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Forord 

 

”Multimodalitetens virkninger er langtrækkende og udøver en dybtgående påvirkning på de 

børns veje ind i literacy, som vokser op i dette nye kommunikationslandskab. De skaber deres 

egen vej ind i literacy uanfægtet af de nostalgiske forestillinger om skriften, som så mange af 

deres forældre og bedsteforældre er besat af. Men efter min mening er det ikke blot til liden 

hjælp, men direkte begrænsende og skadeligt at bebyrde dem med vores nostalgi. Det kan 

udmærket tænkes, at morgendagens kommunikationsteknologi og den informationsbaserede 

økonomi har brug for og vil kræve visuelle repræsentations- og kommunikationsformer.” 1 

                                                                                                          

                                                                                         Gunther Kress2 

  

                                                           
1
 Jørgensen, Martin m.fl. (2012), s. 103. 

2
 Gunther Rolf Kress (1940-) professor i semiotik. 
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1. Er der grund til bekymring? 
Udviklingen indenfor de digitale medier er stigende,3 og medierne er i dag en uundværlig del af elevernes 

hverdag og sociale samvær. Det danske skolesystem er baseret på en skriftkultur, hvor det skrevne sprog 

vægtes tungest. Men i og med medierne dominerer elevernes fritid og samfundet uden for skolen, spiller 

de sammensatte tekster også en voksende rolle i samfundet. Nutidens børn færdes således i et multimodalt 

tekstlandskab, hvor de allerede inden skolealderen optræder hjemmevant i det audiovisuelle og interagerer 

trygt i de digitale medier. Dette beskriver Birgitte Tüfte4 som værende en kløft mellem hverdagens 

mediepraksis og skolens mediebrug, da eleverne ”… kommer til skolen med en række erfaringer og viden, 

hentet såvel i hverdagen blandt familie og kammerater som gennem medierne.” 5 Med denne 

mediekulturelle kompetence, besidder de et stort repertoire af multimodale udtryksformer, hvilket jeg vil 

komme nærmere ind på i denne opgave. 

I ”Fælles Mål 2009” er medieområdet i danskfagets formål kategoriseret som ”… andre udtryksformer”6. 

Herved pålægges det talte og skrevne sprog en værdi som danskfagets kerne og primære fokusområde, 

samtidig med at medieområdet anskues som et sekundært tillæg til undervisningen. Idet flere og flere 

tekster sammensættes af henholdsvis ord, lyd, billeder, musik og video, des vigtigere bliver det netop at 

besidde multimodale læsekompetencer for at kunne forstå disse sammensatte teksters7 kommunikation 

om verden.8 Det kan dog virke paradoksalt, at vi undervisere som ”immigranter” i den teknologiske verden 

skal uddanne de digitale indfødte. Ikke desto mindre er det nødvendigt at holde sig opdateret også på dette 

område, da nutidens oplysning til borgerne i stigende grad sker via digitale og multimodale udtryksformer. 

Eleverne skal derved lære at ”… forstå, forholde sig til og benytte sig af andre kommunikative ressourcer 

end ord”9, således de ikke kun bliver mediesocialiserede, men også mediekompetente i forhold til at 

gebærde sig i den nye digitale verden. Den multimodale læsekompetence betragtes altså som en vigtig del 

af elevernes dannelse som fremtidige samfundsborgere, hvor det er essentielt, at eleverne bliver rustede til 

kritisk at kunne sortere, gennemskue og manøvrere i nutidens informationsjungle. Alligevel indgår de 

multimodale læse- og skrivefærdigheder ikke som en integreret del af skolens læseundervisning, selvom 

der findes brugbart undervisningsmateriale til sammensatte tekster. Det er et problem, mener Marianne 

Würtz, der som lektor i dansk og pædagogisk IT-konsulent, har gjort adskillige undersøgelser af børns 

multimodale tekstlandskab.10   

                                                           
3
 Jeg gør brug af startkomma i opgaven. 

4
 Birgitte Tüfte (1939-) er professor, dr.pæd., ved Handelshøjskolen i København. 

5
 Larsen, Christine Pilegaard (2009), s. 176. 

6
 Undervisningsministeriet (2009), s. 3. 

7
 Jeg gør i opgaven brug af betegnelserne ”multimodale tekster” og ”sammensatte tekster” under samme betydning.  

8
 Gissel, Stig Toke (2011), s. 29. 

9
 Ibid., s. 29. 

10
 Marianne Würtz (2008), s. 1. 
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1.1 Problemformulering 
Min problemformulering lyder derfor således:  

Hvad er multimodal literacy? Hvordan kan man som dansklærer i indskolingen være med til at kvalificere 

og integrere elevernes multimodale læse- og skrivefærdigheder? 

2. Metode 
Jeg har taget afsæt i opgaven ved indledningsvis at klargøre grunden til mit valg af problemfelt for dernæst 

at præsentere problemformuleringen herom.  Opgavens hovedsigte er at undersøge, analyse og diskutere 

den valgte problemformulering ved hjælp af egen refleksion over udvalgt teori, samt empiri fra tidligere 

praktikperioder. Her gør jeg brug af Erling Lars Dales11 tre kompetenceniveauer12 for at kunne forholde mig 

refleksivt og kritisk til de problemstillinger, jeg møder undervejs. Selve brugen af kompetenceniveauerne13  

skal ses som et samspil med hinanden, således jeg i min analyse og diskussion får mulighed for at 

vekselvirke mellem teori, praksis og planlægningsovervejelser.  

I og med læsning spiller en central rolle i min opgave, vil jeg starte med at begrebsafklare dette begreb ud 

fra Carsten Elbros14 definition af læsning for dernæst at kigge nærmere på Jeppe Bundgaards15 udvidede 

læseformel til multimodale tekster. På denne måde sikrer jeg, at læseren får samme associationer, som jeg 

selv ved brug af ordet, i den videre analyse og diskussion. Efterfølgende definerer jeg begrebet motivation, 

da jeg løbende i opgaven har fokus på elevernes læselyst i arbejdet med det multimodale. Jeg har ligeledes 

valgt at begrunde mit didaktiske ståsted, for således at gøre læser opmærksom på, hvilket syn på læring og 

undervisning, der jeg tillægges i opgaven.   

Selve opgaven inddeles i tre hovedafsnit med tilhørende underafsnit. Til at belyse problemformuleringen vil 

jeg i mit første afsnit definere grundbegrebet literacy for dernæst at kunne gå i dybden med multimodal 

literacy. Jeg inddrager den norske læseforsker Carina Fasts16 literacybegreb som baggrund for Marianne 

Würtz definition af multimodal literacy. Dette leder mig frem til en dybere afklaring af de semiotiske 

ressourcer og affordans. 

I mit andet hovedafsnit vil jeg kigge nærmere på elevernes digitale læsekompetence gennem en diskussion 

af kløften mellem hverdagens mediepraksis og skolens mediebrug. Jeg inddrager Marianne Würtz forskning 

                                                           
11

 Erling Lars Dale (1946-2011), norsk Professor i Pædagogik ved Pedagogisk Forskningsinstitutt på Oslo Universitet.   
12

 Hermansen, Mads m.fl. (2008), s. 136-139.  
13

 K1 – handlingskompetencen. 

    K2 – planlægningskompetencen.  

    K3 – refleksionskompetencen.  
14

 Carsten Elbro (1955-), dansk læseforsker, fra 1997 professor ved Københavns Universitet.  
15

 Jeppe Bundsgaard (1970-), dansk softwareudvikler og uddannelsesforsker med fokus på danskfaget, it og læring. 
16

 Carina Fast, dr.phil og forsker i børns læse- og skriveudvikling.  
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af elevernes læse- og skrivefærdigheder i et web 2.0, samt PISA-undersøgelsernes resultater af den 

elektroniske læsetest. Ligeledes følger en analyse af, hvorvidt eleverne kan skrive sig til multimodal 

læsning. 

Tredje hovedafsnit omhandler de multimodale læsestrategier, og hvad man som dansklærer bør være 

opmærksom på, når det kommer til kvalificering af elevernes multimodale læse- og skrivefærdigheder. Jeg 

ser derfor nærmere på Ehris Interaktive læsemodel17 (Bilag 1), idet den anskueliggør centrale delelementer 

i læseprocessen, såsom Viden om verden, Viden om afkodning og Metakognition. Efterfølgende ser jeg 

nærmere på min empiriske analyse i forbindelse med et undervisningsforløb på Gjern Skole i 2. klasse.  

Afslutningsvis vil jeg opsamle mulige delkonklusioner, samt konkludere i henhold til den valgte 

problemformulering.  

2.1 Observationer, elevprodukter og elevinterviews.  
Til at besvare problemformuleringen gør jeg brug af kvalitativ empiri i form af nedskrevne observationer fra 

et tværfagligt forløb med Photo Story og indsamlede multimodale elevprodukter fra praktikken. Som et 

supplement til disse observationer har jeg foretaget adskillige mindre interviews18 med elever fra 2. klasse 

på Gjern Skole.  

