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1. Indledning  

I 1912 var danskfagets hovedfokus det nationale åndsliv, udtrykt i den danske litteratur og det 

danske sprog, (jfr. professor Ellen Krogh, IFPR 2003). Denne tradition kan stadig spores i den 

danske gymnasieskole, om end i en mere falmet udgave, idet reformen fra 2005 vægter faget 

markant anderledes. Det moderne danskfag rummer også et læreplanskrav om undervisning i 

medier, som på lige fod med den klassiske litteratur og det danske sprog indgår som 

kerneområde. Derudover ses også et fokus på kompetencer, som åbner mod et moderne 

globalt samfund, og på tværfagligt og tværfakultært samarbejde. 

Dannelsesforestillingen er med den nye reform blevet nøgtern og sober, og det er i dag 

danskfagets didaktik, der binder faget sammen og konstituerer det som skolefag, som Krogh 

meget præcist udtrykker denne ændring. Sagt med Norman Faircloughs begreber, kan man 

sige, at de hegemoniske strukturer er stærke indenfor de to veletablerede områder, hvorimod 

dette ikke er tilfældet, når det drejer sig om medier. Allerede i 2001 beskriver Kirsten 

Drotner, professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk Universitet, 

hvordan samfundet er blevet medialiseret, og man kan derfor med rette spørge: ”Hvordan 

tænkes medier (og i den sammenhæng også it) didaktiseret i danskfaget? Det har Nikolaj 

Frydensbjerg Elf et bud på i sin ph.d.”Towards Semiocy?”(Elf, 2008). I et interventionsstudie 

ser Elf bl.a. på de sidste århundreders paradigmeskift indenfor modersmålfaget. På baggrund 

af omfattende undervisningseksperimenter og efterfølgende interviews med de implicerede 

dansklærere, konkluderer han, at der - i det 21.århundrede indenfor danskfaget - er opstået er 

behov for et nyt og bredere kulturbegreb, og som en konsekvens af udviklingen foreslår han et 

muligt nyt paradigme for det 21. århundrede: Det teknosemiotiske paradigme.  

I denne afhandling vil jeg i en diskursanalyse undersøge, hvordan læreplanen lægger op til et 

differentieret syn på it og medier som genstandsområde og som redskab. Det er en vigtig 

skelnen i et fagdidaktisk perspektiv, fordi alle fag efterhånden kan siges at undervise med it 

som redskab, mens dansk/modersmålfaget som et af de eneste fag i gymnasiet også underviser 

om it og medier som mål/genstandsområde.  

I et danskdidaktisk tekststudie vil jeg efterfølgende analysere ”Krydsfelt”, Gyldendals 4-delte 

værk fra 2010 til danskfaget i gymnasiet med henblik på en undersøgelse af, hvordan man i 

dette værk forestiller sig at realisere intentionerne fra læreplanen, og hvordan lærere og elever 

tænkes inddraget i forløbet. 

Jeg afslutter min afhandling med en diskussion af, hvad denne analyse kan have for et nyt syn 

på fagets didaktik. I lyset af resultater fra den nyere forskning på området vil jeg forsøge at 

give et bud på en fagdidaktik som tager højde for, at danskfaget nødvendigvis må indeholde et 

nyt og bredere kulturbegreb, som inkluderer, at mediekonvergens og medieglobalisering er 

vilkår, vi må forholde os til i en moderne virkelighed, (jfr. Drotner, 2001). Min 

problemformulering kommer derfor til at lyde således:  

IT og mediers betydning for danskfagets didaktik. 

-et tekststudie af stx-læreplanens diskursive praksis på danskfagets medieområde og af nye 

læremidlers forslag til en realisering af intentionerne.  
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2. Empirisk undersøgelse af elementer af læreplans- og 
bekendtgørelsestekst med særligt fokus på it og medier i 
danskfaget 

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvilke krav og forventninger, der fra 

Undervisningsministeriets (UVM) side formuleres i læreplanen til it- og medieundervisningen 

på stx. Jeg vil pege på nogle paradokser i den diskursive praksis, som jeg mener, får vital 

betydning for fortolkningen og implementeringen af reformen i undervisningssammenhænge. 

Til sidst i afsnittet vil jeg inddrage ”Vejledning/Råd og vink til Stx-bekendtgørelsen Dansk 

A”, UVM 2010.  

2.1. Metode. Norman Faircloughs diskursanalyse 

Fagenes læreplaner figurerer som bilag til Bekendtgørelsen (Bek) for undervisning. Den er 

underlagt det overordnede styredokument: ” Lov om uddannelsen til studentereksamen 

(Gymnasieloven)”, som dækker stx, den ene af fire gymnasiale uddannelser. Målet med 

styredokumenterne er at sikre at den formidlede ideologi omsættes til undervisningspraksis på 

landets gymnasier i den fra UVMs side nationale standart. De hegemoniske strukturer 

(Fairclough, 1995) er således klart defineret på forhånd. Der er tale om en énvejs 

kommunikation, som henvender sig til en intenderet modtager. Bekendtgørelse og læreplaner 

lægger derfor i sin diskurs op til, at modtagere indenfor det faglige tolkningsfællesskab 

(Berge, 2003) afkoder det intenderede budskab enslydende. Realisationen står imidlertid ikke 

altid mål med intentionen. Jeg vil i min analyse pege på, hvordan der indenfor samme 

læreplan er divergerende diskurser, eksemplificeret ved læreplanen for dansk. Jeg vil 

argumentere for, at dette skaber uklarhed om budskabet i de kommunikative kæder, som 

tekster fortolkes og afkodes i, (Liberg, 2006). Til analysen af dokumenternes relevante 

paragraffer, vil jeg benytte Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. I min forståelse af 

hans teori og metode tager jeg afsæt i Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips’ 

gennemgang i ”Diskursanalyse som teori og metode”, 1999. 

Tekster rummer, ifølge Fairclough, flere betydningspotentialer, og det er i 

fortolkningsprocessen, at betydningen skabes. Dette sker indenfor en bestemt diskursiv 

praksis i en given (og for modtagerne velkendt) genre. Det gør hans model yderst anvendelig 

til analyse af læreplaner, hvor der er mange forskellige trin i fortolkningsprocessen mellem 

afsender(e) og modtager(e), før den kan implementeres i det faglige arbejde i klasserummet. 

Faircloughs tredimensionelle model kan anvendes til alle trin i den samlede diskursanalyse, 

fra den første næranalyse af en tekst i kernen hans model, og til den fortolkede tekst i ny form 

indgår i den sociale praksis på sidste trin.  

Fairclough forholder sig i sit teoretiske grundlag for modellen til de hegemoniske strukturer i 

de diskursive processer.”Fairclough forstår ideologi som ’betydning i magtens tjeneste’”, 

(J&P, 1999:86). Disse dominansrelationer produceres, reproduceres eller transformeres i 

betydningsrelationer i de ideologiske diskurser. Mulighederne for kreative fortolkningers 

udbredelse i den diskursive praksis styres netop af de hegemoniske relationer, som enten giver 

rum til kreativ udfoldelse og nytænkning længere nede i systemet eller modsat; begrænser 

den. Hegemonibegrebet skal således opfattes som dobbelt, siger Fairclough. 
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2.2. Fairclougs tredimentionelle model 

Jeg vil her kort præsentere Faircloughs model. Ethvert socialt domæne eller enhver social 

institution har sin egen/sine egne diskurser, som farves kulturelt og tilsammen skaber en 

særlig genre. Disse genrer er med til at konstituere en bestemt social praksis. F.eks. anvender 

UVM en bestemt diskurs i henvendelser til lærere på landets gymnasier, som igen anvender 

andre diskurser indenfor genren i deres videre arbejde med bl.a. læreplanerne. Summen af 

sådanne forskellige diskurser er det, Fairclough kalder ’Diskursordenen’. Det er det ene 

niveau, man skal forholde sig til i en diskursiv analyse. Det andet, som Fairclough fremhæver, 

er ’den kommunikative begivenhed’. Fairclough siger, at alle tilfælde af sprogbrug er en 

kommunikativ begivenhed indeholdende tre dimensioner: 1) tekst, 2) diskursiv praksis og 3) 

social praksis: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse.  

Den kommunikative begivenhed er kernen i modellen (figur 2.1). Tekstens ord/budskab er 

den begivenhed, som sætter processen i gang, og omkring den, i det som i modellen betegnes 

den diskursive praksis, skal afsender-modtagerforholdene analyseres: Første trin er en 

lingvistisk analyse af den producerede tekst. De sproglige og formelle træk analyseres og 

fortolkes. Her spiller tekstforfatternes genbrug og accept af tidligere diskurser en vigtig rolle 

for den intenderede modtagers forventelige reception, (jfr. Eco, 1995). Fairclough kalder dette 

tekstkonsumption. Brugernes analyse og fortolkning af tekstens ord, eller ombearbejdning, 

bliver derved bindeleddet mellem tekst og den sociale praksis indenfor en defineret kulturel 

ramme, den socio-kulturelle praksis, (Fairclough). Den diskursive praksis har således vital 

betydning for, hvordan (i dette tilfælde) lovteksterne implementeres i den sociale praksis.  

