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Indledning og problemstilling 

“En tommelfingerregel siger, at koncentrationen holder personens alder plus et par minutter. Derfor skal 

der ske noget nyt engang imellem, så der kan med fordel lægges variation og bevægelse ind i den 

stillesiddende undervisning” (Folkeskolen.dk, 2005). I praksis betyder dette, at elever i en 2. klasse vil kunne 

holde koncentrationen gennemsnitligt i 9 minutter og i 7. klasse i 15 minutter (dette er, hvis de er øvet i at 

kunne holde deres koncentration). Hvad gør man, når en undervisningslektion ofte varer 45-60 minutter? 

Som citatet siger, kan man planlægge variation og bevægelse i undervisningen, men det skal ikke bare være 

variation og bevægelse for aktivitetens skyld, fokus bør ligge på undervisningen. Hvordan kan man 

implementere disse elementer i skoledagen? 

Mange har givet gode råd til, hvordan man kan tilgodese folkeskolelovens krav om bevægelse i 

undervisningen. Ideerne har været sportslige aktiviteter, generel bevægelse for bevægelsens skyld, 

induktive undervisningsmetoder og leg, men er de overhovedet gavnlige i forhold til læring? Ifølge 

neuropsykologien, gavner det læringen, hvis hjernen bliver præsenteret for flere repræsentationsformer i 

forhold til det, den skal lagre i hjernen. Det er ikke nok med en tekst og et illustrerende billede, der skal 

mere til for at opnå det fulde udbytte. Neuropsykologien mener også at en brain breaker kan gavne 

læringen, men hvordan kan vi gøre dette? 

Ifølge Ann-Elisabeth Knudsen (Knudsen, 2003) hænger koncentrationstiden hos elever, udover deres alder, 

sammen med, om eleverne arbejder med noget, de har lyst til. Hvordan kan vi øge elevernes interesse, 

engagement og motivation i undervisningen? Kan det lade sig gøre ved førnævnte varierede undervisning, 

der også indeholder bevægelse? 

Hvordan får vi eleverne til at lære mere? Hvordan får vi dem til at huske stoffet nu og i fremtiden? Vores 

bud er multimodal sansning, der i vores optik dækker over den førnævnte undervisning, som er præget af 

induktive undervisningsmetoder, bevægelse og brugen af mere end de audiovisuelle sanser. Vores teori om 

multimodal sansning går kort fortalt ud på, at enhver læringssituation vil drage nytte af at inddrage mere 

end to sanser, da hjernen derved vil stimulere flere nerveceller, som kan gemme informationerne i 

hukommelsen. 

Alt dette vil vi, i dette bachelorprojekt, forsøge at behandle. Vores fokus vil dog være på vores 

undersøgelse af, hvordan denne multimodale sanselige undervisning kan påvirke elevers engagement og 

motivation i undervisningssituationer. 

Dette fører os til vores problemformulering: 
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Problemformulering 

Hvordan kan multimodal sansning påvirke elevers engagement og muligheder for 

læring i undervisningssituationer og læringsprocesser? 

Metodeafsnit og afgrænsning 

Udgangspunktet for vores projekt er at undersøge, hvordan multimodal sansning kan påvirke elevers 

engagement i læringsprocesser og diskutere, hvilke muligheder, der kan ligge i multimodal sansning. 

Samtidigt ønsker vi at opstille en hypotese omkring multimodal sansning, som vi kan belyse gennem vores 

teoretiske afsæt inden for læring og multimodalitet, således at vi via vores undersøgelse kan be- eller 

afkræfte vores hypotese og i sidste ende danne grundlaget for en valid teori. 

For at kunne begrunde vores hypotese vil vi undersøge og definere, hvad læring er, og om der er en 

sammenhæng mellem dette og begreberne motivation, bevægelse og sansning. Til at undersøge og 

definere læring tager vi udgangspunkt i Knud Illeris’ læringstrekant og Steen Larsens ultimative formel for 

læring. Til at belyse et af Larsens kriterier for læring vil vi inddrage Lev Vygotsky og hans teori om den 

proksimale udviklingszone, ligesom vi vil diskutere dennes betydning for læring og elevens engagement og 

motivation i læringssituationer.  

Da vores fokus er på elevernes motivation og sanselige oplevelse af undervisningen, har vi valgt at 

sammenligne Howard Gardners teori om de mange intelligenser med Rita og Kenn Dunns teori om 

læringsstile, for derefter at sætte dem overfor John Deweys teori om learning by doing. I forhold til at 

engagere eleverne og skabe motiverende undervisningssituationer vil vi undersøge, hvilke virkemidler 

James Nottingham mener kan gavne i førnævnte situationer. 

For at øge forståelsen for, hvordan hjernen fungerer i forhold til læring og bevægelse, vil vi inddrage 

neuropsykologisk teori. Her vil vi, med udgangspunkt i Troels Wolf, kigge på, hvordan hjerneforskningen 

beskriver læringsprocesser i den menneskelige hjerne. Ud fra Anne-Marie Beck-Nielsen vil vi redegøre for, 

hvad der bevirker, at læring flyttes fra arbejdshukommelsen og over i langtidshukommelsen og gennem 

Aase Tromborg og Mogens Hansen se på, hvordan alt dette kan hjælpe os til at optimere 

læringssituationer.  

Vi vil bruge den teoretiske viden inden for læring og neuropsykologi til at redegøre for, hvorfor vi har valg 

at konstruerer begrebet multimodal sansning.  
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Vores undersøgelsesdesign tager udgangspunkt i observationer af undervisningssituationer i matematik, 

hvor vi har fokuseret på, hvornår elevernes engagement var størst. Vi har valgt at observere, og tage 

udgangspunkt i undervisningstimer i matematik, da dette er vores fælles linjefag. 

Opgaven er opbygget således, at første del beskæftiger sig med den teori vi lægger til grund for opgavens 

anden del, hvor vi vil analysere vores indsamlede empiri og diskutere og vurdere muligheder og 

begrænsninger for vores hypotese. 

Teoretiske ståsted og læring 

“There is nothing in the understanding that was not earlier in the senses” (Descartes) 

Vores teoretiske ståsted, i forhold til læring, baseres på, at alle har forudsætningerne for at lære og alle har 

nogle styrkeområder, som de er stærkere i. Læringen afhænger af den kontekst den indgår i, men kan 

styrkes ved hjælp af motivation og engagement samt indstilling til emnet. Vi mener, at engagement, 

motivation og det at være aktivt medvirkende i undervisningen øger læringen, lige så vel som at sanse det, 

der skal læres. 

Vi mener at læring skal understøttes af flere repræsentationsformer, for at give større forståelse for det, 

der søges at læres. Kender man ikke til en tomat og kun bliver mødt af det skrevne ord har man ingen 

forståelse af begrebet. Bliver det præsenteret med et billede også, øges forståelsen. Er tomaten fysisk 

tilstede, smager man på den, dufter til den eller rør den, øges ens forståelse endnu mere og man har en 

forståelse for, hvad det er og hvad det kan bruges til i andre sammenhænge. Det er derved blevet 

nemmere at huske, hvad en tomat kan bruges til. Dette gør det muligt at trække på ens forforståelse af, 

hvad en tomat er, når der arbejdes i køkkenet, hvorved man kan lave en hypotese om, at tomaten vil 

smage godt med mozzarella eller i kødsauce. 

Denne tanke gælder i forhold til alle aspekter af undervisningen i folkeskolen uanset hvor abstrakt eller 

konkret det givne stof er, hvorved eleverne vil få mulighed for at aktivere forforståelse, få ny forståelse 

samt nemmere ved at huske det de har lært. 

Vores forståelse af læringsbegrebet udspringer af en kombination af Knud Illeris og Steen Larsens 

forståelser og definitioner af en læringssituation. Begge peger på, at drivkraften, dvs. engagementet og 

motivationen, er betydningsfuld for læringen. Derudover handler det om at gøre undervisningen relevant 

for eleverne, om det er ved brug af den proksimale udviklingszone eller ved at gøre undervisningen konkret 

er dybest set underordnet. Grundet menneskets forskellige styrkeområder og forudsætninger bør 

undervisningen tilpasses de enkelte elever. Dette kan gøres med afsæt i John Deweys teori om learning by 
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doing, Rita og Kenn Dunns teori om læringsstile og Howard Gardners teorier om de mange intelligenser, 

hvor man samtidigt har øje for elevernes proksimale udviklingszone. Yderligere er vi inspirerede af et 

neuropsykologisk syn på, hvordan læring finder sted.  
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Læring 

“Det er læring, hvis man kan identificere en forskel ved tilegnelse af færdigheder og kundskaber, erhvervelse 

af motoriske færdigheder, adfærdsændringer, holdningsændringer og følelsesreaktioner i tilknytning til 

visse foreteelser” (Hermansen, 2005, s. 14). 

For at kunne analysere, vurdere udbyttet og påvirkningen af multimodal sansning i forhold til den enkelte 

elevs indlæring i en undervisningssituation, er det nødvendigt at definere begrebet læring. I det følgende 

afsnit vil vi derfor se på læring ud fra to synsvinkler. Først læringsbegrebet, som det optræder som en del af 

udvalgte læringsteorier, og dernæst læring ud fra et neuropsykologisk synspunkt. 

Læringsbegrebet 

Til at belyse læringsbegrebet, set ud fra læringsteorier, benytter vi af os Knud Illeris, Steen Larsen, Lev 

Vygotsky, Rita og Kenn Dunn, Howard Gardner, John Dewey og James Nottingham. 

Knud Illeris (2006) definerer læring som et meget komplekst og mangesidet begreb, der er gældende i 

enhver situation, hvor individet opnår blivende kapacitetsforandringer. Illeris argumenterer for, at det er 

fra drivkraftmæssige (psykodynamiske) områder, at læringsprocesserne opstår og at det er ud fra disse, at 

motivationen og energien kommer i spil og starter bevidste og ubevidste reaktioner på handlinger og 

tanker som fører til læring (Illeris, 2006). I forhold til multimodal sansning er det drivkraften (motivation og 

engagement), der er mest aktuel og derfor også det, vi her vil gå mere i dybden med. 

I praksis illustrerer Illeris begrebet læring ved hjælp af læringstrekanten (Illeris, 2002 og 2006), der 

tydeliggør, at det er nødvendigt at forholde sig til indholdet, drivkraften og samspillet samt situationen, 

som læringen indgår i. Ligeledes mener Steen Larsen (1998, s.95) at læring er betinget af nogle elementer, 

der er en del af hans ultimative formel for læring. Larsens ultimative formel lyder: “Eleverne lærer kun 

noget, når de arbejder engageret inden for deres aktuelle ‘båndbredde’” (1998, s.95). Betingelserne er her 

1) arbejdet som eleven udfører, 2) elevens engagement og 3) at det, eleven skal lære er inden for dennes 

aktuelle ‘båndbredde’. Det, som Larsen kalder for deres aktuelle båndbredde, svarer til Lev Vygotskys teori 

om den proksimale udviklingszone (Imsen, 2010), som tager udgangspunkt i, hvad eleven kan alene og hvad 

den kan med støtte. I forhold til Howard Gardners teori om de mange intelligenser (Imsen, 2010, s. 303-

307), kan man argumentere for, at intelligenserne kan bruges som et slags stillads til eleven, således at 

eleven kan magte mere uden støtte, hvis denne støtte ikke behøver være en anden person. Dette kunne for 

eksempel være, at en elev sad med en matematisk problemstilling, som eleven umiddelbart ikke selv var i 
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stand til at løse, men som eleven alligevel fik løst, ved at tegne en skitse over problemstillingen, for på den 

måde at få et overblik over opgaven og måske dele opgaven op i mindre dele. 

