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1. Indledningsafsnit  

1.1 Indledning og problemfelt  

“I undervisningen i dansk skal eleverne gennem deres skoleforløb stifte bekendtskab med dansk 

litteraturs kanon. Dansk litteraturs kanon indeholder en genre og 14 forfatterskaber i den 

obligatoriske del” (Faghæfte, 2019). Undervisning i kanonlitteratur er således en obligatorisk del af 

danskundervisningen i den danske folkeskole. Det er derfor et fordybelsesområde, læreren skal 

forholde sig til - og i særdeleshed nytænke, da teksterne er langt fra samtidens elever, som alle er 

født efter 2005. En sådan nytænkning og generel formidling af ældre litteratur til senmodernitetens 

unge kræver uden tvivl et stort arbejde fra læreren. Som kommende folkeskolelærer er det bestemt 

også et emne, der på forhånd ses som en stor udfordring, omend jeg personligt i min tid på 

læreruddannelsen selv har fundet glæden ved den ældre litteratur, som uomtvisteligt kan et eller 

andet, trods kalenderen siger 2021. Det er dog en anden sag, selv at have en forkærlighed til ældre 

litteratur og dens potentiale, og at formidle disse svære tekster af eksempelvis Herman Bang, N.F.S. 

Grundtvig og Martin Andersen Nexø til udskolingselever.  

Undervisning i ældre litteratur kræver ifølge Kanonudvalget (2004) fordybelse, indlevelse 

samt rigelig tid, fordi litteratur af sådan en sværhedsgrad vil være vanskelig at læse for mange 

elever. Dette står dog i stor kontrast til det senmoderne samfunds livsverden, som nutidens 

folkeskoleelever lever i, hvor der i større og højere grad konstant skal tages stilling til nye og 

mangfoldige indtryk i en sådan fart, at det virker fjernt for disse elever at skulle fordybe og leve sig 

ind i noget så fjerntliggende som ældre litteratur.  

Kanonudvalget (2004) peger dog samtidig på, at: “Læsning af litterære klassikere kan ved 

siden af sit hovedformål medvirke til at udvikle elevernes omverdensforståelse og især deres 

kendskab til menneskers vilkår op gennem historien, både her og i andre kulturer”. Der ligger altså 

et lærings- og dannelsespotentiale i undervisningen af ældre litteratur, men det kræver meget af 

læreren. I forlængelse heraf muliggør undervisning i ældre litteratur også folkeskolens 

formålsparagrafs forventning om at give eleverne kundskaber og færdigheder, som gør dem 

fortrolige med dansk kultur og historie, skaber rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst samt 

forbereder eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 

folkestyre (Børne- og undervisningsministeriet, 2020).  

Trods ovenstående eksplicitte forklaring og formidling af, hvordan og hvorfor undervisning 

i ældre litteratur er vigtigt, og har et stort potentiale, må læreren huske på, at det højst sandsynligt 

ikke er alle ens elever, som deler samme fascination. Derfor må læreren også indse, at det kræver 

nye didaktiske tiltag, når der skal gennemføres et litterært forløb i ældre litteratur til elever, der er 

vokset op i en verden, der ikke kunne ligge længere væk fra den, ældre tekster beskriver.   

På baggrund af ovenstående vil følgende problemformulering blive undersøgt.  
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1.2 Problemformulering   

  

1.3 Afgrænsning og begrebsafklaring    

Følgende afsnit vil afgrænse undersøgelsesfeltet i henhold til problemformuleringen. Efterfølgende 

vil problemformuleringens nøgleord blive konkretiseret.  

 

I henhold til ovenstående problemformulering er undersøgelsesfeltet afgrænset til at omhandle 

ældre litteratur i folkeskolen, herunder udskolingen, set i et multimedial didaktisk perspektiv. Med 

denne tilgang til undervisningen ønskes der at se på, hvordan, og om, denne tilgang styrker 

elevernes deltagelse i litteratursamtalen og endvidere bidrager til deres motivation og fordybelse i 

arbejdet med ældre litteratur. Trods afgrænsningen i nærværende projekt, er det velvidende, at der 

også ses på, hvornår og hvordan elevernes generelle læringsudbytte er højest. Dette til brug af en 

fagfaglig formidling senere i opgaven.    

 

 

 

 

 

Litteratursamtalen skal i dette projekt anses som en metode til at analysere samt reflektere 

over kvalitative interviews sammenholdt med skriftlige multimodale elevprodukter. Samtalen 

bygger således på Olga Dysthes tanker om, at skrivning kan øge læringspotentialet, når det bliver 

brugt i samspil med samtalen. Se sektion 3.2 for uddybelse.  

Motivation er i dette projekt forstået ved “(...) en indre bevæggrund, en impuls, en kraft, 

som er rettet mod et bestemt mål” (Laursen & Kristensen, 2016, s. 355), som i dette projekts 

undervisningskontekst skal defineres: “Motivationen skabes af selve arbejdet eller af de vilkår, 

skolen tilbyder” (Laursen et al., 2016, s. 354) samt “(...) nytænkning af begrebet, der i højere grad 

sætter fokus på motivation som noget, der opstår kontekstuelt” (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen & 

Nielsen, 2015, s. 12). Motivation skal derfor ses som en foranderlig størrelse, hvor flere faktorer 

spiller ind. Se sektion 3.3 for uddybelse.  

1.4 Læsevejledning  

Formålet med projektet er at undersøge, om brugen og tilgangen af multimodale opgaver har en 

positiv indvirkning på elevernes litteratursamtale, motivation og fordybelse i ældre litteratur. Denne 

læsevejledning skal derfor overskueliggøre projektets opbygning og afsnit.  
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Hvordan kan multimodalitet, i arbejdet med ældre litteratur, styrke eleverne i litteratursamtalen og 
ligeledes bidrage til motivation og fordybelse heraf?

Multimodalitet er i dette projekt et begreb, som dækker over, når flere modaliteter er sat sammen for at 
skabe mening og formidling. Det er således samspillet mellem de forskellige modaliteter, som danner en 
multimodal tekst. Modaliteter forstås i dette projekt ud fra Günter Kress’ opfattelse, at modaliteter er “en 
socialt og kulturelt formet ressource til repræsentation og kommunikation” (Kress, 2010b; fra Fibiger & 
Jørgensen, 2016, s. 205). Se sektion 3.4 for uddybelse.
 Ældre litteratur skal i dette projekt forstås som litteratur værende fra før 1900, da det 
empiriske datagrundlag er lavet ud fra seneste praktikperiode, hvor forløbet omhandlede 
romantikken og det moderne gennembrud. Se sektion 3.5 for uddybelse.
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Metodeafsnittet omfatter en beskrivelse af projektets videnskabsteoretiske afsæt, værende 

hermeneutik og fænomenologi. Efterfølgende præsenteres projektets undersøgelsesmetoder, som er 

kvalitative interviews og udvalgte elevprodukter. Begge undersøgelsesmetoder, som danner 

grobund for projektets empiri, er meningskondenseret, hvorfor der er foretaget bevidste til- og 

fravalg. Afsluttende vil det empiriske datagrundlag blive klarlagt. Dette indeholder de 

forudsætninger og didaktiske overvejelser, der er gjort i forbindelse med undervisningen i henhold 

til dette projekt. Endvidere vil den udarbejdet undervisningsplan også fremgå (se bilag 2).  

I teoriafsnittet bliver det teoretiske fundament beskrevet og begrundet. Der inddrages og 

redegøres først for Thomas Illum Hansens forskningsprojekt, Kvalitet i dansk og matematik (2020), 

som omhandler ny dansk forskning inden for litteraturundervisningen. I forlængelse heraf vil Olga 

Dysthes (1997) teorier om det flerstemmige og dialogiske klasserum blive inddraget, hvor fokus er 

på, hvordan skriftlighed kan bidrage til øget mundtlighed. Herefter redegøres der for Mette Pless’ 

(2015) motivationsteori, hvoraf fire ud af fem motivationsorienteringer vil blive anvendt i dette 

projekt. Dernæst klarlægges det, hvordan multimodalitet i dette projekt bliver anskuet ud fra Simon 

Fougt og Anne Løvland (2019) samt Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessens (2017) teorier med 

inddragelse af Theresa Schilhabs forskningsartikel Det, jeg sanser, husker jeg (2009). Med tanke på 

projektets problemfelt og problemformulering er det endvidere relevant at inddrage teori 

omhandlende ældre litteratur for at forstå de faktiske udfordringer ved at arbejde med og undervise i 

ældre litteratur. Hertil redegøres der for Lars Handesten og Torben Weinreich (2001) samt Thomas 

Thurahs (2020) syn på ældre litteratur i folkeskolen. I forlængelse heraf er det essentielt for 

projektet at afslutte med Thomas Ziehes (2007 & 2019) sociologiske syn på unge i dag, fordi dette 

kan sættes i kontekst til udfordringerne ved netop undervisning i ældre litteratur i 2021.  

Analyseafsnittet bygger på metode- og teoriafsnittet og er inddelt i fire sektioner for at skabe 

overblik og gennemsigtighed i projektet. Det empiriske datagrundlag analyseres ud fra teoriens 

analysebegreber suppleret med lærerens grundfaglige teoretiske baggrundsviden. Første sektion har 

til hensigt at analysere undervisningsforløbet, fordi det er det, eleverne forholder sig til i deres svar 

på interviewspørgsmålene. De resterende tre sektioner analyserer således primærinterviewene 

(eleverne) suppleret med sekundærinterviewet (lærer L) sammenholdt med de udvalgte 

elevprodukter. Dette for at analysere og undersøge, hvorvidt undervisningsforløbet har bidraget til 

elevernes litteratursamtale, motivation og fordybelse i ældre litteratur.   

I diskussionen diskuteres det videnskabsteoretiske afsæt på bagkant af opgavens udformning 

samt andre relevante synspunkter.   

I konklusionen vil der, på baggrund af analyseafsnittet, blive konkluderet på, hvorvidt 

multimodalitet i undervisningen i ældre litteratur har en positiv effekt på elevernes deltagelse i 

litteratursamtalen, motivation og fordybelse heraf.  

2. Metodeafsnit 

Følgende afsnit vil redegøre for projektets videnskabsteoretiske afsæt samt en beskrivelse og 

vurdering af de udvalgte undersøgelsesmetoder.   

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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2.1 Videnskabsteoretisk afsæt  

Følgende afsnit omhandler hermeneutik og fænomenologi, som er de videnskabsteoretiske metoder, 

dette projekt tager udgangspunkt i. Disse metoder er valgt, fordi de er det 

fortolkningsvidenskabelige paradigme (Bjørnshave, 2020), hvilket er dette projekts tilgang til de 

empiriske data og analyse heraf.  