I en forelæsningsrække over temaet ”Fortolkning overfortolkning” problematiserer den 

italienske semiotiker Umberto Eco bl.a. hvor svært det somme tider kan være at finde 

forfatterens intention, og at der mellem denne og fortolkerens intention ofte indsniger sig en 

tredje, nemlig tekstens intention.  

”Min idé om tekstlig fortolkning som opdagelsen af en intenderet strategi til at 

frembringe en modellæser, forstået som den ideale modpart til modelforfatteren (der 
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kun optræder som tekstlig strategi), gør forestillingen om en empirisk forfatters 

intentioner grundlæggende ubrugelig. Vi er nødt til at respektere teksten, ikke 

forfatteren som den eller den person”, (Eco, 1995:72)  

Når en tekst én gang er adskilt fra sin ophavsmand (og dennes intention), så flyder den i et 

vakuum af en potentielt uendelig række af mulige fortolkninger. Og med mindre den indre 

tekstlige sammenhæng er så stærk, at den så at sige bekræfter modtagerens fortolkning 

indenfor sig selv, kan overfortolkninger nemt blive et problem, (Eco, 1995). Set ud fra Ecos 

optik kunne vejledninger opfattes som et hjælpemiddel til at styre fortolkning af læreplaner. 

Det er fristende at lege lidt med denne tankegang i forhold til de aktuelle tekster: Med 

læreplanen for dansk og den dertil knyttede vejledning, sker der noget interessant: For i 

fortolkningen af læreplanen bliver dele af denne hængende i det vakuum, som Eco omtaler. 

Det ses i den omskrivning eller fortolkning, som vejledningen jo er, ved at netop disse ikke 

fortolkede dele, lever videre i vejledningen som diffuse og upræcise gengivelser af 

læreplansteksten. I min analyse vil jeg udbygge dette med eksempler. 

2.3. Diskursanalyse af lovtekst, bekendtgørelses- og læreplanstekst 

Jeg vil nu, på baggrund af min gennemgang af Fairclough, analysere udvalgte paragraffer i 

Lovtekst nr. 860 af 5.juli 2010, STX-Gymnasiebekendtgørelsen nr. 692 af 23.juni 2010 med 

bilagene 4 (Elevernes studieforberedende skrivekompetencer), 7 (Studieretningsprojektet) og 

15 (Dansk A). Til sidst vil jeg inddrage dele af ”Vejledning/Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 

Dansk A”.  

Allerede i beskrivelsen af målet for dette kapitel, stødte jeg imidlertid på behovet for en 

definition af begreberne ”it” og ”medier”.   

It er en forkortelse for informationsteknologi, der betyder ”computerbaseret teknologi til 

opsamling, behandling, lagring og udbredelse af information”, (Den danske ordbog). It er at 

regne for et teknisk værktøj, et middel, som kan inddrages i arbejdsprocesser indenfor alle 

fagområder og på alle niveauer, fra den tidligste informationssøgning til den endelige lagring 

og præsentation af det færdige produkt.  

Mediebegrebet er bredere og mere nuanceret. Jeg bruger Peter Heller Lützens fortolkning af 

begrebet, både når han kalder medier ”de kanaler som vi bruger, når vi kommunikerer med 

hinanden”, og når han lidt senere forklarer, at ”sproghistorisk betyder ’medie’ noget der er 

mellem noget andet”, (Lützen, 2010: 13). I det latinske ord ’medius’ ligger bl.a. roden til 

’mediering’, og når man f.eks. i dansk inddrager billedlæsning eller film i undervisningen, er 

denne brug af forskellige ’medier’ med til at udligne forskelle og knytte forskellige dele 

sammen til en meningsfuld helhed eller som professor Caroline Liberg udtrykker det: At 

danne ’kommunikative kæder’. (Liberg, 2007: 54). Medier - i den fortolkning, jeg vælger at 

bruge her - indgår som centrale led i en samlet kommunikationssituation og kan således være 

genstand for en analyse og fortolkning. Det er gennem en udfoldet fortolkning af de 

forskellige mediers samspil, man når frem til en forståelse af et budskab som en meningsfuld 

helhed. 

Konklusion på definitionsafsnittet er, at ”it” er elektroniske hjælpemidler eller redskaber i 

arbejdet med tilegnelse af viden og kompetencer, og ”medier” er en kommunikationskanal, 
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som med sine forskelligartede udtryk indgår som led i det samlede udtryk på en eller anden 

vis, og derfor kan den også være genstand for en analyse og fortolkning. I de følgende afsnit 

er genstandsfeltet for min analyse kommunikationssituationen i UVMs tekster, nærmere 

bestemt vil jeg undersøge, hvordan den diskursive praksis kommer til udtryk. Figur 2.2 viser 

Fairclougs model anvendt på styredokumenterne. Jeg har tilladt mig at placere alle tre tekster 

under ét, da afsenderen er den samme, og fordi man kan betragte de tre tekster som tre 

niveauer indenfor samme lov. Jeg har rubriceret dem som 1) – 3). Fagbilagene er under 2).  
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DISKURSIV PRAKSIS: 

Tekstproduktion:  

 1) + 2) UVM er afsender, både formelt og reelt. 

 3) formelt er UVM afsenderen her ligesom under 2), men reelt har UVM bedt 

fagkonsulenten om at sammensætte en gruppe af folk, bl.a. fra den faglige 

forening, og sammen med dem at forfatte Vejledningen/ råd og vink for 

Undervisningsministeriet. 

 

 

 

 

TEKST: 

1) LOV om undervisning 

2) BEK/Læreplan for Gymnasieskolen på stx bekendtgørelse og 

bilagene 4: Elevernes studieforberedende skrivekompetencer, 7: 

Studieretningsprojektet og fagbilag 15, dansk A.  

3) Vejledning til læreplanen/Råd og vink, 2010 

 

 

 

Tekstkonsumption:  

 De intenderede modtagergrupper er både skolernes ledelse, bestyrelse, forældre og 

lærere og andre interesserede  

 De faktiske (reelle) modtageres omsætning af styredokumenterne: Analyse og 

fortolkning af diskursen i læreplanen farves af de forskellige 

tolkningsfællesskabers syn på/ behov for læreplanen, f.eks. Skolesystemer 

/gymnasiets lærere/dansklærere med henblik på undervisning eller 

læremiddelproducenters (modtagere udenfor den sociale praksis) omsætning af 

tekst med henblik på læremiddelproduktion 

 Alle dansklærere er den intenderede modtagergruppe, men den reelle gruppe 

omfatter ikke alle (viser undersøgelser).  

 

SOCIAL PRAKSIS 

Anvendelse af tekst: 

Undervisningspraksis 

Egen planlægning/didaktisering af undervisning 

Formidling af læreplanen til elever 

Mulighed for produktion af læremidler (Forlag, lærebogsforfattere (lærere) 
 

Figur 2.2. Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse anvendt på læremiddelanalysen 

(pilen angiver at tekstproduktion sker før tekstkonsumption). 
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2.3.1. Lovtekst nr. 860 af 5.juli 2010 

Målgruppen for lovteksten er i princippet hele gymnasieskolesystemet, men i realiteten er den 

henvendt til de enkelte skolers ansvarshavende ledelse og bestyrelse. Påfaldende nævner 

lovteksten intet om anvendelse af it i undervisningen. Dette kan forsvares med, at lovteksten 

som det styrende dokument nødvendigvis må omhandle overordnede principper. Når den 

alligevel inddrages her, skyldes det følgende paragraf:  

 ” [eleverne] skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne 

til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at 

opsøge viden er centrale, (…) Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og 

innovative evner og deres kritiske sans (…) Eleverne skal derigennem opnå 

forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for 

mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt 

forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv.”  (LBK 860 § 2 

stk. 3-5). 

Kravet om, at eleverne skal kunne beherske forskellige arbejdsformer, bidrage til udvikling og 

forandring og helst også forstå sig på lokale såvel som på globale forhold, er forståeligt i 

2011. Men det er bemærkelsesværdigt, at moderne teknologi ikke nævnes, hverken under 

arbejdsformer eller i anden sammenhæng. Man kunne måske spørge, hvordan man kommer 

udenom eksplicit at inddrage it i en dansk skolelov, der som et af sine vigtigste mål gerne vil 

være i front (Regeringen, 2003). I et samfund, hvor den globale kommunikation og 

datalagring i stigende grad digitaliseres, kan det godt virke paradoksalt. Som også en netop 

udkommet lærebog til danskfaget fremhæver, er det ”at kunne forholde sig til digitaliserede 

medier en vigtig gymnasial kompetence”, (Høvsgaard et al, 2011: 8), men det er 

tilsyneladende op til de enkelte fag at definere, hvordan det indpasses i undervisningen. 