Gardner er kendt for sin teori om de mange intelligenser, hvori han argumenterer for at alle som 

udgangspunkt besidder en mængde forskellige intelligenser (syv til ni forskellige, alt efter kilden), som 

videreudvikles i samspil mellem mennesket og omgivelserne. Alle kan lære noget inden for de forskellige 

områder, men har forskellige styrkeområder, fx musikalsk eller kropslig-kinæstetisk. Ud fra dette mener 

Gardner også, at undervisningen bør have mere fokus på stimulering af elevernes evner inden for 

intelligenserne, da eleverne ellers ikke vil kunne udvikle deres evner til fulde (Imsen, 2010, s. 303-304), 

hvilket understøtter vores teori om multimodal sansning, som vi vil definere og uddybe længere fremme i 

vores teori. 

I undervisningssituationer kan fokusset øges ved hjælp af læringsstile (Dunn, 2004, og Imsen, 2010), der i 

Rita Dunn og Kenn Dunns model er inddelt i fem forskellige grupperinger i forhold til elevernes præferencer 

i læringssituationer. De fem grupperinger indeholder elementer af fysisk, emotionel, sociologisk, fysiologisk 

og psykologisk karakter. Elevens præferencer i forhold til læringsstilene kan variere afhængigt af 

læringssituationen, emnet og andre ydre faktorer som for eksempel tidspunkt på dagen. 

Dunn og Dunns teori om læringsstile og Gardners teori om de mange intelligenser spiller godt overens med 

John Deweys (Imsen, 2010, 303-304) teori om learning by doing (at lære det ved at gøre det). Deweys teori 

lægger stor vægt på, at eleven skal være aktiv medvirkende i læringsprocessen for at øge læringen, hvilket 

bygger på hans læringssyn om, at man har lært noget, når man forstår sammenhængen mellem handling og 

resultatet af handlingen. 

Motivation og koncentration 

I forhold til motivation og koncentration inddrager vi James Nottinghams teori om motiverende 

undervisning, der bygger på John Hatties undersøgelser og teori om synlig læring. 

Nottingham mener, at det er vigtigt for eleverne at lære at lære. Dette mener han kan gøres ved at lære 

eleverne, at læring er en proces og ikke et resultat, at motivere eleverne ved at kigge på deres indstilling til 

læring og at arbejde med læringsmål i stedet for resultatmål. I forhold til multimodal sansning vil vi gå mere 

i dybden med motivering af eleven og fokusset på læringsmål i stedet for resultatmål. 

Nottingham refererer til Jacqueline Eccles forventning-værdi-teori (Nottingham, 2013,21), som beskriver, 

hvordan elevens motivation i forhold til læringen er afhængig af, hvor højt eleven vægter opgaven og i hvor 

høj grad eleven forventer at løse opgaven. Elevens motivation er altså afhængig af, hvor vigtig eleven synes 

opgaven er, og om eleven forventer at kunne løse opgaven. Vigtigheden af opgaven kan øges som en 
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konsekvens af elevens relation til læreren (opgavens vægtes vigtig for ikke at skuffe læreren f.eks.), 

interesse for emnet, formålet med opgaven eller for at opnå enten en god karakter eller slå en personlig 

rekord. Elevens forventning kan afhænge af den proksimale udviklingszone, formålet med opgaven, elevens 

tiltro sine egne evner eller af udsigt til succes/ fiasko for eleven. Elevens motivation vurderes til at være lav, 

hvis enten vigtigheden af opgaven er lav eller elevens forventninger i forhold til opgaven er lave. 

I samme omgang kan indstillingen til læring nævnes. Hvis der gennemføres et undervisningsforløb, hvor en 

elevs indstilling er at lave sjov i stedet for at deltage aktivt i undervisningsforløbet, kan det ikke overraske, 

hvis elevens udbytte af undervisningen er lav. For en anden elev, der derimod prøver at arbejde fokuseret 

og deltage aktivt i undervisningsforløbet, forventes udbyttet af undervisningen at være højere end den for 

den første elev. 

Ligeledes kan fokus på læringsmål frem for resultatmål, være en motiverende faktor. I praksis betyder det, 

at man kigger på elevens udvikling i stedet for ståsted. Dette kan for eksempel ske ved, at læreren til at 

starte med at give en diktat, som eleverne ikke har forberedt. Efter diktaten lader man eleverne øve sig på 

ordene for til sidst at give dem den samme diktat igen. Sammen vurderer lærer og elev på udviklingen 

mellem de to besvarelser. Er forskellen lille, med mange rigtige besvarelser, kunne det være, at eleven 

skulle have nogle mere udfordrende ord og ligeledes med få rigtige besvarelser, at eleven skulle stilladseres 

mere i forhold til stavning og strategier inden for området. Det motiverende ved læringsmålene frem for 

resultatmålene er, at eleven fokuserer på, hvad der skal læres, og dermed lettere opnår mestring, samt at 

eleven får en succesoplevelse af at opnå målene, der skal udfordre eleverne inden for deres proksimale 

udviklingszone. 

Nottingham er stor fortaler for disse læringsmål og nødvendigheden af tydelige mål i undervisningen. Hvis 

eleven ikke ved, hvilke forventninger der er til eleven, har eleven ikke mulighed for leve op til dem. Til 

illustration kunne man give en opgave til eleverne, der gik ud på at tegne et hus. Alle eleverne ville 

umiddelbart være i stand til at løse den stillede opgave. Hvis læreren, i sin formulering “tegn et hus”, havde 

ment, at eleverne skulle tegne et specifikt hus eller et hus i to planer, hvor døren var i midten af facaden og 

huset i øvrigt have 5 vinduer, alle med gardiner og at der ikke måtte være afbilledet noget have eller 

lignende, ville næsten ingen af eleverne have kunnet leve op til kravet om at tegne et hus ud fra 

formuleringen ”tegn et hus”. Læringsmålene er altså med til at hjælpe eleverne med opnå det, der er inden 

for deres proksimale udviklingszone og ved hjælp af tydelige mål i undervisningen har eleverne også en 

chance for at kunne opnå de stillede krav. 

Et andet eksempel kunne være en elev, der har fået en stil tilbage. I feedbacken til eleven står, at eleven 

skal fokusere på sin grammatik. Dette giver umiddelbart et indblik i, at den er gal med grammatikken, men 
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ikke præcis hvor det går galt. Er det i kommasætningen? Nutids -r? Blandet nutid og datid? Før eleven kan 

forbedre det, som læreren påpeger som elevens svaghed, er læreren nødt til at være mere specifik i sin 

feedback. 

Ved at øge elevernes motivation, øger man også elevernes evne til at koncentrere sig. Ifølge Ann-Elisabeth 

Knudsen kan de fleste drenge omkring seksårsalderen koncentrere sig i ca. 10-12 minutter af gangen om en 

udleveret opgave, hvor en pige på samme alder er i stand til at bevare koncentrationen ved en udleveret 

opgave i ca. 20-22 minutter (Knudsen, 2003). Ved opgaver, som eleverne selv vælger, er det muligt for både 

drenge og piger at holde koncentrationen i længere tid end ved de udleverede opgaver. 

Undervisningsstrukturer som cooperative learning (CL), kan også øge elevernes engagement og 

koncentration i undervisningen, da strukturerne får eleverne til at samarbejde og kan gøre 

læringsprocesserne mere relevante for elever, da eleverne ofte sidder med en rolle, de skal varetage. Et af 

hovedsynspunkterne i CL-strukturerne er, at eleverne bruger deres kroppe til varierende typer bevægelse, 

som skulle give større arbejdsglæde, samtidigt med at koncentrationen og hukommelsen skulle øges 

(Cooperative learning, u.å.). 

Ud fra disse læringsteorier af Knud Illeris, Steen Larsen, Lev Vygotsky, Rita og Kenn Dunn, Howard Gardner, 

John Dewey og James Nottingham kan vi konkludere, at en varieret undervisning, der medregner 

engagement, motivation, bevægelse og sansende, aktive medvirkende elever, kan støtte forståelsen af det 

behandlede og dermed lagringen af dette til hjernen.  Samtidigt hjælper læringsmål og synligheden af mål 

også eleverne i forhold til læring og indstilling til læringen. 

Læring ud fra et neuropsykologisk synspunkt 

Det er i dag ikke standarden at have undervisning eller læremidler, som bygger på et neuropsykologisk 

grundlag. Der er dog flere, der er begyndt at gøre opmærksom på mulighederne inden for feltet. 

Ifølge Troels Wolf kan man ”med en vis sikkerhed sige, at der ved læring sker biokemiske forandringer i 

hjernens neurale netværk. Netværkene består af nerveceller, der kemisk har kontakt til hinanden i de 

såkaldte synapser. Ved læring sker der det, at forbindelserne i netværkene udbygges, forstærkes eller 

forbedres, enten ved at der dannes flere synapser, eller ved at der sker kemiske ændringer i de eksisterende 

synapser. Forbedringerne sker, når nervecellerne i netværket stimuleres. Netværket har forbindelse til 

masser af andre nerveceller, der ligger uden for netværket. Jo oftere netværket aktiveres, og jo flere 

impulser udefra der kan aktivere det, jo mere det stimuleres, jo bedre fungerer det - jo mere læres.” (Wolf, 

2010). Det kan derfor være fornuftigt som lærer, at sætte sig ind i hvordan elevernes nerveceller bedst 
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stimuleres, så denne biokemiske forandring i deres hjerner finder sted. Stimuleringen kan ske ved 

kommunikation og repræsentationer og i særdeleshed ved at være aktivt medvirkende i undervisningen, da 

det at lytte ikke sætter gang i nævneværdige biokemiske forandringer. 

”Det er grundliggende for at lære og opleve, at man kan rette opmærksomheden på noget bestemt, det der 

er vigtigt eller spændende eller måske begge dele på én gang. De tre i psykologisk og social henseende 

grundlæggende og vigtigste funktionsmåder til dette er koncentrationsevne, vedholdenhed og evnen til at 

udelukke forstyrrelser.” (Hansen, 2002, s. 28).  

I forhold til koncentration, er der en tommelfingerregel, der siger, at en person kan koncentrerer sig i 

samme antal minutter som personen er år plus et par minutter mere (Folkeskolen.dk, 2005). Denne 

koncentrationsperiode kan dog forlænges, hvis den koncentrerende er grebet af sin aktivitet. I denne 

såkaldte flowtilstand er det muligt for personen at forblive fokuseret i flere timer.  Dette betyder i praksis, 

at hvis man får engageret og motiveret eleverne i en aktivitet er, der større mulighed for, at de kan arbejde 

koncentreret med en opgave i længere tid. 