Selve analysen af det udvalgte empiri er ikke medtaget som et særskilt afsnit i opgaven. Derimod har jeg 

valgt at medtage den empiriske analyse i opgaven undervejs som en integreret del i de afsnit, jeg finder det 

relevant, dog med mest indflydelse i tredje hovedafsnit. Observationerne bliver her fremlagt som objektive 

fremstillinger gennem indrammede tekstbokse, hvorefter en mere subjektiv vurdering af det observerede 

forekommer.  

Mine observationer af forløbet med Photo Story19 i 2. klasse er foretaget ud fra Cato R. P. Bjørndals20 anden 

orden, idet observationen foregår kontinuerlig i undervisningssituationen, og derved forefalder 

sideløbende med de øvrige pædagogiske opgaver.21 For stadig at sikre en høj validitet og reliabilitet i mine 

observationer, har jeg fokuseret på elevernes samarbejde og kommunikation omkring de multimodale 

elevproduktioner. Jeg er derudover været meget omhyggelig med at nedskrive observationerne 

                                                           
17

 Brudholm, Merete (2011), s. 30-31. 
18

 I og med jeg har brugt åbne spørgsmål i interviewet, som lægger op til fortolkning, er der også her tale om en 

kvalitativ metode.  
19

 Photo Story er et computerprogram, som bruges til at sammensætte et slideshow (en video lavet ud af billeder ved 

brug af stop-motion-teknik) ud af billedfiler. Stop-motion er en filmteknik, der fungerer ved, at der tages et billede, 

hvorefter objektet flyttes. Dernæst tages endnu et billede og objektet flyttes igen. Processen fortsætter, indtil man kan 

sammensætte billederne til en mindre spillefilm.  
20

 Cato R. P. Bjørndal (1969 –) cand.polit med medier og kommunikation, sociologi og pædagogik som hovedfag. Han 

er ansat ved PLP, Universitetet i Tromsø.  
21

 Bjørndal, Cato R. P. (2003). 
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umiddelbart efter de endte lektioner, for at sikre at observationerne ikke skulle blive påvirket undervejs i 

arbejdsprocessen. Jeg er dog opmærksom på, at mine observationer af eleverne kan være påvirket af 

ubevidste fortolkninger, og de skal derfor ikke forstås som en generaliserbar viden, men som et mindre 

billede af virkeligheden.  

3. Emneafgrænsning 
For at tilnærme mig et svar på problemformuleringen, vil jeg i opgaven lægge vægt på følgende 

problemstillinger: 

 Hvad er læsning?  

 Hvordan har begrebet læsning ændret sig i forhold til de multimodale tekster? 

 Hvilken indflydelse har en større inddragelse af multimodale tekster og undervisningsmaterialer på 

elevernes læselyst og motivation? 

 Lærerens rolle i multimodal læseundervisning. 
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4. Begrebsafklaring. 

4.1 Læsning.  
I og med læsning spiller en central rolle i opgaven, vil jeg starte med at definere dets grundbetydning, og 

hvordan læsebegrebet har udviklet sig.  

Carsten Elbro beskriver læsning således: ”Læsning er at genskabe et forestillingsindhold på grundlag af 

identifikation af tekstens ord og forhåndskendskab til tekstens begrebsverden”.22 I definitionen er der altså 

to hovedkomponenter, som er gældende, for at en flydende og fyldestgørende læsning er til stede, nemlig 

afkodningskomponenten og forståelseskomponenten. Læsning kan derved opsættes på formlen23: 

 

 

Afkodning forstås som den færdighed, der sætter læseren i stand til at transformere tegnene på papiret til 

at repræsentere de forskellige bogstaver, som hver har et navn og en bestemt lyd. Sætter man disse lyde 

sammen, opstår der et ord. Med tiden lærer man at automatisere denne færdighed i at transformere 

tegnene til sammensatte lyde, og derved mestres afkodningen. Afkodningen består altså i at have en 

bevidsthed om skrift, viden om de begreber der angår skrift, et alfabetisk kendskab, stavning og 

genkendelse af hele ord.  For at eleverne er i stand til at mestre disse afkodningsfærdigheder, skal de især 

have en fonologisk bevidsthed24, så de kan ”lydere” sig frem til ordene, samt en ortografisk bevidsthed25 

ved at have sans for bogstavkombinationer og udtaler, som hjælper eleven i skriftsproget.26 Det er dog 

først, når læseren forstår det afkodede, at der er tale om egentlig læsning. Jo større besvær eleven har med 

at afkode de enkelte ord, des mindre tid er der tilovers for eleven at forstå selve tekstens indhold. Derfor er 

de to komponenter nødt til at være lige gældende i den gode læsning.  

I selve læseformlen ses det tydeligt, at ingen af de to faktorer kan undværes eller være lig nul, da 

multiplikationen så vil give nul, hvilket vil være lig med ingen læsning. Læseformlens multiplikationstegn gør 

derfor læsning til ”… et spørgsmål om både afkodning, identificering af skrevne ord og forståelse.”27 Den 

kommutative egenskab28, der gør, at faktorernes orden er ligegyldig, medvirker således til forståelsen om, 

at man ikke kan gøre afkodningen til undervisningens første led og dernæst læseforståelsen til det andet 

                                                           
22

 Brudholm, Merete (2010), s. 20. 
23

 Gough og Tunmers læseformel.  
24

 Læren om sproglydenes funktion og reglerne for deres udtale. 
25

 Retskrivning. 
26

 Bråten, Ivar (2008), s. 14. 
27

 Brudholm, Merete (2010), s. 21. 
28

 (a x b) x c = (a x c) x b = (b x c) x a. 

Læsning = Afkodning x Forståelse. 
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led. 29  Er ordafkodningen god, vil læseforståelsen derfor som regel også være god og omvendt. Er 

ordafkodningen derimod dårlig, vil læseforståelsen også være dårlig. Dette kaldes for et bottom-up 

perspektiv, idet afkodningen af enkeltordene har en større betydning for læseforståelsen end nogen anden 

komponent. I modsætning til bottom-up perspektivet, findes der også et top-down perspektiv. Her 

afhænger elevernes læseforståelse af meget mere end de grundlæggende afkodningsfærdigheder, men 

netop elevernes forkundskaber og erfaringer, som hjælper dem til at danne inferenser og udfylde tekstens 

tomme pladser.30  

Da nutidens tekstlandskab, som tidligere nævnt, ikke længere er domineret af den trykte tekst, formidler 

man gennem tekster, der ikke blot besidder det alfabetiske tegnsystem, men et multimodalt tegnsystem 

bestående af billeder, musik, video, skrift m.v. Derfor mener Jeppe Bundsgaard, at Gough og Tunmers 

læseformel ikke længere er tilstrækkelig, men derimod er ”… forsimplet i et positivistisk, struktualistisk 

læringssyn.”31 Han har derved opgraderet læseformlen til en multimodal læseformel, som følger nedenfor: 

 

 

  
 

  

Der ses her en tydelig forskel i formlernes kompleksitet, og jeg finder det derfor nødvendigt at redegøre for 

de mange variabler.  

 

Forlæsning: Læsning af billeder og konteksten før tekst. 

Aflæsning: Læsning af skrifttegn, ordbilleder, ikoner, billeder og layout. 

Medlæsning: Læse billeder og andre udtryk, som indskrænker de mulige tolkninger. 

Ordforståelse: Ord betyder noget forskelligt, afhængig af sammenhængen. Der kan være en typisk 

betydning af ordene alt afhængig af konteksten.  

Læseform: Opmærksomhed på at læse en tekst på en måde, som passer til projektet og tekstens indhold. 

Scenarielæsning: At kunne skabe sig et forestillingsbillede af indholdet. 

Kontekst: At forbinde tekstens indhold med kommunikationssituationen. 

Eget projekt: Man læser en tekst for at gøre noget med den. På baggrund af projektet, vælger man tekster 

og læsemåde.32 

                                                           
29

 Brudholm, Merete (2010), s. 35. 
30

 Bråten, Ivar (2007), s. 2. 
31

 Bundsgaard, Jeppe (2013). 
32

 Ibid.  

Læseforståelse = (Forlæsning + Aflæsning + Medlæsning) x 

Ordforståelsle x Tekstforståelse x Scenarieforståelse x 

Kontekst x Læseform x Eget projekt 
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I den nye læseformel er alle faktorer dialektisk forbundne og betinger således hinanden. Jo bedre, man er 

til scenarielæsningen, des bedre er man fx til at afkode.  

Set i lyset af det multimodale aspekt, synes jeg, det er meget passende, at Niels Heie fremfører den 

multimodale læseformel visuelt (bilag 2) ud fra en model. Modellen kan ”… bruges til at forklare, hvordan 

visuelle produkter, som formidler et budskab i en kombination af modaliteter, faktisk virker, og dermed 

hvad man som afsender må formode, at læseren er i stand til at afkode og forstå.”33 Dette betyder, at vi 

ikke længere kan nøjes med at betragte og undervise elever i læsning som et sæt af kognitive færdigheder, 

men som et sæt af færdigheder, som eleven skal tilegne sig én gang for alle. Læsning er altså en færdighed, 

som man skal kunne bruge (sociokognitivt), og ikke blot noget der foregår inde i en selv (kognitivt), og der 

er således tale om en semiotisk34 kompetence, der omfatter læsning såvel som skrivning. Multimodal 

læsning forstås derfor som en tillært færdighed, der forudsætter, at man har lært at læse en tekst. 35 

 

Når jeg i den videre opgave omtaler læsning, er det derfor på baggrund af et sociokognitivt syn på 

læsebegrebet.  