2.3.2. STX-Gymnasiebekendtgørelsen nr. 692 af 23.juni 2010 

Da den nye reform træder i kraft i 2005 opleves en stramning, både på indholdssiden og 

omkring formelle og politiske krav til uddannelsesstyring, (Hjort & Raae, 2010). Denne 

”fastholdelse”, som Hjort & Raae kalder det, mærkes helt ud i de enkelte fagbilag. I den 

enslydende komposition af fagbilagene rummes nu -i modsætning til tidligere - anvisninger på 

tilrettelæggelse af undervisningen, både hvad angår didaktiske principper, arbejdsformer, it og 

samspil med andre fag (§ 3). Det er en stramning af diskursen, som har skabt en del røre for 

tekstkonsumptionen i de diskursive praksisser siden 2005. Anskuet ud fra Faircloughs teori 

om de hegemoniske relationers dobbelthed, kan det på den ene side være svært at se den 

kraftige stramning og præcisering af mål og tilrettelæggelse af undervisningen som andet end 

en begrænsning af modtagernes råderum og fortolkningsmuligheder. Dermed kan den på 

længere sigt komme til at fungere som en begrænsning af mulighederne for kreative 

fortolkningers udbredelse og nytænkning. På den anden side kan man også netop se 

ændringerne i 2005 reformen som et udtryk for fornyelse og justering af det traditionelle 

almene gymnasium. Man kan, som Jens Dolin udtrykker det, sige, at de gamle begreber 

(studieforberedende) kvalifikation og dannelse (almendannende mål) har fået konkurrence af 

begreber som kompetence og kernefaglighed (Gympæd, 2006:58ff). Hvor det almene 

gymnasium før kunne siges at have to mål, nemlig det almendannende og det 
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studieforberedende, må vi konstatere at der nu er tale om 3 sidestillede mål.  Disse kan 

illustreres med en didaktisk trekant: 

 

                                                              (Fagdidaktik / kernefaglighed)          

                                                                          Almen dannelse 

       

 

                                                                          undervisningens         

             (Myndighed & medborgerskab)              formål                       (Studieegnethed) 

                       Dannelse                                      Kompetencer 

            Figur 2.3. Modellen viser tre vigtige formål som fremhæves i stx-bekendtgørelsens kapitel 1.§ 1 og 2.  

 

Som det fremgår af modellen (figur 2.3) har dannelsesaspektet fået en udvidet plads, idet man 

nu taler både om en personlig dannelse (dannelse) og et dannelsesbegreb, som rummer det 

nye begreb kernefaglighed (almen dannelse). I den tredje vinkel i trekanten er 

”handlefærdighederne” placeret (kompetencer).  Det syn på reformændringen, som ses hos 

Dolin, kan man også se hos Krogh. Allerede inden reformen er på gaden, har hun beskrevet, 

hvordan danskfagets særlige ”fikserbilledkonstruktion” åbner for nye dannelsesmuligheder: 

 ”Danskfagets aktuelle dannelsesforestillinger henter identitet og mission i på den ene 

side litteraturens æstetisk dannende kraft, på den anden side den kompetente handlens 

individuelle mestringsideal. Den særlige fikserbilledekonstruktion af de to forestillinger 

i fagbilaget etablerer en ustabilitet i teksten som kan opfattes som en konstruktiv 

åbenhed for de nye betingelser for dannelse”. (Krogh, 2003: 158) 

De her nævnte eksempler er blot nævnt for at ridse de fronter op, som siden 2005 er meget 

velbeskrevet. Det er ikke mit ærinde at redegøre for den historiske udvikling indenfor det 

almene gymnasium
1
, men det er mit formål med dette afsnit at pege på den inkonsistens, der 

er i begrebsbrugen indenfor læreplanens beskrivelse af mere traditionelle områder overfor 

nyere tiltag. Det er min påstand, at den stærke tradition på det litterære og til dels det 

sproglige stofområde spejles i læreplanens kraftigt hegemoniserede strukturer indenfor disse 

områder, mens der endnu ikke er etableret et tilsvarende hegemonisk system, når det gælder 

det ”nye” medieområde. Jeg vil desuden, som allerede tidligere nævnt, vise hvordan dette 

                                                

1 Og derfor har jeg hverken traditionen fra Kant og Klafki med. Heller ikke Harry Haue eller andre centrale 

forskere vil jeg inddrage i denne sammenhæng. 
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også får konsekvenser for vejledningsteksten, som i sit udtryk ikke fremstår klar og målrettet, 

men derimod diffus.  

Det næste led i min analysekæde er bekendtgørelsesteksten (Bek).  Siden slutningen af 

90’erne har alle fags læreplaner været bygget op efter samme struktur
2
, Der er fire afsnit: 1) 

Identitet og formål, 2) Faglige mål og fagligt indhold, 3) Tilrettelæggelse og 4) Evaluering. 

Med baggrund mit ønske om at holde fokus på it og medier, vil jeg i min analyse af bilag 15 

kun inddrage § 2.2. Kernestof og § 3.3 It. Disse to paragraffer har særlig betydning for min 

analyse af læreplansstoffet for dansk, fordi der i dansk (som et af de eneste fag i gymnasiet) 

gælder det særlige, at it og medier figurerer flere steder i læreplanen, dels under ”Det 

mediemæssige stofområde” i § 2.2. Kernestof, dels som ”It” i § 3.3.  

Den største målgruppe for bekendtgørelsen er lærerne. Decideret administrativt stof er 

udeladt, mens elementer af indholdet i Loven, som skønnes relevant for fordeling af 

ansvarsopgaverne i det daglige arbejde med reformen, er medtaget. Jeg hæfter mig især ved: 

”undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes forskellige evner og 

forudsætninger”, (Bek. § 73, s.9). Skolens leder skal desuden sikre elevernes grundlæggende 

it-kompetencer (…) og at eleverne behersker it-baserede kommunikationsfora…, (Bek. § 80, 

s.10). Under det skriftlige arbejde fremgår det, at eleverne gerne må – ikke skal – (min 

pointering) aflevere skriftligt arbejde som it-præsentationer eller multimedieproduktioner 

(Bek. § 90 stk.2). Desuden formuleres her muligheden for anvendelse af elektroniske 

rettemetoder. Skal disse forskellige former for moderne teknologi (it) indgå, vil det rent 

praktisk kræve en træning af elevernes it-færdigheder. Hvor den skal komme ind, og hvem 

der forventes at varetage denne, fremgår ikke af bekendtgørelsesteksten.   

2.3.3. 2.a Elevernes studieforberedende skrivekompetencer, studieretningsprojektet, 

bilag 4 og 7. 

Bilag 4 om elevernes skrivekompetencer er i sin nuværende form kommet til senere, og 

måske netop derfor kunne man forvente en diskurs, som præciserer kravene til brug af it, både 

med hensyn til web 1.0 og web 2.0. Men selv ikke i dette bilag, som nu i en detaljeret og 

meget målrettet diskurs opstiller krav for de studieforberedende skrivekompetencer, nævnes 

brugen af digitale medier eller hjælpemidler. Det kan umiddelbart virke paradoksalt, med 

tanke på de i Bek.s § 79 og 80 nævnte krav til elevernes it kompetencer, at didaktiseringen af 

disse svæver i et fortolkningsmæssigt tomrum, især når der stilles så ”stramme” krav om at 

”hver elev (…) i løbet af uddannelsesforløbet [skal] formulere og besvare en opgave i en 

flerfaglig problemstilling i almen studieforberedelse”, (§ 2.2).  

Det, der forekommer mest modsætningsfyldt, er, at UVM før den afsluttende prøve i Almen 

studieforberedelse (AT) offentliggør et elektroniske ressourcerum med materialer om emnet, 

(bilag 9, § 4.3). AT er et fælles anliggende for klassens fag/lærere, men hvorfor er opgaven 

med at lære eleverne at bruge elektroniske hjælpemedier ikke fælles? At sikre, at eleverne 

erhverver de nødvendige kompetencer, må antages at være et fælles anliggende. Den mest 

omfangsrige af de skriftlige opgaver er beskrevet i bilag 7, studieretningsprojektet. Eftersom 

                                                

2 Bortset fra skriftlighedsbilagene 4 og 7, der er fælles for fagene. 
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det drejer sig om en del af studentereksamen og med tanke på, at eleverne skal bevise deres 

kompetencer til at begå sig i den globale virkeligheds digitaliserede kommunikationsformer, 

kunne man måske forvente et formuleret krav om it-anvendelses- kompetencer i netop dette 

bilag, men hverken it eller medier nævnes.  

2.3.4. 2.b Dansk A, bilag 15  

Den reelle modtagergruppe til og fortolkere af læreplanen for dansk består, naturligt nok, 

primært af dansklærere på landets gymnasier og forskere på landets universiteter. Derudover 

må man forvente en vis bevågenhed fra læremiddelproducenter og deres respektive forlag. 

2.3.4.1. Det særligt danskfaglige: 

Kernestoffets tre områder i dansk på stx er: Det sproglige, det litterære og det mediemæssige. 

Det er hensigten at disse indgår i et tæt samspil i undervisningen. De vægtes i forholdet 2:3:1.  