Hjernen bruger energi på at lagre informationer og udføre handlinger. Når eleverne arbejder med opgaver, 

for eksempel i matematik, bruger deres hjerner energi på opmærksomhedsfunktionen. Når eleven skal 

lære, er der behov for en fokuseret opmærksomhed, hvilket kræver et vist niveau af vågenhed, også kaldet 

arousal. Når elever lytter til en tavlegennemgang er arousal typisk lav, fordi der er tale om en 

stillesiddende, passiv form for undervisning. Lav arousal betyder, at eleverne vil have svært ved at 

mobilisere den rette mængde energi til opmærksomhedsfunktionen. Arousalniveauet er med andre ord et 

parameter for energitilførslen til hjernen. Et højt arousalniveau vil imidlertid også svække koncentrationen, 

da opmærksomhedsfunktionen får et overskud af energi til også omfatte alt muligt andet end 

undervisningen, hvad der sker uden for vinduerne, hvad de andre elever foretager sig osv. 

For lidt eller for meget arousal vil altså give eleven problemer med at tilpasse opmærksomheden og det kan 

føre til opmærksomhedsforstyrrelser (Tromborg, 2000). Hvis man har for lidt arousal kan man have 

problemer med at deltage i skolearbejdet. Eleverne kan blive passive og til tider helt falde i søvn. Disse 

elever vil dog have en tendens til at forsøge at holde sig vågne ved at blive aktører i situationer med megen 

aktivitet, da de her vil blive naturligt stimuleret og ikke selv behøver at søge ekstra stimuli. For meget 

arousal vil medføre hyperaktive elever i stillesiddende situationer. Derfor er det ikke altid en løsning at 

sende den hyperaktive elev ud på en løbetur for at brænde krudtet af - eleven har måske snarere brug for 

at få lov til at trække sig lidt tilbage for at kunne falde til ro. 



Multimodal sansning – engagement og læring 
Stinne Navarana Hertzum-Hendriksen, 21110086 og Lise Skov Hansen, 21110088 

 

12 

 

Da læring finder sted via nervecellernes stimulans, er det vigtigt at disse bliver stimuleret. Det er dog også 

vigtigt at det, eleven skal lære, kan relateres til den begrebsverden eleven allerede besidder. Det gør det 

nemmere for eleven at indse, hvordan den nye viden passer ind i eller forandrer den viden, eleven allerede 

har. For at eleven opnår mere end en midlertidig lagring af information i arbejdshukommelsen, er det 

vigtigt, at eleven har et ønske om at lære. Selve engagementet i læringsprocessen gør hjernen mere 

modtagelig for at lagre elevens indtryk i langtidshukommelsen. 

I forhold til læring og lagring af informationer i langtidshukommelsen betyder mængden af sanseindtryk i 

læringssituationen meget. Input fra de forskellige sanser lagres forskellige steder i hjernen. Dette vil sige, at 

en kompleks erindring (en erindring, der indeholder flere sanseindtryk) ikke kun lagres et sted i hjernen, 

men splittes op i delerindringer, der hver især udgør en indgang til den samlede erindring. Jo flere sanser, 

der er inkluderet i en erindring, jo større er mulighederne derfor for, at den kan genkaldes på et senere 

tidspunkt (Beck-Nielsen, 2000). 

Disse neuropsykologiske teorier komplementerer og kan perspektiveres til de øvrige teorier, vi har anvendt, 

i forhold til læring.  

Set ud fra et neuropsykologisk synspunkt bør en læringssituation være tilrettelagt, så eleverne engageres 

på flere sanselige niveauer og med et materiale, som eleverne kan relatere sig til. Kan læreren tilrettelægge 

en sådan læringssituation vil der være stor sandsynlighed for at den enkelte elev går fra undervisningen 

med en eller anden form for læring. 

Sammenfatning af læring 

Som lærer bør det være ens opgave at forsøge at sammensætte en undervisning, som bibringer eleverne 

den bedste mulighed for læring, men dette er et komplekst arbejde.  Hvordan man lærer, er forskelligt fra 

individ til individ, hvilket gør det umuligt altid at tilpasse undervisningen til alle elevers stærke sider. Der vil 

altid være nogle styrkeområder, der tilgodeses mere end andre, men det er en fordel, hvis man kommer 

rundt om de forskellige styrkeområder. 

Læringsteorier som dem, vi har redegjort for, kan hjælpe en lærer til at overskue de mange dele, der skal 

tages højde for i planlægningen af en undervisningssituation. I planlægningsfasen er det muligt for læreren 

med kendskab til læringsprocesser og den menneskelige hukommelses opbygning på forhånd at se 

muligheder og hindringer for den enkelte elev i den planlagte undervisning.  
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Multimodalitet og multimodal sansning 

I det følgende vil vi, med udgangspunkt i Stig Toke Gissel og Niels Heie, definere begrebet multimodalitet 

og derefter definere begrebet multimodal sansning ud fra de ovenstående læringsafsnit og vores egne 

erfaringer. 

Multimodalitet 

Multimodalitet er ikke til at finde, hvis man forsøger at slå ordet op i en dansk ordbog, men ser man på 

betydningen af ordets enkeltdele, dukker ordets mening frem: “multi” - mange og “modalt” - elementer og 

måder. Når noget er multimodalt indeholder det mange elementer eller måder at gøre noget på. Søger 

man efter tekster om multimodalitet er udbyttet magert og kan koges ned til omkring en håndfuld 

forfattere. I det følgende ser vi på nogle disse forfatteres brug og tolkning af begrebet multimodalitet. 

En, der har arbejdet meget med begrebet er Stig Toke Gissel, som har skrevet bogen “Mediedidaktik - i 

teori og praksis” (Gissel, 2011). Bogen behandler begrebet multimodalitet og brugen af denne. Ifølge Gissel 

refererer multimodalitet til betegnelsen for brugen af og kohæsionen mellem flere repræsentations- eller 

udtryksformer i en tekst. I Gissels optik er disse en måde at beskrive eller vise noget og 

repræsentationsformerne kan være alt fra ord og billeder, grafer, diagrammer og tabeller til layout, farver 

og typografi til kropssprog og lyd. 

Hvor Gissel bruger multimodalitet både om tekst og video, så lyd og bevægende billeder inddrages, bruger 

Niels Heie (2009) kun begrebet i forbindelse med tekster, men begge er enige om, at de multimodale 

helheder skal afkodes og forstås forskelligt og hver for sig, men også sammen som en helhed. De fleste, der 

skriver om multimodalitet, forholder sig kun til begrebet i tekster. Dette gør at multimodalitet som begreb 

mest er kendt inden for den litterære verden og hvor repræsentationsformerne ses i en sammenkobling af 

tekst og billeder samt forskellige forståelsesniveauer. I forhold til udvikling og brugen af læremidler er der 

især fokus på graden af multimodalitet ved tekst eller it-baserede materialer. 

Sammenfatning at multimodalitet 

Begrebet multimodalitet dækker altså i øjeblikket over den bevidste benyttelse af flere forskellige 

repræsentations- og udtryksformer i tekster både analogt og digitalt og er ud fra denne definition i praksis 

at finde alle steder. De fleste bøger, hjemmesider, programmer, apps, skilte, breve, aviser og film 

indeholder i større eller mindre grad multimodalitet.  
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Vi vil gerne omdefinere begrebet, så det multimodale fokus går på de fysisk sanselige 

repræsentationsformer i en undervisningssituation eller i et materiale. Dette med baggrund i de tidligere 

nævnte læringsteorier samt den neuropsykologiske tilgang til læring og mulighed for genkaldelse af det 

lærte. 

For at kunne differentiere mellem den nuværende tekstorienterede brug af begrebet multimodalitet og 

multimodalitet i den mere sanselig forstand, som vi vil arbejde med, vil vi herefter kalde det første for 

multimodal tekst og det andet for multimodal sansning. 

Multimodal sansning 

Set ud fra en neuropsykologisk forståelse af, hvordan mennesker lærer og husker, giver det mening at give 

begrebet flere dimensioner og at udvide begrebet fra, rent sanseligt, kun at dække det audiovisuelle til at 

inkluderer alle menneskets sanser. 

Menneskets sanser omfatter: 

- Synssansen - visuel 

- Høresansen - auditiv 

- Smagssansen - kemisk 

- Lugtesansen - olfaktion 

- Følesansen  - taktil, herunder blandt andre - kinæstese, opfattelse af kroppens og kropsdelenes placering i 

rummet, og tactition, evnen til at opfatte tryk. 

Taler vi multimodal tekst refererer den modale del til en teksts brug af forskellige repræsentations- og 

udtryksformer: tekst, billeder, tegn, symboler, layout og forståelsesniveauer. Modaliteten i multimodal 

sansning ligger i en undervisers, et undervisningsforløbs eller et undervisningsmateriales brug og 

inddragelse af tre eller flere sanser hos eleven i en læringsproces. Når vi taler multimodal sansning, er det 

især med et fokus på brug af fysiske artefakter og bevægelse i undervisningen. 

En stor del af grunden til, at vi især fokuserer på brugen af fysiske artefakter og bevægelse i 

undervisningen, er, at dette kan være med til at gøre undervisningen mere konkret for eleverne. Især de 

naturfaglige og humanistiske fag har en tendens til at operere på et meget abstrakt plan, selv i de mindre 

klasser. Evnen til at tænke abstrakt er noget, der kommer med udviklingen af de neurale netværk. Jo flere 

netværk der linkes op med et begreb, jo flere måder kan det ses på og jo mere overordnet kan man 

forholde sig til det. Jo færre netværk, des mere konkret er forståelsen. Det betyder, at jo yngre eleven er, 

http://da.wikipedia.org/wiki/Synssans
http://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8resans
http://da.wikipedia.org/wiki/Smagssans
http://da.wikipedia.org/wiki/Lugtesans
http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8lesans
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des færre netværk vil eleven have udviklet og jo mere konkret skal undervisningen være for at eleven kan 

forholde sig til det, der undervises i.  

Vi har i vores opgave valgt ikke at fokuserer på brugen af smags- og lugtesansen. Ikke fordi vi finder disse 

sanser irrelevante, men for at skabe overkommeligt fokus i forhold til vores egen undersøgelse.  

Et eksempel på brug af multimodal sansning i en undervisningssituation kunne se ud som følger: En elev har 

svært ved at dividerer på papiret. Læreren giver eleven en bunke centicubes, så eleven kan udfører 

regnestykkerne rent fysisk. Eleven kan nu tælle det antal af centicubes, som der skal bruges, og dele dem 

ud i det antal af lige store bunker, som der skal divideres med. En eventuel rest vil umiddelbart være synlig. 

I denne situation vil der være en auditiv forklaring, en visuel repræsentation og en taktil udførelse af 

opgaven. Den fysiske repræsentation af opgaven kan gøre et abstrakt matematisk begreb synligt og 

håndgribeligt for eleven og dermed lettere tilgængelig. 

Bevægelse og brain breaks  

I øjeblikket er der stor fokus på bevægelse i skolerne. Eleverne skal op og rører sig. Dette er beskrevet i 

Folkeskolelovens § 15 stk. 1, som siger: “Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og 

bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.” (Folkeskoleloven, 2014). Et relevant spørgsmål i forhold 

til vores fokus er så: Er bevægelse i skolen multimodal sansning? Svaret er ja, hvis bevægelse indgår som en 

del af en læringsproces, svaret er nej, hvis der er tale om bevægelse for bevægelsens skyld og ikke som 

multimodal sansning. Hvordan denne bevægelse er implementeret i elevernes skoledag er i dag op til de 

enkelte skoler. 

Dette betyder, at der ikke er tale om multimodal sansning, hvis eleverne skal løbe tre gange rundt om en 

bygning, men at det godt kan kvalificeres som multimodal sansning, hvis eleverne løber denne tur med 

udgangspunkt i at bruge deres hastighed til at lave statistiske beregninger. 

