jeg om science-fiction” 
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Eleven her præsenterer science fictiongenren mere indgående end de fleste andre elever. Den har 

tydeligvis gjort indtryk på ham. Som det fremgår sker præsentationen især gennem konkrete 

eksempler på hvad der optræder i den. Det er en præsentationsform som han vælger i lighed med 

en række af de øvrige elever. Her vil vi se nærmere på det sprog han anvender i sin beskrivelse 

fordi det giver et billede af hvordan denne elev opfatter genren. I præsentationen stilles 

fænomenerne frem for beskueren: ”Blå skærende lys er tit med. Alting flyver, store reklamer på 

bygninger… Mærkelige scanningsprogrammer er også næsten altid med. En fyr ved navn Joe er 

også tit brugt. Robotter. Gamle videnskabsmænd. Lys i huden. 80'er-hår. Mærkelige 

politimænd…Tidsmaskiner. Urealistiske stramme og skinnende læderdragter. Små maskiner der 

ligner tandbørster der kan slette din hukommelse. Briller med lys i. Computere der har et program 

hvor der er tal der falder ned af siden… Laser/lynpistoler. Ansigtsmalerier. Seje biler. 

Robotedderkopper der kan tale”. Udover de konkrete eksempler på fænomener skriver eleven 

også løbende metakommentarer til genren: ” Mærkelige politimænd. Overdramatiske handlinger. 

Overvurdere faren i alting”, og den vurderende karakteristik understreges ofte af ordet 

”urealistisk” i betydningen, det er næsten for meget selv for denne genre, som for eksempel i 

gengivelsen af  figurernes antræk der beskrives som: ”urealistiske stramme og skinnende 

læderdragter”. Det er tilsyneladende ikke en bestemt teskst eleven bruger som reference, men 

han placerer  genren i et 80’er univers. I den periode gjorde de knappe filmiske virkemidler og 

eksperimenterende effekter meget opmærksom på sig selv hvilket ses i for eksempel  Moon Base 

Alpha og Star Treck – serierne. At genren på film og i computerspil har undergået en mindre 

teknologisk revolution i sit udtryk, kan være grunden til at eleven, når han lægger sig fast på de 

gamle udgaver, karakteriserer den som lidt for utroværdig og kikset. Elevens vurdering af genren 

er genrebevidst og hviler på en kritik af de forældede fiktionskoder. Om han holder af det eller 

finder det for komisk er ikke helt til at afgøre ud fra dette enkeltstående eksempel. Det kiksede fra 

80’erne kan nemlig godt være til at holde af for en elev i 2010’erne.  

 

I sin præsentation af sig selv skriver eleven:  

” hej og velkommen til min side.  

jeg hedder …og er 12 år gammel. 

jeg er født den 15. februar 1998. 



30 
 

jeg arbejder til dagligt som arkæolog. 

i min fritid spiller jeg mest computer, men jeg ser også lidt tv. 

jeg spiller mest league of legends, men kan også godt finde på at spille minecraft, teeworlds, 

sjældent world of warcraft og meget sjældent mwf2. 

jeg dyrker ingen sport. mest fordi at det har jeg ikke nok hjernekapacitet til”.  

 

Han er ironisk og har et indgående kendskab til computerspil. Her går der nok samtidig en lige linje 

mellem selvfremstillingen til elevens fremstilling af sin viden om science fiction.  

 

Det interessante her er imidlertid at undersøge om elevens genrepræsentation er udtryk for en 

fast genreopfattelse der sætter sig igennem i hans egen videredigtning i Verdens navle II. 

I sin videredigtning kommer elevens metaforståelse af genrens muligheder til sin ret. Her bruger 

eleven sin viden og forestillingsevne inden for de udstukne rammer og i samme ånd som opgaven 

er tænkt.  

Visuelt. Han bruger således forsidebilledet: ”Hun stod på sin zeppelin og kiggede udover det 

ødelagte industrikvarter”. Her bor hun. Han har indsat et billede fra en grotteindgang fundet på 

nettet og skrevet: ”Det her kunne være indgangen til Verdens navle.” eleven skriver hypotetisk og 

anvender it-muligheden.  

 

Ordforrådet er rigt og varieret, det benytter sig af semantiske scripts eller nok almene, men 

tydeligt adskilte domæner som afsæt for valg af ord. Man kan foretage følgende kategorisering af 

domæner: 

Det domestikale domæne: villahus, playstation, velhavende, aftensmaden, Final Fantasy 11, 

Spidergirl_47, købt, vanedannende spil – den semantiske familie er forbundet med den 

mistænkelige papfar 

Det industriale domæne: Zeppeliner, industrikvarter, dækket – den semantiske familie er 

forbundet med det lokale univers. 

Det naturale domæne: rådyr, jagttur, edderkopper, hjorten – den semantiske familie er forbundet 

med den savnede biologiske far. 
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Eleven benytter sig i dette adskilte scriptsystem samtidig af selv at konstruere et domæne, som vi 

vil kalde det multikulturelle domæne. Her er sammensatheden størst, og det interessante er at det 

repræsenterer hovedpersonens hjemsted på trods af at det repræsenterer det modsatte af en 

hjemlig arne. Her indgår en blanding udtrykt ved  mexikansk paprika, kokken, besætningen/folk, 

moderen og hendes kærlighed til luften hvor hun er født og vil dø. 

 

Et centralt forhold i teksten er pigens forkærlighed for edderkopper. ” Hun elskede edderkopper i 

modsætning til alle de andre piger i sin klasse, og de andre piger hun kendte. På en måde kunne 

hun snakke med edderkopperne.  