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutik er fortolkningskunst og handler om, hvordan et udtryk kan overføres fra en anden 

verden til ens egen - og hvordan disse tolkes ud fra ens egen forståelse og forforståelse. Denne 

forståelse og forforståelse er afgørende for at kunne tolke og forstå verden på, og det er gennem ens 

personlige forståelseshorisont, hvorudfra verden anskues, at denne fortolknings- og 

forståelsesproces er mulig. Endvidere må bevidstheden rettes mod, at en hermeneutisk forståelse er 

en proces, hvorfor man går fra at forstå og fortolke enkelte dele af et fænomen (delforståelse) til at 

forstå og fortolke noget i sin helhed (helhedsforståelse). Delene kan kun forstås, hvis helheden 

inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene. Med andre ord vil man altid opnå 

nye forståelser og fortolkninger af ens forståelse af et fænomen – også kaldet den hermeneutiske 

cirkel. 

  Ved brug af den hermeneutiske metode skal opmærksomheden også rettes mod dens 

begrænsninger, hvorfor det er vigtigt at forholde sig både undersøgende og kritisk for at opnå den 

optimale fortolkning. Ligeledes skal undersøgeren være bevidst om, at ens empiriske data altid vil 

være præget af ens egen forforståelse og forforståelseshorisont, hvorfor man aldrig kan være 

neutral. (Birkler, 2005). Gennem projektets empiriske datagrundlag vil den hermeneutiske metode 

anvendes, hvorfor disse bliver genstand for fortolkning. Dette muliggør en analyse af disse 

fortolkninger samt sætter delene sammen for derefter at opnå en forståelse for en ny helhed 

(Gadamer, 2007).  

2.1.2 Fænomenologi  

Fænomenologi tilstræber at erkende og beskrive fænomener udelukkende, som de opfattes af 

sanserne. Det vil sige; gengive og forstå et fænomen ud fra subjektets perspektiv samt beskrive 

verden som den opleves ud fra subjektets tidligere erfaringer af fænomenet. Dertil må fænomenet 

vise sig for subjektet, da det ellers ikke vil kunne opfattes. 

Fænomenologiens grundlægger, Edmund Husserl, fremhæver begreberne intentionalitet, 

livsverden, eidetisk reduktion, og epoché som værende fænomenologiens videnskabsteoretiske 

nøgleord.   

Intentionalitet omhandler bevidsthedens rettethed, hvorfor denne altid er rettet mod og om 

noget. Intentionaliteten er således relationen mellem subjektets oplevelse og det oplevede, hvorfor 

den er et iboende træk ved bevidstheden.  

Livsverden vil sige den konkrete verden, vi lever i til daglig, og som opleves i et første-

personligt perspektiv, der indeholder fænomener, som ikke umiddelbart kan deles præcist med 
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nogen. Det er således subjektet og dets erfaring og oplevelse med verden, der vil være genstand for 

analyse.  

Eidetisk reduktion betyder, at undersøgeren ikke kan betvivle subjektets (i dette tilfælde 

elevens) udsagn - verden er, som denne udtrykker den.  

Epoché kan med andre ord betegnes som “domstilbageholdelse” og er essentiel i et 

fænomenologisk perspektiv under samtaler. I dette tilfælde må undersøgeren forholde sig åben og 

undrende og samtidig sætte sine egne naturlige forforståelser i parentes for at lade subjektets 

oplevelse af et givent fænomen finde sted. Dette for at gøre beskrivelser og analyser så neutrale som 

overhovedet muligt. Det er således denne tilgang, der ønskes i analysen. (Birkler, 2005).  

2.2 Undersøgelsesmetoder 

Følgende afsnit har til hensigt at præsentere de udvalgte undersøgelsesmetoder for dette projekt.  

2.2.1 Kvalitative interviews  

Til dette projekt er der udarbejdet og indsamlet data fra tre semistrukturerede interviews fordelt 

gennem to fokusgruppeinterviews med to elever i hver fra 10. årgang samt et enkeltmandsinterview 

med lærer L. Alle involverede parter har på forhånd givet tilladelse til lydoptagelse af interviewene, 

men vil blive behandlet anonymt i dette projekt. Optagelserne er efterfølgende blevet transskriberet 

med henblik på at kunne analysere materialet senere. Brinkmann & Kvale (2015a) gør i 

transskriberingsprocessen opmærksom på, at der altid vil være en fortolkningsproces, idet der i 

oversættelsen fra tale- til skriftsprog er foretaget visse vurderinger i henhold til til- og fravalg. 

Eksempelvis gengives der i dette projekt ikke stemmeleje, gestik eller følelsesudtryk, hvorfor der 

opstår en dekontekstualisering. Ligeledes vil disse interviews blive meningskondenseret således 

udsagnene bliver kortere og mere centrale i deres form (Brinkmann & Kvale, 2015b). Dette grundet 

begrænset omfang af bilag, hvorfor det også kun er de passager, der er relevante for opgaven, som 

forefindes heri.    

Interviewene er lavet med udgangspunkt i to interviewguides (se bilag 1), hvis formål er at 

give et overblik over emner samt planlagte spørgsmål, der giver plads til opfølgende spørgsmål og 

uddybning (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Med denne tilgang forsøges der som interviewer at 

lytte aktivt til det sagte, hvorfor man bevæger sig i den fænomenologiske retning og dermed 

forsøger at bevare en åben holdning til fænomenerne (Kvale & Brinkmann, 2015b). I den 

forbindelse er det væsentligt at nævne, hvordan det, trods denne tilgang, kan skabe en vis 

usikkerhed i interview med børn, da planlagte og opfølgende spørgsmål kan virke ledende, trods det 

ikke er hensigten (Brinkmann & Kvale, 2015c). Inden igangsættelse af interviewene blev emnet 

kort præsenteret i henhold til fagsprog og forståelse af spørgsmålene. Dette må der samtidig stilles 

kritik overfor, da det naturligvis kan påvirke svarene.  

Grundet COVID-19 har det haft naturlige begrænsninger og ændrede valg i forhold til de 

valgte interviewformer. Alle interviews er således foretaget over Microsoft Teams, hvilket har 

medført, at den planlagte fokusgruppe blev delt op i to grupper. Man kan derfor betvivle, om der er 

tale om et fokusgruppeinterview, da denne normalvis består af seks-ti personer. Ikke desto mindre 

blev det fundet hensigtsmæssigt at foretage gruppeinterviews med eleverne, da det kan skabe 
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tryghed, hvorfor de kan snakke frit, og der derfor kan opstå forskellige synspunkter på emnet 

(Brinkmann & Kvale, 2015).  

2.2.2 Elevprodukter  

Elevprodukterne, som er genstand for analyse i dette projekt, er de fire udvalgte elevers 

tidslinjeprodukter i Prezi, billedanalyser i Bookcreator og håndlavet plancher. Alle opgaverne 

optræder som et remedieret multimodalt produkt. Produkterne vil blive meningskondenseret, 

hvorfor det kun er udvalgte slides og plancher, som vil blive anvendt i denne opgave. Denne 

metode er valgt grundet den begrænset plads i opgaven og bilag. Hensigten med produkterne er, at 

de bliver analyseret i henhold til elevernes interviews, hvorfor de skal underbygge og kvalificere de 

udsagn, som eleverne kommer med. Derfor vil de ikke blive analyseret i sin enkelthed, men i 

samspil med elevinterviewene, hvorfor der ikke vil blive set nærmere på diskursen i elevernes 

produkter, men samspillet mellem modaliteterne.  

2.3 Empirisk datagrundlag  

Følgende afsnit vil præsentere det empiriske datagrundlag for dette projekt.  

 

Det metodiske udgangspunkt for projektet er i et stort omfang deduktivt grundet mængden af teori 

og forskning, som er de grundlæggende byggesten for besvarelse af problemformuleringen. Dertil 

er der dog indsamlet egen empiri via ovenstående undersøgelsesmetoder, som skal bidrage til 

besvarelsen heraf. Empirien er indsamlet i seneste praktik. Til denne indsamling er der udarbejdet 

og tilrettelagt et undervisningsforløb i dansk i en 10. klasse. Forløbets hovedfokus har været 

kendskab til og fordybelse i ældre litteratur i en multimedial didaktisk kontekst. Forløbet er to uger 

med 12 lektioner i alt. Endvidere har forløbet krævet til- og fravalg i forhold til oprindelige planer, 

gennemførsel og evaluering samt andre uforudsete udfordringer.  

2.3.1 Tilrettelæggelse og forudsætninger for forløb   
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Forløbet er tilrettelagt ud fra en undersøgende litteraturpædagogik, hvorfor undervisningen er 
inddelt i før-, under- og efter-arbejde (Illum Hansen, 2008). Denne tilgang muliggør en opdeling af 
de forskellige opgaver, hvorfor den faglige progression og evnen til selv at analysere og styre en 
fortolkningsproces bliver nemmere for eleverne. Forud for undervisningen var der flere møder med 
lærer L, som fortalte, hvilken elevgruppe klassen bestod af. Kendetegnende for elevgruppen var, at 
de er en homogen klasse med dygtige og aktive elever, hvorfor de godt kunne udfordres fagligt. 
Materialet for undervisningen var med udgangspunkt i et samlet kompendie med titlen fra 
romantisme til realisme, som blev tildelt af lærer L, der omhandler kendetegn, forfattere, malerier 
og tekster fra romantikken til det moderne gennembrud. Derudover blev de multimodale 
programmer og opgaver inkorporeret disse tekster. Her blev der brugt PowerPoint, håndlavet 
plancher, Bookcreator, Padlet og Prezi.
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2.3.2 Undervisningsplan  

Forløbets undervisningsplan vil være at finde i bilag 2 og 3. Her vil der fremgå to tabeller, hvor den 

ene er den overordnet undervisningsplan og den anden en tabel over, hvordan undervisningen blev 

gennemført. Disse forløb skal ses i samlæsning af analysen heraf.   

3. Teoriafsnit  

Følgende teoriafsnit vil redegøre for og begrunde projektets teoretiske fundament.  

3.1 KiDM-projektet  

Thomas Illum Hansen er hovedskribent og overordnet projektleder i forsknings- og 

udviklingsprojektet Kvalitet i Dansk og Matematik, som er ny dansk forskning inden for 

litteraturundervisningen. Projektets formål er at skabe bedre kvalitet i dansk gennem en dialogisk, 

skabende og undersøgende (litteratur)undervisning (Illum Hansen, 2020). Ifølge forskningen skal 

dette ske gennem en undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik. Her skal læreren og elever, via 

undersøgende litteraturundervisning, arbejde med afsæt i egne oplevelser af tekster som grundlag 

for analyse og fortolkning i et fællesskab, som er præget af dialog og aktiv lytning. Således bliver 

målet en skabende og åben tilgang, hvor eleverne på én gang undersøger en teksts verden og 

derigennem også sig selv og deres omverden (Illum Hansen & Elf, 2017, s. 99).  