Fokus på hvornår bevægelse er inddraget i undervisningen for aktivitetens skyld og hvornår det indgår i et 

større fagligt fokus, er relevant. I dag er det op til de forskellige kommuner selv at sætte rammerne. Dette 

betyder at det mange steder bliver til ren bevægelse frem for bevægelsesintegreret undervisning. Hvordan 

disse rammer sættes er også præget af, hvordan paragraffen tolkes. Skal eleverne have pulsen op i tempo i 

de 45 min. eller er det ok med bevægelse der ikke er motionspræget?  

Vi mener at satses der i højere grad på at integrere bevægelse, som en del af den fagfaglige undervisning, 

vil eleverne få det største udbytte af den ekstra bevægelse.  
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Brain breaks er små bevægelsespauser i undervisningen, hvor elever har mulighed for at få bevæget sig. 

Aktiviteten gør, at hjernen får en lille pause, at pulsen stiger, så man får ny energi (Bøtter-Jensen, 2013). 

Brain breaks genopretter den mentale energi, så eleverne igen kan holde koncentrationen.  

Multimodal sansning og bevægelse er ikke to sider af samme sag. Bevægelse kan indgå i multimodal 

sansning, men det kræver at bevægelsen har et fagligt formål. Multimodal sansning definerer vi 

fremadrettet i opgaven som: “Undervisers, undervisningsforløbs eller undervisningsmaterialets brug og 

inddragelse af tre eller flere sanser hos eleven i en læringsproces.” Når vi herefter i opgaven bruger 

begrebet multimodal sansning vil det være med udgangspunkt i denne definition. Da næsten al 

undervisning i sit udgangspunkt er audiovisuel, vil inddragelsen af én ekstra sans føre til en multimodalt 

sanselig undervisning. Vores fokus i forhold til undervisning, læreprocesser og lærermidler ligger på 

inddragelsen af taktilitet og kinæstetik. 

Forsøg med Læring i Bevægelse 

I 2012 satte Ministeriet for Børn og Undervisning, nu Undervisningsministeriet, “Forsøg med Læring i 

Bevægelse” i gang. Formålet med projektet var: “at undersøge sammenhængen mellem 

bevægelsesaktiviteter/fysisk aktivitet og parametre der har betydning for det gode læringsrum” (Bugge og 

Froberg, 2015, s. 7). 

Forsøget havde fokus på tre parametre: kognition, sociale relationer og motivation. Forsøget konkluderede 

at bevægelse og fysisk aktivitet overordnet set kan bidrage positivt til “det gode læringsrum”.  

Ved parameteret kognition kunne der ikke udledes et entydigt svar på om, hvorvidt bevægelse og fysisk 

aktivitet havde en positiv effekt på elevernes eksekutive funktioner. En synlig undtagelse kunne dog ses hos 

eleverne i en 1. klasse, hvor de, der deltog i aktiv matematik, forbedrede deres matematik score med 35%. 

En række fejlkilder, som kan have påvirket forsøget, er dog opremset - herunder at interventionerne ikke 

blev implementeret korrekt og / eller i tilstrækkelig stor grad (Bugge og Froberg, 2015, s. 217). 

Hvad angår sociale relationer fandt man, at bevægelse i form af breaks eller som en del af undervisningen 

havde en positiv indflydelse på børn og unges relationsdannelse. Dette påvirkes dog af en række forhold, 

blandt andet valg af aktiviteter, pædagogisk iscenesættelse, rum og antal (Bugge og Froberg, 2015, s. 218). 

For motivation fandt man, at bevægelse, både som breaks og som en del af den faglige undervisning, ofte 

øgede motivationen både for deltagelse og for længden den af tid, eleverne var deltagende. Motivationen 

var dog betinget af flere forhold, såsom aktiviteternes faglige relevans, niveau, de fysiske rammer og 

læreres og pædagogers kompetencer i forhold til området (Bugge og Froberg, 2015, s. 218). 
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Når vi ser på “Forsøg med Læring i Bevægelse” i forbindelse med multimodal sansning, er det, fordi 

forsøget belyser en række forhold, der stemmer overens med vores definition af multimodal sansning. Dog 

lægger forsøget en del mere vægt på bevægelse som en løsrevet del fra undervisningen, frem for integreret 

i undervisningen. Væsentligt at bemærke i undersøgelsen er løftet i kognitive funktioner i den 1. klasse, 

som benyttede sig af aktiv matematik, hvor bevægelsen havde et fagligt fokus. Dette understøtter vores 

teori om multimodal sansning. Yderligere er det nævneværdigt, hvor stor en betydning pædagogers og 

læreres kompetencer inden for fagligbevægelse samt forberedelsestid spillede i forhold til elevernes 

udbytte.  
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Didaktiske overvejelser i forhold til multimodal sansning 

Der er gennem de sidste 15-20 år blevet produceret meget materiale af danske lærere, inspireret af teorien 

om læringsstile og eksperimenterende med bevægelse i undervisningen. Under de nuværende forhold sker 

det dog oftest, at lærerne planlægger deres undervisning ud fra bogsystemer i stedet for at bruge tiden på 

at finde ud af, hvordan de kan implementere bevægelse og fysiske artefakter i undervisningen.  

Den nye folkeskolereform, sammen med lov § 409, har gjort, at det er svært for lærerne at finde den 

nødvendige tid til forberedelse under de nuværende arbejdstidsaftaler. Tid til at finde frem, klargøre og 

tilpasse materialet til den enkelte elev/ elevgruppe gør, at bevægelse og sansestimulation i relation til 

undervisningen forsvinder ud af undervisningen. For nye lærere gør manglende kendskab til brug af 

bevægelse og fysiske artefakter samt manglende rutine det yderligere svært at implementere alternative 

undervisningsformer i skolen.  

Også fra forlagenes side findes der et større og større udvalg af fysiske artefakter samt oplæg til brug af 

disse og bevægelse i undervisningen, men igen er det sjældent dette materiale kan benyttes i 

undervisningen uden vis mængde forberedelse. Især er meget af det materiale der produceres til 

bevægelse udarbejdet med aktiviteter i fokus og ikke med et fagligt fokus, så lærerene selv skal finde et 

fagligt. Yderligere er prisen på materialer er en hæmsko i forhold til brugen.  

Elevdifferentiering 

Som vi ser det, er fordelene ved multimodal sansning i skolen mange. Blandt andet muliggør brugen af 

fysiske artefakter og bevægelse, at læreren i højere grad vil kunne lave en undervisning, der tilgodeser flere 

elever end ved ren audiovisuel-baseret undervisning. De fysiske artefakter og bevægelsen gør det i praksis 

lettere for eleverne at konkretisere abstrakte begreber og skaber et naturligt fokus på for undervisningen, 

hvilket muliggør et højere koncentrationsniveau. Det er dog vigtigt at læreren ikke benytter sig af artefakter 

og bevægelse som en gimmick for at tiltrække og fastholde elevernes opmærksomhed, da et fuldt udbytte 

kun kan ske, hvis det sker med et fagligt fokus. Hvis det faglige fokus er væk, risikerer man at sidde tilbage 

med en ren aktivitet i stedet for et fagligt forløb og man kan forstyrre elevernes generelle læring.  

Det skal naturligvis pointeres, at det at abstrakte begreber konkretiseres, kun er en nødvendighed i det 

omfang, eleven har problemer med abstraktionsniveauet. Abstraktionsevnen er, skal man huske, et meget 

væsentligt mål for undervisningen!  

Hermed ikke sagt at en multimodal tilgang til undervisningen vil miste sin relevans jo ældre eleverne bliver. 

Det multimodale forbliver relevant alle dage, da det giver muligheder for at eleverne kan tilgå et emne, et 
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begreb, eller en situation på flere måder og giver mulighed for at eleverne nemmere kan huske det 

indlærte efterfølgende. 

Ikke alle børn kan overskue en skoledag med mange skiftende aktiviteter og stor uvished om dagens forløb. 

For at tilgodese disse elever er det vigtigt at skabe en struktur, hvor det multimodalt sanselige og 

bevægelse indgår som en del af strukturen, så eleverne er forberedt på dette, samtidigt med at forløbene 

for disse elever er mere konkrete end for de andre elevgrupper.  

Det skal understreges at multimodal sansning i undervisningen ikke altid behøves at indgå som en særskilt 

del af den generelle undervisning. Den multimodale sansning kan indgå i form at elementer, såsom fysiske 

artefakter, der understøtter især abstrakte begreber i lærebogen. Dette kunne være ved indlæring af 

formlerne for areal og rumfang samt forståelsen for kvartilsæt. Her vil en fysisk repræsentation af 

begreberne kunne øge forståelsen betydeligt. 

Multimodal sansning i forhold til fag og tværfaglighed 

Hvordan man som lærer skal kunne indtænke multimodal sansning i de enkelte fag, kan være en udfordring 

i de humanistiske og naturfaglige fag, der så let konformerer sig til et fokus på brugen af multimodal tekst. 

Multimodal undervisning kan koste tid og besvær og skal naturligvis give mening i forhold til forberedelse 

kontra udbytte samt hvor naturligt det ligger til det pågældende emne eller materiale. 

I de praktisk-musiske fag ligger det multimodalt sanselige som en integreret del af enhver fagligt fokuseret 

undervisning. Her kan faldgruppen til gengæld være at undervisningen til tider kan blive 

produktionsorienteret og glemme det fagfaglige fokus. 

Et eksempel på brug af multimodal sansning i den fagfaglige undervisningen kan være brugen af centicubes 

i division til fysisk at vise, hvordan et tal kan divideres med et andet. 

I det tværfaglige kryds mellem på den ene side de humanistiske og naturfaglige fag og på den på den anden 

de praktisk-musiske fag ligger en gylden mulighed for at få mere multimodal sansning ind i undervisningen.  

Tværfaglighed kan åbne mulighederne for multimodal sansning i forbindelse med undervisning i de 

humanistiske og naturfaglige fag, hvilket kan være en fordel da undervisningen i disse fag ofte er teoritung. 

Det er dog vigtigt at tage højde for, at tværfagligheden ikke kun er formel, men funktionel og tager 

udgangspunkt i en målsætning, der er overordnet de enkelte fag, samtidig med, at der er sat faglige delmål 

for samtlige fag, som indgår i undervisningen. Er der ikke det, risikerer man at reducere nogle fag til rene 

værktøjsfag, hvor det faglige udbytte for eleverne i bedste fald er minimal. Det er især i inddragelsen af de 

praktisk-musiske fag, at en fagfaglig målsætning i de enkelte fag skal holdes for øje.  
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En fordel ved det tværfaglige og det multimodalt sanselige er, at det gør det muligt at sætte fokus på især 

de meget teoretiske fags praktiske anvendelse, hvorved de kan sættes i kontekst til elevernes hverdag. 

Et eksempel på et tværfagligt, multimodalt sanseligt forløb kunne se ud som følger: Et forløb på 6. 

klassetrin i fagene natur og teknik, billedkunst, matematik og sløjd om fugle, fugles habitatadfærd og 

redemønstre, samt af elevernes design og konstruktion af fuglehuse. 

Forløbet kunne se ud som følger: 

- Eleverne tegner frit en redekasse. 

- Der tales om, hvor eleverne tænker at redekasserne skal hænges op. 