4.2 Motivation  
I undervisningen møder den enkelte elev forskellige former for motivation. Elevens motivation afhænger 

ikke kun af personlige motiver, men er også kendetegnet ved selve læringssituationen og lærerens 

undervisning. På baggrund af dette forstår jeg motivation som den drivkraft, som får mennesker til at 

handle, som de gør. Der er således tale om en proces, hvor en målrettet aktivitet igangsættes og 

fastholdes. Her opererer man med to former for motivation – nemlig den ydre og den indre. 

Ydre motivation er, når handlingen udelukkende udføres pga. udefrakommende konsekvenser, man kan 

forudse, som fx en god karakter eller angst for straf. Indre motivation er handlinger, man løser for sin egen 

skyld. Det kan fx være, når man bruger meget tid på en danskopgave, fordi man oplever en tilfredsstillelse 

ved at forstå de grammatiske regler. Indre motivation er yderligere baseret på at føle glæde ved en 

bestemt aktivitet, frem for at arbejde mod en ydre belønning.  

Der er her tre grundlæggende psykologiske behov, der skal være opfyldt som forudsætning for elevernes 

indre motiverede handlinger: 

1. Autonomi. 

2. Oplevelse og kompetence. 

3. Socialt tilhørsforhold. 36  
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Ud fra dette er det altså vigtigt, at eleven føler sig autonom og selvbestemmende ved at kunne varetage 

enkelte beslutninger for sin egen læring i undervisningssituationen. Her kunne man lade eleven selv vælge 

rækkefølgen af de udvalgte opgaver, som skal løses. 

Et andet vigtigt behov er, at eleverne udvikler selvtillid gennem oplevelsen af sine egne kompetencer. Dette 

forudsætter, at læringsmålene er tilpasset de enkelte elever, så der er rimelige forudsætninger og 

udfordringer sat op, for at eleverne kan nå sine mål. Herved fokuserer man mere på læringsfremskridtene 

og selve arbejdsprocessen fremfor et bestemt resultat. Der opbygges således en selvtillid hos eleverne, idet 

de tør udfordre sig selv med flere opgaver i en progressiv retning. Ved at give elevere flere og flere 

succesoplevelser, opnår de en glæde ved læring, som er uerstattelig i enhver undervisnings- og 

læringssituation.37   

Sidst, men ikke mindst er det sociale tilhørsforhold til klassen yderst vigtigt, når det kommer til at skabe 

motiverede rammer for eleverne. Dette kan man opnå gennem kooperative samarbejdsstrukturer, hvor 

man bruger strukturer som Quiz og byt38 og Mix og match39 som et tiltag til undervisningen, der bidrager til 

at fremme det verbale og dialogen imellem eleverne. Ifølge Abraham Maslows40 behovspyramide, er 

menneskelig kontakt og kommunikation helt basale forhold. Det at føle sig som en del af et fællesskab er 

mere grundlæggende end behovet for at lære og udvikle sig fagligt, og da læring ”… som bekendt (har) 

nemmere ved at finde sted, når eleverne er motiverede og engagerede, og når de er følelsesmæssigt 

involveret i det, de laver”41, er man både nødt til at understøtte den sociale kontakt, såvel som de faglige 

læreprocesser for at selve motivationen skal vinde indpas i undervisningen.42 

5. ”Man har et standpunkt…” 
Folkeskolens formålsparagraf anses for at være samfundets fælles vision for skolen. Paragrafferne 

fremstiller de mål og idealer, som skal være ledende for dagligdagens undervisning på de forskellige skoler 

rundt i landet. I paragraffen stk. 2 står der, at: ”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer 

for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 

muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”43  

Jeg opfatter det som en af lærerens vigtigste opgaver, netop at skabe motiverende læringsrammer for 

eleverne, der giver dem lyst til at lære mere, så de får mulighed for at kunne fordybe sig i 
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arbejdsprocesserne. Når jeg underviser i dansk, forsøger jeg derfor at være åben overfor elevernes 

forskellige måder at lære på, og jeg tilrettelægger ofte min undervisning meget differentieret i henhold til 

den enkelte elev. I selve planlægningsprocessen benytter jeg mig ligeledes af den praksis-musiske 

dimension44, så elevernes forskellige intelligenser45 og sanser kommer i spil. Da det multimodale input 

særligt kan stimulere elevernes forskellige læringsstile og betone en æstetisk tilgang og oplevelse i 

undervisningssituationen på baggrund af elevernes eksisterende produktive og receptive kompetencer, 

tiltrækkes jeg meget af det multimodale perspektiv. 

På baggrund af dette tillægges mit udgangspunkt til lærergerningen den socialkonstruktivistiske didaktik. 

Den konstruktivistiske tankegang indebærer, at man som lærer lader eleverne aktivt opbygge og konstruere 

viden gennem interaktion med andre individer. Viden anses i denne didaktik både som noget historisk og 

kulturelt bestemt, der gennem de sociale processer tillægger sproget en central rolle i elevernes læring. Når 

jeg som lærer går ind i et klasselokale, tillægger jeg dialog og sproglig formulering en central rolle, da det 

bliver selve drivkraften i læreprocesserne. Derved tager jeg samtidig afstand til forestillingen om, at viden 

kan overføres fra et menneske til et andet, som man før tilsluttede sig i behaviorismens højdepunkt i den 

sorte skole.46 Jeg anser derimod læring som en ”… social proces, hvori man lærer at eksperimentere og 

udveksle erfaringer med andre mennesker. Undervisningen må derfor danne disse rammer for at 

eksperimentere”47  Gennem eksperimenter og andre aktive handlinger opnår eleven nye erfaringer på 

baggrund af tidligere erfaringer, hvilket der ud fra Jerome Bruners48 spiralprincip49 giver eleven mulighed 

for at lære nyt. I den forbindelse taler Vygotsky50 om zonen for nærmeste udvikling – ”… for at der kan ske 

læring, skal eleven interagere med en anden, der kan hjælpe ham videre fra det, han allerede kan, ind i det 

felt, hvor han kan løse en opgave sammen med andre, men endnu ikke formår at gøre det på egen hånd.”51 

På denne måde skal den enkelte elevs nuværende viden og formåen udfordres i felt, hvor han sammen 

med andre hjælpes videre til den næste læringszone.52  

I takt med at elevernes roller til hinanden ændres i det socialkonstruktivistiske læringssyn, flyttes synet på 

lærerens rolle fra at være leder af undervisningen til at vejlede i undervisningssituation. I den nye 

lærerrolle inddrages elevernes uformelle mediekompetencer derfor i en højere grad end før, samtidig med 

at man som lærer leder undervisningen og kvalificerer elevprodukterne med sin egen faglighed, således der 
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videndeles både mellem lærer-elev, elev-elev og elev-lærer.  Her drejer det sig ifølge Vygotsky ikke kun om 

verbalsproget, men om ”… de symbolske strukturer, som er i brug i kulturen omkring os, og som vi bruger til 

at skabe mening.”53 

Med den konstruktivistiske didaktik for øje, vil jeg nu gå videre til opgavens første hovedafsnit.  

6. Multimodal literacy 
Jeg finder det nødvendigt først at afklare grundbegrebet literacy for senere at gå i dybden med begrebet 

multimodal literacy. 

Den oprindelige grundbetydning af ordet literacy er ”… det at kunne læse og skrive i et tilfredsstillende 

omfang”. Literacy har dog i dag adskillige medbetydninger, som knytter sig til de krav, man bliver stillet 

overfor i det moderne skriftsamfund. Særligt det geografiske sted, den kulturelle sammenhæng og det 

historiske tidspunkt har en stor betydning for, hvordan børns læsning og skrivning kommer til udtryk. Før i 

tiden troede man, at børn først lærte at læse og skrive, når de blev skolemodne. Marie Clay54 fandt dog 

frem til, at børns læse- og skriveindlæring begynder langt tidligere i børnenes liv, idet ”… læringen sker 

kontinuerligt som et resultat af dagligt samvær med andre mennesker.”55 Hun er særligt kendt for begrebet 

emergent literacy. Her tager børn allerede deres første skridt som nye læsere ved at opføre sig som læsere 

og se på, hvordan de voksne læser en bog m.v. Læsningen behøver nødvendigvis ikke ”… at være forbundet 

med bøger, men kan foregå i andre sammenhænge, hvor der forekommer symboler, billeder og tekster, for 

eksempel på annoncesøjler, husvægge, tv og computerskærm.”56 Udviklingen af literacy begynder altså 

langt inden eleven starter i skole, idet de aktiveres og engageres i deres egenverden.57 Her vil det typisk 

være børnenes nærmeste familie, som har indflydelse på deres literacy-udvikling. 