Det var som om de prøvede at fortælle hende noget. Nogen gange kunne hun sidde med 3-4 

edderkopper på sig imens hun spiller computer uden det forstyrrer hende. På en måde spillede 

hun bedre når de var ved hende.” 

I det multikulturelle univers – science fictionens modernitetsramte blanding af nye familieformer  

(hovedpersonen er skilsmissebarn i et multikulturelt kollektiv) og etniske madkulturer (hjort med 

mexikansk krydderi) - er edderkopperne pigens forbindelse til det som ligger uden for det 

naturlige og kendte. Kapitlet røber endnu ikke om det er pigens forestilling og eventuelle 

nærhedsbehov der fyldes ud af edderkopperne, eller om de er hendes mulighed for at komme 

nærmere en forståelse af den verden som hendes papfar tilsyneladende holder skjult for verden, 

og som måske kan nås gennem computeren. Her anvender eleven samme opsætning som Allan 

der gennem sin computer møder en anden verden som han drages ind i, og den nærværende 

Verdens navle 2 kunne på det punkt lægge op til at blive en pendent til Verdens navle I. 

I historieoplægget her ligger mulighederne åbne for skriveren for at skabe et plot fortalt med 

udgangspunkt i et fantasirigt og velkomponeret nærmiljø i et tydeligt skitseret 

sciencefictionunivers.   

 

Elevens fremstilling er mindre sikker i forhold til retstavning og mindre raffineret i forhold til at 

demonstrere og skabe situationer i stedet for at forklare og omtale dem end vi har set eksempler 

på i flere andre eleveproduktioner. Dens styrker er ordforrådets sikre domænereferencer og 

krydsningen af miljøer som antyder modsætningsforhold mellem personerne i et såvel implicit 

som eksplicit sprog.  
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Elevernes genrebevidste ordvalg – der bliver trukket på det brede og det dybe ordforråd  

I elevteksterne indgår genrebetingede ordvalg og udtryk. Nedenfor nogle eksempler som har 

tilknytning til hver deres semantiske område: 

 

Det teknologiske område: 

(Han var) på vej til Harddisk. Computer og computersikkerhed. Overhusets Computer Hus I 

Harddisk. O.C.H.I.H. Metalhuse. Computerrum. Ledninger og kabler. Tastede. Ctrl-Alt-Del. 

Skærmen. Flimrede. Tydeligere billede på skærmen. Strøm. Filen. Downloader. Generalprocessor. 

Dims. Youtube. Cirkler, skygger og prikker på skærmen. Cyber-Space. Knap. Zeppelin. Final Fantasy 

11. Spidergirl_47. Sort skærm. Nettet. Svæven på nettet. Speciel maskine 

www.Slottet.net/Mnemo. Søgefeltet. Bærbar. Virus. Kode. Hovedkorridoren. Filen. Specialspray 

med røde stråler.  

 

De geografiske, historiske og biologiske områder: 

Det sydlige hovedtårn. Universet er gået under. Industrikvarter. Kæmpedyr. Ørken. Slot. 

Sikkerhedsvagter og slotsvagter. Kanibaler. Gamle stolper og råddent træ. Hendes fleksible krop. 

Floder. En kæmpe fabrik. Tusinder af skorstene. Plateau højt over alting.  

 

Er der behov for nydannelser konstruerer nogle elever ordene selv: 

Fedtebjergene. Fugleende. Kranieknuseren. Søjlehallen Theben. Kontrol-z filen. Kanibaldalen. 

 

Nogle elevtekster benytter sig meget af ord fra de nævnte domæner, mens andre i højere grad 

anvender almene ord. Det er muligt at skrive en science fictiontekst næsten uden at anvende ord 

og begreber der forbindes til et science fiction univers. Men de elevtekster som ikke anvender 

domæneord tangerer ofte hverdagsberetningen og gør sjældent forskel på replikken og 

beretningen. Som for begge deles vedkommende er holdt i et alment sprog som forskelsløst 

beskriver handlingens gang. ”Det var morgen, Allan stod op. Han ventede på at Beatrice skulle 

komme. De havde aftalt at mødes oppe ved ham, og følges i skole. Allan havde ikke været i skole 

længe nu. Så begyndte telefonen at ringe, det var Beatrices mor hun sagde at Beatrice var syg. Det 

http://www.slottet.net/Mnemo
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kunne ikke passe de havde jo en aftale. Beatrice skulle komme så de kunne følges i skole. Og 

hvornår blev hun mon rask, han bestemte sig for at tage op og snakke med hende.” Og så videre. 

De ord der fremhæver trivialitetsniveauet i teksten er skrevet i kursiv. Det er ofte forbindere, men 

også slidte indholdsord. 

Elevernes viden om genren defineres ofte af dem selv som konkrete fænomener fra Science 

Fictiontekster ofte set på en skærm.  

 

Nedslag i nogle specifikke træk i elevernes skriftlighed 

 

Kommunikationskonteksten inddraget i elevens videredigtning 

Den sociale hjemmesides muligheder og konventioner kan inddrages konstruktivt i 

videredigtningen. Det skal vi se et eksempel på her. 

En pige skriver en videredigtning hvor Face-book spiller en rolle for Araneas næste angreb på 

virkeligheden som hun så desperat forsøger at komme ind i. Den sociale hjemmeside ligger lige for 

som næste trussel i almindelige børns liv. I den forstand har eleven ladet sig inspirere ikke af 

genren, men af kommunikationskonteksten som ikke alene består af et net og en computer, men 

også af de interaktive afledninger it har medført.  

