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Levende billeder er i dag vigtige læreværktøjer, der understøtter den pædagogiske praksis i 
skolerne. Levende billeder indebærer således nye læringsformer der griber dybt ind i 
undervisningens pædagogik og didaktik. I mange sammenhænge arbejder man imidlertid 
stadig med billedmedier som en analog forlængelse skriftmedier. Der er således endnu ikke 
udviklet metoder til, hvordan arbejdet om og med medier kan tilrettelægges så at det 
underbygger læreprocessen optimalt. Udviklingen af sådanne metoder kræver at mediernes 
æstetik og formsprog inddrages, og at vi ser med nye øjne på de digitale platforme som i dag 
formidler levende billeder. Hvordan genrebestemmer vi fx de mange små produktioner vi ser 
på YouTube. Er det film, video, tv - eller kommunikation? Hvordan skal vi arbejde med disse i 
skolen? Hvordan får vi produktion og refleksion til at hænge bedre sammen? 

I denne artikel sættes fokus på, hvordan arbejdet med levende billeder udfordrer den 
pædagogiske dagsorden i skolen – og med udgangspunkt i en diskussion af zigzag-modellen – 
som nærmest har fungeret som recept for vores medieundervisning de sidste 15 år - skitseres 
en didaktisk platform for integration af medier i undervisningen.  

Undervisningens medialisering 

I og med at samfundet i stigende grad er blevet medialiseret, dvs. i omfattende grad underlagt 
mediernes logik, er spørgsmålet om teknologi og æstetik blevet afgørende for udviklingen af 
en mediepædagogisk platform. Det er således nødvendigt at der i uddannelsessystemet skabes 
en forståelse for undervisningens medialisering i relation til, hvordan pædagogisk arbejde om 
og med medier gribes an (pædagogiske medielogikker), hvordan teknologier vælges i relation 
til pædagogisk refleksion og praksis (medieteknologiske logikker) og hvordan medier og 
æstetiske læringsstrategier forstås og håndteres (medieæstetiske logikker): 

 

Figur 1: Undervisningens medialisering (Vonsild og Christensen, 2009). 

Hvis vi som eksempel fokuserer på æstetikken så nedtones mediernes særlige potentiale og 
æstetik ofte i den konkrete praksis. Medierne betragtes stadig i høj grad som kanaler for 
indhold – og det første vi reagerer på når vi bruger et medie, er netop indholdet. Dette 
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kommer bl.a. til udtryk i, at mange undervisere primært, og uden at tænke nærmere over det, 
begrænser sig til indholdsanalysen af diverse medieudtryk. Faget Filmanalyse fungerer således 
stadig i mange sammenhænge mere som tekstanalyse (eller dramaturgisk analyse) end som 
analyse af levende billeder – fordi vi mange gange glemmer det som er særligt for de levende 
billeder: bevægelse, montage, ikonografi osv. Endvidere repræsenterer de forskellige formater 
af levende billeder forskellige betydninger som opleves meget forskelligt at eleverne – og 
eksempelvis giver dokumentarfilm helt andre kommunikationsmuligheder end spillefilm.  

Medier er både kanaler, sprog, æstetik og kultur på én gang og i relation til undervisning er 
det vigtigt at have blik for alle aspekter. Når man anskuer medier bredt og ikke ud fra en 
ensidig indholdsmæssig forankring åbnes desuden op for en forståelse af medier som 
dynamiske og variable muligheder. Dette er ikke mindst relevant i dag, hvor vores forståelse 
af mediebegrebet udfordres af den fremherskende mediekonvergens. Den udfordring som 
medieudviklingen indebærer for vores læring kan i denne sammenhæng eksemplificeres med 
udgangspunkt i en gammelkendt didaktisk model: zigzag-modellen. 

Zigzag-modellen: et eksempel 
Zigzag-modellen, udviklet af Birgitte Tufte i 1990’erne som del af en tv-didaktik, bygger på 
den præmis, at eleverne i første omgang selv får lov til at producere noget, for derefter 
langsomt at begynde at analysere, hvordan det er skruet sammen. Efter en 
eksperimenterende fase følger analytiske faser, der kobles med redskaber som fx storyboards 
og iagttagelse af professionelle analyser. Her er hensigten at nå en overskridelsesfase, hvor 
eleverne dels bliver bevidste om mediets sprog på en kreativt skabende måde, dels bliver 
bedre analytikere. 

Den oprindelige zigzag-model ser således ud i beskrivelsen af processen omkring 
elevproduktion: 

  Analyse af elevproduktion 

 

Medieproduktion   

 

  Analyse af elevproduktion 

 

Medieproduktion (øvelser) 

 

Figur 2: Skitse af zigzag-modellen. Medieproduktion kan være såvel tekst-, lyd-, billed- eller filmproduktion, og zigzag-
processen kan fortsætte og udvikles efter behov. På et tidspunkt, som skønnes relevant, foretages analyse af 
professionelle produktioner. 

Kompleksiteten i de konkrete medieudtryk udfordrer imidlertid læringen og udviklingen af 
mediekompetencerne. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt zigzag-modellen stadig er relevant, 
når der arbejdes med medier i en web 2.0 kultur. 