Selvom de tre områder har samme niveaumæssige status, vægtes medier kun med 1/6 af 

kernestoffet, og det er markant, at diskursen her er anderledes fri og uden bindinger 

sammenlignet med de andre to stofområder: 

”det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af 

tekster, talte såvel som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang”  

som dog indsnævres umiddelbart efter af både metodekrav og af indholdsmæssige krav: 

”Her arbejdes blandt andet med: 

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik 

– argumentationsanalyse 

– retorisk analyse 

– kommunikationsanalyse”, Bek, bilag 15, stk. 2.2) 

 

Tidligere definerede jeg medier som de kanaler, vi kommunikerer gennem. En 

kommunikationsanalyse vil normalt sætte fokus på, hvordan denne kommunikation foregår, 

på selve meddelelsen, på de kanaler, den udveksles igennem, og fortolkningen vil ske på 

baggrund af disse analyser. Den sproglige analyse indgår som et element i denne og det kan 

undre, at ”kommunikationsanalyse” placeres under det sproglige område. Umiddelbart ville 

det mere logisk skulle placeres under medier.  

 

”Det litterære stofområde har som sit genstandsfelt et historisk bredt og genremæssigt 

varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede 

tekster suppleret med norske og svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i 

oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst. 

(…) Her arbejdes blandt andet med: 

– genrebegreber 

– litteraturteori og litterær metode 

– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger”. (Bilag 15, 2.2) 

Når man til dette lægger kanonkravet (som er eksplicit beskrevet), og under de didaktiske 

principper desuden kan læse at 
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 ”Specielt indgår det sproglige arbejde som et integreret led i tekstlæsningen, idet 

indsigt i sprogets opbygning, funktion og historie udnyttes som et grundlag for den 

nuancerede og veldokumenterede analyse, fortolkning og perspektivering af tekster”, 

(bilag 15, stk. 3.1) 

så er der ikke meget overladt til fortolkning og kreativ udfoldelse.  

Diskursen ændrer sig, når det mediemæssige stofområde skal beskrives:  

” [Genstandsfeltet er her] medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder 
aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier.  

I stofområdet indgår: 

– nyhedstekster 

– dokumentartekster 

– fiktionstekster  

– visuelle udtryksformer 

– et værk i form af et større afrundet medieprodukt. 

Her arbejdes blandt andet med: 

– nyhedskriterier 

– fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper”. 

 

Der er intet metodekrav, intet kanonkrav her. Men som nævnt tidligere er der under de 

didaktiske principper (§ 3.1) et krav om, at det sproglige aspekt, også når det drejer sig om 

arbejdet med medieteksterne, skal have en særlig fremtrædende rolle, (bemærk at man ikke 

skal arbejde med kommunikationsanalyse her). Man kan også undre sig over den noget 

inkonsistente brug af tekstbegrebet. Hvordan afgrænses f.eks. fiktionstekster under medier fra 

de skønlitterære tekster under det litterære stofområde? Og kan medietekster, visuelle 

udtryksformer eller medieværker aldrig være skønlitterære? De sociale medier (Web 2.0) har 

med deres tydelige selviscenesættelse af indehaveren et kraftigt element af underholdning, 

(især blogs, chats og fora som Facebook), og man kan argumentere for, at disse 

medieplatforme primært er fiktive og måske af den grund skal genrebestemmes anderledes 

end f.eks. Wikis. I læreplanen præciseres det ikke nærmere, hvad genren ”websites og 

interaktive medier” omfatter. Præmisserne for tekstkonsumptionen på det mediemæssige 

område er altså, som det fremgår af eksemplerne, meget fri. 

I relation til dette, kan der gribes tilbage til Fairclough, der taler om, at de hegemoniske 

relationer kan give rum til kreative fortolkninger i den diskursive praksis eller begrænse dem. 

Man kan vælge at opfatte denne mangel på normer i den ”nye” del af læreplanen som et 

tolkningsmæssigt frirum. Her er endnu ikke etableret et hegemonisk system. 

Det sidste punkt, jeg vil tage fat på i min diskursanalyse af læreplans- og 

bekendtgørelsesmaterialet, hører ind under paragraf 3: ”Tilrettelæggelse”. Jeg begrænser mig 

til at fokusere på § 3.3. om it. Her står der for dansk: 

2.3.5. § 3.3. It 

”Der lægges vægt på inddragelse af it i undervisningen i forbindelse med: 

– skriveundervisningen og i arbejdet med præsentationsstøttede mundtlige oplæg 

– informationssøgning 

– arbejdet med tekster, som ikke foreligger i trykt form”, (bilag 15, 3.3) 
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Også når der er tale om it som redskab, må diskursen siges at være kortfattet og åben i sin 

form (”der lægges vægt på inddragelse(…)arbejdet med”), og der er tale om en meget ringe 

grad af præcisering (”arbejdet med tekster, som ikke foreligger i trykt form”). Det kan også 

forekomme inkonsekvent og forvirrende, at det eksplicit nævnes, at it vægtes og indgår i det 

skriftlige arbejde, men ikke nævnes under det skriftlige arbejde. 

Perspektiveringer til andre fag viser, at f.eks. Engelsk A mener, at it kan fremme elevernes 

læringsproces både sprogligt og i forhold til informationssøgning, og at it især har betydning 

for træningen i kommunikation (bilag 18). Historie supplerer desuden med kreativitet og 

metodiske arbejdsprocesser baseret på it, (bilag 27), og går man til fysik A, nævnes it som en 

central del af fagets arbejdsprocesser, (bilag 23).    

2.3.6. Delkonklusion 

Den diskursive tradition på it-området indenfor danskfaget kunne med fordel udfoldes mere, 

måske i retning af det eksemplerne fra andre fagbilag viste. Man kunne måske også ønske at 

”semiotik” indgik som en del af terminologien i det foreslåede analyseapparat til arbejdet med 

medietekster. For danskfaget generelt kommer man ikke udenom, at der er behov for en 

nytænkning i forhold til mediers placering i fagets hermeneutiske tekstlæsningstradition. Hvis 

fremtidens danskfag skal spille en rolle som kulturbærende fag i en uddannelse som klæder 

elever på til at agere i en globaliseret verden, så må eleverne udstyres med (flere)redskaber, 

som sætter dem i stand til at tolke den virkelighed, de lever i. Og den bliver mere og mere 

digital. Diskrepansen mellem afsnittene om it- og medieundervisning og resten af læreplanen 

rejser naturligt spørgsmålet: Hvordan forventes det, at lærere ud fra læreplansmaterialet 

didaktiserer it- og medieundervisningen i gymnasiets danskfag? Det er nærliggende at søge 

svar i UVMs Vejledning til læreplanen. Når jeg nævner den separat, er det fordi de 

hegemoniske strukturer er anderledes her. Som afsender står godt nok UVM, men den reelle 

afsender er en anden. Forfatterne er fagkonsulenten for dansk og en udvalgt følgegruppe. 

Eftersom flertallet af disse er lærere i gymnasieskolen er de altså både afsendere og 

modtagere! Og det er derfor ikke en tekst, som lærere skal forholde sig til. Det er et tilbud, 

som de kan forholde sig til. 

2.3.7. Vejledning/Råd og vink Stx-bekendtgørelsen Dansk A 

Det mediemæssige stofområde får 3 sider i vejledningen.  Man har ikke læst meget i den, før 

der tegner sig det samme billede som ved læsning af læreplansafsnittet: Der er tale om meget 

åbne formuleringer, som giver et fortolkningsmæssigt meget stort råderum.  Diskursen er 

upræcis og diffus. Vi skal bringe elevernes erfaringshorisont i anvendelse i det danskfaglige 

arbejde, står der, og ”Mange elever har (…) et stort kendskab til tekster i særligt elektroniske 

billede- og multimedier”. Multimedier er her en ny glose, der introduceres. Den figurerer ikke 

i det afsnit i lærerplanen, som dette vejledningsafsnit ækvivalerer med. Desuden viser ny 

forskning, at eleverne nok er flittige brugere af de elektroniske medier, men deres 

kompetencer er ikke nødvendigvis gode nok til, at de kan begå sig i den digitale verden. 

(Drotner, 2010). ”chat eller blog” nævnes som eksempler på ”et mere privat orienteret socialt 

medium”. Men det nævnes ikke med et ord, at man i 2010 (da vejledningen udkom) faktisk 

skelnede mellem web1.0 og web 2.0, og at didaktiseringen af disse måske skulle differentieres 

i undervisningen. Desuden fremhæves det, at ”faget i kraft af sin sproglige og litterære 

analysepraksis allerede [har] en terminologi og en række metoder til afdækning af 
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medieteksternes æstetiske former og deres betydning”. Man kunne godt frygte, at en 

fastholdelse af den eksisterende terminologi og af de velkendte metoder ville kunne blokere 

for nytænkning indenfor det mediemæssige område. Læreplanens følgende punkter 

gennemgås i samme stil, og læseren studser måske over beskrivelsen af de visuelle 

udtryksformer: Efter at have beskrevet hvordan det ikke er nødvendigt med ”en egentlig, 

selvstændig billedanalyse”, eller at eleverne tilegner sig ”et billedanalytisk begrebsapparat, 

endsige (…) en kunstnerisk paratviden”, så beskrives det, hvordan ”en danskfaglig 

billedlæsning kan beskæftige sig med (…) kommunikationssituationen”.  Eftersom 

kommunikationsanalyse står under det sproglige stofområde og netop ikke under det 

mediemæssige stofområde i læreplanen, kan det være meget svært at rådføre sig med 

vejledningen til fortolkning af læreplanens paragraffer på dette område. Et sidste eksempel 

som skal inddrages her, handler om nyhedskriterier: ”I tillæg til de klassiske kriterier vil det 

ofte være relevant at undersøge, om supplerende, mindre reflekterede nyhedskriterier (…) kan 

have spillet ind på placering og/eller prioritering af en konkret, analyseret tekst”. En temmelig 

indforstået snak, som godt kan rejse tvivl om bredden af den intenderede målgruppe. Hvordan 

skal ”de klassiske kriterier” eller ”mindre reflekterede nyhedskriterier” f.eks. udlægges i 

forhold til arbejdet for at ”skærpe elevernes kritisk-analytiske sans”, (§ 1.2. Formål)? Man 

kan også fundere over hvilke kriterier, der skal lægges til grund for at vurdere om billeder, set 

i relation til nyhedskriterier, er ”gode” eller ej.  