I metaforisk forstand er der tale om, at børn hver især har en litterær-rygsæk, som de bærer rundt på 

allerede fra fødslen. Undervejs i deres opvækst fyldes denne rygsæk med et stort repertoire af fortællinger, 

sange, billeder og ord, som de er blevet præsenteret for gennem tiden.  

Ifølge David Barton58 vil man først forstå, hvordan børn lærer at læse og skrive, hvis man undersøger og 

analyserer de sammenhænge og aktiviteter, hvor børnene praktiserer læsning og skrivning ud fra bestemte 

uformelle sociale og kulturelle sammenhænge. ”Samtidig lærer børnene at tale og lytte i den daglige 
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aktivitet i børnehaven og børnehaveklassen. De lærer indirekte en række bogstaver, ordbilleder og ord. De 

lærer at lytte til forskellige lyde og rim. Men dette opfattes sjældent som eksempel på en begyndende læsen 

og skriven.”59 Ud fra Carina Fasts forskning i børns læse- og skriveudvikling overraskede det dog især, at 

børnene tidligt i livet også var stærkt sprogligt engagerede i tv-programmer, videofilm, populærmusik og 

computerspil. Her var det særligt sammen med venner, at de udvekslede disse erfaringer. Besynderligt nok 

viste det sig også, at netop disse erfaringer ikke blev anerkendt på samme måde som de mere traditionelle 

og skriftprægede erfaringer i rygsækken, når de startede i skolen, da man ofte arbejdede med læse- og 

skrivemetoder, som adskilte sig fra børnenes erfaringer uden for skolen.60 Derfor har man været nødt til at 

gentænke literacybegrebet, idet meningen ”… ikke længere alene er i teksten, men findes i kombinationen 

af tekst, billeder, animationer, video, lyder og musik.” 61  

Ligesom den traditionelle fortolkning af literacy, betragter man i multimodal literacitet også læsning som en 

konstruktion af tegn, men på baggrund af et andet tegnsystem. Hvor det før var alfabetet og bogmediet, 

som var i centrum, er multimodal literacy i stedet en betegnelse for tekster, der anvender flere 

tegnsystemer i et samlet udtryk.62 I takt med de digitale mediers udvikling, er mulighederne for den slags 

kombinationer øget, og ”… lyd-musik og bevægelse sammen med skrift og billeder er blevet tilgængeligt i 

skærmbaserede tekster.”63 Internettet giver derfor nye muligheder indenfor mere ”levende” tekster. Det 

nye er dog, at både elever og lærere kan tage disse udtryksformer i brug, og derved bliver de multimodale 

tekster et vigtigt redskab, når det kommer til elevernes skrive- og læseudvikling. Marianne Würtz beskriver 

multimodal literasitet som ”… at kunne uddrage og konstruere mening ved at drage slutninger (inferenser) 

mellem multimodale tekster og egne forkundskaber og at kunne bruge dette til læsning og skrivning i en 

social praksis.”64 For at besidde en multimodal literacitet, er man som læser nødt til at kunne forstå hver 

enkelt modalitet, men også evnen til at sammenlæse modaliteterne. Her er der tale om tre niveauer: 

recognition literacy, action literacy og reflection literacy. På det første niveau, recognition literacy, handler 

det om beherskelse af tegnsystemet til at kunne se modaliteten og dens logik. I skriftsproget vil der her 

være tale om afkodning og tilegnelsen af et grafem-fonem kendskab. I relation til billeder vil det dog være 

helt andre erfaringer, der aktiveres, da vi identificerer motiverne i et billede og sætter dem sammen med 

det, vi har set i vores omgivelser eller i andre billeder.  

For at elevernes multimodale tekstkompetence skal være fuldt udviklet, er man også nødt til at kigge på 

handlingskompetencen, nemlig action literacy. Som læser af multimodale tekster skal man genkende 
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genrekonventionerne, så man forstår den tekstpraksis, de indgår i, da man læser forskelligt afhængig af, om 

det er en lærebogstekst, en kunstnerisk tekst eller en underholdningstekst. Dette leder frem til det tredje 

og sidste niveau, reflection literacy, som er evnen til at reflektere over sammenhængen mellem valg af 

modaliteter, genre, tekstens afsender og modtager.65 

 

Det leder mig frem til at kigge til at kigge nærmere på begreberne semiotiske ressourcer og affordans. 

6.1 Semiotiske ressourcer og affordans. 
Selve ordet modalitet kommer af ordet ”måde”. Her taler vi om en semiotisk modalitet, hvilket vil sige alle 

de måder, som tegn kan formidles på. Ligesom man i skriften bruger bogstaver som tegn, vil tegnene i den 

mundtlige tale være lyden, mens stemmebrug, tempo og tryk kan formidle en sproglig betydning blandt 

andet ved højtlæsning. Med så åbent et tegnbegreb får man også et bredere perspektiv på de ressourcer, 

som tages i brug for at formidle. Der bliver herved tale om semiotiske ressourcer, som en samlet 

betegnelse for det store potentiale af hjælpemidler, som de sammensatte tekster åbner op for. Her kan de 

semitiske ressourcer både være fysiske udtryk, såsom stemme, mimik og gestus, eller tekniske 

hjælpemidler i form af blyant og papir, computer, kamera og tastatur m.v. Når de semiotiske ressourcer 

tages i brug, udvikles der vaner og regler for, hvordan de bedst tolkes og bruges, og man kan således ”… 

tale om en modalitet, et udtrykssystem, som kan blive en del af en multimodal tekstpraksis.”66 Et eksempel 

herpå giver Elise Seip Tønnesen i sin nye bog Sammensatte tekster – børns tekstpraksis, hvor hun tager fat 

på den mest indarbejdede modalitet i folkeskolen, nemlig skriften. Ved at flytte skriften fra arbejdsbogen til 

computerskærmen, mener hun, at fokusset samtidig flyttes fra skønskriften til typografien, idet man her 

kan vælge overskrift, layout og skrifttype på en helt ny måde. Det visuelle udtryk betyder derved rigtig 

meget, idet man visuelt kan fortælle læseren, hvad der er vigtigst at lægge mærke til, og hvad der er 

underordnet. Derfor er det vigtigt, at eleverne tillærer sig en vis modalitetskompetence, så de bedre kan til- 

og fravælge passende modaliteter til at kommunikere med.  

Hver modalitet har stærke og svage sider, hvilket kendetegnes ved modaliteternes affordans. Ligesom det 

engelske ord ”afford” betyder at ”have råd til”, menes der i en multimodal sammenhæng de muligheder og 

begrænsninger, som de semiotiske ressourcer indeholder. Jeg skelner her mellem modal affordans og 

mediets affdordans. Mediets affordans fortæller noget om den tekniske side af de medier, vi bruger, når vi 

producerer eller læser tekster, mens modal affordans drejer sig om de forskellige former for semiotiske 

ressourcer, som tages i brug.67 Særligt Vygotsky er meget optaget af, hvordan mennesker interagerer med 
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omgivelserne via de kulturelle redskaber. Redskaberne kan her være konkrete redskaber eller genstande, 

som har en særlig interesse for os. De ”… semiotiske ressourcer bliver altså taget i brug som svar på 

kommunikative udfordringer i samtidskulturen”.68 På baggrund af dette må tegnsystemerne have 

oparbejdet en kulturel affordans ud fra, hvordan dan de har været brugt i samfundet. Dette ser man blandt 

andet, når det kommer til filmmusik. Vi har her udviklet en fælles opfattelse af, at strygere ofte 

symboliserer en romantisk stemning, mens musik der ikke forholder sig til dur-mols tonearter ofte er et 

tegn på noget uhyggeligt og skræmmende.  

De forskellige modaliteter kan sættes sammen på forskellige måder. Én modalitet kan have hovedansvaret 

for at formidle betydningen i teksten. Her har det i de gamle lærebøger været teksten, der havde 

hovedansvaret, mens bi-modaliteterne i form af mindre illustrationer understøttede teksten. Man gav 

således skriften en større prioritering end illustrationerne, hvilket Gunther Kress kalder for en uensartet 

funktionel tyngde. Nutidens lærebøger bærer derimod større præg af en mere funktionel tyngde, idet 

billederne ofte har en større betydning, så skrift og billeder skal læses sammen, før man forstår den fulde 

mening.69  

6.2 Sammenfatning.  
I takt med at skriftens betydning har veget pladsen for de multimodale tegnsystemer, har man været nødt 

til at omdefinere Marie Clays literacybegreb til et multimodalt literacybegreb. Børnenes litterære-rygsæk 

fyldes således op med et stort repertoire af fortællinger, sange, billeder og ord, som de er blevet 

præsenteret for siden fødslen.  Med et sociokulturelt syn på læring, kan vi ikke nøjes med at se læsning 

som et sæt af kognitive færdigheder, men derimod som et sæt af sociokognitive færdigheder. Herved bliver 

læsning en færdighed, som man skal kunne bruge i en social praksis, og ikke blot noget, der foregår 

individuelt inde i hver enkelt elev.  