”Samtidig gik Aranea forvirret rundt inde på nettet. Hun havde fået bevæget sig hen til en 

hjemmeside med hjemmesko lavet af fåreuld, da hun opdagede et link til Facebook. Aranea syntes 

at det så spænenede ud, så hun oprettede en bruger: Mariposa@slottet.net, så hun kunne komme 

ind. ”        

Ideen bærer den indre spænding i historien. Allan opdager at det er Aranea han er ved at bekræfte 

i hendes venneanmodning, men når i sidste øjeblik at undvige det: "Hvad venter du på?" Spurgte 

Beatrice, og skulle til at godkende anmodningen da Allan stoppede hende. "Vent! jeg syntes at det 

ser bekendt ud?".... Der var stille et øjeblik. "NU VED JEG DET! DET ER ARANEA! hun er blevet 

sendt ud på nettet og nu opdaget facebook! Afvis" 

Elevernes egne erfaringer med it, her den sociale hjemmeside, fornægter sig ikke. I denne elevs 

tekst indgår den som en kommunikationskonvention, en teknisk mulighed på lige fod med andre 

muligheder i det åbne it-hav som fiktionens hovedperson Aranea benytter sig af. Og det kan godt 

virke lidt uhyggeligt på læseren, fordi ingen kanaler synes at være sikre eller mulige at sætte en 

mailto:Mariposa@slottet.net
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stopper for, når kommunikation er den direkte vej for et gespenst som hende. Og hvem sidder 

ikke ofte bag et tastatur og en computerskærm? 

Det sker at de detaljerede beskrivelser falder uden for kategori, som her, hvor eleven informerer 

om Araneas hjemmesko lavet af fåreuld.  

 

En elev i opposition til undervisningen og samarbejdet, men ikke til stoffet 

Eleven er meget bevidst om sin kommunikation til sin egen aldersgruppe. Han tegner et portræt af 

sig selv på hjemmesiden der ikke lader stå tvivl tilbage om at han definerer sig i opposition. Denne 

elevs tekster og tilgang til it-dimensionen i forløbet er særligt fordi han generelt har en afvisende 

holdning til deltagelse i undervisningen. I dette forløb viste der sig tilsyneladende nye muligheder 

for eleven, som i det daglige har en levende ingteresse for computerbaseret kommunikation og 

multimodale tekster. Dette bliver desuden behandlet i forbindelse med fremstillingens kapitel 

omhandlende flow i et kønsperspektiv. 

 

Elevens skriftlighed i den multimodale ramme: 

Elevens hjemmesidepræsentation er udtryksfuld og den giver et godt billede af hans 

kommunikationsform her og i sin daglige omgang med kammerater og voksne i skolen. Af hensyn 

til elevernes anonymitet kan vi ikke bringe deres hjemmesidepræsentationer her. Vi skal forsøge 

at beskrive denne elevs side i stedet.  

 

Baggrunden er et tæppe i gult og rødt med det genkommende symbol for kommunismen 

”Hammer og Segl”. På denne baggrund øverst et fotografi taget i skolens sandkasse med eleven i 

centrum. han gør sig skeløjet, rækker tungen ud af munden og gør håndtegn med begge hænder. 

Under billedet svarer eleven antipædagogisk på de spørgsmål eleverne bliver bedt om at forholde 

sig til, og han tilføjer selv andre informationer.  

” Jeg er en sød og elskelig lille dreng som altid laver sine lektier, 

Jeg spiller meget computer = jeg har en kondi som en tyk 6 årig dreng, 

Min musik smag baner sig inden for den klassiske musik art...  

Jeg elsker mozart og bach. 
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Mine ynglings computer spil er Minecraft, Cod og WoW  

Politiske holdninger kommunisme. FOR MOTHER RUSSIA!” 

 

Præsentationen er en selviscenesættelse og eleven eksperimenterer med sine udtryksformer i alle 

modaliteter. Kommunikationsformen giver ham mulighed for at lægge afstand til det han oplever 

som normalitetsforventninger, og dette giver ham mulighed for at skabe en egen 

kommunikationspræmis hvor udtryksmulighederne står åbne og som han kan udvikle sit sprog 

indenfor. Gennem denne elevs produktion møder de andre elever og læreren streetkulturens  

oppositionelle udtryk in spe og den sorte ”not”-humor fra især den amerikanske stand-upscene og 

komedy tv-serier som The Simpsons, Family Guy med flere.  

 

På siden: ”Det ved jeg om Science Fiction” går Hammer og Segl-bagtæppet igen, og eleven har 

skrevet ikke blot om science fiction, men også et uopfordret resumé af Verdens navle. Nederst på 

siden har han lagt et billede af bogens omslag ind som dekoration. Skriftligheden på denne side 

drejer ikke kommunikationspræmissen som i præsentationen. Teksten er forfattet i et sprog 

renset for tvetydigheder og fremstiller begivenhederne i en kohærent gennemgang. Elevens 

sprogbemestring (retstavning, ordforråd, formuleringer) er på et jævnt niveau, men hans 

genrebevidsthed er indiskutabel. Der ligger ikke overraskende flere undersider på denne elevs side 

end på de andre elevers sider, og det er tydeligt at forløbets it-teknologiske omdrejningspunkt 

ansporer ham til arbejdet.  