- Hvilke fugle lever i området? Hvilke krav har de forskellige fugle til deres reder? Hvordan påvirker 

det udseendet og konstruktionen af redekasserne? Hvilke materialer skal benyttes og hvorfor? 

- Eleverne laver en skitse af, hvordan de nu forestiller sig, at deres redekasser skal se ud. 

- Derefter skal der laves konstruktionstegninger i målestoksforhold, hvor samtlige mål er angivet, 

både længdemål og vinkelangivelser. Desuden skal der angives, hvilke materialer, der skal benyttes 

hvor og i hvilke mængder. 

- Redekasserne skal nu fremstilles ud fra elevernes egne anvisninger. Finder eleverne fejl eller 

mangler i deres konstruktionsanvisninger, skal disse rettes undervejs. 

- Forløbet afsluttes med en udstilling, hvor tegningerne fra processen ophænges og det færdige 

resultat fremvises. Der samtales om procesforløbet og elevernes oplevelse og udbytte af dette. 

- Opfølgning på forløbet: Billeder af de ophængte redekasser, bliver de brugt? Tiltrak redekasserne 

de forventede fugle? 

I et forløb som dette arbejder eleverne i høj grad multimodalt sanseligt, hvilket tydeliggøre fagenes 

praktiske anvendelse for eleverne, samtidig med at eleverne får overblik over, hvordan de forskellige fag 

spiller sammen i en designprocess. 

Et andet eksempel på multimodal sansning er 

LEGO Educations materialer (LEGO Education, 

u.å.). LEGO Education omfatter mange 

forskellige pakker, fx MoreToMath, 

Mindstorms, StoryStarter, LearnToLearn og 

WeDo. Fælles for dem er, at de inddrager 

LEGO til at understøtte elevernes læring og 

øge motivationen og engagementet. VI har 
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gennemført et forløb med en lille gruppe elever fra mellemtrinnet som skulle bygge med LEGO 

Mindstorms. LEGO Mindstorms er robotter, som bygges og derefter programmeres til at udføre handlinger 

og interagere med forskellige ting. Et grundlæggende element i programmeringen er at få robotten til at 

bevæge sig rundt på banen. For at kunne dette er man enten nødt til at programmere robotten til at 

bevæge sig frem i et antal sekunder, omdrejninger på hjul eller i grader. En omdrejning på hjulet svarer til 

360grader, ligesom robotten drejer i grader, hvilket kombinerer leg med matematik på en måde, således at 

der bruges flere repræsentationsformer til at præsentere stoffet for eleverne. På denne måde bliver det 

multimodalt sansende.  

Lærebøger, tablets og multimodal sansning 

Multimodal sansning i forhold til lærebøger, iPads og smartboards er varierende. Nogen vil uden tvivl 

argumentere for at bøger og tablets er objekter som eleverne interagerer fysisk med i undervisningen. Der 

bliver bladret i bøgerne og trykket på tablettens skærm og derfor vil der altid ligger en grad af multimodal 

sansning i deres brug.  

Som vi ser det ligger forskellen i, hvordan der interageres. Sidder eleven med en bog eller en iPad, der 

benyttes til tekst eller film, er der nok en vis interagereren med denne, fokus ligger dog på indholdet og 

ikke på det fysiske objekt. Ord, tegn og symboler i bogen og på iPad’en er abstrakte og derfor ikke noget 

eleven forholder sig fysisk til.  

Bruges iPad derimod kan det være problemløsende, enten ved at eleverne spiller spil med et fagligt mål, 

eller måske ved at, eleverne benytter kamerafunktionen til at skabe billedhistorier, vil der være tale om 

multimodal sansning. Ved multimodal sansning ligger fokus på elevens interaktion med læremidlet eller i 

den bevidste bevægelse. Eleven forholder sig altså til læremidlet både på et fysisk og et intellektuelt plan. 

E-bogen ses af nogle som en konkurrent til den almindelige bog, men hvordan ser det mon ud i fremtiden? 

Alt bliver mere multimodalt og hvorfor skulle det ikke inkludere bogen? Bogen som vi kender det er ikke 

særlig multimodal og nærmer sig langt fra noget man ville kalde for multimodalt sansende, men hvis 

bogens tekst blev kombineret med forskellige tekst farver, så forskellige dele af bogen var i en særlig farve 

eller i historier med parallelle handlingsforløb skiftede farve mellem fortælleren, så ville bogen blive mere 

multimodal. En enkelt bog der allerede inkorporerer dette er Michael Endes ”Den Uendelige Historie” og, 

hvem der har fået den læst højt som barn, kan ikke huske det spændende i at se rød skrift blive til grøn og 

omvendt og det utrolige i at finde slangemotivet forsiden af selv samme bog, som man selv sidder og læser 

i! Næste trin, til at gøre bogen mere multimodal sansende, er duft på de forskellige sider og dele af bogen, 
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således at læser man om en hovedperson, som er ude og spise, oplever man historien fortalt via tekst og 

restaurantens atmosfære igennem duft.  

Ligeledes kunne man kombinere musik til læseoplevelsen, så nogle af de lydeffekter, som bruges til fx film, 

også bruges her til understøttelse af historien. En opgave for elever i et klasserum kunne være at læse den 

samme historie til to forskellige typer musik – fx et 

musikstykke der virkede glad og et, der virkede trist - og 

fortælle om deres oplevelser af historien, når de læste den 

sammen med lyden. 

I faglitteraturen kunne man kombinere fagbøgerne med QR-

koder som understøtter det stoffet, der læses om. Et 

eksempel på dette er Kagos, som Lise Skov Hansen og Katrine 

Arbirk (2013) udviklede til pilotprojektet i læremiddeldesign 

og entreprenørskab (UCL, 2012/13). Kagos går ud på at 

kombinere de analogiske bøger med digitale værktøjer ved 

hjælp af QR-koder. QR-koderne er – som vist på figur 1 – påsat 

de forskellige sider og farven afgør, hvilken funktion QR-koden 

har. I det viste eksempel symbolisere blå oplæsning, grøn 

videoguide, lilla opgaver, gul ordliste og pink deling. De er her 

vist i en matematikbog, men er tiltænkt alle fag. 

Sammenfatning af multimodalitet og multimodal sansning 

Multimodalitet er et kendt begreb, men bliver oftest brugt i forbindelse med tekster og it. Vi mener at 

denne brug af begrebet bør udfordres, da begrebet er oplagt til at definere en mere sanselig divers 

undervisning. Vi mener at begrebet kan bære at blive diversificeret. Vi foreslår at man for fremtiden 

arbejder med begrebet i to former. Multimodal tekst, omfattende den tidligere brug af begrebet og 

multimodal sansning, som omfatter et nyt fokus på sansning i undervisningen og på 

undervisningsmaterialernes sanselige fremtoning.  

Figur 1 - Eksempel på Kagos vist i matematikbogen 

KonteXt 8, Alinea  
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Delkonklusion 

Multimodalitet i tekstbaserede materialer har længe haft fokus. Undervisning med fokus på bevægelse og 

inklusion af fysiske artefakter har også længe været benyttet, men er først for nyligt kommet i fokus. Ironisk 

nok falder dette sammen med at mange lærere giver udtryk for at deres muligheder for at forberede og 

dermed benytte denne form for undervisning er blevet forringet. 

Vi har et ønske om at kunne skabe en mere engagerende og motiverende undervisning, hvor elevens 

faglige læring er i højsæde og hvor elevens mulighed for at kunne genkalde sig det lærte på et senere 

tidspunkt er vægtet højt.  

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af læringsteori og neurologisk teori antager vi, at 

multimodal undervisning vil styrke indlæringen i højere grad, end undervisning, der kun forudsætter aktivt 

brug af få sanser.  

Vi foreslår at dele begrebet multimodalitet op i to kategorier: multimodal tekst og multimodal sansning. 

Vi definerer de to kategorier på følgende måde: 

- Multimodal tekst: Brug af forskellige repræsentations- og udtryksformer: tekst, billeder, tegn, 

symboler, layout og forståelsesniveauer i tekstbaserede materialer. 

- Multimodal sansning: Undervisers, undervisningsforløbs eller undervisningsmaterialets brug og 

inddragelse af tre eller flere sanser hos eleven i en læringsproces. 

Når vi i resten af opgaven taler om multimodalitet vil det altid være med henvisning til disse to definitioner, 

der altid specificeres i konteksten. Derudover vil vores fokus være på brugen af fysiske artefakter og 

bevægelse i den multimodalt sansende undervisning. Når vi bevidst vælger at fokuserer på det fysisk 

håndgribelige og bevægelse er det, fordi al undervisning i den danske folkeskole i større eller mindre grad 

er audiovisuelt fokuseret. Ved med et fagligt sigte at tilføje et taktilt eller kinæstetisk element til den 

allerede eksisterende undervisning opnås den multimodalt sansende undervisning, som vi tilsigter og 

mener, vil styrke elevernes mulighed for at opnå en læring, der effektivt lagres i elevens hukommelse.  
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Undersøgelsesdesign og metodiske overvejelser 

I det følgende vil vi afklare vores undersøgelsesdesign og hvilke metoder og tilgange, vi har valgt at foretage 

vores undersøgelse ud fra. 

Hypotese 

I det følgende vil vi afklare vores undersøgelsesdesign og hvilke metoder og tilgange, vi har valgt at foretage 

vores undersøgelse ud fra.  Vi vil også redegøre for den hypotese, som ligger til grund for projektet, og 

diskutere afvigelser og overensstemmelser mellem hypotesen og empirien. Til sidst i afsnittet vil vi evaluere 

på vores undersøgelsesdesign. 

Vores hypotese er, at multimodal sansning kan øge elevernes engagement i læringsprocessen i en positiv 

retning og at inddragelsen af flere af elevernes sanser - kombineret med et forventet højere arousal niveau 

- vil øge sandsynligheden for at den læring, som finder sted, vil blive lagret i langtidshukommelsen og at 

eleverne vil have lettere ved at holde koncentrationen i undervisningssituationer, der gør brug af 

multimodal sansning. 

Undersøgelsesdesign 

For at kunne besvare vores problemformulering, er vi nødt til at undersøge elevernes engagement i 

undervisningssituationer, som indeholder varierende grader af multimodal sansning. Vi har valgt at 

observere i tre forskellige klasser, en 2., 6. og 7. klasse. I alle tre klasser har vi observeret minimum to 

lektioner med varierende grad af multimodal sansning. Vores undersøgelsesdesign er opbygget som en 

kvalitativ undersøgelse af de påvirkninger, der måtte være af elevernes læring ved undervisning med en 

udpræget brug af en multimodal sansning set i forhold til en undervisningen med en mindre udtalt grad af 

multimodal sansning.  

Vi valgte i alle lektionerne at observere. Vi har ikke været en del af hverken planlægningen eller udførelsen 

af undervisningen, da vi gerne ville se, hvordan de forskellige lærere benyttede sig af forskellige 

repræsentationsformer i deres undervisning og hvordan dette påvirker eleverne. 

Vi har observeret på alle elevernes reaktioner og hvad der generelt foregik i undervisningen og registrerede 

ikke kun elevernes reaktioner. Derfor kvalificeres vores undersøgelse ikke som værende systematisk. Vores 

observationer er derfor, i deres udgangspunkt, kvalitativt orienteret og kan karakteriseres som værende 

usystematisk. Fokus har dog primært ligget på elevernes engagement i undervisningen.  
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Udover disse observationer, har vi interviewet de tre lærere, der stod for undervisningen i vores 

observationsklasser, for at høre nærmere omkring deres syn på læring, hvordan og hvornår vedkommende 

oplevede at elevernes engagement var størst og hvad lærerens holdning er til undervisningsmaterialer, der 

gør brug af multimodal sansning. 