Begrundelserne for at inddrage multimodale tekster i indskolingen er mange, men ifølge Gunther Kress er 

”… de læsefærdigheder, som kræves her, ikke de færdigheder som skolen stadig fokuserer på. Men (…) Dette 

er de færdigheder, som et multimodalt kommunikationssamfund har brug for.”70 Det er derfor en 

nødvendighed, at skolen inddrager undervisning i multimodale læsefærdigheder, så eleverne kan trække på 

deres digitale kompetencer i videnssamfundet. Hertil kræver en forforståelse indenfor de semiotiske 

ressourcer og deres affordans.  

De semiotiske ressourcer er en samlet betegnelse for de hjælpemidler, som de sammensatte tekster åbner 

op for. Dette kan blandt andet være fysiske udtryk, såsom stemme, mimik og gestus eller tekniske 
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hjælpemidler. De semiotiske ressourcers affordans siger til gengæld noget om de muligheder og 

begrænsninger de enkelte modaliteter besidder.  

7. Elevernes digitale læsekompetence. 
Idet vi nu er nu kommet frem til, at læsning af sammensatte tekster stiller eleverne over for andre 

udfordringer end læsning af monomodale tekster, vil jeg se nærmere på elevernes digitale 

læsekompetence. Hertil inddrager jeg PISA-undersøgelserne. 

Når man taler om læsning af digitale tekster, er eleverne nødsaget til at se teksten gennem 

computerskærmen og den komplicerede struktur gennem hyperlinks og navigationsværktøjer. Samtidig 

kræver det helt andre kompetencer og læsestrategier end almindelig læsning på papir, hvilket jeg vil 

komme ind på senere i min opgave. Det brugergenerede web inviterer derfor til en didaktisk nytænkning, 

hvor der kræves et større fokus på nye læringsformer.71 De elever, der går i folkeskolen i dag, er vokset op 

med de digitale værktøjer og massemedierne omkring dem. De færdes i et konstant flow af forskellige web 

2.0 applikationer og mobile enheder, som de bruger til kommunikation, produktion og deltagelse i aktive 

sociale netværk. Hvor min egen generation i folkeskolen førhen var passive modtagere af data i web 1.0, er 

eleverne i dag aktivt skabende brugere i web 2.0. Ifølge Marianne Würtz er børnene trådt ind i rollen som 

”didaktiske designere”, idet de på egen hånd finder, validerer, producerer og reflekterer over de 

netbaserede materialer i deres fritid. På grund af elevernes udvikling af disse kompetencer og færdigheder, 

er det nødvendigt at stille nye krav til undervisningen i danskfaget, da det ikke længere giver nogen mening 

at sætte eleverne til at søge oplysninger på nettet, da de allerede behersker denne færdighed.72 Dette 

oplevede jeg på egen hånd, da jeg i min praktik på Gjern Skole satte 2. klasse til at søge faglig viden om dyr 

på skolens bærbare computere. Eleverne mestrede sikkert og uden problemer de skrivetekniske værktøjer i 

databehandlingsprogrammet Word, hvor både overskrift, tekst og billeder blev produceret og indsæt uden 

nærmere refleksion. Til gengæld var det tydeligt, at eleverne ikke var særligt kritisk reflekterende i deres 

valg af informationer, som de hentede ned fra internettet, og jeg kunne derfor tydeligt se, at jeg var nødt til 

at ændre aktivitetens fokus inden næste lektion. ”Den didaktiske tænkning baserer (således) sig på et 

udgangspunkt, hvor eleverne har en selvfølgelig tilgang til betjeningsaspektet, og de skal derfor ikke 

undervises i betjening af software og applikationer, men lære at udnytte deres kunnen til at selektere, 

validere og reflektere over hentet eller selvskabt data på en formålstjenstlig måde og med tilstrækkelig 

sikkerhed og kvalitet”73. I en web 2.0 didaktik er de elektroniske muligheder derfor ikke målet, men 

                                                           
71

 Würtz, Marianne (2010), s. 1. 
72

 Ibid., s. 8. 
73

 Würtz, Marianne (2008), s. 17. 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Merete Breinholt Mikkelsen: Børns multimodale tekstverden som potentiale i indskolingen. 
   Studienummer.: 29109945 

18 
Læreruddannelsen i Silkeborg 

redskabet. Der er med andre ord behov for en didaktisk udvikling, der med udgangspunkt i eleven som 

didaktisk designer peger på nye relevante læringsformer, centrale læringsmål og kompetencer, samt 

differentierede og stilladserende arbejdsformer. Ligesom læseforskningen anbefaler, at børn skriver sig til 

læsning ved at småstarte skriblerierne i børnehaven og børnehaveklassen, på samme måde anbefaler 

medieforskningen, at børnene producerer medieprodukter, inden de læser og analyserer andre 

medieprodukter, da børn ofte leger og eksperimenterer sig frem til megen viden om medieudtryk i fritidens 

mediebrug.74  

7.1 PISA-undersøgelsen.  
I PISA-undersøgelsen fra 2009 forudsatte læsning af elektroniske tekster de samme kompetencer som ved 

læsning af tekster på papir, nemlig at forstå, anvende, reflektere over og engagere sig i den læste tekst. Ved 

indførslen af den nye elektroniske læsetest (ERA) er det muligt at undersøge elevernes læsekompetencer i 

forbindelse med de elektroniske tekster. ERA75 adskiller sig fra den papirbaserede læsetest ved, at testen 

forudsætter, at eleverne kan navigere rundt på de elektroniske sides mellem links, samt ”… vertikale og 

horisontale scrollbars, indeksknapper og hierakiske menuer, som slet ikke kan anvendes i forbindelse med 

trykte tekster.”76 Samtidig kræver testen også, at eleverne kan forholde sig kildekritisk til materialet. 

Ser vi nærmere på den vedlagte figur (bilag 3) fra PISA-undersøgelserne 2009, der viser forskellen mellem 

elevernes score i henholdsvis elektronisk læsning og læsning på papir, er det tydeligt at se, at de danske 

elever har klaret sig bedre til læsning på papir end læsning af elektroniske tekster, hvor de ligger lige under 

OECD-gennemsnittet77. De øvrige nordiske elever i Sverige og Island ligger dog alle over gennemsnittet, 

mens Norge ligger lige på gennemsnittet.78 Dette finder jeg lidt besynderligt, da PISA-undersøgelsen 

yderligere viser, at danske elever ligger helt i top med hensyn til, hvor ofte de anvender computere i 

undervisningen og i fritiden. Danske elever har derved opbygget en rimelig selvtillid, når de bliver sat til at 

bruge computeren i komplicerede opgaver. Også i fritiden læser de danske elever meget varieret på 

internettet og engagerer sig i sociale online-aktiviteter ved at anvende computeren til at chatte, blogge, 

facebooke eller lignende. Besynderligt nok ser dette dog heller ikke ud til at have bidraget til færdigheder, 

der kan støtte eleverne i deres elektroniske læsning.79  

Undersøgelserne viser yderligere, at elever, som har en lav bevidsthed om læsestrategier, klarer sig 

dårligere end elever, der har en høj bevidsthed. I den sammenhæng er det positivt, at man i 

undersøgelserne kan se, at de danske elever er nogle af dem, der bedst kender til læsestrategierne. Det 
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samlede danske resultat, tyder dog på, at der er en forskel på at kende til strategierne i teorien og så at 

udnytte dem i praksis. Ifølge seniorforskeren Jan Mejding80 er forklaringen, at de danske elever simpelthen 

”… føler sig så hjemmevante med computeren, at de glemmer at gøre brug af de læsestrategier, de rent 

faktisk har lært og således læser opgaveteksterne for overfladisk.81 

7.2 Sammenfatning 
Alt i alt gælder at læsning af elektroniske tekster, ud over almene læsekompetencer, kræver evner til at 

navigere og søge information på nettet. Læseren skal yderligere kende til hyperlinks, ikke lineære 

sidestrukturer og global indholdsrepræsentation, ligesom læseren skal kunne bruge e-mail og sociale 

medier.  

I og med PISA-undersøgelserne viser, at effektive læsestrategier har en væsentlig betydning for elevernes 

læsning af papirbaserede medier og elektroniske tekster, er det relevant at se nærmere på 

læsestrategierne til de multimodale tekster. 

8. Læsestrategier til multimodale tekster  
Da Linnea Ehris interaktive model (bilag 1) danner fundamentet for vores forståelse af læsning, vil jeg ud fra 

netop denne models delelementer nu se nærmere på, hvad man som lærer skal tage højde for, når man 

arbejder i det multimodale tekstlandskab.  