Zigzag-modellen er udviklet i en mediekultur, der ikke - som i dag – er præget af 
interaktivitet, og børn er i dag meget aktivt med til at generere en stor del af det indhold, der 
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præsenteres på de virtuelle platforme.1 I forhold til udviklingen af mediepædagogisk 
håndværk, der tager udgangspunkt i det nye mediebillede, kræves derfor nye didaktiske 
design. Med henblik på at skabe progression i en medieundervisning, der medtager at børn i 
dag selv er aktive producenter, kan man med fordel gentænke zigzag-modellen i en form, der i 
højere grad er cirkulær og betoner en udvikling af egenproduktioner. Dette kan fremstilles i 
følgende model:2 

 

                                                                                  Formel læring 

 

 

 

 

                      Analyse                                                                                                      Produktion                                                          

 

                                                                Uformel læring 

Figur 3: I en mere cirkulær model veksles der mellem den formelle læring i klasseværelset og anvendelse af den uformelle læring 

fra fritidslivet. Der kunne også være tale om en vekslen mellem en lærerstyret undervisning i meget specifikke filmfagligheder og en 

ikke styret, men eksperimenterende undervisning, hvor eleven selv sammensætter regler og rammer.  

En af svaghederne ved den originale zigzag-model, er den lineære progression, hvor man 
forudsætter, at man først kan gå til B, når man mestrer A. Man kan i stedet med fordel 
cirkulere sin progression, således at man kan vende tilbage til tidligere produktioner og 
videreudvikle fagligheder, man tidligere har beskæftiget sig med. Dette skal ses i lyset af, at 
eleverne har forskellige erfaringer med fra deres uformelle læring i fritidslivet. 

Det skal understreges, at zigzag-modellen stadig er relevant, når der konkret arbejdes med 
analoge og digitale læringsmedier i en pædagogisk praksis. I relation til det mediepædagogiske 
håndværk er progression således stadig et nøglebegreb, men det skal udvikles i en langt mere 
dynamisk form. Og generelt er integrationen af elevernes uformelle viden om levende billeder 
stadig i dag afgørende for at skabe undervisning, der bringer fritidens mediekultur og skolens 
dannelseskultur i dialog med hinanden. 

Mod en ny didaktisk platform 
I udviklingen af en didaktisk platform der integrerer de nye mediers særlige udfordringer skal 
man skelne mellem forskellige aspekter af didaktik: Almen didaktik vedrører ”undervisning i 
dag” i relation til tidens børn og unge (og deres hverdagslæring). Fagdidaktik vedrører 

                                                            
1 Det er vigtigt at understrege, at fritidens mediebrug ikke nødvendigvis er mere medvirkende til udvikling af 

grundlæggende håndværksmæssige færdigheder og analytiske kompetencer end ældre medier - og det er stadig 
relevant at integrere forskellige medier på forskellige planer i skolen.  En del børn og unge har således vanskeligt ved 
at agere i en 2.0 kultur, der stiller krav om deltagelse, interaktivitet og kritisk stillingtagen til mediernes 
opinionsdannende funktion samt evnen til at generere indhold i netværk. 

 
2 Modellen er udviklet af tre lærere: Andreas Binggeli, Christina Jørgensen og Lasse Remmer (2008) 
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fagforståelsen i relation til undervisningen. Mediedidaktik (fx læring med levende billeder) har 
til gengæld at gøre med udnyttelsen af det enkelte medies formsprog i forbindelse med 
undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering.  

Læring med levende billeder udfordrer i denne sammenhæng især spændingsfeltet mellem 
fag- og almendidaktik, mellem lærerens fagforståelse og elevernes hverdagslæring: 
       
                                                                   Almen didaktik 

 
                   Fagdidaktik                       Læring med levende billeder 

            
Figur 4: Udfordringen fra implementeringen af levende billeder i undervisningen betonet i forhold til lærerens 
fagforståelse og elevernes hverdagslæring 

 
 
 
 

Medierne udgør en særlig måde at mediere indhold på, og levende billeder skaber mening på 
en helt anden måde end fx skriftlige tekster.  For dem som arbejder med medier i 
undervisningen, er det derfor nødvendigt at kende til mediernes sprog og æstetik samt 
betydningen af de nye medieplatforme. En didaktisk platform der kan kvalificere forståelsen for 
den pædagogiske brug levende billeder udfordrer gammelkendte modeller og skal anskues 
som et samspil mellem fagdidaktik, almen didaktik og mediedidaktik. Den didaktiske platform 
er i denne forståelse et dynamisk begreb under konstant udvikling, der til stadighed 
undersøger, evaluerer og reflekterer over det pædagogiske arbejde med inddragelse af medier 
i forskellige perspektiver. 

 

Ole Christensen og Hans‐Christian Christiansen har netop redigeret lærebogen ”Læring med levende 

billeder” (Samfundslitteratur) i samarbejde med bl.a. Det Danske Filminstitut og Center for 

Undervisningsmidler. Bogens formål er at sætte fokus på både det potentiale der ligger i levende billeder og 

i de gængse pædagogiske metoder – men også at se kritisk på de måder hvorpå medierne anvendes i dag. 
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