           Ovenstående type undervisning 

kan imødekommes af Illum Hansens 10 

anbefalinger (figur 1), som er lavet på 

baggrund af resultaterne fra KiDM-

projektet. De 10 anbefalinger har fokus 

på æstetik og undersøgelse i dansk, hvor 

elevernes kompetence inden for analyse 

og fortolkning gennem en dialogbaseret 

tilgang til tekster m.m. også er i fokus. 

Disse anbefalinger vil indgå i analysen 

af undervisningen.             

                

      Figur 1 (KiDM-projektets 10 anbefalinger)  

3.2 Olga Dysthe  

Med inddragelsen af Thomas Illum Hansens forskningsprojekt er det relevant også at inddrage den 

norske lærings- og klasserumsforsker Olga Dysthes teorier om Det flerstemmige og dialogiske 

klasserum. Dysthes læringssyn hviler på en dialogisk undervisning, hvor der lægges vægt på socialt 
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samspil i interaktionen mellem læreren og eleverne og eleverne imellem. I forlængelse heraf peger 

Dysthe på samspillet mellem skrivning og samtale, som et overordnet princip og en af de vigtigste 

strategier for at fremme det dialogiske klasserum, hvor eleverne kan udvikle og opnå kundskab og 

forståelse. Det er i dette samspil, at læringspotentialet øges.   

I den forbindelse deler Dysthe Lev Vygotsky og Mikhail Bakhtins syn om, at forståelse ikke 

overføres direkte fra én person til en anden. Læring er en social proces, hvor mening skabes 

gennem dialog. Læringspotentialet er derfor højt, når flere stemmer og synspunkter mødes og 

udfordrer hinanden.  

Grundet dette projekts empiriske datagrundlag lægges der vægt på Dysthes teorier om 

skrivning som en grundlæggende byggesten til litteratursamtalen. Dette fordi skrivning, ifølge 

Dysthe, er en forudsætning for mundtlighed. Ligeledes øges elevdeltagelsen samt 

flerstemmigheden, da alle elever skriver, mens kun et fåtal er mundtlige aktive. (Dysthe, 1997).  

Denne tilgang til det skriftlige, som udgangspunkt for det mundtlige, vil indgå i analysen 

samt begreberne engagement, elevdeltagelse og højt forventningsniveau. Se bilag 4 for nærmere 

beskrivelse af begreberne. 

3.3 Motivation  

Ud fra Mette Pless et al. kan motivation inddeles i fem orienteringer. I dette projekt vil fire af dem 

blive gjort rede for – videns-, mestrings-, relations- og involveringsmotivation.  

 

Vidensmotivation omhandler vidensbegær, nysgerrighed og en optagethed af omverden, hvor 

eleverne bliver motiveret og fanget af undervisningen, som handler om verden omkring dem. Ved 

denne motivationsorientering foreligger der en interesse hos eleverne, som enten omhandler det 

kendte eller ukendte, hvilket kan medvirke til en vekselvirkning, hvorfor eleverne kan relatere 

emnet til dem selv. Elever, som er vidensmotiveret, er derfor optaget af at udvide deres horisont 

samt trække emnet tæt ind på deres egen identitet og verden.  

  Mestringsmotivation er i korte træk, hvorvidt man tror på sig selv, og om man kan løse den 

konkrete opgave. Derudover er mestringserfaringer og -forventninger tæt forbundet, da de begge 

udvikles i de læringsmiljøer, som eleverne befinder sig i. Ved mestringsmotivation spiller elevernes 

skoleerfaringer også en rolle. Gode skoleerfaringer er lig større opgaveløsningssucces modsat 

dårlige skoleerfaringer. Ligeledes er progression og udfordring en essentiel del af 

motivationsorienteringen, da eleverne skal udfordres, så det ikke bliver for nemt og omvendt, så det 

ikke er for svært. Her er det afgørende, hvordan læreren stilladserer opgaverne. Afsluttende har 

interesse en stor rolle i mestringsmotivation, da det oftest er i samspil med interesse, at elever også 

mestrer et fag eller opgave. 

Relationsmotivation er relationen mellem elever-elever og lærer-elever. Relationen eleverne 

imellem har stor betydning for manges skolehverdag, da det er med hinanden, der laves opgaver og 

generelt omgås med. Derfor er det vigtigt, at den enkelte elevs trivsel i klassen er god, hvorfor 

eleven motiveres af at komme i skole. Ligeledes er relationen mellem læreren og elever essentiel 

for motivationen, da læreren har stor indflydelse herpå. Elever motiveres af en åben, tillidsfuld, 
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sjov, respektfuld, lyttende og forstående lærer, som ser og oplever sine elever. En sådan lærer 

påvirker eleverne til gerne at ville præstere og ikke skuffe læreren.  

Involveringsmotivation omhandler læreprocesser og deres design i henhold til, hvordan 

eleverne kan tilgå dem og selv sætte deres præg, så de oplever medbestemmelse og dermed 

involvering, som kan være motiverende. Endvidere er variation en væsentlig faktor i 

undervisningen, da det muliggør flere forskellige typer læreprocesser, hvor eleverne kan fordybe sig 

og være medskabende og -producerende i det faglige indhold og læreprocessen. (Pless et al., 2015).  

3.4 Multimodalitet  

I forlængelse af sektion 1.3’s, multimodalitet, definition suppleres Simon Fougt og Anne Løvlands 

multimodalitetsteori i en socialsemiotisk forståelse hertil. Denne baseres på Gunther Kress og Theo 

Van Leeuwens definitioner herom, og omhandler, hvordan forholdet mellem semiotiske ressourcer, 

meningsskabelse, og sociale kontekster, sammenhæng vi kommunikerer i, anvendes i den konkrete 

kontekst. Med andre ord, hvordan det overordnet multimodale samspil optræder (Fougt & Løvland, 

2019). Hertil er det endvidere væsentligt at inddrage Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessens teori 

om at lære med krop og sanser. De peger på, hvordan æstetiske oplevelser og erfaringer med 

kroppen og sanserne har en positiv indvirkning på læring, når tekstpraksissen er multimodal. 

Således skriver de: “Endvidere fremstilles sanselig erfaring som både en vigtig stimulans og som 

noget, vi har behov for at mestre (...) således knyttes læring til erfaring, når sanser møder konkrete 

materialer og sanselig virkelighed” (Maagerø & Tønnessen, 2017, s. 144). Samme syn deler Fougt 

og Løvland, når de skriver: “(...) det at skabe tekster på grundlag af etablerede tekster er et godt 

udgangspunkt for læring. (...) at skabe tekster ved hjælp af andre modaliteter end dem, som findes i 

den tekst, man tager udgangspunkt i, kan være en god måde at lære på” (Fougt & Løvland, 2019: 

Jewitt, 2008; Kress, 2001). Set i et neuropsykologisk perspektiv af, hvordan mennesker generelt 

lærer og husker bedst, giver det også mening at inddrage multimodale aspekter i sin undervisning, 

da dette kan inkludere alle menneskets sanser: visuel, auditiv, kemisk, olfaktion og taktil. Ifølge 

Theresa Schilhab (2009) husker hjernen bedst, når der er flere sanser i spil, da man lettere vil kunne 

associere det til noget konkret - og det konkrete huskes bedst.   

3.5 Ældre litteratur  

Jævnfør ovenstående indledning og problemfelt er det som bekendt obligatorisk at arbejde med 

ældre litteratur i folkeskolen. Eftersom ældre litteratur er projektets genstandsfelt, findes det 

relevant at uddybe, hvad ældre litteratur er og kan i folkeskolen. I forlængelse heraf vil Lars 

Handesten og Torben Weinreichs teori om litteraturhistorie samt Thomas Thurahs perspektiv på 

ældre litteratur inddrages i følgende afsnit.  

At undervise i ældre litteratur bliver af Handesten omtalt som en byrde. Ikke desto mindre 

fordi der skal bruges nok tid, og at ældre tekster synes at dele klassen i to - dem som forstår, og dem 

som ikke forstår. Ligeledes kan lærerens manglende faglighed if. ældre tekster også vanskeliggøre 

læringsprocessen. Derudover er sproget en naturlig barriere. Således udtaler Handesten: “(...) især 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 10 

den ældre litteratur er svær for eleverne at tilegne sig på grund af dens anderledes sproglige udtryk 

og fremmedartede forestillinger om verden” (Weinreich & Handesten, 2001, s. 213).  

Trods byrden mener Handesten alligevel, at ældre litteratur kan skærpe elevernes nationale 

forståelse, deres historiske og sproglige bevidsthed samt viden og udstyre dem med en kulturel 

kapital, som kan styrke deres almene dannelse. I den sammenhæng peger også professorer i dansk 

litteratur Ivy York Möller-Christensen og Johnny Kondrup på, at:  

  

”Det enkelte litterære (kunst)værk formidler bl.a. et menneskes - en forfatters eller 

kunstners - oplevelse, forståelse og fortolkning af sit eget liv, det omgivende samfund og tiden med 

dens strømninger, begivenheder, magtforhold osv. (...) Læseren får netop gennem litteraturhistorien 

foræret en uvurderlig mulighed for gennem indlevelse, fantasi og empati at forstå andre tiders 

mennesker og samfund, at få indsigt i deres oplevelser og livssyn (..) Litteraturhistorien (..) åbner 

herved for en forståelse af det, der umiddelbart virker fremmed for os, den bidrager til skabelsen af 

historisk bevidsthed” (Möller-Christensen & Kondrup, 2013). 

 

I forlængelse af ovenstående peger Thomas Thurah på nogle didaktiske tilgange, som kan anvendes 

i arbejdet med ældre litteratur. Her vil begreberne arkivering og aktualisering blive anvendt i 

analysen. Se bilag 4 for nærmere beskrivelse af begreberne.   

3.6 Thomas Ziehe  

Qua projektets problemfelt og omdrejningspunkt i ældre litteratur er det relevant at inddrage 

Thomas Ziehes sociologiske syn og teori om unge og samtidens øgede individualiseringstendenser 

og kulturvaner. Ziehe peger på populærkulturens dominans, som i dag er smeltet sammen med de 

unges hverdagsliv. Populærkulturen er allestedsnærværende og konstant tilgængelig grundet den 

digitale udvikling med især sociale medier som frontløber. Denne udvikling medvirker til, at de 

unge i dag kan selektere i deres overflod af informationsstrømme og kulturudbud i en globaliseret 

verden, hvilket bidrager til de unges mentale egenverden (Ziehe, 2019) som en relevanskorridor 

(Ziehe, 2007). Med dette mener Ziehe, at de unges dominerende egenverdener bliver målestokke 

for, hvad de finder nyttigt, meningsfuldt og acceptabelt, hvorfor de, i en skolekontekst, kan have 

svært ved at forstå vigtig- og nyttigheden af skolens faglige indhold. Der opstår en snæverhed i 

relevanskorridorerne, når elevernes opfattelse af “verden” bliver tilpasset egenverdenens subjektive 

kikkertsyn, hvilket vanskeliggør elevernes åben- og nysgerrighed over for fremmedheden (Ziehe, 

2007). Eksempelvis opgaver om Grundtvig og tekster fra det moderne gennembrud, fordi elevernes 

egne opfattelser af, hvad der er relevant for dem, er lysår fra det 19. århundredes liv.    