8.1 Viden om tekster. 
Ligesom læsning er en konstruktion af tegn på baggrund af det læsemateriale, der er tilgængeligt, er 

skrivning en konstruktion af tegn på baggrund af det skrivemateriale, der er tilgængeligt. Vores måde at 

forstå verden på er påvirket af de redskaber og det materiale, vi råder over. Når vi får nye redskaber og 

materialer, kan vi udføre opgaver på nye måder, udføre nye opgaver og begynde at se verden på nye 

måder. Med computeren kan vi skabe nye tekster, der både kan ændre på vores måde at opfatte verden på 

og udtrykke os om verden. I dag udgør medierne en særlig måde at mediere et indholds betydning på ved 

brug af levende billeder. Det er svært at forestille sig en web 2.0 applikation, som ikke er multimodal, da 

sites som YouTube, Facebook og Twitter kombinerer tekst, billeder og lyd, mens sites som Wikipedia mest 

gør brug af tekst med enkelte links og billeder.82  

Fiktionsteksterne fortælles i henholdsvis skriftform (bog), audiovisuelt (animation og film), multimodalt og 

interaktivt (computerspil), mens fagteksterne fra internettet i stigende grad anvender animationer, video 

                                                           
80

 Jan Mejding, seniorforsker på DPU. 
81

 Mejding, Jan (2011), s. 72. 
82

 Würtz, Marianne (2010), s. 7. 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Merete Breinholt Mikkelsen: Børns multimodale tekstverden som potentiale i indskolingen. 
   Studienummer.: 29109945 

20 
Læreruddannelsen i Silkeborg 

og lyd i formidlingen af det faglige emne. Dette medvirker til, at teksten virker lettere at læse, hvis læseren 

får mulighed for at høre udtalen af et ord, som han ikke kan afkode på egen hånd. Man fristes derved til at 

sige, at den semiotiske ressource (lyden) er med til at stilladsere undervisningen, således eleven får hjælp til 

at komme i zonen for nærmeste udvikling. De semiotiske ressourcer kan dog også medvirke til at teksten 

bliver mere kompliceret at forstå, pga. samspillet mellem de forskellige udtryksformer og den ikke-lineær 

læsevej.83    

8.2 Viden om afkodning (grafem-fonem-kendskab). 
I Ehris model kaldes denne delelement for grafem-fonem-kendskabet, hvilket vil sige afkodningen fra 

bogstavtegn til lyd. Da multimodale tekster suppleres med andre tegnsystemer og semiotiske ressourcer 

end alfabetet, vil jeg hellere omtale dette afsnit under en samlet betegnelse som viden om afkodning.  

I den vestlige verden læser vi fra venstre mod højre med start fra toppen af papiret. Samtidig bladrer vi fra 

højre til venstre for at komme til en ny side. I multimodale tekster ændres disse læsekonventioner. Vi 

kender det fra os selv, når vi sidder foran computerskærmen. Øjet fanges altid hurtigst af bevægelse i form 

af animationer. Derefter ledes vi videre mod de stilstående billeder for til sidst at blive fanget af teksten. 

Der findes derved ikke en bestemt læseretning i sammensatte tekster, da læseretningen bestemmes af det 

multimodale udtryk, og det Niels Heie kalder for den funktionelle tyngde84.  

Selve skærmfladen indeholder mange oplysninger, som man som læser skal være i stand til at sortere og 

navigere rundt i ved enten at klikke på objekter eller scrolle for at blade videre. For at øge læsbarheden i en 

sådan tekst, er computerskærmen altså oftest inddelt i både indholdsfelter såvel som navigationsfelter.  

Navigationsfelterne vil oftest bestå af menulinjer eller værktøjsbjælker, hvor eleverne skal være i stand til 

at afkode disse nye tekstkonventioner. Omvendt ændrer de multimodale tekster også tekstkonventionerne 

i den traditionelle forståelse for afkodning af skrift. Dette ses blandt andet i mødet med et ord, der er 

understreget, idet understregning på internettet har fået en helt ny betydning. Her vil et understreget ord 

betyde et link, som man kan trykke på for at komme videre til noget nyt, mens et understreget ord i en 

skreven tekst oftest vil vise en fremhævning af ordet som en betydning for tekstens indhold. Multimodale 

tekster må derfor læses kombinatorisk, således at billede, tekst, lyd, video og animation læses som en 

helhed. Dette er en udfordring for læseundervisningen, da læseforskningen viser, at elever ofte springer 

over den givne grafik, tabeller og diagrammer.85 
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Afkodningen bliver således ifølge Marianne Würtz at ”… drage slutninger (inferenser) mellem tegnet og 

egne forkundskaber”86, hvilket vil sige, at man som læser kan afkode det givne tegn og skabe mening ved at 

fortolke det på baggrund af sin egen forforståelse.87  

8.3 Viden om udtryksformer (sprog). 
Multimodale tekster kan repræsentere indhold i mange udtryksformer. ”En bil kan fx repræsenteres i 

billede, video, lyd (motorlyd, horn, tale) eller/og tekst.”88 Det er altså op til forfatteren selv at vælge mellem 

de mange udtryksformer på baggrund af modalitetens velegnethed og affordans. For at kunne forstå det 

multimodale udtryk, er det ikke kun vigtigt, at man forstår den enkelte udtryksform, men også de 

forskellige udtryksformer i et samlet udtryk – det multimodale. Der findes dog forskellige 

kombinationsmuligheder. Ved at sammensætte tekst og billede hypotaktisk (underordnet), bliver billedet 

en illustration af teksten, eller teksten bliver en forklaring og uddybning af billedet. Dette kaldes for en 

integreret multimodalitet, da hvert tegn bidrager til den fælles information. Udtryksformerne kan også 

sammenstilles parataktisk (sideordnet) ved, at man viser billedet af en bil og ved siden af skriver selve ordet 

”bil”. Dette kaldes for en sammenstillet multimodalitet, som man ofte ser i vendespil fra ens barndom. 

Yderligere kan tegnene sammenstilles således, at billedet modsiger teksten og omvendt. Her er der tale om 

en kontrapunktisk multimodalitet, der ofte fungerer som ironi.89  

8.4 Kendskab til lageret (ordkendskab). 
Denne dimension består af ordbilleder og ordforråd. Læseforskningen har vist, at et stort ordforråd har 

betydning for elevernes læseforståelse. Med de multimodale tekster er det dog ikke tilstrækkeligt at have 

et stort ordforråd, da elevernes ordlager også må bestå af billeder, film, lyde og multimodale udtryk.90 

8.5 Viden om verden. 
For at eleverne kan forstå teksten, er det nødvendigt at tekstens indhold kan relateres til elevernes viden 

om verden. Ifølge Ivar Bråten91 er der ”… ingen anden enkeltfaktor, der har så stor betydning for, hvad 

personer forstår og husker af det de læser, som de forkundskaber de bringer med sig til teksten.”92At 

læserens baggrundsviden har så stor en betydning for læseforståelsen kan forklares indenfor den kognitive 

psykologi, der fortæller noget om, hvordan vi som læsere opbevarer vores viden, hvordan vi lærer og 

kombinationen af de to.93 I det multimodale landskab er det dog ikke kun tekstens indhold, der skal relatere 
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til elevernes viden om verden, men også de semiotiske ressourcer. Da internettet er en stor del af 

elevernes dagligdag, erhverver de sig derfor kendskab til en bred vifte af multimodale udtryksformer og 

genrer, som de enten alene eller sammen med andre kan omsætte til handling.94  

8.6 Metakognition. 
Metakognition drejer sig i dette tilfælde om gruppens overvågning af egen skriveforståelse. Det er vigtigt at 

kende til forskellige skrivestrategier for at kunne forbedre sin skrivekompetence.  De forståelsesstrategier, 

som eleverne tillærer sig i sin fritid af multimodale tekster, er ikke tilstrækkelige, da deres erfaringer med 

mange medier ofte er ubevidste og derfor ikke kan italesættes som en læsestrategi. Derimod er de meget 

optagede af eksempelvis at gennemføre computerspillet eller finde den ønskede information. Ifølge 

Marianne Würtz bliver det multimodale således blot en ”vinduesrude”, som eleverne kigger igennem uden 

at forholde sig kritisk dertil. Det er derfor vigtigt, at man som lærer underviser i afkodnings- såvel som 

forståelsesstrategier til netop de multimodale tekster på lige fod som det monomodale.  En direkte 

undervisning i de kombinatoriske læse- og skrivestrategier er således også en nødvendighed for at udvikle 

elevernes metakognition.95 Jeg har tidligere i praktikken set elever klikke sig spontant på diverse 

webadresser og links, hvorefter de oftest ender længere væk fra det søgte, end det de startede med. 

Samtidig er mange elever også tilbøjelige til at tro på alt, de læser, og en undervisning i kildekritik er derved 

en nødvendighed, da alle i dag kan poste viden på sites som Wikipedia.  

8.7 Motivation.  
Motivation og læselyst indgår ikke i Ehris interaktive model, men i og med medieforskningen viser, at 

elevernes motivation er stor, når det drejer sig om læsning og skrivning af multimodale tekster, har jeg 

valgt at medbringe den her. 96 

Selve produktionsprocessen har et stort læringspotentiale. Den kan motivere og engagere børn som aktive 

deltagere og skabe rammer for refleksion. Samtidig kan den opmuntre børn til at sætte sig ind i andres 

måde at tænke på, idet de bliver nødt til at overveje, hvordan andre vil læse deres produkt. Der findes dog 

ingen belæg for, at elevernes store grad af engagement nødvendigvis skaber en større grad af læring. 