 

Når eleverne strækker deres sproglige formåen til det yderste – et eksempel på synergi mellem 

modaliteternes indtryks- og udtryksformer 

I samme elevs videredigtning, som man på den baggrund kunne forestille sig var særligt animeret, 

indskriver han flere forhold fra Verdens navle. Personerne er de samme, vejen til Slottet og de 

redskaber der bliver anvendt til at nå der ind, er de samme, men universet har ændret sig siden 

Allan var der sidst.  

”Da han (Allan) kiggede op på der hvor man plejede at skulle sætte nøglen i så han at porten var 

blank og mønstrene var væk nu var det bare en normal metal port. Nu opdagede han et lille 
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dørhåndtag. Han åbnede døren den peb en smule, han var lige ved at skrige da han så hvad der 

var på den anden side. Han var måløs hans ben rystede, det han så var en kæmpe dal med en 

masse floder der løb igennem noget der lignede en kæmpe fabrik med tusinder skorstene som der 

kom røg op fra han stod selv på et lille plateu som lå højt op over alting.” 

To billeder har dannet sig. Det ene fra Verdens navle det andet fra det billede eleverne kunne 

anvende til forside på Verdens navle II. De to ”billeder”, fra læsning og bearbejdning i forskellige 

modaliteter til den visuelle repræsentation,  mødes i teksten i en ”før og nu – skildring”. Skriveren 

skærper læserens opmærksomhed på det ukendte på flere måder. Gennem identifikation med 

hovedpersonen som ”var lige ved at skrige da han så hvad der var på den anden side” og gennem 

de små opdagelser Allan gør ”porten var blank og mønstrene var væk”, ”Nu opdagede han et lille 

dørhåndtag”.  På den måde opstår en autentisk spænding i kapitlet. Litterært set har skriveren 

foretaget en manøvre som giver æstetisk dybde. Den endelige beskrivelse af hvad der møder Allan 

og hans reaktion på det da han træder ud på den anden side af porten, er et fint eksempel på 

hvordan eleven her strækker sin sproglige formåen til det yderste. Læses den samtidig med at man 

ser billedet for sig giver det en særlig flerdimensionel oplevelse, og læseren risikerer at hænge 

svævende frit i luften på det samme plateau som skriverens hovedperson.  

 

En tosproget elevs skriftlighed og tilgang til teksten 

Denne tosprogede elev skriver i sin boganmeldelse af en anden skønlitterær tekst ”Et mærkeligt 

skib” af Anita Krumbach: ”Min mening: Jeg synes det er en mystisk bog og kan anbefale denne bog 

til dem som er gode til at læse mellem linjer. Men det er ikke helt min egen smag”. Denne elev 

mener ikke han er god til at læse mellem linjerne, og det skal jo til,  har han forstået. I sin 

videredigtning af Verdens navle II er det heller ikke det der står mellem linjerne nemlig 

inferensniveauet eller de sproglige antydninger og litterære koder der inspirerer ham. Det gør 

derimod heltedimensionen. Drengen her er en af de elever der fremlægger sin tekst ved 

afslutningsseancen for det andet hold på 6. årgang og for lærerne. Han er tydeligvis stolt af sin 

tekst, men er samtidig lidt anspændt på grund af situationen. Han har skrevet en overskuelig, men 

mere veludført tekst end det almindeligvis bliver til, med et klart forløb koncentreret omkring Han 

Zen, den lille samuraj, som han er faldet for og gør til den nye helt i Verdens navle II. At der er tale 

om science fiction er han ikke i tvivl om, som der står på hans præsentationsside: ”Er Verdens 
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navle science ficton? Ja. Verdens navle er en science ficion for den er jo urealestisk så det er alle 

science ficion jo”.  

Man kan godt skrive gode tekster som ikke lægger op til et højt inferensniveau, men som benytter 

sig af den fantasivirksomhed genren giver anledning til hos en elev med stor interesse for science 

fiction og et identifikatorisk moment i heltefiguren. 

 

Om overgangen mellem elevernes læseposition og skriverposition – med eksempel i et 

tekstkommenterende billedværk produceret af en elev.  

Vi skal nedenfor se nærmere på hvordan et billedæstetisk udtryk kan sammenvæves med et 

verbalsprogligt udtryk. Billedsiden behandles teoretisk i det kommende kapitel, den tredje 

tematik. I dette kapitel skal vi se nærmere på skriftsprogsdimensionen i elevens værk.  

 

 

Fig. 5.: Nanna Cecilies billedfrise 

Denne elev har ikke lagt en egentlig videredigtning af Verdens navle ind på sin side. I stedet har 

hun produceret fire enkeltstående billeder som på skift udtrykker romanens omdrejningspunkter 

på denotativt og konnotativt plan. Hvert billede har en undertekst som er udformet som 

konstateringer eller statements. De danner deres egen helhed og giver mening i sig selv, ligesom 

billederne giver mening i sig selv, dette uden direkte reference til romanen. De kommer fra nettet.  
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Men i sammenstillingen af de to modaliteter opstår udtrykkets egentlige betydning. Billederne er 

alle manipulerede, eller kunstnerisk fremstillede. I sig kommer de til at rumme en omstrukturering 

og omsætning af verbalsproget/romanens sprog til farver og former. Tager vi billedet af den 

socialdemokratiske formand og statsministerkandidat Helle Thorning Schmidt, kan vi se at pointen 

er det sammensatte udtryk der opstår når hendes ansigts smilende venstrehalvdel står klæbet til 