4. Analyseafsnit  

Nedenstående analyseafsnit vil analysere det empiriske datagrundlag med udgangspunkt i det 

teoretiske fundament. Afsnittet vil blive inddelt i fire sektioner. I sektion 4.1 inddrages KiDM-

projektets 10 anbefalinger (Figur 1), markeret med blå, hvorfor undervisningsforløbet analyseres i 

henhold til strukturering og tilrettelæggelse samt gennemførsel heraf. Denne analysedel er valgt, 
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fordi det er relevant at se på, om undervisningen har haft den ønskede effekt set i sammenhold til de 

resterende sektioner. Sektion 4.2 vil analysere elevernes generelle opfattelse af egen læring, aktiv 

deltagelse i litteratursamtaler og motivation for danskfaget. Denne analysedel er relevant set i lyset 

af de resterende to sektioner, hvor der bliver analyseret specifikt i henhold til ældre litteratur og 

multimodalitet. At have en gængs opfattelse af elevernes syn på egen læring er essentiel set i det 

samlede læringsperspektiv og til en fagfaglig formidling. Sektionerne 4.3 og 4.4 vil, som nævnt, 

være med henblik på elevernes udsagn om ældre litteratur generelt og dernæst med inddragelsen af 

multimodale opgaver. Disse sektioner er valgt, da det er væsentligt for dette projekts undersøgelse, 

hvorvidt eleverne finder ældre litteratur svært, spændende eller kedeligt samt, hvordan de opfatter 

inddragelsen af multimodalitet i et forløb herom.  

4.1 Strukturering af undervisningen 

Undervisningen er som nævnt struktureret ud fra før-, under- og efter-arbejde. Denne tilgang er 

anvendt med hensigt på at aktivere elevernes forforståelse. Især med et emne som ældre litteratur er 

det essentielt at holde eleverne i hånden undervejs. I forlængelse heraf var det vigtigt at strukturere 

og tilrettelægge undervisningen, så den skaber sammenhæng mellem formål, mål, indhold og 

aktiviteter, hvorfor det primære formål var, at eleverne blev bekendte med, lærte om og fik en 

forståelse for de litterære og samfundsmæssige perioder romantikken og det moderne gennembrud 

gennem multimodale opgaver. Hertil var et overordnet elevlæringsmål:  

 

- Jeg kan arbejde med og udarbejde multimodale præsentationer med udgangspunkt i ældre 

litteratur.  

 

Målet retter sig mod undersøgelser og fordybelse af den ældre litteratur, men med mulighed for, at 

eleverne opnår egen tolkning og tilgange til, hvordan de vil designe og behandle samt bearbejde 

deres indtryk og tolkninger.  

I forlængelse heraf har indholdet og organiseringen af undervisningen lagt op til at opfylde 

disse, hvorfor de samtidig har haft til opgave at forsøge at skabe en dialogisk, skabende og 

undersøgende undervisning, idet opgaveformuleringernes hensigt har været, at der ikke fandtes et 

rigtig eller forkert svar. Gennem undersøgende samtaler, i arbejdet med eksempelvis maleriet Bella 

og Hanna af C.W. Eckersberg, udarbejdede eleverne små produktionsopgaver i Bookcreator (se 

bilag 5), som skulle skabe en begrundede og berigede forståelse af malerierne. Dette skulle give 

eleverne bedre forudsætninger for at skabe dialog, debat og indgå i samtalerne på klassen og i 

grupper. Hertil har elev A udtalt, at hvis hun skulle deltage i en dialog på klassen eller grupper, så 

må: “Det gerne være noget, man kan diskutere, så der kan være forskellige holdninger til det” og 

elev D siger: “Men ellers at det er interessant og spændende, og man ikke bare smider nogle 

spørgsmål ud og derefter samler op - det er godt, hvis man laver noget andet og får hele klassen 

med på det” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  

Endvidere har de multimodale opgaver været med konkrete og visuelle eksempler på, 

hvordan man kunne gøre (se bilag 6). Denne tilgang har ligeledes haft til hensigt at vække elevernes 

interesseudvikling. I den forbindelse har undervisningen haft til formål at skabe en faglig 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 12 

progression gennem mestringsorienterede mål og evalueringsformer. Hertil har stilladseringen 

været fleksibel, idet der er blevet vist en metode og guidning til eleverne, så de ikke blev kastet ud i 

undersøgelser og brugen af ukendte programmer med ansvar for at mestre praksis selv. Disse 

modelleringer har dog aldrig været fastlagte i sådan en grad, at eleverne ikke selv har skulle, eller 

kunne, tage stilling til deres udformning og svar selv.  

KiDM-projektets anbefaling 6-10 analyseres som grundstene i undervisningsforløbet, fordi 

det bygger på æstetik i form af ældre litteratur og multimodale opgaver. Her er der tale om 

æstetiske tekster i form af eksempelvis Udslidt af H. A. Brendekilde samt H. C. Andersens 

Skyggen. Disse udpluk af indholdet i undervisningsforløbet vakte uden tvivl forundring og 

fremmedhed hos mange af eleverne grundet deres unikke karakter, fordi der i Skyggen er en dobbelt 

personlighed i hovedpersonen og de visuelle forfærdeligheder i datidens samfund i maleriet. 

Ligeledes blev der prioriteret at skabe langsommelighed og fordybelse i fortolkningsarbejdet. Dette 

betød samtidig også, at denne prioritering gik ud over den multimodale produktion i form af 

tidslinjen, hvor hensigten var, at eleverne skulle have haft omkring 10-12 minutter i slutningen af 

hver time til at tilføje nye ting. Men grundet et behov for netop langsommelighed, fordybelse og tid 

til de andre multimodale opgaver, blev dette aldrig en realitet. Uden at kende til den oprindelige 

plan kommenterede elev A netop på denne manglende tid til nedskrivning og tilføjelser af tidslinjen 

i spørgsmålet om, hvorvidt det lærte hang bedre fast i hukommelse i arbejdet med tidslinjen:  

 

“Ja det synes jeg. Jeg synes måske bare, at vi skulle have haft lidt tid til slut i hver time til at skrive 

det ind i sin tidslinje. Jeg tror, at det så kunne have været blevet mere detaljeret. Men jeg synes, at 

det var fedt at lave tidslinjen, fordi man sammensatte alt det man havde lært i én ting. Jeg synes det 

hang bedre fast i min hukommelse” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  

 

Udsagnet vidner om, at det kunne have tilføjet mere læring og fordybelse i arbejdet og udførelsen af 

den multimodale tidslinje med lidt skrivetid til slut i hver time, hvilket også Dysthe peger på som 

metode for en dialogisk undervisning.   

4.2 Læring, samtale og motivation 

I henhold til elevernes generelle læringsudbytte udtaler alle fire, at de lærer bedst, når der er 

variation, gruppearbejde og inddragelse af anderledes opgaver i undervisningen. 

 

Elev A: “Jeg synes, der skal være variation i undervisningen. Så det ikke bare er læs en tekst, 

besvar nogle spørgsmål og samle op på det bagefter. Der må gerne være gruppearbejde og 

anderledes opgaver og multimodale opgaver og større projekter.”  

Elev B: “Jeg er enig. Jeg kan godt lide små projekter med forskellighed under måske et stort 

emne.” 

Elev C: “Jeg tror, at jeg lærer bedst, når jeg skulle lave de der forskellige opgaver, som du lavede, 

i grupper. Der hvor vi brugte de forskellige programmer. Der tror jeg, at jeg lærte bedst.” 

Elev D: ”Jeg lærer godt i grupper” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  
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Disse udsagn vidner om tydelig involveringsmotivation hos eleverne som en forudsætning for 

læring. Ligeledes ligger der et stort læringsudbytte i, hvis eleverne arbejder i grupper, hvorfor det 

sociale samspil i interaktionen med hinanden er vigtig for deres læring, som også Dysthe fremhæver 

det. Derudover vil eleverne gerne arbejde med anderledes opgaver, hvor der gerne må indgå 

multimodalitet i form af forskellige didaktiske værktøjer. Det er interessant, at elev A bevidst 

nævner multimodalitet og elev C refererer hertil. Dette kan skyldes, at eleverne ubevidst oplever 

bedre læring i arbejdet med flere sanser, som multimodale opgaver indeholder, og som samtlige 

teoretikere under sektion 3.4 peger på i deres undersøgelser og forskning. Denne æstetiske tilgang i 

undervisningen understøttes også i ovenstående sektion, 4.1, hvor KiDM-projektets anbefalinger 

herom er blevet inddraget. Det er således noget, eleverne profiterer af i henhold til deres 

læringsudbytte. Derudover kan en varieret undervisning skabe substantielt engagement hos 

eleverne, fordi de inddrages og dermed føler sig vigtige i forhold til undervisningen. Et substantielt 

engagement hos eleverne kan desuden fordre fordybelse, fordi der er oprigtig interesse. 

 

Hvis eleverne skal deltage i dialog på klassen eller i grupper, siger tre ud af fire alle sammen,  

at det skal være interessant:  

  

Elev B: “Hvis det interesserer mig.” 

Elev D: “Det skal være noget, som jeg ved noget om. Men ellers at det er interessant og 

spændende.” 

Elev C: “Jeg er enig – det skal være interessant” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).   

 

Dette vidner om elever, der også er drevet af videns- og mestringsmotivation, hvis de skal være 

mundtligt aktive og deltagende. Det er vigtigt for eleverne, at det er interessant, men også at de er 

sikre i stoffet, så de siger de rigtige ting. Hvad der opfattes som interessant er imidlertid elevernes 

egen subjektive vurdering, hvilket kan give udfordringer for læreren. Eksempelvis siger elev B, til 

spørgsmålet om hvad hans generelle motivation for dansk er, at: “Dansk. Jeg har det sådan lidt, at 

det er bare et fag, man har. Det er ikke fordi jeg er træt af det, det er et fint nok fag” (Personlig 

kommunikation, 24. februar, 2021). Elev Bs snævre relevanskorridor finder normalvis ikke plads til 

et fag som dansk i hans egenverden, hvorfor han ikke er specielt åben og nysgerrig på den nye 

fremmedhed, der kan opstå i danskfaget. Dog siger han i forlængelse af spørgsmålet om holdningen 

til dansk, at: “I 9. klasse, hvor vi havde om krigen. Det synes jeg var rigtig spændende, fordi jeg 

blev klogere” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021). Her blev elev Bs interesse vakt, 

hvilket betød, at han valgte indholdet til. Dertil må det understreges, at det at kunne skabe interesse 

blandt eleverne er essentielt, da det kan bidrage til, at de vælger faget til og derfor gerne vil være 

deltagende. 