De tre klasser, vi har observeret, kommer fra hver sin skole på Fyn. Af de tre klasser, kommer 6. og 7. 

klasserne fra forskellige folkeskoler og 2. klassen en friskole. Vi benytter i vores analyse klasserne som 

repræsentative for deres alderstrin.  

Oversigt over undersøgelser 

Observationer 

Klasse Aktivitet Bilag nr. 

2. klasse Undervisning med fokus på plusstykker i lærebogen. 1 

2. klasse Undervisning med fokus på aktiv matematik inden for matematik i anvendelse. 2 

6. klasse Undervisning med fokus på geometri i lærebog. 3 

6. klasse Undervisning med fokus på brøker i lærebog. 4 

7. klasse Undervisning inden for statistik - eleverne laver spørgeskemaer. 5 

7. klasse Undervisning med fokus på at definere statistiske begreber. 6 

7. klasse Undervisning med fokus på kunne beskrive data ved hjælp af statistiske 
deskriptorer og holde et oplæg omkring dette. 

7 

7. klasse Evaluering af forløb i statistik med fokus på kendskabet til og brugen af statistiske 
deskriptorer. 

8 

 

Interviews 
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Navn Lærer i hvilke af klasserne Bilag nr. 

Lærer 1  2. klasse 9 

Lærer 2  7. klasse 10 

Lærer 3 6. klasse 11 

 

Til vores observationer har vi valgt at lave et aktivitetsskema (herefter kaldet observationsskema), som vi 

udfyldte undervejs i undervisningssituationerne. Observationsskemaet er inddelt med kolonnerne tid, 

aktivitet, undervisningsform, tegn (elev reaktion), elevernes opmærksomhed mod undervisningen (målt med 

tallene 1-5, hvor 1 er lav opmærksomhed og 5 er høj) og andet. Nedenstående er et uddrag af vores 

observationsskema: 

Mandag 

12.05- 

12.50 

Aktivitet Undervisningsform Tegn (elev reaktion) 

Elevernes 

opmærksomhed 

mod undervisningen 

(1-5) 

(1=lav, 5 høj) 

Andet 

12.05 Genopfriskning - 

hvad lavede vi 

sidst? 

Tavle Lidt urolige - kommer 

fra frikvarter. 

Bliver rolige og deltager 

godt i forhold til 

genopfriskningen  

3  

12.09 Gennemgang af 

dagens mål, 

program og 

opgaver 

Tavle Lidt uro. De fleste 

deltager passivt, men 

der bliver stillet gode 

spørgsmål. 

3 Der arbejdes på skolen 

med synlig læring, så 

eleverne får målene for 

undervisningen at vide. 

 

Til interviewene stillede vi lærerne fire spørgsmål: 

- Hvad er dit syn på læring? 

- Hvornår oplever du at elevernes engagement er størst? 
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- Hvad er din holdning til multimodalt sanselig undervisning og materialer? 

- Hvis man havde en kasse med ting tilegnet multimodal sansning i undervisningen, ville man så få 

den brugt? 

Analysemetode 

I analysen af observationsskemaerne har vi vekslet mellem ovennævnte teori, didaktiske overvejelser og de 

gjorte observationer, delene inddrages og kombineres løbende. I analysen vil vi analysere på elevernes 

engagements- og koncentrationsniveau samt aktiviteterne i undervisningen, herunder viden, vi fik omkring 

undervisningssituationerne, som ikke er en del af observationsskemaerne. 

Vi har analyseret de enkelte lektioner først, derefter analyseret og vurderet dem i forhold til de andre 

observationer på årgangen, for efterfølgende at lave en samlet analyse og vurdering af de gjorte 

observationer. 

Ligesom de observerede klasser, er de interviewede lærer fra hver sin skole. Vi har analyseret interviewene 

enkeltvist for derefter at sammenfatte de overordnede holdninger og synspunkter i forhold til brug af 

multimodal sansning i undervisningen. 
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Analyse 

Analyse og didaktiske overvejelser af observationer 

2. klasse 

I den første lektion (bilag 1) peakede koncentrationsniveauet tidligt i timen (bilag 1, 12.33) og var derefter 

faldende hos eleverne (bilag 1, 12.40, 12.43, 12.48, 12.52). Enkelte elever formåede at arbejde 

koncentreret med arbejdsopgaverne, men for langt størstedelen var koncentrationen spredt og for enkelte 

næsten ikke eksisterende (bilag 1, 12.52). De elever, som arbejdede koncentreret virkede til at være blandt 

dem, der havde bedst styr på emnet i forvejen og dem der pjattede mest, var blandt dem der havde størst 

behov for hjælp.  Elevernes udbyttet af undervisningen må derfor forventes at være meget varieret. 

Læreren var konstant blandt eleverne for at hjælpe og vejlede, men da kontakten her var en til en måtte 

nogle elever vente i mange minutter, før læreren nåede til dem, hvilket er en hæmsko for den enkelte elevs 

læreproces og medvirkende til et tab af fokus for mange af eleverne.  

I anden lektion (bilag 2) var opstartsperioden lang og tog næsten en tredjedel af undervisningstiden (bilag 

2, 13.30), men da eleverne endelig var sat i gang, var koncentrationen stor og der blev arbejdet 

koncentreret (bilag 2, 13.30). I en enkelt gruppe var engagementet og koncentrationen dog manglende og 

gruppen endte med at blive splittet op og føjet til en anden gruppe, hvor eleverne herefter arbejdede på 

engageret vis i den resterende tid. Den ene lærer kommenterede efterfølgende at den aktivitet som 

gruppen var blevet tildelt, havde været for nem og uden relevans for eleverne, hvilket var grunden til at 

den ikke fungerede. 

Den gennemgående lærer for de to timer, kommenterede at timerne forløb planmæssigt og var 

eksemplariske for, hvordan denne type af undervisning generelt fandt sted i klassen. For at eleverne kan 

arbejde selvstændigt er det nødvendigt for dem at de kender præmissen for, hvordan arbejdet skal foregå 

og kan overskue, hvad der indgår i opgaven. Jo mere engagerende materialet er, jo mere koncentreret 

arbejdes der.  

Den umiddelbare opfattelse af klassen er, at eleverne er mere urolige og har sværere ved at koncentrere 

sig om ting, når der lige har været pause. Ifølge neuropsykologien kunne dette tyde på, at elevernes 

arousalniveau ikke stemmer overens med situationen (Tromborg, 2000, s. 40-41). Dette giver overordnet 

set mening, da eleverne stadig er forholdsvis ‘nye’ i skolen og stadig er i gang med at lære at indgå under 

skolens rammer. For at hjælpe eleverne med at ramme et passende arousalniveau, kunne man indføre 

brain breaks i håb om at dette ville hjælpe eleverne.  
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Niveauet i de to lektioner er også forskellige - vurderingen er, at det faglige niveau i materialet til lektion 1 

(bilag 1) er højere end i lektion 2 (bilag 2). Derudover understøttes det faglige i højere grad i spillene (bilag 

2, 13.30), hvor eleverne også hjælper hinanden, i modsætning til, hvordan de arbejdede med opgaverne i 

bogen, hvor eleverne helst skulle arbejde alene, men godt måtte hjælpe hinanden (bilag 1, 12.33 og 12.45). 

6. klasse 

Lektionerne, der er observeret i 6. klasserne, minder meget om hinanden. Igen er det er tydeligt, at 

elevernes engagement og motivation er højest, der hvor eleverne er inddraget og aktivt medvirkende i 

undervisningen (bilag 3, 8.12, 8.50 og 8.55 samt bilag 4, 12.12, 12.46 og 12.55), hvilket er i 

overensstemmelse med Deweys teori om learning by doing (Imsen, 2010, s. 303-304). Det er også tydeligt, 

at elevernes koncentration er flakkende (bilag 3, 8.08, 8.20, 8.28, 8.30, 8.32 og 8.35 samt bilag 4 - 12.40). 

Det kan være svært at afgøre, om det er fordi de har en for høj eller for lav arousal, fordi de enten er 

overstimulerede eller ikke engageres nok (Tromborg, 2000, s. 40-41), eller om det er fordi de er trætte og 

ikke længere er i stand til at holde deres koncentration i længere tid. Opgaverne i bogen interesserer 

umiddelbart heller ikke eleverne og da de ikke er blevet præsenteret for målet med undervisningen, har de 

noget at pejle imod. 

I forhold til første lektion (bilag 3) kunne læreren have øget elevernes engagement i forhold til 

opgaveløsningen, ved at lade eleverne lave et brain break inden de gik i gang med opgaverne i bogen. 

Læreren kunne også have bedt eleverne om at bygge de illustrerede figurer i bogen med materialer i 

klassen, for eksempel kunne tre bøger, eller linealer lægges så de danner en ligesidet trekant, som der 

arbejdes med i opgaverne i grundbogen. Eleverne ville herved få en fysisk fornemmelse af, hvad det vil sige 

at noget er ligesidet og ikke kun skulle arbejde på et abstrakt niveau.  

I forhold til anden lektion (bilag 4) kunne læreren have gjort undervisningen mere multimodal sansende, 

ved at sætte eleverne til at lave forskellige æsker og kasser, der sammen gav en helhed, som de kunne 

bruge til at illustrere de forskellige brøker eller illustreret det ved brug af centicubes, der altid er ved 

hånden. 

7. klasse 

Eleverne i klassen udviser generelt stor mestring af deres koncentration (bilag 5, 12.27 og 12.35, bilag 6, 

10.55, 11.04, 11.11 og 11.15 samt bilag 8, 11.13 og 11.17) og har umiddelbart let ved at fordybe sig i 

opgaven. Dette kunne være et eksempel på elever i flowtilstand. Samtidigt ved eleverne, hvad læreren 

kræver af dem, da dette blev nævnt i starten af timen (Bilag 5, 12.09, bilag 6, 10.37, bilag 7, 09.39) og kan 

derfor koncentrere sig om dette (Nottingham, s. 23). Derudover virker det til, at eleverne kan se en mening 
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med opgaven og at opgaven har en vis motivationsfaktor for eleverne (bilag 5, 12.26). Opgavens mening, 

for lektionen observeret i bilag 5, i elevhøjde kunne være, at de spørgeskemaer, de er i gang med at 

udvikle, skal gives til deres parallelklasser, hvilket også kunne have en form for motivationsfaktor, da de 

klasser normalt ikke berører hinanden i undervisningssituationer. I lektionen, som er observeret i bilag 6, 

kunne målet være begrebslisterne, som læreren havde planer om at hænge op i klassen.  

I forhold til deres engagement og evne til at kunne holde koncentrationen, er der selvfølgelig også 

muligheden for, at eleverne gerne vil have opgaverne overstået, da elever i det fleste tilfælde fik opgaver 

for som lektie. 

I lektionen, som er observeret i bilag 6, fravælger eleverne en brain break, da der ikke er behov for det, 

grundet deres koncentrationsniveau (bilag 6, 11.15). Havde læreren tvunget eleverne til at være del i den 

arrangerede brain break, havde dette kunne ødelægge elevernes koncentration (Knudsen, 2003). 