2.3.8. Delkonklusion 

Man må nok konstatere, at på trods detaljerigdommen er vejledningen for diffus til at være en 

egentlig hjælp til fortolkning af læreplanens medieområde. Den forholder sig ikke til flere at 

de nye træk i it- og medieudviklingen, eksempelvis differentieres der ikke eksplicit mellem 

web 1.0 og web 2.0. Konklusionen bliver derfor den samme som for læreplanens it og 

medieafsnit: Der er et stort fortolkningsråderum i konsumptionen, eksempelvis for 

læremiddelproducenter. I analysen af Krydsfelt kan det derfor blive interessant at undersøge, 

hvorledes forfatterne på Gyldendal vælger at didaktisere deres fortolkning af læreplan og 

vejledning. 
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3. Læremiddelanalyse  

I dette afsnit analyseres læremidlet ”Krydsfelt”. Analysen baseres på to af værkets fire dele. 

Den vil derfor have flere afsnit: Først en orienterende præsentation af læremidlet
3
. Dernæst en 

undersøgelse af Grundbogen, som fra forfatternes side er tænkt som ”kernen” i læremidlet. 

Som det tredje kommer en analyse af et eksempel på en hyperfiktion som et bud på ny form 

for læring. Den er en del af materialet fra websitet. Teorien bag disse analyser vil blive 

gennemgået i umiddelbar forbindelse med de enkelte analyser og er derfor ikke placeret i et 

separat teoriafsnit. Når analysen af Grundbogen kommer først, skal det ses som et resultat af, 

at hele systemet præsenteres  under titlen: ”Krydsfelt - en grundbog i dansk”. Den røde tråd 

gennem analyserne vil være undersøgelsen af bogens anvisninger til og argumenter for, at 

netop dette læremiddel kan skabe ny form for læring gennem  tværmedialitet og 

hypertekstprincip, som forfatterne selv udtrykker det. (se figur 3.5, mine fremhævelser). 

3.1. Krydsfelt 

3.1.1. Præsentation af læremidlet 

 

Figur 3.4. Gyldendal; Berit Riis Langdals præsentation. 

Gyldendal lancerede sit lærebogssystem i 2010. Det præsenteres  under titlen: ”Krydsfelt - en 

grundbog i dansk”.  Dette sker bl.a. ved en ”Inspirationseftermiddag i Dansk” på Gyldendals 

forlag, maj 2011, hvor forfatterne og repræsentanter fra forlaget præsenterer tankerne med 

systemet. Berit Riis Langdal, forfatteren til litteratursøjlen, skal præsentere konceptet. Det 

sker bl.a. med en powerpoint præsentation, (jfr. afsnittets illustrationer). Langdal præsenterer  

grundbogen både som ”kernen” i systemet og som ”det udenom”. Grundbogen skal ”give 

eleverne redskaber”, siger hun og fremhæver samtidig, at den godt kan bruges alene uden de 

andre tre platforme. 

                                                

3 Jeg overværede forfatternes egen præsentation af læremidlet hos Gyldendal og præsentationen her er min 

fortolkning af denne. 
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Som det ses på  figur 3.4. er Krydsfelt tænkt som systemet der dækker hele danskfaget:  

”Krydsfelt rummer hele danskfaget i fire forskellige medieplatforme”. Dette gentages 

og udvides i grundbogens forord: ”Krydsfelt er et omfattende grundbogsmateriale til 

dansk i gymnasiet, der dækker undervisningen fra 1. g og frem til 

studentereksamen”.(Kryds Gr. 2010,7).  

På Gyldendal afsluttes Langdals præsentation med et skærmbillede, der viser hele ”serien”: 

De fysiske bøger og dvd’er såvel som websitets forside under mottoet: 

”Krydsfelt: tværmedialitet og hypertekstprincip skaber ny form for læring”, (figur 3.5) 

 

Figur 3.5. Berit Riis Langdal, Gyldendal: Præsentations ppt, 2011.  

Gennem sit fokus på: ”tværmedialitet og hypertekstprincip skaber ny form for læring” lægger 

Gyldendal op til en nytænkning indenfor faget. Tidligere blev det påvist, at læreplanens 

anvisninger og den dertilhørende vejlednings råd og vink til arbejdet med it- og medietekster 

er meget løst og uldent formuleret. Det er derfor med en vis forventning, der i dette kapitel 

skal undersøges om dette læremiddel kan skabe klarhed over et område, som læreplanen ikke 

har.  

3.2. Metode. Marie Slots model til analyse af læremidler 

Metodisk vil jeg i første omgang tage udgangspunkt i Marie Falkesgaard Slots model, som 

hun udviklede til brug i sin ph.d. ”Læremidler i danskfaget”
4
, IFPR 2010. Slot tager afsæt i 

                                                

4 Med undertitlen: ”en undersøgelse af gymnasieelevers og læreres brug af tre læremidler i danskfaget - set i 

relation til udvikling af tekstkompetence”. 
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James Paul Gee og Judith Green’s MASS- model, der i udgangspunktet er en diskursanalyse, 

(Slot, 2010). Deres model er udviklet til at undersøge sproglige praksisser i læringsprocesser 

indenfor rammerne af den sociale interaktion i klasserummet. Det er et aktivt system, hvor 

eleverne som aktører med sproget som redskab kan påvirke diskursen i den sociale 

interaktion, siger Gee senere (2006). Eftersom de tilgængelige semiotiske ressourcer skal ses i 

et multimodalt perspektiv i en moderne skole, ligger omdrejningspunktet for analyse af 

læreprocesser naturligt på, hvordan denne læring sker, som bl.a. Kress & van Leeuwen og  

Jewitt (2006) pointerer . Slot udvikler sin model på baggrund af Gee & Greens MASS’s fire 

analysekategorier: materialitet, aktivitet, semiotik, sociokulturel identitet. Slot udvikler denne 

model til analyse af såvel læremiddel som undervisningssituation:  

 

 

 

 

 

Figur 3.6. Marie Slots model til læremiddelanalyse. 

3.2.1. Materialitet  

Materialitet er en strukturerende faktor. Her drejer det sig om læremidlets fremtræden. 

Hvilken fysisk form har det? Er der tale om et digitalt læremiddel? Og hvilke semiotiske 

ressourcer består læremidlet af? Der spørges til målgruppe(r) og situation (tid & sted), men 

også til hvilke objekter, der særligt er i fokus. Og det er vigtigt at spørge hvilke 

sammenhænge, læremidlet skal ses i. Man kan også med Kress spørge: Hvilke 

kommunikationsprocesser etableres der mellem læremidlet og modtageren? (Kress,2005).  

3.2.2. Aktivitet  

Her handler det om opgaver og brugernes muligheder for deltagelse. Hvilke aktører sætter 

aktiviteter i gang, og hvem kan/skal deltage? Hvordan markeres overgange mellem forskellige 

aktiviteter, og hvilke transformationer gennemløber de undervejs i arbejdsprocessen? Også i 

denne sammenhæng kan det være relevant at inddrage Kress, fordi han, i forlængelse af sin 

fokuseren på kommunikationsprocesser mellem læremiddel og modtager, pointerer, at der 

gennem de sidste 20-30 år er sket et skred i modus såvel som i genre. Vi har bevæget os fra 

bogens dominans (skrift) til skærmens og billedets dominans, og i takt hermed opstår behovet 

for at kunne oversætte mellem medier. Det kalder Kress ”transduction”, (Kress, 2005). Læser 

man tekster, er diskursen fastlagt på forhånd. Der er en række konventioner som skal følges. 