 

I forlængelse af elev Bs motivation for danskfaget udtaler hans klassekammerater, at også 

læreren har en afgørende rolle i forhold til deres motivation herfor. Således snakkede elev C og D 

om:  
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Elev C: “Altså nu er det jo meget sjovt, fordi vi har lærer L – hun er ret sjov.”  

Elev D: “Det har meget at sige, hvordan læreren er ift. Min motivation. Er det en kedelig eller sjov 

lærer – og hvordan læreren planlægger undervisningen, har meget at sige for mig.” 

Elev C: “Ja, hvis man nu har en dødssyg lærer uden humor, så er det ikke sjovt.”  

Elev D: “Selvfølgelig har klassekammeraterne også noget at sige, men primært lærerne og deres 

planlægning har stor betydning” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  

 

Det fremgår tydeligt, at læreren har altafgørende betydning for de to elevers engagement og 

deltagelse i danskundervisningen, hvorfor læreren har et naturligt stort ansvar for at være dén 

person, der skal bringe motivationen og interessen frem hos eleverne. Denne relationsmotivation 

peger lærer L også selv på, som en vigtig faktor for at skabe motivation i undervisningen. Om sin 

egen undervisningstilgang siger hun:  

 

“Jeg forsøger altid at være nærværende og gøre det nutidigt. Med humor, ro, ros og anerkendelse 

kommer man længst. Jeg får tit at vide, at de glæder sig til at komme ind til mig, fordi jeg altid er i 

godt humør - og det er jeg også. Og så er mit allervigtigste udgangspunkt, at jeg vælger kun noget, 

som jeg selv synes er spændende. Så det er det første, jeg gør, og så prøver jeg altid at afgrænse 

det, så det har et fokus” (Personlig kommunikation, 18. februar, 2021). 

 

Lærer Ls tilgang til undervisningen har uden tvivl givet eleverne en lyst til at have dansk sammen 

med hende, fordi det er sjovt. Med en rosende, sjov og anerkendende lærer skaber man også et højt 

forventningsniveau og styrker dermed elevernes selvrespekt, hvorfor de vil byde mere ind.  

4.3 2004-unge vs. før 1900-tallets litteratur 

Når man spørger eleverne, hvad deres umiddelbare tanker er, når de får at vide, at de skal 

undervises i ældre litteratur, er svarene, at det kan være tungt og kedeligt samt et svært sprog. Elev 

A opsummerer med sit svar også de andres, når hun siger, at: “Sproget er jo svært. Det er svært at 

vænne sig til” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021), hvilket også stemmer godt overens 

med Lars Handestens konklusion på, hvorfor ældre litteratur er et komplekst emne i folkeskolen. 

Sproget er en naturlig barriere, hvilket kan demotivere eleverne i arbejdet med ældre litteratur. 

Ligeledes kan det svære sprog være en årsag til, at mange elever ikke altid forstår teksternes 

indhold, hvorfor det ofte kan lede til en monologisk klasseledelse frem for dialogisk. For at bryde 

med det komplekse sprog og dermed motivere eleverne i arbejdet med ældre litteratur peger de på, 

at:  

 

Elev C: “Man kunne læse teksten højt – eller lave en video – eller inddrage billeder. Jeg vil huske 

det bedre, hvis der var billeder omkring teksten. Det kan give en bedre forståelse.” 

Elev D: “Jeg er enig. Jeg husker også bedre, hvis der er billeder inkorporeret.” 

Elev A: “Du lavede det også sådan, at der var nogle opgaver, hvor der var mulighed for selv at 

vælge imellem f.eks. tre forskellige billeder eller andet – så at have valgt noget, som man selv synes 

var spændende var motiverende.” 
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Elev B: ”Jeg synes det kommer an på opgaverne, og hvordan de er stillet op på. Jeg synes, at den 

måde du gjorde det på, var en god måde. At der var andre måder at gøre det på var fedt” 

(Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  

 

Elev C og D er enige i, at billeder kan være et godt værktøj til at forstå ældre tekster bedre. At have 

noget visuelt har tilsyneladende en positiv effekt på forståelsen. Det er også billeder, Theresa 

Schilhab peger på, som værende det bedste middel, hvis hjernen skal huske noget. Dette fordi 

billeder er konkrete og det konkrete huskes bedst, hvilket også er det elev C og D fortæller. 

Ligeledes peger elev C på, at højtlæsning har en god effekt. Dette kan skyldes, at der ved 

højtlæsning vil foregå en social proces, hvor der skabes mening gennem dialog, hvorfor flere 

stemmer mødes i arbejdet med at forstå ordene og sammenhængen i teksten. Det er, som Dysthe 

peger på, her, læringspotentialet kan øges, når samspillet opstår gennem dialog. Der blev ligeledes 

foretaget højtlæsning af Lønningsdag i undervisningen (se bilag 3). 

Elev A og B peger begge i den retning, at det er vigtigt for dem, hvilke opgaver de bliver 

bedt om at udføre. Her tyder det igen på, at medbestemmelse og anderledeshed i valg af opgaver har 

en positiv effekt, ligesom i ovenstående analysedel, sektion 4.2, hvor eleverne også pegede på, at de 

lærte bedst og var mest motiveret, når de blev involveret i en varieret undervisning.  

I forlængelse af ovenstående fortæller elev C ligeledes, hvordan hun oplevede, at det blev 

nemmere at forstå ældre litteratur:  

 

“Den powerpoint som du havde med, synes jeg gav god mening, fordi man lige fik en viden på 

forhånd. Det synes jeg var godt, for så havde man også noget materiale til de andre opgaver, som 

du kom med. Det var fedt, at man ikke bare blev kastet ud i noget og selv måske skulle google sig til 

tingene, men fik ligesom sit forarbejde” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  

 

I udsagnet fortælles, at elev C via før-arbejdet fik aktiveret sin forforståelse, som hjalp hende til 

bedre at kunne læse og forstå de efterfølgende tekster selv. Ligeledes forklarer hun, hvordan 

powerpointen var med til at guide hende rundt i perioderne. Dette kan skyldes, at der i 

powerpointen var mange billeder til teksten, som elev C lige har peget på som værende en 

motiverende faktor for at forstå ældre litteratur. Disse didaktiske tilgange stemmer ligeledes godt 

overens med KiDM-anbefalingerne i sektion 4.1 samt den didaktiske tilrettelæggelse med før-, 

under- og efter-arbejdet. Samme tilgang med aktivering af forforståelse og inddragelse af billeder er 

ligeledes noget, som lærer L også anvender, når hun skal undervise i ældre litteratur:  

 

“Jeg prøver at give dem en forhåndsforståelse af perioden. Ift. til romantikken, som også er ældre 

litteratur, så har jeg fokus på at forstå romantikken billedmæssigt over for det moderne 

gennembrud. De er nemlig gode grundet de kontraster, der er – da de er meget tydelige. Teksterne 

er sværere end billederne, så de kræver mere forklaring og guidning, hvor billeder kan man 

umiddelbart bare lige se det. Derfor er billeder et godt værktøj til at forstå perioden” (Personlig 

kommunikation, 18. februar, 2021). 
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Trods det vanskelige sprog siger samtlige fire elever dog, at de faktisk synes, at det kan være 

spændende nok, når de kommer i dybden med ældre litteratur. Elev D siger blandt andet:  

 

“F.eks. hvis man trækker det moderne gennembrud til eksamen, så vil jeg umiddelbart være træt af 

det, men efter vi har arbejdet med det, så synes jeg jo faktisk, at det er et godt emne, fordi der er 

meget at snakke om. Men det lyder jo kedeligt, men når man kommer i gang, er det egentlig meget 

spændende” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  

 

At ældre litteratur kan være spændende for en elev født i 2004 vidner om, at det, som Handesten og 

Ivy Möller-Christensen og Johnny Kondrup påpeger som værende det positive ved ældre litteratur, 

giver muligheden for at leve sig ind i og forstå andre tiders mennesker og samfund. Ligeledes 

fortæller elev A og B, at: ”Man får et indblik i samfundet dengang, når man læser ældre litteratur. 

Det er spændende at se, hvordan det har udviklet sig.” og “F.eks. med Lønningsdag synes jeg det 

gav et godt indblik i tiden dengang - også når det ligger så langt fra en selv og ens egen hverdag” 

(Personlig kommunikation, 24. februar, 2021), hvorfor eleverne opnår en historisk bevidsthed som 

en kontrast til deres egen hverdag. Her har eleverne tilvalgt den ældre litteratur ind i deres 

egenverden, hvorfor de åbner sig for den fremmedhed, der er. I den forbindelse får eleverne et syn 

på datidens liv sammenholdt med deres eget, hvorfor det kan styrke dem i deres almene dannelse, 

som Handesten også påpeger som et væsentligt output i forbindelse med ældre litteratur.  

4.4 Multimodalitet i ældre litteratur  

Elevernes erfaringer med multimodalitet i undervisningen er blandet. Kun elev B har ikke arbejdet 

med multimodale opgaver før dette forløb: “Jeg har ikke arbejdet med det, før vi havde det med dig, 

men jeg synes det giver god mening” (Personlige kommunikation, 24. februar, 2021). De tre andre 

elever har arbejdet med forskellige variationer af multimodale opgaver. Elev A: “Har arbejdet med 

det før. Jeg synes det fungerer ret godt, da det bliver mere varieret og man kan være meget mere 

kreativ.”, elev C har: “Arbejdet meget i Bookcreator. Og så har jeg lavet mange plancher – det kan 

jeg godt lide, for det er meget kreativt. Det, at jeg kan gøre det på min måde, synes jeg er fedt.” og 

elev D: “Har lavet mange små film, hvor jeg har vist eller fortalt noget om et emne. Jeg synes, at 

det er en god måde – og jeg fulgte måske lidt mere med, når andre viste en planche, powerpoint 

eller film” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021). Fælles for alle fire elever er, at de godt 

kan lide at arbejde med multimodale opgaver og små produktioner, som også er et af formålene 

med forløbet som nævnt i sektion 4.1. Det er ligeledes en del af KiDM-anbefalingerne, der også er 

beskrevet og inddraget i undervisningen. Dette ser således ud til at have en positiv effekt blandt 

eleverne. 

Men henblik på den pågældende undervisning, som eleverne har været igennem, bliver de 

forholdt spørgsmål til de forskellige arbejdsopgaver, som de skulle igennem i forløbet i ældre 

litteratur. Til spørgsmålet om, hvordan det var at arbejde med de forskellige programmer, svarer de 

alle sammen, at det var sjovt at arbejde med de forskellige multimodale opgaver. Eksempelvis siger 

elev A: ”Jeg synes det er vildt sjovt at lave en planche (se bilag 7 planche). Man kan gøre det meget 

til ens eget. Men jeg synes også det var sjovt at arbejde med Prezi. Jeg har også brugt det 
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efterfølgende til andre projekter, da det kan meget mere end powerpoint f.eks.” (Personlig 

kommunikation, 24. februar, 2021). Som det var tilfældet ved den generelle læring, sektion 4.1, går 

mestrings- og involveringsmotivation igen hos elev A, som lægger vægt på, at de multimodale 

opgaver var gode at arbejde med, fordi hun selv kunne sætte sit præg på dem og på den måde var 

medbestemmende. Ligeledes vækker opgaverne en interesse, fordi det er sjovt at arbejde med.  