Produktionsprocessen indeholder elementer, såsom kropslige, emotionelle og æstetiske. Det multimodale 

er derfor med til at henvende sig til flere sanseverdener således de mange intelligenser stimuleres i 
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undervisningssituationen. Samtidig opfylder multimodale produktionsprocesser de tre grundlæggende 

psykologiske behov for elevernes indre motivation.97  

8.8 Sammenfatning.  
De multimodale læse- og skrivekompetencer indebærer altså viden om skrivestrategier i forhold til de 

mange udtryksformer. I takt med at læsning kræver multimodal scanning af de mange modaliteter, kræver 

skrivning således et multimodalt overblik. Når eleverne selv skal skrive en multimodal tekst, skal de være i 

stand til at udvælge eventuelle billeder, lyd og tekst, samt hvilken udtryksform de vil gøre brug af, såsom 

computer, kamera m.v. De digitale redigeringsprogrammer gør, at eleverne nemt kan eksperimentere med 

de teknologiske valgmuligheder. Hvis de er i tvivl om placeringen af et billede, kan de flytte dets placering 

og revurdere placeringen igen. Elevernes store brug af de digitale medier i fritiden uden for skolen bringer 

dem mangeartede læse- og skriveerfaringer, som det vil være udbytterigt at integrere og forbedre i 

undervisningen. 

Som lærer er det nødvendig at have kendskab til den verden, der foregår på nettet for bedre at kunne 

varetage elevernes multimodale læseudvikling. Man må derfor kende til de digitale tekster, hvordan man 

afkoder teksterne, samt have en viden om den multimodale grammatik.  

9. Undervisningsforløb med Photo Story.  
Det er altså på baggrund af ovenstående nødvendigt at tilegne sig viden indenfor Linnea Ehris interaktive 

models delelementer, for derved på bedst mulig måde at kunne varetage elevernes multimodale 

læseudvikling. Også Birgitte Tüfte har arbejdet sig frem til en model for, hvordan undervisningen bedst 

tilrettelægges, når målet er udvikling af elevernes multimodale læse- og skrivefærdigheder. Denne model 

kaldes for Zig-Zag modellen, idet navnet bogstaveligt refererer til den nødvendige frem og 

tilbagebevægelse mellem elevernes produktion af multimodale tekster, deres analyse og refleksioner over 

egne og andre produkter, samt hvordan man kan udtrykke sig ved hjælp af kombinationer af billede, lyd og 

tekst. Én af svaghederne ved Zig-Zag modellen er dog den lineære progression, hvor eleverne først kan gå 

til B, når de har udført A. Derfor kan man med fordel gentænke Zig-Zag modellen i en mere cirkulær model, 

hvor der veksles mellem den formelle læring i klasseværelset og anvendelsen af den uformelle læring fra 

fritidslivet. Samtidig lægger modellen i højere grad op til udvikling af elevernes egenproduktioner, da det 

cirkulære forstås, ved at eleverne konstant vender tilbage og videreudvikler færdigheder og kompetencer, 

som de tidligere har arbejdet med.98   
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9.1 Kontekst.  
Denne cirkulære progression havde jeg meget for øje i min 4. års praktik på Gjern Skole i 2. klasse, hvor 

eleverne i et tværfagligt forløb med billedkunst og dansk havde fået til opgave at konstruere og fortælle en 

historie i Photo Story ved brug af filmteknikken stop-motion.   

Eleverne blev inddelt i grupper med tre elever i hver, hvorefter de gik i gang med at skrive historien til deres 

film ved hjælp af papir og blyant. Da selve fortællingen var på plads, skulle de nu tegne kulisser og 

hovedfigurer. Efterfølgende kunne de ved hjælp af de semiotiske ressourcer99, såsom digitalkamera, 

computer og egne tegninger, få figurerne til at bevæge sig på kulisserne. Senere skulle de selv indtale lyd 

(historiens fortælling) og indsætte baggrundsmusik til billederne.100 Her er hver udtryksform valgt ud fra 

det, de kan bedst, idet tale og skrift kan fortælle noget til verden, men billeder og video viser verden.  

Undervisningsforløbet med Photo Story har givet mig nogle interessante iagttagelser, som jeg nu vil kigge 

nærmere på. Jeg analyserer ikke på elevernes multimodale produkter, men den metakognition, som 

fremgår ud fra samtalerne mellem henholdsvis lærer (mig selv) og elev, samt eleverne imellem.   

9.2 Evaluering af elevsamtaler og observationer. 
I denne konstruktion med Photo Story er billedet et materiale, der formes allerede inden det tages med 

digitalkameraet. Billedet komponeres derefter som en billedsekvens i programmet. De færdigredigerede 

billedsekvenser fungerer som elevernes manuskript, som skal hjælpe dem til at huske fortællingen, når de 

skal speake historien. Derved er det ikke en nødvendighed at skrive et manuskript på forhånd. Da jeg dog 

ofte finder, at et godt forarbejde og strukturering af gruppemedlemmernes rollefordeling er med til at 

forbedre samarbejdet mellem eleverne og højne deres produktivitet i undervisningssituationen, kan man 

med fordel lade dem skrive et manuskript alligevel. Samtidig vil elevernes manuskripter blive en støtte i at 

arbejde med den kronologiske struktur. Man skal dog opmærksom på, at manuskriptet kan blive en 

forhindring for mundtligheden i fortællingen, da prosodien i en oplæst tekst ofte har risiko for at virke 

ensformig og følelsesløs. Denne bekymring blev dog gjort til skamme, da jeg overværede en samtale 

mellem eleverne angående én af gruppemedlemmernes stemmeføring. 
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Selvom gruppen ikke tidligere havde arbejdet med indspilning af lyd, var det tydeligt, at de var bevidste om 

lydens velegnethed i forhold til at styrke indlevelsen af oplæsningen og effektlydene (Viden om 

udtryksformer). Dette ses især, da én af eleverne retter på betoningen i replikken. Samtidig var det tydeligt 

at se, at gruppen hurtigt mestrede de basale færdigheder ved indspilning af speak i programmet. Hver 

replik blev indtalt omhyggeligt med forskellig stemmeføring for således at afprøve, hvilke betoninger der 

virkede bedst i forhold til historiens fortælling (Metakognition). Deres skrivestrategi ved lyden var derfor 

redigering, idet de hurtigt og nemt kunne eksperimentere sig frem til de rette indspilninger.   

Også da det kom til valg af baggrundsmusik, diskuterede eleverne længe frem og tilbage, og det stod klart, 

at de alle deltog engagerede i debatten. Da ”Læring har nemmere ved at finde sted, når eleverne er 

motiverede og engagerede og følelsesmæssigt involverede i det, de laver”101, må kommunikationen mellem 

eleverne derfor være en vigtig drivkraft i læreprocessen i takt med at det sociale tilhørsforhold opfyldes102. 

Noget jeg fandt særligt interessant i elevernes diskussion, var deres argumenter for de valgte musikstykker.  

                                                           
101
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E1: Er I klar. Så starter jeg optageren… ssh.. nu! 

E2: ”ÅHHH nej, vi har glemt, vi skal til fødselsdag!” 

E3: STOP!!! Det er jo ikke det, du skal sige! 

E2: Hvad? Jo, det er da. 

E3: Nej, du skal jo sige: ”Åhhh nej, vi har jo glemt, vi skal til fødselsdag!”. 

E1: Ja, det er rigtigt, og det skal være mere sådan: ”Åhh NEEEJ!” 

E2: Okay, jeg skal nok prøve. 

E1: Jeg starter optageren igen… ssh… nu! 

E1: Den her skal vi bruge. Det er rigtig festmusik! (siger hun og begynder at danse lidt) 

E2: Nej, den kan vi kun bruge til sidst, når der er fødselsdagsfest. 

E3: Hvad så med den her? (Eleven starter Beethovens Nocturne i D-mol). 

E1: Ja, den vil være rigtig god at bruge, når de går gennem skoven. 

L: Hvorfor synes du, den musik passer godt lige der? 

E1: Jo, fordi det er sådan lidt roligt, og… 

E3: … og lidt uhyggeligt også. 

E1: Men uden at man bliver bange. Ja, den er god! 
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Ud fra ovenstående observation ser vi, at eleverne vælger musikstykker, der passer til handlingens historie. 

De gør således brug af en integreret multimodalitet103, da lyden og billederne sidestilles hypotaktisk, og 

derved bidrager til den fælles betydning i billedsekvenserne.  

Det endte dog med, at eleverne valgte flere forskellige musikstykker til den 6 min. lange film. Dette store 

forbrug af tekniske virkemidler har jeg ofte set i forbindelse med elevprodukter i PowerPoint, hvor et 

overflod af effekter og lyde ofte overskygger det egentlige budskab.  

Ligesom eleverne ved indtaling af speak eksperimenterede sig frem til de rette betoninger, forsøgte jeg at 

få gruppen til at eksperimentere med antallet af musikstykker ved at forholde mig kritisk til deres valg. 