hendes ansigts bekymrede højrehalvdel. Under billedet skriver eleven: ”Det samme sted kan være 

meget forskelligt”. ”Stedet” kan være ikonet Helle Thorning Schmidt, men det kan også være 

genren fantasy, eller Slottet i Verdens navle. I romanen er ingenting som man tror det er. Her 

findes udspaltede virkeligheder med hver sin skabelsesberetning og med hver sin konkrete 

udformning. Det fælles er værdierne. På den måde er ”stedet” løftet ud af sin umiddelbare 

kontekst og refererer til det æstetisk almene og det kommunikativt almene. Elevens tekst peger 

på det dobbeltsidige og tvetydige både ved det enkelte fænomen, den portrætterede,  og i 

synsvinklerne på det, beskuerens position. Portrættet af Helle Thorning Schmidt er således sat ind 

i en kontekst hvor det mister sin ikonstatus, fordi det må fortolkes ud fra den vinkel eleven 

anskuer det ud fra i kraft af hendes verbale undertekst. Som medlæsere af Verdens navle og med 

den forståelsesramme hjemmesiden udgør  retter man  fokus på et strukturelt forhold, nemlig at 

både roman og billede skildrer sammensathed og tolkningspositioner. Mens Helle Thorning 

Schmidtportrættet demonstrerer det på et konkret ikonografisk plan idet der går en skillelinje ned 

gennem hendes ansigt, så fremsiger verbalteksten et udsagn der i sig rummer et paradoks. Det kan 

kun forstås på et abstrakt fortolkningsplan.  (billedet kan i sig selv også fortolkes på symbolplanet, 

herom senere i næste kapitel). 

De øvrige ”billede med tekst-eksempler” viser at eleven benytter sig af denne indsigt i sin 

produktion – intuitiv eller ej. Hun repræsenteres af en implicit læser og en implicit skriver i værket 

- og det i nævnte rækkefølge. Vi skal redegøre for denne progression, eller dette positionsskifte i 

den følgende udspecificering af den stoflige og den verbale handling.  

1. Det øverste billede + verbaltekst viser et slot på en svævende ø i et kalejdoskopisk 

perspektiv. Underteksten lyder: ”Det er som om, Slottet foregår på en helt anden planet.”  

Metaforisk gengives forestillingen knyttet til læserens tidlige læseoplevelse: ”Det er som 

om”. 
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2. Det næste billede + verbaltekst viser Helle Thorning portrætteret i to ansigtsdele. 

Underteksten lyder: ”Det samme sted kan være meget forskelligt”.  

Læserens udsagn er en konstaterende sproghandling.  

3. Det tredje billede + verbaltekst viser et rektangel med 6 ca. lige store felter i hver sin farve. 

Der er desuden indlagt et mindre felt i et af de 6 felter som er delt i to mindre felter hvor 

det største lyser op i gult. Underteksten lyder: ”På slottets gange er der mange mørke 

farver”. 

Skriveren demonstrerer paralleller i farvesammensætningen på billede og i tekst. Det 

abstrakte forholds konkrete henvisning/reference. 

4. Det sidste billede + verbaltekst viser en grøn filtmus med tøj og ansigtsmaske på siddende 

på en hvid ansigtsløs kvinde. Kvinden er spundet ind i en rød snor som samtidig er bundet 

om livet på musen. De er forbundet, men det er musen som har greb i snoren. Motivet er 

placeret oven på et tæppe med et barnligt elefantmotiv. Elefanten hænger i en line og 

neden under står skrevet: Snøre. Underteksten lyder: ”Billedet er mærkeligt ligesom 

bogen”.  

Skriveren forholder sig konstaterende og vurderende til romanen som genre og som udtryk.  

 

Selvom elevens frise i sig selv naturligvis er en konkret produktion, så afspejler den samtidig 

overgange mellem elevens læserposition og skriverposition. I den første del indtager eleven en 

læserposition, og hun sætter samtidig en tydelig fortolkningspræmis for læsningen. I den anden 

del af frisen indtager hun en neutral position idet hun trækker konstateringen ud af dens 

umiddelbare kontekst. I den tredje del indtager hun tydeligere skriverens position som kun den 

læser der har læst og sanset bogens billeddannelse kan fremstille det for andre – her gennem flere 

udtryksformer. Og endelig produceres der i fjerde del fra en genre- og modalitetsbevidst position. 

Om progressionen fra læsermanifestationerne til skrivermanifestationerne er bevidste for eleven 

ved vi ikke, og forsøger man at læse frisen nedefra og op, vil det vise sig at læseretningen spiller en 

rolle for hvordan frisen kan fortolkes fordi den i sammensætningen af billed og verbaltekst skaber 

et komplekst udtryk af selvstændige dele hvis indbyrdes komposition og betydningsdannelse 

afhænger af beskuerens læseretning. Sansynligt er det at pigen ikke har indlagt en egentlig 
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progression, men i sin fremstillingsproces er stødt på mulige nedslag og iagttagelser som stammer 

fra både læser- og skriverpositionerne. 

Der er empirisk grundlag for at pege på det multimodale arbejde som fremmende for elevernes 

refleksivitet. Skriveren eller billeddanneren, som vi med større ret må kalde producenten  og 

eleven, kommer til syne i værket/teksten som implicitte instanser . Og gennem koblinger af billed 

og verbaltekst opnår værket/teksten et selvstændigt inferensniveau, som inddrager læseren og 

beskueren i produktionen af værket. I denne proces bliver elevens fortolkningsposition til som et 

vilkår for elevens produktion. Dette har en parallel til bloggens interaktive kommunikationspræmis 

hvor udvekslingen mellem eleverne får betydning for deres refleksive tilgang til stoffet.  