 

I forlængelse af ovenstående spørgsmål blev eleverne også spurgt om, hvilken indvirkning de 

multimodale opgaver havde på deres læring. Her siger eleverne således:  

 

Elev A: “At lave en tidslinje og et mind-map synes jeg hjælper helt vildt meget til at skabe et 

overblik over perioderne. Det har hjulpet mig meget med at huske.” 

Elev B: “Jeg synes, at det var godt. Det gav et godt overblik over hele perioden. Ja, man kunne da 

godt have skrevet det i et word dokument, men her kunne man selv designe og man bruger også 

mere tid på det – og på den måde synes jeg, at det hænger bedre ved.” 

Elev C: “Jeg synes, at jeg har lært mere om det moderne gennembrud bare den tid, du havde os 

end i 9. klasse, fordi der var flere spændende ting, vi skulle lave. Jeg har en fornemmelse af, at det 

sidder bedre fast i mit hoved, fordi jeg lavede den her tidslinje. Det synes jeg, at jeg lærte meget 

af.” 

  

  

 

Samtlige fire elever peger på, at de bedre kan huske det faglige indhold. Dette kan skyldes, at der i 

de multimodale opgaver bliver anvendt mange af menneskets sanser, som er med til at skabe 

æstetiske oplevelser og erfaringer med kroppen, hvilket har en positiv indvirkning på elevernes 

læring, når de skal arbejde multimodalt. Det er også denne æstetiske sanse- og kropserfaring som 

både Fougt og Løvland, Maagerø og Tønnessen samt Theresa Schilhab peger på i deres 

undersøgelser og forskning. Endvidere fortæller elev D om, hvordan han lærte meget af at skabe en 

multimodal produktion selv, hvor han selv kunne fortælle og skrive det, som han fandt relevant. I 

forlængelse heraf svarede samme elev, da han blev foreholdt spørgsmålet, om hvorvidt disse 

opgaver hjalp til at byde mere ind på klassen, at: “Jeg var mere sikker i stoffet” og elev A og B 

fortalte, at: “Det gav i hvert fald et større overblik. Man kunne lige bladre rundt i sin tidslinje, 

hvilket gjorde det nemmere lige at byde ind med sit” og “Jeg synes, at det gjorde det nemmere, 

fordi billederne også fortalte meget frem for teksten. Det hjalp mig til at byde ind” (Personlig 

kommunikation, 24. februar, 2021).  

Elevernes mundtlige deltagelse i litteratursamtalerne har givetvis været højere og bedre, 

fordi de har støttet sig til deres skriftlige produktioner undervejs i forløbet. Derudover kommer 

billederne igen i spil som værende en metode til at forstå og huske bedre og dermed også have 

bedre muligheder for at byde ind. Denne skrivning-før-samtale kan bidrage til dialogen i klassen, 

men også internt i gruppearbejdet, hvor elev C og D ordret siger, at: “Det gav bedre mening – det 

sad bedre fast. Også at vi skulle lære de andre i klassen noget i de der gruppepræsentationer” og 

“Det med at give sin viden ud til andre, gjorde det mere spændende og nemmere med opgaverne” 

(Personlig kommunikation, 24. februar, 2021). Elevdeltagelsen og flerstemmigheden i 
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litteratursamtalerne er således højere, når de har siddet og bearbejdet noget skriftligt, enten som 

planche, Bookcreator eller tidslinje i Prezi (se bilag 7 planche og tidslinje), hvorfor de har nemmere 

ved at byde ind. Ligeledes fremhæver de vidensdeling i grupper som en god metode til læring, 

hvilket også var tilfældet i sektion 4.2, hvor gruppearbejde blev prioriteret højt i henhold til at lære 

bedst. Hertil kan Dysthes læringsteori tilføjes, idet læringspotentialet er højt, når flere stemmer og 

synspunkter mødes og udfordrer hinanden, hvilket stemmer godt overens med det, eleverne selv 

udtaler.  

 

I forlængelse af ovenstående udtaler eleverne også, at de forskellige multimodale opgaver har gjort 

det nemmere at forstå ældre litteratur. Hertil siger de:  

 

Elev A: “Det er nemmere at tilgå billeder, tidslinjer osv. Jeg kan nemmere huske det ved at kigge 

på de billeder, jeg har indsat, og vi har arbejdet med end at skulle læse en tekst igen.”  

Elev B: “Jeg er ret enig.”  

Elev C: “Ja, hvis der er billeder, som kan beskrive teksten, så giver det klart bedre mening – også 

selvom sproget måske er svært. Via billeder kan man gætte sig lidt frem. Jeg tror, at det at arbejde 

med de forskellige opgaver, som var sjove, har gjort, at jeg nok har fået mere ud af det, end hvis det 

bare havde været at skrive det hele på papir eller i word.” 

Elev D: “Billeder gør det nemmere – og det gør, at man husker bedre, når der er billeder til en 

tekst. Min motivation har nok været større ved at arbejde med noget anderledes og blive udfordret 

gennem nogle programmer” (Personlige kommunikation, 24. februar, 2021). (Se bilag 7 tidslinje). 

 

Gennem de nyere og mere moderne litterære metoder, der afspejler den populærkultur, som 

eleverne befinder sig i med teknologien i førersædet, synes det at fremme en bedre forståelse af den 

ældre litteratur. Denne arkivering af indholdet bliver gennem de multimodale opgaver og tilgange 

aktualiseret, hvilket bidrager til elevernes forståelse, motivation og læring. Ligeledes fortæller elev 

C og D, hvordan de også var mere motiveret og fordybede sig mere i forløbet med tilgangen af de 

multimodale opgaver:  

 

“Jeg havde kedet mig – og jeg havde ikke gået lige så meget i dybden med det, som jeg gjorde. Jeg 

tror også, at det motiverer en meget mere, når man er aktiv i timen. At man lærer tingene på 

forskellige måder. Vi lavede jo hele tiden noget nyt – det var ikke bare word, word, word” og “Jeg 

kunne ikke være mere enig. Jeg gik også mere i dybden med det” (Personlig kommunikation, 24. 

februar, 2021).  

 

I forlængelse heraf er det også interessant at se på elev D, som siger, at han bliver motiveret af at 

blive udfordret gennem de forskellige programmer, hvor han selv skal designe og finde de relevante 

ting at skrive ned. Denne mestringsmotivation i henhold til at blive udfordret og dermed mestre 

noget har således øget hans motivation i arbejdet med ældre litteratur.  
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5. Diskussion  

Følgende sektion vil diskutere den videnskabsteoretiske tilgang samt det empiriske datagrundlag på 

baggrund af de udvalgte undersøgelsesmetoder. Ligeledes vil andre relevante synspunkter i henhold 

til projektet blive diskuteret.  

 

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt har været en hermeneutisk og fænomenologisk tilgang i 

arbejdet og gennemførelsen af det empiriske datagrundlag, herunder undervisningsforløbet, 

elevprodukter samt de kvalitative interviews. Den hermeneutiske metode er kommet til udtryk i 

selve indsamlingen og tilrettelæggelsen af de kvalitative interviews samt undervisningsforløbet. 

Dette, fordi disse er blevet tilrettelagt ud fra min allerede eksisterende forforståelse om det 

respektive emne, da dette, ifølge Gardamer, er et iboende grundtræk ved menneskets måde at 

eksistere på. Denne forforståelse kan ligeledes være en forudsætning for, at der kan skabes nye 

forforståelser. Dette eksemplificeres gennem sektion 4.1, hvor der analyseres ud fra min egen 

forforståelse og opfattelse af undervisningen, som derefter holdes op imod den resterende del af 

analysen, der deler helheden til dele, hvorfor det muliggør nye forforståelser samt et nyt syn på 

helheden, værende den foranstående undervisning. Denne tilgang i analysen er valgt for netop at 

forsøge at begrænse den konsekvens, der er ved brugen af den hermeneutiske metode, hvor det 

netop er mig, som undersøger, hvis forforståelser der præger det empiriske datagrundlag, hvorfor 

det ikke kan være neutralt.  

I forlængelse af ovenstående har det ligeledes været intentionen at tilstræbe mig en 

fænomenologisk tilgang, herunder eidetisk reduktion og epoché, som leder til intentionalitet og 

livsverden, i henhold til at lægge min forforståelse til side i gennemførelsen af interviewene. Her 

med fokus på ikke at betvivle eleverne og lærer Ls udsagn, da dette er deres egne, oplevede 

erfaringer af undervisningen og emnet. Dette har jeg gjort, da jeg har været åben og lyttende i min 

rolle som interviewer over for eleverne og lærer L, hvorfor jeg har erkendt og accepteret deres 

opfattelse af det erfarede. Hertil erfarede jeg, hvordan elevernes umiddelbare holdning til ældre 

litteratur ikke var så slem, som jeg havde regnet med. Dertil kan det tilskrives, at de, da de 

besvarede dette spørgsmål, måske var påvirket af mine spørgsmål, som delvist var åbne, men også 

rammesat. Derfor må det erkendes, at jeg ikke har kunnet holde en gennemført fænomenologisk 

tilgang.  

Foruden ovenstående er det relevant at se på og diskutere, hvorvidt det havde givet projektet 

mere dybde, hvis der i tillæg til de andre undersøgelsesmetoder havde været observation af eleverne 

i løbet af de to ugers undervisning. Deltagerobservation vil kunne bidrage og vise elevernes faktiske 

ageren og adfærd og samtidig kvalificere de kvalitative interviews og elevprodukter endnu mere 

med henblik på projektets undersøgelse og konklusion. Dertil vil jeg dog argumentere for, at mine 

undersøgelser skal ses som valide, da vi, ifølge den pragmatiske tankegang, kun kan vide noget om 

mennesker ved at interagere med andre mennesker i praksis (Thayer, 1982; Dewey, 2015; 

Brinkmann, 2006), hvilket sker gennem de kvalitative interviews.  

Endvidere er tiden en aktuel problemstilling i en målstyret undervisning. Dette mærkede jeg 

selv i min undervisning, hvorfor det var vanskeligt at sætte tempoet ned, trods dette er anbefalingen 

i litteraturundervisningen samt hensigten med forløbet, sektion 3.1 og 4.1. Det blev ligeledes 
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pointerede af elev A, der godt kunne have brugt mere tid til sin tidslinje i selve undervisningen. At 

have tid og turde at sætte tempoet ned står derfor tilbage som en udfordring, jeg gerne ville have 

kunnet omfavne i højere grad i henhold til den allerede eksisterende forskning på området.  

Med ovenstående in mente vil nedenstående afsnit komme med en konklusion på projektets 

problemformulering. 