Desværre måtte jeg krybe til korset og få hjælp fra de andre grupper, idet mine egne tekniske færdigheder i 

Photo Story ikke var tilstrækkelige til at demonstrere forskellige eksempler på mængden af effekter og 

musik.   

Også i arbejdet med billederne, gjorde eleverne brug af redigering som strategi104. Gruppen var særligt 

utilfredse med nogle af deres billeder, da de ikke havde været omhyggelige nok med digitalkameraet. 

Enkelte billeder fremstod derfor skæve i forhold til resten. De diskuterede længe frem og tilbage, om de 

skulle tage et nyt billede, men dette ville kræve, at de skulle finde både digitalkamera, baggrundsbilleder og 

figurerne frem igen.  Gennem interaktion med de andre grupper, fandt de dog hurtigt ud af, at de jo bare 

kunne redigere i billedet. Det var tydeligt at se, at elevernes tekniske kendskab var høj, men det var først 

med hjælp fra deres klassekammerater, at de fik tillært færdigheder som at dreje og tilpasse et billede 

(Zonen for nærmeste udvikling). Derudover viste gruppen også, at de kendte til montageprincippet.105 

                                                           
103

 Se s. 21.  
104

 Andre skrivestrategier er manipulation, hvor man ænder sine billeder, så de passer til teksten, transformation, hvor 

man ændrer teksten, så den passer til genren eller re-mixing, hvor man forsøger at finde materiale på internettet som kan 

genbruges i sin tekst.  
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 Montageprincippet er en grundlæggende måde at producere en forestilling på. De enkelte dele sættes sammen til en 

helhed, hvor rækkefølgen af delene sættes sammen ud fra en bærende idé. 

E1: Nej, det der billede skal ikke være der! 

E2: Jo, det skal komme inden bæverne tager til fødselsdag. 

L: E1 hvorfor synes du ikke at billedet skal være på den her plads? 

E1: Der er jo ikke nogen kurv! 

L: En kurv? Skal der være det? 

E1: Ja! På de andre billeder er der en kurv med mad, som bæverne tager med, når de går 

over broen for at komme til fødselsdag. Se?! 

E2: Nåh ja! Det her billede skal være i starten. 
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Ved at indsætte billedet uden kurven mellem en række andre billeder, som alle indeholdt en picnickurv, 

ville eleverne ikke opnå samme kontinuerlige billedstrøm, og det ville ændre historiens visuelle budskab 

(Viden om tekster). Eleverne er altså bevidste om måden, læseren læser rækkefølge af billeder. De viser her 

en bevidsthed om, at det er deres opgave som skribenter at tænke på, hvordan seeren vil forstå teksten 

(Metakognition). 

Også filmens længde var af stor betydning for eleverne. De havde på forhånd fået fortalt, at filmens max 

måtte fylde 6 minutter. En af grupperne havde dog alligevel lavet en film på 8 minutter, hvorefter de fik til 

opgave at reducere antallet af billeder. Igen viste gruppen her stor bevidsthed omkring montageprincippet.  

 

 

Ser jeg nærmere på lærerens rolle i dette forløb med Photo Story, har der særligt været tale om en vekslen 

mellem en lærerstyret undervisning og en ikke-styret, men eksperimenterende undervisning, hvor eleverne 

selv sammensætter reglerne for deres samarbejde. Dette har været med til at bidrage til skabelsen af en 

læringskultur, hvor videndeling mellem eleverne, samt lærer og elev, bliver en integreret del af 

undervisningen og skolekulturen.106  

9.3 Sammenfatning  
Alt i alt har eleverne i 2. klasse demonstreret stor viden om betydningen af motivvalg, samspillet mellem 

udtryksformerne, billedernes position m.v. Ud fra ovenstående elevsamtaler og observationer har det 

fremgået, at eleverne har udvalgt og forkastet billeder, indspillet lyd og tekst, samt ændret på positionerne 
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 Würtz, Marianne (2010), s. 3. 

L: Kan I ikke slette nogle af billederne ved den lange gåtur? 

E1: Øh.. Nej, det synes jeg ikke.  

E2: Det synes jeg heller ikke! 

L: Hvorfor? 

E1: Vi kan jo ikke slette billederne, hvor de skal gå over søen.  

E2: Nej, det kan vi ikke.  

E3: Og vi kan heller ikke slette billederne ved skoven.  

L: Er der en grund til, at de både skal igennem en skov og over en sø? 

E2: Jamen… Det er, fordi at de skal besøge nogen, der bor meget langt væk, og så tager 

det jo lang tid, inden de er der. 

L: Nå ja, det kan jeg godt se. 
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i filmen. De har således kombineret et betydningsindhold ud fra et bevidst samspil mellem de semiotiske 

ressourcer. Her drejer det sig ikke kun om elevernes adgang til teknologien, men også om elevernes adgang 

til de kulturelle færdigheder og kompetencer, der behøves for at kunne gøre brug af teknologien.107  

10. Konklusion. 
Jeg vil nu på baggrund af ovenstående analyse vende tilbage til min problemformulering, som er hele 

omdrejningspunktet for opgaven: 

Hvad er multimodal literacy? Hvordan kan man som dansklærer i indskolingen være med til at kvalificere 

og integrere elevernes multimodale læse- og skrivefærdigheder? 

Ud fra Carina Fasts forskning i børns læse- og skriveudvikling har man været nødsaget til at gentænke Mary 

Clays literacybegreb, da meningen ”… ikke længere alene er i teksten, men findes i kombinationen af tekst, 

billeder, animationer, video, lyd og musik.” 108 Hvor det før var alfabetet og bogmediet, som var i centrum, 

er multimodal literacy i stedet en betegnelse for tekster, der anvender flere tegnsystemer i et samlet 

udtryk.109 I takt med de digitale mediers udvikling, er mulighederne for den slags kombinationer øget, og ”… 

lyd-musik og bevægelse sammen med skrift og billeder er blevet tilgængeligt i skærmbaserede tekster.”110 

Internettet giver derfor nye muligheder indenfor det multimodale aspekt.  

Marianne Würtz beskriver multimodal literasitet som det ”… at kunne uddrage og konstruere mening ved at 

drage slutninger (inferenser) mellem multimodale tekster og egne forkundskaber og at kunne bruge dette til 

læsning og skrivning i en social praksis.”111 For at besidde dette, er man som læser nødt til at kunne forstå 

hver enkelt modalitet, men også evnen til at sammenlæse modaliteterne. De multimodale læse- og 

skrivefærdigheder indebærer altså viden om skrivestrategier i forhold til de mange udtryksformer. Når 

eleverne selv skal producere en sammensat tekst, skal de derved være i stand til at udvælge eventuelle 

billeder, lyd og tekst, samt hvilken udtryksform de vil gøre brug af, såsom computer, kamera, tastatur m.v. 

– de såkaldte semiotiske ressourcer.   

Begrundelserne for at inddrage multimodale tekster i indskolingen er mange, men ifølge Gunther Kress er 

”… de læsefærdigheder, som kræves her, ikke de færdigheder som skolen stadig fokuserer på. Men (…) Dette 

er de færdigheder, som et multimodalt kommunikationssamfund har brug for.”112 Det er derfor en 
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nødvendighed, at skolen inddrager undervisning i multimodale læsefærdigheder, så eleverne kan trække på 

deres digitale kompetencer i videnssamfundet.  

Ved at arbejde med sammensatte tekster i digitale læremidler, tilpasser man arbejdet med læsning en 

læringsstil, som passer til den kultur, eleverne lever i i dag. Der skal dog rettes kritiske øjne på, hvorvidt de 

digitale undervisningsmaterialer virkelig er egnede til undervisningsbrug. Ud fra mine observationer i 

arbejdet med Photo Story i praktikken og efterfølgende analyse af elevernes arbejdsprocesser, finder jeg 

dette værktøj som et muligt bud på at kunne integrere og kvalificere elevernes multimodale læse- og 

skrivefærdigheder i undervisningen. Da det netop på de yngste klassetrin er en fordel at skulle fortælle i 

billeder og speak i stedet for at skulle kæmpe med bogstaverne, frigør det flere kræfter til at koncentrere 

sig om selve fortællingen.  Gennem et sådant forløb med Photo Story, ”… modtager eleven ikke bare 

literacy-undervisning, men bliver også literacy-socialiseret i samspil med andre både i og uden for 

skolen.”113 Yderligere er det tydeligt, at selve skriveprocessen har et stort læringspotentiale, idet den kan 

motivere og engagere eleverne som aktive deltagere, skabe rammer for refleksion og stimulere dem til at 

tænke over læserens opfattelse af filmen.114  
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13. Bilag 

13.1 Bilag 1 – Ehris interaktive læsemodel. 
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13.2 Bilag 2 – Niels Heies udvidede læseformel. 
  

Billed-
forståelse. 

Læsning 

Billed-
afkodning. 

Layout-
forståelse 

Layout-
afkodning 

Tekst-
forståelse. 

Tekst-
afkodning. 
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13.3 Bilag 3 – PISA-undersøgelsen. 
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