I mere end en lektion er der en elev, der er lidt ufokusseret og tager sin telefon frem for at spille (bilag 6, 

10.59 og bilag 7, 10.34). Dette kan være et udtryk for at undervisningen ikke er engagerende nok til at 

hæve elevens arousalniveau til et niveau hvor eleven kan samle nok energi til at koncentrerer sig om 

opgaven (Tromborg, s. 40-41), eller at eleven er stødt på et problem, vedkommende ikke selv kan løse uden 

støtte fra læreren (Imsen, 2010). 

I lektionen, hvor eleverne skal lave en præsentation, er eleverne en del mere urolige end de har været i de 

andre lektioner. Årsagerne kan blandt andet være, at eleverne skal i gang med en opgave, de ikke er helt 

trygge ved (bilag 7, 10.01), eller ikke kan overskue. Eleverne synes Excel, som er det program, eleverne har 

arbejdet i, er svært. Eleverne har her, muligvis, skullet arbejde uden for deres proksimale udviklingszone. 

Dette kan skabe utryghed hos eleverne, både overfor arbejdet med computerprogrammet og den stillede 

opgave. Dette kunne være skyld i, at en af eleverne tager sin telefon frem i timen, selvom eleven godt ved, 

at det ikke er tilladt på skolen (bilag 7, 10.34). Elevernes præsentationer på klassen foregår med lidt uro, 

selvom fokusset holdes nogenlunde på undervisningen (bilag 7, 10.25, 10.29, 10.34, 10.40 og 10.46). 

Eleverne fik i starten af lektion 3 (bilag 7) præsenteret formål og mål med lektion 4 at vide (bilag 7, 09.39). 

Eleverne kender derfor årsagen til at de skal lave opgaverne i Emat (Emat, u.å.). Eleverne er meget 

koncentrerede (bilag 8, 11.13 og 11.17), lige indtil hjemmesiden begynder at drille, hvilket forstyrrer 

undervisningen og frustrerer rigtig mange af eleverne i klassen. At computerne ikke virker, er en hæmsko 

for eleverne, da det ikke er muligt for dem at løse den stillede opgave uden. Dette kan gøre elevernes 

forventning til, om de kan løse opgaven lav, hvilket kan sænke deres engagements- og motivationsniveau 

(Nottingham, s. 21). 
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Sammenfatning 

Ud fra vores observationer, er eleverne oftest mere engagerede og motiverede, når de arbejder med 

opgaver, som inddrager dem i læringen, og når opgaverne er inden for deres proksimale udviklingszone. 

Det er desuden væsentligt, at undervisningen har tydelige mål (bilag 2, 13.30, bilag 3, 8.12, 8.50, 8.55, bilag 

4, 12.12, 12.46, 12.55, bilag 5, 12.27, 12.35, bilag 6, 10.55, 11.04, 11.11 samt bilag 8, 11.13 og 11.17). 

Det virker som om, eleverne i 2. klasse har større behov for den multimodale sansningsdimension end 

eleverne i 7. klasse. I forhold til dette, argumenterer Tromborg for, at man ikke kan forvente, at de yngste 

elever endnu helt kan tilsidesætte deres behovstilfredsstillelse, hvilket man godt kan forvente af de ældre 

elever (2000, s. 59). Yderligere forventes det af de ældre elever, at de er i stand til at adskille det væsentlige 

fra det uvæsentlige og derfor i højere grad er i stand til at fokusere, koncentrere sig og engagere sig i en 

stillet opgave. Eleverne i de mindre klasser har også et, som tidligere beskrevet, større behov for, at 

undervisningen er mere konkret, da deres neurale netværk endnu ikke er så udviklede som hos de ældre 

elever. 

Det er ikke kun den multimodale sanselige dimension i undervisningen, der kan øge elevernes engagement 

og fordybelse. Andre påvirkninger kan være, at opgaverne er givet som lektier, at der er sat synlige og 

tydelige mål for undervisningen og at opgaven tiltaler eleven, for eksempel at det har en interesse for 

eleven eller at det har en form for motivationsfaktor for eleven. 

Det er også værd at bemærke at den mere multimodale sanselige undervisning kan tage lidt tid at gøre klar 

til og opstarten i undervisningen også kan tage lidt ekstra tid sammenlignet med den ‘almindelige’ 

undervisning. Den multimodale sanselige undervisning skal heller ikke altid tilgodeses, da der vil være nogle 

elever i klasserne, der har brug for den mere regulære undervisning, hvor de eksempelvis ikke skal arbejde i 

grupper, ligesom brain breaks heller ikke altid er den optimale løsning i alle undervisningssituationer.  

I alle de observerede lektioner er der eksempler på elever med et utilpasset arousalniveau, hvilket kan 

forstyrre den generelle undervisning. Her er det lærerens opgave at forsøge, at skabe en 

undervisningssituation der tilstrækkelig interessant og engagerende nok til, at fastholde eleverne i 

undervisningssituationen.  
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Analyse og sammenfatning af lærerinterviews 

De tre interviewede lærer blev stillet følgende spørgsmål: 

- Hvad er dit syn på læring? 

- Hvornår oplever du at elevernes engagement er størst? 

- Hvad er din holdning til multimodalt sanselig undervisning og materialer? 

- Hvis man havde en kasse med ting tilegnet multimodal sansning i undervisningen, ville man så få 

den brugt? 

I det følgende afsnit vil vi analyserer lærernes svar i forhold til brugen af multimodal sansning i 

undervisningen. 

Lærerinterview 1 (Se bilag 9) 

Læreren er positiv overfor begrebet multimodal sansning, som ligger godt i tråd med lærerens eget syn på 

læring og oplevelse af, hvornår eleverne engagerer sig mest i undervisningen. Læreren sætter 

spørgsmålstegn ved i hvor høj grad en multimodal sanselig undervisning er mulig. Mangel på materialer og 

undervisningsvejledning til læreren er en hæmsko. En lærer er ofte selv nødt til at ‘opfinde den dybe 

tallerken’, hvilket er en tidskrævende proces og tid er en ressource lærerne ikke har meget af. Yderligere 

kræver mere aktiv matematik ofte mere end én lærer til at vejlede eleverne.  

Læreren understreger også, at gøres der brug af en mere ‘alternativ’ form for undervisning, er det vigtigt at 

tydeliggøre, hvor læringen ligger for eleverne. 

Lærerinterview 2 (Se bilag 10) 

Lærerens syn på læring stemmer godt overens med, hvorfor vi mener, man bør benytte sig af multimodal 

sansning og læreren kan se mange muligheder for, hvordan man kan inddrage multimodal sansning i 

undervisningen. Det er vigtigt for læreren at undervisningsformen inddrager eleven, og at eleverne derved 

føler ejerskab til egen læring. Læreren pointerer dog, at det ikke er alle sanser, det er lige let at inddrage, 

og at mulighed for vejledning i forhold til brugen af multimodale materialer er vigtig. 

Lærerinterview 3 (Se bilag 11) 

Læreren er positiv overfor brugen af multimodal sansning, men advarer dog om, at hvis man benytter sig af 

eksempelvis fysiske artefakter i undervisningen, skal de have en relevans i forhold til læringen og 

forståelsen. Har de ikke det, risikerer man at overstimulere og/ eller forvirre eleven, hvilket vil have den 
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modsatte effekt. Yderligere pointerer læreren, at brug af multimodal sansning vil kræve træning og 

tilvænning for både lærer og elever, før det kan blive brugt hensigtsmæssigt. 

Sammenfatning 

De tre lærere er generelt positivt indstillede over for multimodal sansning og kan se fordele ved at 

inkludere det i deres undervisning. De udtrykker dog alle et behov for bedre information om, hvordan 

denne implementering er mulig. Det kommer også til udtryk, at det vil kræve en indlæringsperiode for både 

elever og lærere for, at de kan tilvænne sig en ny form for undervisning.  

Sidder man i rollen som udgiver af materialer eller som lærer der er ved at udforme et undervisningsforløb, 

bør man gøre sig overvejelser om, hvordan og hvorfor multimodal sansning skal indgå. Det er vigtigt, at den 

multimodale sansning er relevant i forhold til undervisningen og for eleverne. 

Refleksion over undersøgelsens validitet og reliabilitet   

Umiddelbart er vores undersøgelse ikke særlig valid. Dette bygger vi på det begrænsede omfang af 

observationer, det var os muligt at indsamle. Undersøgelsens validitet ville have været langt højere, hvis vi 

havde undersøgt flere forskellige klasser på samme årgang, på flere forskellige skoler. På denne måde 

havde vi kunnet give et mere nuanceret billede af multimodal sansning i undervisningen. Det ville også 

have øget undersøgelsens validitet, hvis vi havde gennemført undervisningssituationer med høj grad af 

multimodal sansning og sammenlignet elevernes udbytte med en kontrolklasse, både før, lige efter og efter 

nogle måneder efter den gennemførte undervisning.  

Vores undersøgelse er nem at gentage; gå ud i en klasse og observerer elevernes reaktioner i forhold til 

undervisningssituationen. I forhold til resultaterne af observationerne, mener vi, at man overordnet set 

ville kunne få de samme reaktionsmønstre, som vi har set. Vi tillader os derfor, at benytte vores 

observationer som repræsentative for reaktionsmønstre i forhold til multimodal og ikke multimodal 

sansende undervisning på de observerede klassetrin. Det bør dog bemærkes, at der højst sandsynligt vil 

være en afvigelse grundet elevsammensætning i klasserne, klassestrukturen og - kulturen, læreren og 

lærer-elev relation, grundet deres påvirkning af, hvordan klasserne fungerer internt.  

I forhold til den valgte undersøgelsesmetode, observation, knytter der sig nogle fejlkilder. En af de største 

fejlkilder er observatøren selv (Andersen og Boding, 2010, s. 47), da observationerne alene afhænger af, 

hvad observatøren opfanger og noterer. Er observatøren træt, overser vedkommende måske en del. Hvis 

man er flere til at observere, men ikke observerer i de samme situationer, kan der også komme en afvigelse 
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i forhold til, hvordan man noterer og registrerer det observerede. Dette kan mindskes, hvis der bruges en 

fast procedure eksempelvis et observationsskema, men afvigelsen vil stadig være til stede. Observatørens 

syn på det observerede kan også farves af forventningerne til det, der skal observeres, ligesom 

opvurderingseffekten og negativismeeffekten kan gøre, at man vægter noget mere positivt eller negativt 

end det i virkeligheden er (Andersen og Boding, 2010, s. 48).  

Inden vi startede på vores undersøgelse, gjorde vi os mange tanker om, hvordan vi kunne gennemføre en 

undersøgelse, der kunne belyse vores problemformulering. Vi overvejede både brugen af spørgeskemaer 

og et undersøgelsesdesign, kun bygget af interviews. Disse droppede vi, da det ikke ville give den 

umiddelbare reaktion i undervisningen, men kun før og efter reaktioner på den aktuelle 

undervisningssituation. Der kan også være en fejlkilde i at give en elevgruppe et spørgeskema, hvor de selv 

skal vurdere deres eget læringsudbytte ud fra undervisningssituationer. Samtidigt, ville det have givet os en 

viden, som vi ikke på nuværende tidspunkt besidder, da vi kun har observeret på undervisningen. 