6. Konklusion  

Ovenstående projekt har undersøgt, hvorledes multimodalitet, herunder multimodale opgaver i en 

multimedial og undersøgelsesorienterede didaktisk tilgang, har styrket elevernes litteratursamtale 

og motivation samt fordybelse i ældre litteratur. Udgangspunktet for denne undersøgelse opstod i 

forgangne praktikperiode, hvor eleverne skulle igennem et forløb om det moderne gennembrud og 

romantikken. I forlængelse heraf opstod ønsket om at undersøge, hvordan - og om - en anden 

didaktisk tilgang kunne have en positiv indflydelse på elevernes læringsudbytte. Ligeledes med 

henblik på, hvordan kommende lærere kan gøre ældre litteratur mere nærværende og aktuelt for 

elever født efter 2005.  

Først og fremmest kan det konkluderes, at multimodalitet i undervisningen, både generelt og 

i ældre litteratur, har øget elevernes motivation for danskfaget, styrket dem i deres mundtlighed 

samt givet dem bedre forudsætninger for fordybelse. Denne konklusion bygger på ovenstående 

analyse af det empiriske datagrundlag. Her står det først og fremmest klart, hvordan ældre litteratur 

stadigvæk er et vanskeligt emne grundet dets sprog, som også elev A udtalte sig om. Dette skyldes 

den store tidsdifference på elevernes verden, der foregår i en pulserende populærkultur kontra den 

langsommelige og fjerne verden, som ældre litteratur befinder sig i. Elevernes umiddelbare 

motivation for ældre litteratur var derfor ikke høj, men overraskende nok fandt de undervisningen i 

ældre litteratur god, hvis den var varieret, da dette motiverede dem. Denne involveringsmotivation 

prægede samtlige fire elever, hvorfor de alle blev mere motiveret af at arbejde med opgaver, hvor 

de selv kunne sætte deres præg og være medbestemmende. Dette leder mig videre til, hvorfor 

multimodalitetsaspektet kommer til sin ret. Her nævnte samtlige fire elever således, hvordan de 

forskellige opgaver med Bookcreator, tidslinjen i Prezi og almindelige plancher var godt, fordi de 

selv kunne bestemme, hvad deres produkter skulle indeholde af billeder, tekst m.m. 

Multimodaliteten i undervisningen har således bidraget til øget motivation blandt eleverne, fordi de 

pågældende opgaver har været varierende, sjove, spændende, interessante, udfordrende og kreative. 

Disse ord går alle sammen igen i elevernes udsagn, hvilket vidner om forøget motivation, herunder 

videns-, mestrings- og involveringsmotivation. Desuden skal man ikke underkende lærerens 

betydning for elevernes motivation. Således pegede alle fire elever også på, at lærerens engagement 

og personlighed betød meget for dem, hvis de skulle være motiveret for undervisningen. 

Relationskompetencen er derfor endnu en gang en uvurderlig forudsætning for læring.  

Derudover påpegede eleverne, hvordan det at arbejde med billeder gav dem bedre 

forudsætninger for at huske det faglige stof, hvilket også bidrog til øget motivation. Endvidere har 

multimodaliteten i undervisningen bidraget til, at eleverne følte, at de havde nemmere ved at byde 

ind i litteratursamtalerne. Igen pegede eleverne på, hvordan deres multimodale produktioner hjalp 

dem til at have overblik over perioderne, hvorfor de følte sig mere sikre i at byde ind. Derudover 
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spillede billederne endnu en gang en rolle, fordi, som elev B sagde, at billederne kunne fortælle 

mere end teksten. Effekten af de multimodale opgaver gjorde desuden, at eleverne fik muligheden 

og lysten til at fordybe sig mere i den ældre litteratur, fordi, som elev C og D sagde, det skabte 

variation og mulighed for at kreere et produkt, hvor eleverne kunne folde sig ud.  

Foruden ovenstående havde før-, under- og efter-arbejdstilgangen også en positiv effekt i 

forståelsen af ældre litteratur, fordi eleverne fik aktiveret deres forforståelse, som elev C også 

fortalte. Dette var således også hensigten med undervisningen, som er analyseret i sektion 4.1, 

hvilket kan konkluderes som værende opfyldt. Med det lille men, at der nok en gang kunne bruges 

mere tid, end den man har til rådighed. Tid er således en mangelvare og til fremtiden, vil jeg 

prioritere mere langsommelighed i litteraturundervisningen, for når eleverne siger, at de mangler 

det, så er der noget om snakken. Trods en presset dagsorden kan det i høj grad konkluderes, at 

multimodalitet i undervisningen i ældre litteratur har været en positiv læringsoplevelse for eleverne. 

Således vil jeg lade dette citat fra elev C stå tilbage som et tegn på, at det har givet mening at 

aktualisere de gamle krager fra før 1900-tallet: “Jeg synes, at jeg har lært mere om det moderne 

gennembrud bare den tid, du havde os end i 9. klasse, fordi der var flere spændende ting, vi skulle 

lave. Jeg har en fornemmelse af, at det sidder bedre fast i mit hoved, fordi jeg lavede den her 

tidslinje. Det synes jeg, at jeg lærte meget af” (Personlig kommunikation, 24. februar, 2021).  
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8. Bilag 

Bilag 1 – Interviewguides 

 

 

  

Tema  Interviewguide – elever  

 

Elevernes umiddelbare tanker om egen 

læring 

• Hvordan lærer du bedst?  

• Hvad skal der til for at du byder ind i samtalerne på klassen?  

 

Elevernes umiddelbare tanker om egen 

motivation 

• Hvordan er din motivation generelt for danskundervisningen? Hvorfor?  

• Hvordan og hvad motiverer dig til at deltage aktivt i undervisningen?   

 

Elevernes umiddelbare tanker om 

holdninger om ældre litteratur i 

undervisningen 

• Hvordan er din umiddelbare motivation, når du får at vide, at du skal igennem et forløb om ældre litteratur? Hvorfor?  

• Hvad vil motivere dig i arbejdet med ældre litteratur?  

• Synes du, det er svært at arbejde med ældre litteratur? Hvorfor, hvorfor ikke? 

 

Elevernes umiddelbare tanker om begrebet 

multimodalitet, og hvordan de oplevede det 

i forløbet ”fra romantisme til realisme” 

• Har du erfaringer, fra før vores forløb, med multimodalitet i undervisningen? Hvilke? 

• Hvordan var det at arbejde med de forskellige multimodale opgaver i forløbet? Plancher m.m. 

• Synes du, at arbejdet med multimodale opgaver gjorde det nemmere at analysere og byde ind på klassen og i grupper? Hvorfor, 

hvorfor ikke? 

• Hvordan var det at udarbejde tidslinjen i Prezi? Føler du, at det lærte hænger bedre fast? 

• Synes du, at du fordybede dig mere i den ældre litteratur i arbejdet med de forskellige multimodale opgaver? Hvorfor, hvorfor 
ikke? 

• Synes du, at forløbet om ældre litteratur blev mere nærværende/nutidigt? 

 

Elevernes umiddelbare refleksioner og 

tanker om multimodale udtryk med henblik 

på litteratursamtalen på klassen 

• Har du en følelse/opfattelse af, at de multimodale opgaver gjorde det nemmere at byde ind i samtaler?  

• Har de forskellige multimodale opgaver gjort det nemmere at forstå ældre litteratur? 

• Tror du, at din motivation havde været anderledes, hvis forløbet havde været uden multimodale opgaver? Hvorfor, hvorfor ikke?   

• Synes du, at arbejdet med multimodale udtryk i andre forløb kunne gavne din læring og motivation?   

Tema  Interviewguide – lærer  

Lærerens umiddelbare tanker om evnen til 

at få eleverne til at deltage i 

litteratursamtalen 

• Hvordan oplever du generelt dine elevers deltagelse i litteratursamtalen? Hvad skal til for, at de er deltagende og aktive?  

• Hvilke didaktiske tiltag anvender du selv, når du ønsker en god deltagelse fra eleverne i litteratursamtalen?  

 

Lærerens umiddelbare tanker om motivation 

for læring hos elever 

• Hvordan strukturerer du normalvis din undervisning, så eleverne er mest muligt motiveret?  

• Hvornår og hvordan oplever du, at dine elever er mest motiveret i undervisningen?  
   

 

 

Lærerens umiddelbare tanker om at 

undervise i ældre litteratur 

•  Hvordan arbejder du normalt/planlægger din undervisning, når temaet er ældre litteratur?  

• Hvad finder du vigtigt i rollen som lærer, når man skal undervise i ældre litteratur?  

• Hvordan er din opfattelse af elevernes motivation, når det kommer til ældre litteratur? 

• Har du et billede af, om eleverne er mindre, mere eller lige så meget med i litteratursamtalen, når det er ældre litteratur kontra et 
forløb om eksempelvis sociale medier?  

 

 

 

Lærerens umiddelbare tanker om 

multimodalitet i undervisningen og i 

forløbet under praktikken 

• Hvad tænker du, at det at arbejde med multimodale udtryk kan? Både fagligt og motivationsmæssigt ift. Eleverne?  

• Tænker du, at det at inddrage multimodale udtryk i arbejdet med diverse ældre tekster og billeder kan styrke elevernes forståelse 
for perioderne? 

• Vil du selv implementere forskellige multimodale arbejdsopgaver i et forløb om ældre litteratur? I så fald, hvordan vil du gribe et 
forløb om ældre litteratur an i et multimodalt perspektiv?  
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Bilag 2 - Undervisningsplan  

 

  Indhold Begrundelse 

  

Formål 

 

Formålet med forløbet Fra romantisme til realisme er, at eleverne 

bliver bekendte med, lærer om og får en forståelse for de litterære 

og samfundsmæssige perioder romantikken samt det moderne 

gennembrud gennem multimodale opgaver som didaktisk tilgang. 

 

Ligeledes skal eleverne gennem forløbet opnå en række mål inden 

for de respektive perioder, herunder eventyrgenren, kunstbilleder, 

gamle tekster, filmiske virkemidler og kanonforfattere. 

  

For at opnå ovenstående mål skal eleverne arbejde i grupper og 

lave præsentationer / fremlæggelser samt læse og analysere 

forskellige værker. Endvidere skal eleverne opnå en reflekterende 

og perspektiverende tilgang til perioden og deres eget liv i dag. 

  

Den pædagogiske og didaktiske tilgang til arbejde med ældre 

litteratur vil være før, under og efter tilgangen samt det 

multimodale aspekt for at se, om det giver en bedre litterær 

forståelse. 

  

Derudover skal eleverne lave en multimodal tidslinje i Prezi, som 

de skal aflevere til slut i forløbet. 

  

At arbejde og stifte bekendtskab med romantikken og det 

moderne gennembrud (ældre litteratur) er ikke blot et krav fra 

undervisningsministeriets side, men også givtigt for unge at 

lære om Danmarks kulturelle forhistorie, og hvordan den stadig 

kan gøre sig gældende i 2020/2021. 