 

Tredje tematiske analyse: Multimodal tekstanalyse 

I udviklingsarbejdet tager vi udgangspunkt i Anne Løvlands definition af multimodalitet. Hun 

skriver med udgangspunkt i Kress 2003 at der er tale om multimodalitet når tekster 

sammensættes af ”enheter som skaber mening på forskjellig måte” (Løvland 2007). 

På Amalies hjemmeside på www.kochs2004.dk findes et eksempel på at Verdens navle bliver 

fortolket gennem multimodale udtryksformer. Forud er gået at Amalie i sin gruppe har bearbejdet 

romanen gennem flere bundne opgaver nemlig billedfrisen som arbejder med at visualisere 

romanens fiktive rum og oplæsning af centrale tekstpassager samt blogindlæggene som var 

baseret på metoden fem spørgsmål (Steffensen 2008). På sin personlige side har Amalie forholdt 

sig til romanens tvetydighed og fremstillingen af forskellige sære verdner og personer. Det er 

interessant at hun har fastholdt disse iagttagelser for egen regning, det vil sige det er en del af 

hendes eget arbejde med at forstå romanen som vi her får indblik i, jf. ovenfor.  Som vist tidligere 

har Amalie oploadet fire billeder under overskriften Verdens navle. Billederne har hun fundet ved 

at søge på nettet hvorefter hun har downloadet dem og oploadet dem til sin egen side. Hun har i 

øvrigt ikke manipuleret de enkelte billeder. Ved at oploade dem har hun derimod ændret deres 

størrelse og sat dem ind i et layout som hun selv har tilrettelagt. Under hvert billede findes et 

tekstudsagn som viser at billedet er en fortolkning af forskellige iagttagelser fra romanen. 

Udsagnene er som følger:  
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Billede 1: ”Det er som om Slottet foregår på en anden planet”. Denne iagttagelse viser at Amalie 

har en fornemmelse for det særprægede sted i romanen som hedder Slottet. Hovedpersonen i 

bogen får adgang til slottet via internettet og en handske og et par briller. Når han tager disse på 

’suges’ han fysisk ind i handlingen på Slottet. På billedet har Amalie tolket forbindelsen mellem 

Slottet og vores verden ved hjælp af et billede af en øde ø som svæver i luften. 

 

Billede 2: ”Det samme sted kan være meget forskelligt”. Adskillige af romanens figurer er 

tvetydige, og optræder med forskellige identiteter og navne alt efter om de befinder sig på Slottet, 

på Nettet eller i virkeligheden. Samtidig er alle ikke hvad de giver sig ud for at være, fx Mariposa 

som viser sig at være den onde Aranea. Det valgte billede og underteksten kan også illustrere 

hovedpersonens udvikling fra barn til ung som er romanens gennemgående tema.  

 

Billede 3: ”På slottets gange der mange mørke farver.” En iagttagelse fra tekstens univers. 

 

Billede 4: ”Billedet er mærkeligt ligesom bogen”. Denne roman er ikke nem at forstå, og ofte 

kræves det at man kan læse mellem linjerne.  Det valgte billede er bestemt heller ikke entydigt. 

Billedet skal ikke forstås som en direkte forbindelse til handlingen i romanen, men som en 

metatekstuel overvejelse over værkets kompleksitet og læsesværhedsgrad samt bogens underlige 

stemning i det hele taget. 

 

Det er således overbevisende eksempler på at Amalie har bearbejdet centrale elementer i bogens 

handling gennem multimodale udtryksformer. 
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Fig. 6: Billede 1 og 2 fra Amalies hjemmeside 

 

Lad os nu prøve at kigge nærme på hvad det er for en forbindelse som finder sted mellem 

udtryksformerne i eksemplet. Til brug for en mere systematisk iagttagelse af samspillet mellem 

modaliteterne opstiller vi en model til multimodalitetsanalyse. Denne model er udviklet på 

baggrund af de teoretiske grundpositioner i udviklingsarbejdet; nærmere bestemt semiotikken og 

fænomenologien2. Modellen giver mulighed for systematisk at beskrive og vurdere samspillet 

mellem modaliteterne i et givent multimodalt udtryk. Analysen bevæger sig med uret rundt i 

modellens fire elementer; elementerne forklares løbende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Model til analyse af multimodale tekster 

 

Første skridt i modellen (1) er at redegøre for de anvendte modaliteter i teksten. Teksten forstås 

med det udvidede tekstbegreb som den aktuelle side (som udgør en underside blandt flere sider 

på Amalies hjemmeside). De meningsgivende enheder, dvs. modaliteter, er billede, tekst og layout. 

Der er fx ikke anvendt lyd, animation eller hyperlink på siden. Man kan dog godt argumentere for 

                                                           
2
 Modellen introduceres her til trods for at den er blevet til i udviklingsarbejdets sidste fase. Den har således ikke 

været anvendt i arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløbet på N. Kochs Skole, men er 
opstået under det teoretiske arbejde med at analysere datamaterialet og i særlig grad i forbindelse med formidling af 
dette udviklingsarbejdes status ved et internt EFUseminar 23. marts 2011. Idet vi allerede nu ved at udviklingsarbejdet 
fortsætter næste år og dermed kommer til at anvende modellen som et analytisk redskab til såvel planlægning som 
evaluering af undervisning, inddrages den her. 
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at typografien også er en meningsskabende enhed på siden, men den valgte typografi er meget 

neutral og spiller ikke en større rolle hvorfor den her er udeladt i analysen. 