F.eks. forventes det, at man læser kapitlerne i den rækkefølge, de er bestemt til. Udbyttet af 

læsningen forventes ligeledes at svare til det, forfatteren har forestillet sig. Sådan forholder 

det sig ikke med læsning på skærmen. En hjemmeside kan f.eks. have utallige læsestier. Og 

her er ingen læsevejledning. I det eksempel på en hjemmeside, som Kress bruger (fra The 

Institute of Education), prøver man at tage udgangspunkt i den intenderede brugers interesse 

og strukturere stoffet derefter. Som en konsekvens af, at både forfatter og læsers roller har 
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ændret sig over tid, taler man nu om, at sitet indeholder information og ikke viden, som man 

ville sige om en bog. Det kræver en ekstra proces for læseren/den besøgende på sitet at 

transformere denne information til viden og dette er, siger Kress, den hverdagserfaring unge i 

dag har med sig. Læsning er blevet et designprojekt, hvor multimodale tekster skabes som 

processer, hvor både modus og medievalg har betydning. Overført på en undervisnings-

situation, bliver både lærerens, tekstforfatterens og elevens input vigtige for, at læsningen kan 

blive til viden.  

3.2.3. Semiotik  

Semiotik rummer beskrivelse og afkodning af mening og betydningsdannelse i forhold til de 

forskellige modaliteter, genrer, praksisser og processer, der er i spil i læremidlet. Hvordan kan 

de forskellige udtryk omsættes til viden, og hvordan lægger læremidlet op til en nyskabende 

praksis for eleverne? Slot spørger her til sammenstød mellem forskellige kulturelle modeller 

og hvilke konsekvenser de får for læremidlets design. En parallel hertil ses i Burn & Durrans 

undersøgelser af Media Literacy(ML) i undervisningen, (B&D, 2007). Med ML i de engelske 

skolers curriculum er der skabt et behov for at eleverne lærer om alle medier. Hermed menes, 

at i takt med nye mediers opdukken og at f.eks. e-learning vinder mere og mere frem, lærer 

eleverne primært gennem medierne i stedet for om dem. Det gør det yderst vigtigt at 

fastholde et metaplan i undervisningen om medier. Til hjælp for dette har B&D udviklet den 

kultursemiotiske model, som er vist nedenfor. Med dette analyseredskab, håber de at kunne 

samle, beskrive og forklare, hvad der sker i skolen i forhold til ML, og hvad eleverne har lært.  

Kulturelle kontekster Sociale funktioner Semiotiske processer 

Gennemlevede Kulturelle Diskurs 

Udvalgte Kreative Design/produktion 

Registrerede/bevarede Kritiske Distribution  

  Fortolkning  

Figur 3.7. Medie-literacy: en kultursemiotisk model. Burn & Durran, (2007: 8) 

Modellens venstre kolonne handler om den kulturelle kontekst. (Her påpeger de deres gæld til 

Buckingham og Julian Sefton-Green, 1994). Pointen er, at populærkulturen er ”værdigt” som 

studieområde og derfor skal ind. Det er paradoksalt, siger de, at skolen er fuld af kultur i 

forskellige former, men det afspejles ikke i det nationale curriculum. Der er derfor et behov 

for, at medieuddannelsen kæmper for at få populærkultur og subkulturer indarbejdet i 

skolerne. Der er tre niveauer i Burn & Durrans kulturelle kontekster: Det første er den levede 

kultur, som rummer alt fra kunst til hverdagsliv. Næste niveau er den udvalgte kultur. I 

Danmark ville det typisk være kanontanken – noget (andre har) valgt, man skal bygge sine 

traditioner på. Set ud fra et traditionelt synspunkt, så undertrykker kulturbegreber 

dominerende sociale grupper ved at selektere og dermed begrænse deres råderet indenfor 

medier. Sidste niveau er det registrerede eller bevarede. Her er det kulturarven, som vi vælger 

at fastholde den. Retrokulturen, som vi har set den de senere år, er et godt eksempel på en 

bevarende kultur. Man spørger måske sine bedsteforældre om deres skoletid, deres favoritter i 

musik etc. Resten af modellen vil jeg kun kort præsentere her. Kernen, ”cultural, critical and 

creative”, dukker jævnligt op i ML-forskningen, siger Burn & Durran, derfor er det også 

centrum i deres model, (B&D, 2007: 2). Sidste kolonne er hentet fra Kress & van Leeuwen 
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social semiotiske model til analyse af multimodal kommunikation, og den er i sig selv 

selvstændig en model. B&Ds kultursemiotiske model kan umiddelbart godt virke 

overvældende og måske knapt så gennemskuelig set i sin helhed. Der er mange læsestier, og 

det kan godt vanskeliggøre afkodningen.  

3.2.4.  Identitet 

Identitet skal læses som sociokulturel identitet og relation til omverden. Kategorien lægger op 

til en analyse af læremidlets fremstilling af de interpersonelle relationer og de forskellige 

aktørers rolle i læremidlet. Hvordan signaleres f.eks. forskellige kulturelle, etniske eller 

religiøse forhold? Hvor placerer læremidlet sig i forhold til institutioner, praksisfællesskaber 

og diskurser indenfor disse? Hvilke sammenhænge er det tænkt ind i? Denne problemstilling 

ses også hos Carey Jewitt i ”Pedagogy as Design”(Jewitt, 2006). Hun ser bl.a. på de sociale 

faktorer og kræfter som definerer lærerens råderum. Men hun ser også på, hvilken indflydelse 

de sociale relationer i klasserummet har og på, hvad de tekniske faciliteter og pensum betyder 

for elevernes udfoldelsesmuligheder. Andre vigtige elementer er elevsammensætningen i 

klassen og politisk og socialt pres for, hvordan en lærer designer (didaktiserer) sin 

undervisning. Ud fra sin baggrund i socialsemiotikken, siger Carey Dewitt, at pædagogik er: 

“the designed textual realization of interpersonal meaning – the social relations of the 

classroom, and the ideational shaping of knowledge – curriculum content.” (Jewitt, 2006:140, 

med reference til Halliday’s triadiske nøglebegreber). Jewitt konstaterer bl.a. at lærerens måde 

at agere på i forhold til eleverne har stor betydning for, hvordan de interpersonelle 

interaktioner i klassen kommer til at fungere.  

Ud fra modellen kan man stille en række spørgsmål til læremidlet: Hvad er det for et produkt, 

til hvem er det henvendt, hvad kan det og hvordan kan det bruges? Jeg vil i min analyse 

følge Slots model med Gee & Greens fire kategorier, dog i ændret i rækkefølge, fordi jeg 

mener aktivitet ligger i naturlig forlængelse af materialitet.  

3.3. Analyse af Grundbogen 

3.3.1. Materialitet  

Grundbogens design signalerer med sin billedcollage bag teksten og 

de krydsede linjer, at der er tale om et system, som kommer omkring i 

fagets mange forgreninger, og at der er flere medier i spil. Værket, 

som i mere end fysisk forstand er tungtvejende, rummer en 

omfattende datamængde, som med links og referencer til de øvrige tre 

platforme lægger op til det multimediale tekstarbejde. I 

indholdsfortegnelsen vises de forskellige niveauer i teksten 

pædagogisk, bl.a. ved at inddrage forskellige semiotiske fremstillinger. Gennem brug af 

ikoner og farver: Blå for litteratur, rød for sprog og grøn for medier kan man holde styr på 

hvilket afsnit, der nu arbejdes i. Alle kapitler har en ”ny” forside og derefter et opslag, som i 

skematisk form præsenterer kapitlets indhold. Slår man op et tilfældigt sted i bogen, er siderne 

multisemiotisk organiseret, opdelt i forskellige teksttyper, billeder, figurer, skemaer, 

faktabokse, opgaver eller primærtekster, altså citater. Der er spalter med noter og overskrifter. 

Og der skiftes mellem 2 og 3-spaltede sider. Den megen variation kunne være et forsøg på at 

figur 3.8.  
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skabe et incitament til at læse videre. Der er løbende referencer til tekster i Antologien 

TEKST  ( i afsnittes farve) eller til supplerende materiale og/eller opgaver på websitet  www 

eller på dvd’en . Hver gang med et lille genkendeligt ikon. Opfordringen til at arbejde 

tværmedialt er ikke til at tage fejl af. Der er ingen forside til et gråt kapitel inde i teksten. Og 

det kan jo godt undre, når vigtige temaer som ”Skriftlig fremstilling” og ”Dansk til eksamen” 

placeres under det gråtonede område og derved kommer på niveau med indholdsfortegnelse 

og forord. Grundbogen er en fysisk ressource, som først rigtig udfoldes i samspillet med de 

elektroniske ressourcer. De mange referencer undervejs i afsnittene til f.eks. websitet gør, at et 

login er en nødvendighed for at udnytte konceptet optimalt. Dvd’erne med bl.a. filmklip 

lægger op til fælles aktiviteter i klasserummet.  

Det nævnes aldrig eksplicit, hvem målgruppen er. Man kan derfor godt af og til blive lidt i 

tvivl om, hvornår forfatterne henvender sig til lærerne, og hvornår de vil have eleverne i tale. 

F.eks. er Forord og Indledning traditionnelt henvendt til lærere, men her indeholder 

Indledningen centrale informationer til bogens brug, som er nødvendige for elevernes arbejde 

med bogen. Og man kunne måske forvente, at en direkte henvendelse til eleverne, som 

signalerer skiftet i modtagergruppe, ville kunne sikre deres opmærksomhed. Den samme 

usikkerhed kan gælde for de indledende opslag i de enkelte kapitler. I venstre spalte startes 

med en indholdsbeskrivelse. Over resten af opslaget er et skematisk ”overblik”. Disse meget 

teksttunge skemaer med små ikoner refererende til andre af systemets platforme og afsnit i 

bogen, fremstår som det nok vigtigste redskab i en didaktisering af læreplanskategorierne, 

hvor det dog er uvist, om der er tale om lærerens planlægningsredskab eller elevens 

checkliste.  