  

  

 

Forenklede Fælles Mål 

  

   

- Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og 

fortæller. 

- Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst.  

- Eleven kan vurdere betydningen af ord og begreber i relation til 

tekstens oprindelse. 

- Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk 

litteraturs kanon. 

- Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger. 

- Eleven kan fagligt og personligt præsentere og vurdere større 

multimodale produktioner 

  

  

  

Fælles Mål er udvalgt, fordi de stemmer overens med forløbet, 

hvor eleverne skal igennem ældre litteratur og dets mange 

facetter samt relatere til egen hverdag og nutid i et multimodalt 

perspektiv. 

 

Elevlæringsmål 

  

  

- Jeg har kendskab til romantikken og det moderne gennembrud.  

- Jeg ved, hvad en kanonforfatter er. 

- Jeg kan analysere billeder, tekster m.m. 

- Jeg kan læse og forstå en ældre tekst. 

- Jeg kan relatere/perspektivere datidens problemstillinger til 

nutidens og mine egne. 

- Jeg kan arbejde med og udarbejde multimodale præsentationer 

med udgangspunkt i ældre litteratur. 

  

Elevlæringsmålene er baseret på Fælles Mål samt det valgte 

indhold i forløbet. 

  

Tegn på læring 

  

  

- Eleverne stiller faktuelle spørgsmål til ord og teksts betydning og 

indhold. 

- Eleverne er aktive, interesserer og involverer sig i timen samt 

gruppearbejde. 

- Eleverne opnår målene gennem gruppearbejde, præsentationer 

m.m. 
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Indhold / Materialer 

  

  

- Kompendie omhandlende Fra romantisme til realisme. 

- Opgaveark til præsentationer m.m. og kompendier med tekster, 

malerier, guidelines osv. 

- PowerPoints til introduktion af forløbet samt indholdet. 

- Multimodale programmer: PowerPoint, Bookcreator, Padlet og 

Prezi til tidslinje over perioderne. 

  

Undervisningen er bygget op omkring indholdet i kompendiet 

samt selvudarbejdede opgaver og pædagogiske samt didaktiske 

tiltag. 

  

Organisering 

  

  

Undervisningen består af tavleoplæg fra læreren, gruppearbejde og 

individuelt arbejde. 

Det er vigtigt, at undervisningen varierer ift., om det er den ene 

læringsstil eller den anden. Det må ikke blive ensformigt. 

  

Evaluering 

  

  

Gennem elevernes præsentationer og fælles opsamling på klassen 

omhandlende forløbet og dets mål og indhold. 

Deres Prezi. 

  

Henblik på formativ evaluering i et summativt slutprodukt. 

Bilag 3 - Gennemførsel af undervisning  

 

Lektioner Indhold og aktiviteter Organisering Formål 

2 lektioner mandag (90 

minutter) 

  

Før arbejde: 

  

Introduktion 

-    Præsentation af forløbet 

-    Præsentation af Prezi 

  

Mindmap 

-    Snak om romantikken 

-    Op og skrive ord på tavlen 

  

Oplæg 

-    Oplæg fra mig med PowerPoint 

  

Selvlæsning 

-    Elever læser kompendie 

  

Tidslinje i Prezi startes 

-    Eleverne starter på tidslinjen 

  

  

  

  

I plenum 

  

  

  

I plenum + samtale i 

plenum 

  

  

 Lærerstyret 

  

  

 Individuelt 

  

  

 Individuelt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Eleverne skal danne sig et overblik over forløbet samt få en 

introduktion til programmet Prezi 

 

 

Eleverne skal have aktiveret deres forhånds- og baggrundsviden 

  

 

Eleverne får præsenteret ny eller eksisterende viden via oplæg 

fra mig 

  

 

Eleverne dykker selv mere ned i romantikken og påbegynder 

deres tidslinje 

2 lektioner tirsdag (90 

minutter) 

  

Før arbejde 

Introduktion 

- Dagens program  

- Gruppeinddeling  

- Adam Oehlenschläger og N.F.S 

Grundtvig 

 

Under arbejde 

Gruppearbejde 

- Udleveret bestemte spørgsmål som guide 

til at finde relevant viden om forfatterne 

 

  

 

 

Lærerstyret 

 

 

 

 

 

Arbejde sammen i 

bestemte grupper på 3 

  

 

  

 

 

Eleverne får introduktion og kendskab til Adam Oehlenschläger 

og N.F.S. Grundtvig 

  

 

 

 

Eleverne skal forberede en præsentation af deres forfatter enten 

som digital præsentation (et PowerPoint) eller en håndlavet 

planche.  
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2 lektioner torsdag (90 

minutter) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bliver præsenteret til slut 

i forløbet grundet 

manglende tid 

 

Efter arbejde 

Præsentation 

  

  

Før arbejde 

Selvlæsning 

  

 

 

Under arbejde 

Gruppearbejde 

  

  

Efter arbejde 

Præsentation 

  

  

  

  

 

Præsentation af produkt 

over for en anden 

gruppe 

  

Eleverne læser i 

kompendiet om 

romantismen og 

biedermeier 

  

Eleverne skal i inddelte 

grupper analysere et 

maleri i Bookcreator 

 

Præsentere malerierne 

over for hinanden 

 

Eleverne skal vidensdele med hinanden. En gruppe med N.F.S. 

Grundtvig går sammen med en gruppe med Adam 

Oehlenschläger og viser deres produkter 

 

 

Eleverne opsøger selv viden om de to perioder fra det udleveret 

kompendie 

  

 

Eleverne skal arbejde videre med multimodaliteten i arbejdet 

med Bookcreator og billedanalyse 

  

 

Eleverne skal vise deres Bookcreators og analyser over for 

hinanden 

2 lektioner mandag (90 

minutter) 

*Eleverne har læst ”Skyggen” derhjemme af H.C. 

Andersen 

  

Under arbejde 

Makkerarbejde 

  

 

Efter arbejde 

Opsamling 

  

  

  

Makkerarbejde omkring 

teksten og dertilhørende 

spørgsmål 

  

Fælles opsamling i 

plenum 

  

  

  

Eleverne har læst en svær tekst derhjemme og får nu tiden til, 

sammen med lærerhjælp, at forstå teksten bedre 

  

 

Opsamling på teksten, dens indhold, tolkning m.m. og 

sammenkoblingen til hhv. 

romantikken og romantismen 

2 lektioner tirsdag (90 

minutter) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Bliver præsenteret til slut 

i forløbet grundet 

manglende tid 

 

Før arbejde 

Oplæg 

- Med PowerPoint  

 

Under arbejde 

- Selvlæsning i kompendie + padlet 

  

Efter arbejde 

- Opsamling padlet 

  

Under arbejde 

Billedanalyse i Bookcreator 

 

 

Lærerstyret 

  

Individuelt/makkerarbej

de - frit valg.  

  

Plenum 

  

  

Gruppearbejde i 

bestemte grupper to og 

to 

 

 

Eleverne introduceres til det moderne gennembrud 

  

Eleverne finder keypoints og tilføjer til den fælles padlet 

 

 

Fælles opsamling og flere tilføjelser til padlet 

  

 

Arbejde med Sat ud og Udslidt i Bookcreator 
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2 lektioner torsdag (90 

minutter) 

*Eleverne har læst Lønningsdag af Martin A. Nexø 

  

Før arbejde 

- Fælleslæsning 

  

Under arbejde 

- Gennemgang af teksten 

  

Under arbejde 

- Færdiggørelse af billedanalyser 

  

Efter arbejde 

- Præsentation af billedanalyser 

  

  

  

  

I plenum 

  

  

I plenum 

  

 

Gruppearbejde 

  

  

I grupper 

  

  

  

Eleverne skal have en forståelse af arbejdernes vilkår under det 

moderne gennembrud gennem fælleslæsning, da teksten er for 

svær at forstå selv 

  

  

  

 

Færdiggørelse af analyserne så de kan præsenteres og forløbet 

kan rundes af via aflevering af tidslinjer i Prezi. Skal afleveres 

om en uge 

Bilag 4 - Begrebsafklaring 

Olga Dysthe  

 

- Engagement, skal ses som substantielt engagement, hvor eleverne er oprigtigt optaget af og engageret i selve indholdet, emnet og de 

problemstillinger, der danner teamet for en undervisningssekvens. For at skabe substantielt engagement må eleverne: 

- Opleve at blive involveret i læringsaktiviteterne.  

- Læreren skal signalere, at eleverne har noget at bidrage. 

- Eleverne skal se en forbindelse mellem det, de skal lære, og deres eget liv og erfaringer.  

- Eleverne skal have en vis kontrol over læringsmål og midler, f.eks. projekter, hvor de selv har en vis kontrol over deres 

udførelse, initiativ og kreativitet.   

- Læreren skal selv have et substantielt engagement og tilstrækkelig faglighed for stoffet.  

 

- Elevdeltagelse kan ske gennem:  

- Skrivning-før-samtale  

- Skrivning-for-at-lære 

Dette giver alle mulighed for at deltage aktivt sprogligt  

 

- Højt forventningsniveau kan ske hvis:  

- Læreren viser, at det eleverne siger, er relevant og vigtigt. Det styrker deres selvrespekt, fordi det forventes, at de tænker, og 

fordi de bliver, som om de gør det.  

- Høje forventninger skal også mødes med stilladsering og støtte til hver enkelt elev - ellers kan det blive demotiverende for dem.  

 

Thomas Thurah  

 

- Arkivering omhandler arbejdet med en tekst, hvor man undersøger, hvordan teksten udgør en del af sin samtids litterære og kulturelt-

historiske mønster.  

- Aktualisering omhandler, hvordan man arbejder med den klassiske og kanoniske litteratur i den hensigt at lede dens læringsindhold op i 

vores egen tid. Det vil typisk gælde tekstens temaer og motiver, men kunne også være tekstens genre eller inddragelse af andre nutidige 

litterære metoder.  
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Bilag 5 - Bookcreator  

 

Bilag 6 - Tidslinjeopgave  

Nedenstående er starten på opgavebeskrivelsen i forbindelse med gennemgangen af præsentationen af tidslinjeprodukterne.  

 

- Jeres tidslinje skal afspejle romantikken og det moderne gennembrud. Derudover skal den være multimodal – derfor skal der være billeder 

og tekst – måske videoer eller lyde? Brug gerne så mange modaliteter som muligt. 

Eksempelvis: 

- Her er der et billede, der afspejler romantikken og de kendetegn kunsten havde. Der er tilhørende tekst. Derudover har jeg fundet en lille 

video, der kort fortæller om romantikken. Det er ikke sådan, at der SKAL være videoer i jeres tidslinje, men det er en mulighed, hvis I 

finder noget interessant. 

- Det vigtigste er jeres tekst-, billed- og farvevalg og kombinationen heraf.  
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Bilag 7 - Elevprodukter  

Planche  

 

 
 

Tidslinjer: 
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