Inddrager man kvadrantmodellen (Tønnesvang, Hedegaard & Nygaard, 2013), kan man argumentere for, at 

undervisningssituationerne befinder sig i øverste venstre kvadrant, da det er fokuset på individets oplevelse 

af den undervisning, de er en del af. Individets oplevelse af undervisningssituation er umiddelbart ikke 

særlig målbar, men man ville få et indblik i elevernes oplevelse ved at bede dem svare på spørgsmål.  

Vi kunne have valgt at lave undersøgelsen med kontrolklasser, som tidligere nævnt i dette afsnit, men dette 

valgte vi ikke at gøre, da vi havde svært ved at finde to (eller flere) klasser på samme årgang, som skulle i 

gang med samme emne, hvilket ovenstående eksempel krævede. Ovenstående eksempel kræver også tid 

til at besvare de stillede spørgsmål, hvilket vi heller ikke ønskede at klasserne skulle stille til rådighed. Alt 

efter, hvordan spørgsmålene ville blive stillet, ville vi få en fejlkilde ved at gøre eleverne mere 

opmærksomme på den multimodale sansning i deres undervisning, da det vil kunne ændre deres 

besvarelser.  

En fejl i forhold til vores undersøgelsesdesign kan være, at vi ikke har givet os selv mulighed for at kunne 

undersøge graden af retensivitet i forhold til den læring, eleverne opnåede i deres undervisning. Om den er 

større for den undervisning, som indeholder multimodal sansning end for den uden, vil vi derfor ikke kunne 

være i stand til at vurdere. I vurderingen af vores hypotese i forhold til undersøgelsen vil dette parameter 

derfor ikke indgå. Dette må siges at være en fejlkilde i undersøgelsen. Vi kan dog gisne om udkommet, ud 

fra den teoretiske viden vi har opnået på området. 

Selvom vi kunne have valgt at lave vores undersøgelse anderledes eller med flere klasser, synes vi at 

undersøgelsen har givet en god empiri, der har kunnet belyse vores problemformulering og hypotese. Vi 
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har observeret på flere årgange, i flere forskellige emner, men alligevel er det nogenlunde det samme vi så; 

var eleverne inddraget i undervisningen og / eller var der en motivationsfaktorer, virkede eleverne meget 

mere engagerede.  

Delkonklusion 

Ud fra vore egne og andres undersøgelser, står det os klart, at for effektivt at kunne implementere 

multimodal sansning i undervisningen, er det vigtigt at både og lærere og elever er fortrolige med 

undervisningsformen. Yderligere kræver det, at lærerne har den nødvendige tid til forberedelser, samt at 

eventuelle fysiske artefakter er let tilgængelige og med tilhørende vejledning i brug og videreudvikling 

(bilag 9, 10 og 11 samt Bugge og Froberg, 2015, s. 218). Vi mener at vores hypotese bliver bekræftet. 

Vores tese var at multimodal sansning kunne øge elevernes engagement i læringsprocessen i en positiv 

retning, og at inddragelsen af flere af elevernes sanser - kombineret med et forventet højere arousalniveau 

- også ville øge sandsynligheden for, at den læring, som finder sted, ville lagres i langtidshukommelsen og at 

eleverne vil have lettere ved at holde koncentrationen i undervisningssituationer med multimodal 

sansning.  

Som tidligere skrevet udgår vurdering af elevernes evne til fastholdelse af det lærte fra dette afsnit, men vi 

vil herunder bearbejde spørgsmålene i forhold til engagement og koncentration. 

Hvor engagementet i de yngre klasser virker mere lystbetonet, virker det til i de større klasser at være mere 

resultatorienteret. Engagementet kan dog øges for eksempel ved at have fokus på elevernes 

interessefelter, synlige læringsmål og fokus på opgavernes relevans for eleverne. 

I de yngre klasser er vekselvirkning mellem et bogligt fokus og et mere fysisk fokus vigtigt da elevernes 

kognition endnu ikke er fuldt udviklet. De kan i højere grad have brug for variationen og for, at 

undervisningen stimulerer deres koncentration ved at ligge inden for deres interessefelter. Yderligere er 

det ikke altid en fordel i de små klasser at benytte sig af brain breaks, da eleverne stadig er tidligt i deres 

kognitive udvikling og har et større behov for hjælp til at stimulere deres mentale styrkekontrol (Tromborg 

2000, s. 41). 

I de større klasser er eleverne i højere grad i stand til at tilsidesætte deres individuelle 

behovstilfredsstillelse og derfor i højere grad i stand til at koncentrere sig om en given opgave uden ekstra 

hjælp. Desuden er der i de større klasser et større fokus på resultatmål, hvilket gør eleverne mere 

opmærksomme på at præstere.  
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Vores undersøgelsesresultater stemmer i høj grad overens med resultaterne fra Undervisningsministeriets 

egen undersøgelse Læring i bevægelse (Bugge og Froberg, 2015), se eventuelt mere under afsnittet om 

Forsøg med læring i bevægelse. 
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Konklusion 

Vores problemformulering lød: Hvordan kan multimodal sansning påvirke elevers engagement og 

muligheder for læring i undervisningssituationer og læringsprocesser? 

Ud fra vores undersøgelse, mener vi at kunne påvise, at elevernes engagement og motivation øges, hvis de 

inddrages i undervisningen. Derudover kan vi påvise at multimodal sansning hjælper til at højne elevernes 

koncentration i undervisningen. 

Vores studie af neuropsykologiske tekster leder os også til at konkludere, at en multimodal sansende 

undervisning vil kunne øge elevernes muligheder for at kunne genkalde tidligere lært stof, hvilket vil kunne 

effektivisere indlæringsprocessen.  

Vores undersøgelse har vist at engagement og motivation ikke kun øges ved inddragelse af fysiske 

artefakter og bevægelse. Aktiv medvirken i undervisningen, synlige læringsmål og en undervisning der 

bygger aktivt på elevernes forforståelse og inddragelse af deres interessefelter er med til at skabe 

engagement og motivation. Alle disse ting spiller på elevernes sanser og understøtter at undervisning med 

et multimodalt sanseligt fokus er vær at benytte sig af.  

Interviews og studier af andres undersøgelser viser dog, at selvom den pædagogiske og didaktiske debat 

faktisk taler for en mere multimodalt sanselige undervisning, er mulighederne for forberedelse et stort 

problem. Multimodalt sansende undervisning kræver at læreren har tid til at tilpasse undervisningsforløb 

og materialer til den klasse, det skal benyttes i og til de enkelte elever i klassen. Selv materialer der er 

gennemarbejdet fra et forlags hånd, kan kræver en hvis forberedelse.  

Handleperspektiv 

Hvis man vil have implementeret en mere multimodal sanselig undervisning i den danske folkeskole, 

kræver det at alle er opmærksomme på hvilke fordele der ligger i denne form for undervisning samt, at 

lærerne gives mere forberedelsestid til at lave og tilpasse undervisningsforløb og materialer til en sådan 

undervisning, eller at skolerne ligger inde med materialer, som er nemt tilgængelige og nemme at 

implementerer sideløbende med den lærerbogsbaserede undervisning. 

I forhold til yderligere overvejelser over handleperspektiver på området, henviser vi til afsnittet ‘Didaktiske 

overvejelser i forhold til multimodal sansning”. 
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Perspektivering 

Som tidligere beskrevet, er der kommet et stort fokus på, at eleverne i løbet af skoledagen skal bevæge sig. 

Fokusset er blevet skærpet, efter at det blev skrevet ind i Folkeskolelovens §15 stk. 1, som siger: 

“Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter 

om dagen.” (Folkeskoleloven, 2014). Vi har også tidligere i opgaven nævnt, at det er op til skolerne selv, 

hvordan de vil implementere bevægelsen i løbet af skoledagen. Vi har snakket med to skoler om, hvordan 

de har implementeret bevægelsen. 

På Rosengårdskolen i Odense er det op til den enkelte lærer at indtænke fem til ti minutters bevægelse i 

hver af dagens lektioner. Klasserne selv prøver at holde øje med, hvor meget bevægelse de har haft i løbet 

af dagen, men ofte er det ikke oppe på de 45 minutter. Til gengæld kan den bevægelse, der er, ofte 

kvalificeres som multimodalt sansende, da de laver bevægelse for at understøtte det faglige i 

undervisningen.  

På Munkebo Skole i Munkebo er der på skemaet indtænkt et motionsbånd på 25 minutter, dagligt. Skolen 

har lavet en beregning på, hvordan de i gennemsnit kunne give eleverne 45 minutters bevægelse om 

dagen, hvor noget af tiden er sat af til idræt og motionsdage, hvilket giver 25 minutter tilbage pr. dag. 

Motionsbåndet ligger fra ca. klokken 13 til 13.30 og afholdes oftest på årgangene. Det er skolens 

almindelige lærere og pædagoger, der er sat på skemaet til at afholde disse motionsbånd. Nogle klasser 

laver noget, der tildels er undervisningsrelateret og andre lader klasserne spille fodbold eller anden 

populær sport. Mange af de store elever i udskolingen vil ikke deltage i disse sportslige aktiviteter og derfor 

er der mange af disse klasser, der bruger motionsbåndet til at gå en tur. 

I loven er det ikke beskrevet præcist, hvordan denne bevægelse og motion skal foregå. Skal det have et 

fagligt fokus, så eleverne for eksempel bruger tiden til talstaffet og bogstavfange eller er fokusset motion 

og bevægelse for motionen og bevægelsens skyld? Motionsbåndets formål er altså på papiret tvetydigt. 

Det skal forbedre elevernes fysiske form, styrke elevernes relationsdannelse og skabe motiveret deltagelse 

og bedre muligheder for læring, implementeres i undervisningen og ligge for sig.  

Vi mener at en multimodalt sansende undervisning kunne være svaret på hvordan noget af tiden til motion 

og bevægelse kunne implementeres i skoledagen med et fagligt fokus for øje. 

Folkeskolen har altid haft et dobbelt formål i det danske samfund. Den skal give eleverne en basisviden og 

kunnen inden for forskellige fagområder og den skal danne dem, så de kan være aktive medlemmer i 

samfundet. 
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I forhold til opfyldelse af folkeskolens dobbelte formål mener vi, at inddragelsen af multimodal sansning i 

undervisningen vil være en naturlig måde at kombinere det fagfaglige med elevens alsidige dannelse, da 

inddragelsen af multimodal sansning kan højne elevernes koncentration og engagement, samtidigt med at 

det kan bringe elevernes sociale relationer i spil (Bugge og Froberg, 2015, s. 218). 

Andre overvejelser 

Dette er afslutningen på vores bachelorprojekt der omhandler multimodalitet. I projektet skelner vi mellem 

multimodal tekst og multimodal sansning og vi har igennem projektet demonstreret teoretisk viden om 

emnet, men har ikke gjort selve projektet multimodalt sansende. I bagklogskabens tegn kunne vi med 

fordel have tilføjet en multimodal dimension til vores projekt. Den umiddelbare løsning ville være at 

beskrive teorier både ved tekst og grafisk samt tilføje flere billeder for at illustrere de givne eksempler. På 

den måde ville projektet således være blevet til en multimodal tekst. For at tilføje ekstra dybde til projektet 

kunne vi have tilføjet QR-koder, der henviste til lyd – og videofiler af eksempelvis udført undervisning med 

fokus på synlig læring og multimodal sansning i stedet for på skrift at have beskrevet en 

undervisningssituation. 
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