Med dette grove overblik kan vi nu kigge nærmere på modaliteternes kohæsion. Her må det 

først afgøres hvorvidt der i samspillet mellem modaliteterne er tale om multimodal redundans 

(Løvland 2010) eller en funktionel specialisering (Kress 2003). Begrebet multimodal redundans 

dækker over om fx billede og tekst overordnet beskriver det samme indhold på forskellig måde. 

Det er ikke tilfældet her. Der er i stedet tale om at billede og tekst komplementerer hinanden, og 

de har derfor hvad Kress kalder en funktionel specialisering. Således ses det i eksemplet at billedet 

af øen i himlen (billede 1) har et helt andet udtryk som intet konkret har med romanens handling 

at gøre. Alligevel kan billedet beskrive forholdet mellem Slottet og virkeligheden: for Amalie er det 

”som om, Slottet foregår på en helt anden planet” (sic). Billedet udtrykker altså metaforisk 

forholdet mellem stederne i bogen, og Amalie har på dette sted i processen med bogen fundet ud 

af at formidle et væsentligt træk ved bogens handling som det ville være langt vanskeligere at 

udtrykke verbalt hvis overhovedet muligt.  

Den multimodale kohæsion kan defineres som fire principper der er opstillet af Theo van 

Leeuwen (van Leeuwen 2005) og kaldes rytme (Rythm), komposition (Composition), 

informationslænkning (Information linking) og dialog (Dialogue) (frit oversat). Principperne bruges 

til at beskrive hvordan modaliteterne i den enkelte tekst bidrager til tekstens kohæsion. På 

Amalies side skabes der rytme ved hjælp af gentagelsen og vekselvirkningen mellem billede og 

tekst. Som læser læses det øverste billede med tilhørende tekst først, og teksten skaber allerede 

en forventning om en form for gentagelsen i de næste billeder (rytme kan i øvrigt også analyseres 

på et mere overordnet plan som fx samtlige siders sammenhæng på sitet, men det ligger udenfor 

denne analyse). Kompositionen hænger tæt sammen med rytmen på Amalies side. Ved at 

anbringe billederne inden for den samme hvide baggrund signalerer hjemmesiden at billeder og 

tekst hører tematisk sammen. Herved blive farven i baggrunden betydningsskabende, og vi kan 

altså også definere farver som en relevant modalitet. Den tredje form for multimodal kohæsion er 

informationslænkningen. Nogle gange bliver flertydige tegn afgrænset når de sættes sammen med 

andre flertydige tegn fordi de sammen forstærker bestemte betydninger som når musik sættes til 

billeder og dermed skaber en overbestemthed. Der er dog ikke tale om nogen udpræget brug af 

informationslækning på siden. Endelig har vi dialog som bidrager til den multimodale kohæsion 
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når forskellige modaliteter interagerer med hinanden og læseren. Elementerne på Amalies side er 

statiske, og der er heller ikke tale brug af interaktive elementer, og derfor spiller princippet om 

dialog ikke nogen rolle her. 

 Efter denne indkredsning forholder modellen sig til modaliteternes tegnmæssige betydning (2).  

Den klassiske semiotik lærer os at skelne mellem om et tegn forholder sig til det betegnede som 

ikon, indeks eller symbol (Pierce 1965). Ved at analysere modaliteterne i en multimodal tekst som 

tegn, kan vi nå frem til en dybere forståelse af hvordan de indbyrdes bidrager til 

betydningsdannelsen. På Amalies side er der tale om at modaliteterne overvejende bruges 

symbolsk og ikonografisk. Til den symbolske kategori hører: bogstaverne, billedet af himlen og øen 

(symbol på forholdet mellem Slottet og virkeligheden) og billedet af Thorning Schmidt (symbol på 

at steder ikke kan forstås entydigt). Til kategorien ikon kan også henføres billedet af Thorning 

Schmidt idet det samtidig refererer ikonisk til personer i romanen. Selvom Amalie her skriver om 

”Det samme sted” som en eller flere lokaliteter, kan billedets motiv ikke undgå at referere til 

romanens personer i det hele taget.  

Det bliver nu muligt at vurdere de anvendte modaliteters samspil samt styrker og 

begrænsninger i teksten. I modellen betegnes dette som modaliteternes affordans (3). Det er 

indlysende at netop billederne er gode til at formidle en fortolkning af romanens rum og tema, og 

modaliteten er velvalgt i forhold til at formidle Amalies opfattelse og tolkning af disse to 

elementer: Billederne giver mulighed for at udtrykke forhold som det er vanskeligt at verbalisere. 

Samtidig bevirker den funktionelle specialisering at billedernes underbestemthed bliver til en 

overbestemthed fordi de påvirkes og afgrænses i deres betydning af sammensætningen med 

underteksterne. Man kan pege på at modaliteten musik, som er særligt velegnet til at formidle 

følelser og stemninger, ville kunne udvide Amalies tekst. 