3.3.2. Aktivitet  

Når det drejer sig om opgaveformuleringerne, er der derimod ikke tvivl om, at eleverne er 

målgruppen, som inddrages og udfordres til egenaktivitet. Opgaverne veksler mellem 

individuelle opgaver, som må formodes at være ment som hjemmearbejde, og gruppeopgaver, 

som kan løses i klassen, signaleret i brugen af 2. person ental: ”Hvilket kompositionsprincip 

kan du finde i Krydsfelt – fortællinger om tilfældigheder?” (Krydsfelt, 2010:102) eller flertal: 

”I grupper skal I lave en analyse og fortolkning(…)”, (ibid. 121). Men for det meste bruges 

imperativ: ”Diskuter, hvilken effekt slangordene har for tekstens udtryk”, (ibid.103). Der 

henvises til uddybende forklaringer andre steder i læremidlet (og det kan godt være websitet). 

Svære (gamle) ord forklares, men frem for alt brydes teksten hele tiden af andre semiotiske 

udtryk, som kan tolkes som en opmærksomhed i forhold til modtagergruppens behov for 

forskellige semiotiske tilgange end tekstinformationer. Dette kan ses som en bevidst 

etablering af det, Kress kalder læsestier. Men hvordan sikrer man sig, at de svageste elever får 

et læringsmæssigt udbytte, som lever op til læreplanskravene, hvis de kun fanges ind af 

billedmaterialet? Vi ved fra undersøgelser, at rekrutteringen til gymnasiet i dag er bred, og at 

der blandt eleverne er flere og flere fra ikke boglige miljøer, (Hjort & Raae, 2007, 2010). Der 

er en taksonomisk progression i de fleste af spørgsmålene i afsnittene, men der er intet forslag 

til en differentiering i forhold til elevsammensætningen i klassen (Jewitt, 2006, Buckingham 

2007). Det samme gør sig gældende med planlægningen over de tre år, og frem for alt savnes 

et hvorfor, i form af nogle overvejelser over målet for de enkelte forløb. 
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Det fremgår tydeligt, at læremidlet er tænkt som et koncept, hvor alle dele inddrages i 

arbejdet. Der trækkes på afsnit på tværs i søjlerne, lyd- eller filmklip fra websitet og dvd’en 

indgår sammen med tekster fra Antologien. Det kan derfor være svært for eleverne at arbejde 

med opgaverne uden at have adgang til websitet eller have set filmklippene i klassen. I sin 

præsentation af læremidlet sagde Langdal, at Grundbogen sagtens kunne bruges alene, men at 

købe Grundbogen og så regne med, at den kan supplere det, man har i forvejen, vil kun delvist 

blive en succes. Det vil i hvert fald være et ualmindeligt stort ekstraarbejde for læreren, netop 

på grund af den tværgående struktur. Dette kan illustreres med et eksempel. Skolen skal have 

besøg af forfatteren Helle Helle. I forbindelse med sit foredrag skal hun læse op fra nogle af 

sine værker, typisk de nyeste. Klassens lærer beslutter, at de skal introduceres til forfatteren, 

selvom det ikke ”passer” ind i det, de p.t. arbejder med. Eleverne bliver bedt om at undersøge, 

hvad de kan finde om Helle Helle og hendes forfatterskab. Bruger eleverne registret bag i 

grundbogen, er der én henvisning til tekstens faktaboks på side 126. Herfra guides eleverne 

videre til ”Film” TEKST i Antogien (og hvis man skal finde den, skal man enten vide, 

hvornår, den er skrevet, fordi antologien er kronogisk opbygget eller være klar over, at man 

bag i bogen kan søge direkte på forfatteren). Derfra er der henvisning til en oplæsning af et 

klip fra ”Rødby-Puttgarden” på websitet www, hvilket som sagt kræver, at der er købt login. 

Hvis eleverne skal videre herfra, må de enten selv tænke kreativt – eller hjælpes. Den positive 

udlægning af dette er, at man har gennemtænkt en didaktisering af stoffet, som differentierer 

læringspotentialet dels i forhold til niveau hos eleverne, dels i forhold til klassetrin. Men skal 

alle være med, må læreren altså på banen. Og netop det, at lærerens rolle er utrolig central for 

nogle af elevernes proces, kan få betydning i retning af nytænkning af medieundervisningens 

design. 

3.3.3. Semiotik  

For at de forskellige semiotiske tilgange, modaliteter og genrer kan inddrages i arbejdet med 

de forskellige kernområder, må det præciseres, hvornår man arbejder med medierne som 

middel, og hvornår de er målet i sig selv. David Buckingham taler i ”Beyond Technology”, 

(2007, kap.8) om vigtigheden af at undervise om medier, hvis man vil arbejde med medier 

som middel til at skabe egenproduktioner. Med henvisning til Umberto Eco siger han, at hvis 

man vil bruge tv i undervisningen, må man først lære dem at bruge et tv, Eco 1979). Det 

lægger op til en struktur, der træner kompetencer som noget af det første.  

Det kan måske løse et andet problem, for der er et problem omkring benævnelsen af genren, 

som peger helt tilbage til læreplanen. Og netop en manglende terminologi er måske årsagen til 

at diskursen, også i læremidlet, bliver noget indforstået indenfor mediegenren. Nye og gamle 

mediebegreber forventes bekendt, og der refereres til powerpointpræsentation, website, chat, 

blog, billede og lydfil side om side i tekstmaterialet. Medier og it bliver uden nærmere 

introduktion brugt i mange sammenhænge som et selvfølgeligt (hjælpe)middel til arbejdet 

med kerneområderne. Det kan synes paradoksalt indenfor et fag, som i andre sammenhænge 

sætter en dyd i at definere begreber og analyseredskaber med præsition, f.eks. indenfor 

skrivepædagogik. Skrivekompetencer har en ganske særlig status i det moderne gymnasium,  

ekspliciteret i eget fagbilag.  

Burn & Durran taler om, hvor vigtigt det er, at eleverne lærer at afkode de forskellige mediers 

fordele og ulemper med henblik på en mere målrettet anvendelseaf dem, og at undervisningen 

lægger op til, at eleverne inddrager deres implicitte viden om, hvordan medietekster fungerer, 
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(B&D, 2007:20). I Grundbogens medieafsnit findes en egentlig metodik til arbejdet med 

medietekster som kerneområde, men det er min påstand ,at der mange andre steder i 

læremidlet mangler en tilsvarende metodik, hvilket gør det mere nødvendigt, at læreren træder 

i karakter.  Der er rundt omkring i materialet mange anvisninger på, hvordan man kan arbejde 

med forskellige temaer, men det tager tid at lede de forskellige multimodale og semiotiske 

tilgange frem, hvilket for lærere kan være for tidskrævende i en designfase af et forløb. For 

eleverne forholder det sig nok noget anderledes. De opfordres af forfatterne til at gå på 

opdagelse og således bruge de mange læsestier til at pejle sig ind på stoffet.   

Og netop muligheden for at åbne et materiale via forskellige læsestier, kan anspore dem til at 

inddrage deres implicitte færdigheder på multimedieområdet. Brugen af andre semiotiske 

udtryk end tekst, såsom billeder, figurer og overskuelige skemaer, kan hjælpe til at motivere 

elever fra forskellige sociokulturelle miljøer til at bringe erfaringer fra deres liv udenfor 

skolen med ind i klassen. Og måske især for elever fra ikke-læsevante miljøer, kan dette 

vendes til en fordel for dem. I Burn & Durrans kultursemiotiske model, hos Hodge & Kress 

(1988), i Hetmars undersøgelser, (Hetmar, 2004), men især hos Buckingham, (2007) 

argumenteres netop for vigtigheden af at inddrage elevernes kulturelle kontekst, fordi 

eleverne ifølge deres undersøgelser baserer kreative udfoldelser på fortolkninger af den 

kulturelle kontekst, som de er trygge med. 

Ved at vægte forskellige semiotiske udtryk lige, kan man måske formå flere til at deltage. 

Noget kunne tyde på, at læremiddelforfatterne er enige i denne antagelse. Der er 

sammenhæng mellem de forskellige semiotiske systemer, der bruges. De vigtigste 

supplerende oplysninger og illustrerende citater m.m. er at finde på samme opslag, og det 

kunne godt tolkes som et bevidst didaktisk tiltag for at give eleverne mulighed for at starte 

dér, hvor de umiddelbart kan identificere sig med semiotikken. Spørgsmålet bliver så bare, 

hvorfor de skal det? Hvori ligger læringspotentialet? Hvordan kan deres opdagelser i de 

forskellige medier inddrages i arbejdet og remedieres til produktioner, som afspejler deres 

læringsproces? 