  Modellens sidste element kaldes den uudsigelige æstetiske funktion (4). Begrebet er hentet 

fra Thorlacius’ visuelle kommunikationsmodel til analyse af hjemmesider (Thorlacius 2004), og 

logikken er at anvende en model til analyse af hjemmesiders, dvs. multimodale teksters, visuelle 

elementer til brug på multimodale tekster generelt. Hendes model er en udbygning af Roman 

Jakobsens kommunikationsmodel, og den er brugbar fordi den lægger op til at indkredse teksters 

æstetiske funktion. Thorlacius forklarer den uudsigelige æstetiske funktion som oplevelser, ”vi kun 

delvist (kan) forklare i ord, fordi en del af den æstetiske oplevelse består af sanselige udtryk, som 
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vi ikke før har oplevet på helt denne måde” (Thorlacius 2004). Der er altså tale om 

sammensætninger af modaliteter som skaber nye oplevelser i mødet mellem tekst og læser. 

Dermed kan man indvende at det ikke vil være muligt at verbalisere sådanne intuitive oplevelser i 

en diskursiv analyse, men dertil må svaret være at det er modellens styrke at den tvinger 

analysanden til at forsøge at bevidstgøre og konkretisere det fænomenologisk betingede møde 

med den multimodale tekst. Som vist, er Amalies side overvejende traditionel i sin opbygning 

(komposition og rytme), og dermed er der heller ingen overraskelser i navigation eller læseretning 

på siden. Den uudsigelige æstetiske funktion er således udelukkende knyttet til billedernes 

tvetydige og symbolske reference til romanens ubestemhedssteder, hvorved det ikke kan siges at 

være en dominerende funktion i den multimodale tekst. Vil eleven imidlertid forstærke 

funktionen, kunne man som nævnt inddrage andre modaliteter som musik, interaktivitet og film. 
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Foreløbig konklusion og næste fase 

I projektet har vi som bekendt været optaget af at undersøge om implementeringen af nye medier 

i arbejdet med sci-fi romanen Verdens navle har foranlediget nye måder at percipere på hos 

eleverne. Om arbejdet med multimodale tekster har ført til nye betydningsdannelser, endvidere 

om organiseringen af læringsrummet har medført nye læringsmønstre i form af workflows?  

Vi er i vores analyse og fortolkning af empiri nået frem til følgende konklusioner:  

 

Implementering af it i undervisningen har vist sig ikke alene at være befordrende for elevernes 

engagement og motivation for tekstarbejdet, men synes ligefrem at tilføre elevernes multimodale 

produkter nogle æstetiske og fortolkningsmæssige/hermeneutiske dimensioner og kvaliteter, som 

vanskeligt ville kunne tilvejebringes uden inddragelsen af nye medier. Elevernes 

sammensætninger af modaliteter både i udarbejdelsen af billedfrisen, af egne sites og i deres 

videredigtningsopgaver vidner om nye oplevelser og interessante udtryk i mødet mellem tekst og 

læser. Men om vi ligefrem kan tale om at implementeringen af nye medier i 

litteraturundervisningen og arbejdet med multimodale tekster ”masserer hjernen” på en anden 

måde og muliggør en særlig form for inferensdannelse er særdeles vanskelig at konkludere på 

grundlag af nærværende empiri. Dog har vi kunnet iagttage en ekstra æstetisk dimension i 

elevernes multimodale produktioner, som i sig rummer en merbetydning og flertydighed af stedvis 

kontrapunktisk karakter. Et særdeles interessant fokus, som vi vil bringe videre og undersøge mere 

indgående i det kommende udviklingsprojekt, hvor elevernes fordybelse, ejerskab og 

selvstændighed i arbejdet med multimodale udtryksformer vil udgøre en hjørnesten i 

organiseringen af undervisningen.  

Arbejdet med det multimodale tekstbegreb har undervejes peget på fraværet af en systematisk 

tilgang til analyse af multimodale tekster som kan tage højde for de enkelte modaliteters 

betydning og sammenhæng. Rapporten introducerer med analysemodellen til multimodal 

tekstanalyse et bud på en sådan systematik. 
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Elevernes skriftsproglige bemestring styrkes på disse områder: 

- sproglige og tekstlige virkemidler håndteredes med generelt bedre sans for flersidige 

dramatiseringer, tydelig kohærens og kvalificerede litterære ideer  

- ordforrådet forstærkedes såvel det brede som det dybe 

- læseforståelsen styrkedes gennem interaktiv udveksling af tekstarbejdet 

- et genre - og målgruppebevidst sprog styrkedes såvel æstetisk som kommunikativt  

 

Det er vores erfaring fra projektet at forløbets klare intentioner og eksplicitering af formålet med 

hjemmesiden har givet en faglig retning som kommer elevernes skriveudvikling tilgode. Dette fordi 

det sætter konteksten og dermed rammen for adækvat kommunikation. Den autentiske 

kommunikationskanal fungerer desuden som selvstændig motivationsfaktor i skriveprocessen. 

Rammerne har givet eleverne mulighed for at skabe deres egen kommunikationspræmis i 

afsøgningen af hjemmesidens mest hensigtsmæssige og varierende kommunikationsformer. De er 

herigennem blevet yderligere opmærksomme på betydningen af tekstproduktionens 

bagvedliggende intention – herunder den skønlitterære tekstforms særlige præmis.  

 

Projektet peger i lyset af ovenstående resultater på at danskundervisningen med fordel kan 

inddrage skrivepædagogiske målsætninger for udvikling af elevernes sproglige it-

tekstkompetencer gennem et skønlitterært prisme – og omvendt . Elevernes kommunikative 

kompetencer er således udbygget i forhold til at bemestre skriftsproget i et moderne tekst- og 

kommunikationssamfund.  
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