3.3.4.  Sociokulturel identitet  

Det er svært at adskille den sociokulturelle identitet fra de andre analysepunkter og kategorien 

er således blevet inddraget løbende. Hvad angår Slots spørgsmål til kulturelle, etniske eller 

religiøse forhold, er der tilsyneladende ikke taget højde for i nogen af delene i de fysiske 

platformes materiale. Denne side af læremidlet er således overvejende blevet holdt op mod 

erfaringer fra veldokumenterede forskningsresultater.   

3.3.5.  Delkonklusion  

I analysearbejdet med læremidlet tegner der sig et billede af et univers, som til en vis grad er 

lukket om sig selv. Vælger eleverne rollen som aktive og opmærksomme deltagere, og går de 

på opdagelse i materialet, som forfatterne inviterer til, så kan læreren i princippet slippe 

styringen og acceptere rollen som coach. Dette vanskeliggør evalueringen i klassen, og den 

manglende differentiering til de tre gymnasieår kunne godt gå hen og skabe problemer. Hvis 

læreren derimod fastholder sin ret til at designe sin undervisning og gerne vil sikre sig en 

taksonomisk progression over de tre år, så ser situationen noget anderledes ud. Det kan derfor 
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godt synes paradoksalt at læremidlet i sit design rummer så modsatrettede signaler, og set i et 

læringsmæssigt perspektiv kan det have vigtige danskdidaktiske implikationer.  

3.4. Websitet – en præsentation 

I forordet til Krydsfelts grundbog forklarer forfatterne, at de i Mediesøjlen har valgt at lægge 

vægten på mediers kommunikationsmuligheder. Dette skal nødvendigvis ses i samspil med 

mediernes tid, deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle forankring, fortsætter de. 

(Kryds Gr:7). Det er for mig at se en lige så uklar diskurs som den, jeg fandt i læreplanen og 

dennes vejledning i forbindelse med medier. I naturlig forlængelse af dette kunne man så 

spørge: Hvis genstandsfeltet er hypertekstualitet, som forfatterne også siger, hvordan foreslår 

de så, at designet af et webbaseret undervisningsforløb skal være?  Hvad tilbydes f.eks. når 

man logger på krydsfelt.gyldendal.dk?   

Her toner et skærmbillede frem, hvor der øverst på en sort startbjælke findes de formelle 

oplysninger fra forlaget til at komme i gang, lige fra hvordan man får et PRØVE-LOGIN til 

VEJLEDNING yderst til højre. Alle links er aktive uden brug af personligt login: 
5
 

 

3.4.1. Analyse af Vejledningen 

Min læsesti starter i bjælkens højre side. Af indholdsfortegnelsen til vejledningen fremgår det 

at den kun dækker websitet. Efter en kort introduktion af indholdet(hvor man måske kunne 

have ønsket et par ord om udvælgelseskriterierne) og efter en (gentagelse) af informationerne 

fra den sorte bjælkes UNI LOGIN, er der præsentation af 6 udvalgte tilgange til digitale 

materialer. At dømme ud fra sidetallene er der meget stor forskel på, hvor meget vejledning 

de hver især kræver. Jeg finder ”Krydsfelt” som det næstsidste næstsidste punkt. 

  

 

                                                

5 Efter denne analyse er skrevet, har Gyldendal udvidet deres website med en INTRO-VIDEO, som nu ligger på den 

sorte startbjælke:    Jeg vil i mit 

mundtlige oplæg diskutere om denne udvidelse indeholder den efterlyste didaktisering.  

figur 3.9. 

Figur 3.10.  

http://krydsfelt.gyldendal.dk/
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KRYDSFELT, det tema, som forfatterne har fundet så centralt, at det har samme navn som 

hele læremidlet, er en hyperfiktion. Den introduceres på 10½ linje. Der mangler her en 

definition af ”hypertekst”
6
. Umiddelbart er det også generende, at overskriften i Vejledningen 

ikke matcher med den på websitet. Men det er en detalje, for det er et af de mere innovative 

og udfordrende emner set fra et multimediemæssigt perspektiv. Her er der mulighed for at 

arbejde med medier som mål. I kombination med Grundbogens medieafsnit byder muligheder 

for at arbejde både mediehistorisk, analytisk og kreativt sig (Jfr. Burn & Durrans 

socialsemiotiske model) i forbindelse med de mange forskellige tilgange til et nyt stof 

indenfor mange genrer. Og netop fordi der ikke er så lang tradition for at arbejde med 

hyperfiktion på stx, må det problematiseres, at vejledningen ikke rummer forslag til en 

didaktisering af materialets muligheder. Måske er det igen et resultat af den diskursive praksis 

i læreplanens afsnit om det mediemæssige stofområde og det endnu ikke etablerede 

hegemoniske system
7
 på dette område.  

Et bud på en didaktisering finder man dog i andre afsnit. Bl.a. i det længste af afsnittene om 

Litteratur og kunst: ARTLINE/ARTLAB. Det er overskueligt og grundigt, bl.a. fordi der er en 

separat indholdsfortegnelse, en række forslag til anvendelse, men især er det godt, set fra en 

fagdidaktisk synsvinkel, at der er en beskrivelse af de tanker, man har gjort sig om idéerne 

bag det omfangsrige afsnit: 

”Formålet med ARTLINE og ARTLAB er at give eleverne indsigt i litteraturhistoriens 

centrale kunstværker, forfattere/tænkere og litterære værker – med mulighed for at lave 

sammenlignende analyser synkront og diakront på tidslinjen ud fra konkrete temaer, 

motiver og stilistiske træk. Eleverne får et overblik over de litteraturhistoriske perioder 

og de vigtigste litterære og kunstneriske tendenser, der udspiller sig i de forskellige 

epoker. I arbejdet med ARTLINE og ARTLAB får eleverne også et begrebsapparat over 

litteraturhistoriens terminologi. Opgaveformuleringerne i ARTLINE/ARTLAB og 

OPGAVEBANKEN er nøglen til det sammenlignede arbejde, hvor litteratur og kunst 

spiller tæt sammen”, (VEJLEDNING til Websitet:5) 

I det følgende skal fremhæves to eksemplariske områder:  

DEBATTEN, som eksplicit forholder sig til det didaktiske formål, er et læringsspil. Det 

trækker bredt på elevernes kompetencer fra andre fagområder og begreber og spilleregler er 

nøje beskrevet og der er en grundig gennemgang af og forslag til arbejdet. Debatspillet lægger 

op til tværfaglighed og til at inddrage viden, som præsenteres i links til forskellige medier, 

bl.a. DRs Bonanza.  

ARKIV som det sidste i vejledningen, rummer ingen vejledning. Det er en opsummering af 

indholdet af klip, lydbøger og romanoplæsninger, digtere som læser egne digte, reklamefilm 

                                                

6 Glosen findes ikke i læreplanen, men nævnes to gange i UVMs vejledning /Råd og vink, dog uden definitioner. 

7 (Fairclough) 
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og en blandet dokumentsamling. Her er et antal kanonforfattere præsenteret, men der 

argumenteres ikke for hverken valg eller fravalg. 

3.4.2. Delkonklusion 

Konkluderende om vejledningen til websitet kan det konstateres, at kvaliteten og dermed 

anvendeligheden af de forskellige afsnit er meget svingende. Og det kan være tidskrævende 

ud fra materialet at planlægge såvel kortere som længerevarende forløb og i særdeleshed et 3-

årigt forløb med den progression, som det vil kræve for at opfylde læreplanskravene. 

3.4.3. Læsestier til Websitet 

Under den sorte bjælke kommer man ind på selve sitet. Der er 6 forskellige læsestier: Der er 6 

forskellige emner på websitet.    Et lille orange ikon i krydsfeltet mellem de forskellige 

tematiske tilgange holder siden sammen. Det er her, der kræves et login at komme i gang! For 

eksempel finder man i nederste venstre hjørne ”ARKIV”.  Klikker man på den hvide skrift 

kommer man indenfor: 

 

 

 

 

 

 

ARKIV rummer en række interessante klip indenfor forskellige genrer, som det er dejlig nemt 

at få fat i, men det er et eksempel på it- og medier brugt som middel. Og i vejledningen kunne 

et par overvejelser over, hvordan disse udvalgte medietekster kan indgå i et hypertekstuelt 

arbejde fint have indgået som optakt til en dialog med læreren. Så er det anderledes 

udfordrende at give sig i kast med Hyperfiktionen ”Krydsfelt”, som derfor underkastes en 

nærmere analyse i næste afsnit. 

Arbejdet med medier som genstandsfelt udfordres i arbejdet med læsning på skærmen. En 

hjemmeside kan f.eks. have utallige læsestier, som Kress beskrev det. Og her er ingen 

læsevejledning. Men i det eksempel på en hjemmeside, som Kress beskriver, prøver man at 

tage udgangspunkt i den intenderede brugers interesse og strukturere stoffet derefter. Det 

kræver en ekstra proces for læseren/den besøgende på sitet at transformere denne information 

til viden, og dette er, siger Kress, den hverdagserfaring unge i dag har med sig. Læsning er 

blevet et designprojekt, hvor multimodale tekster skabes som transduktionsprocesser, hvor 

både modus og medievalg har betydning. For at læsningen kan blive til viden er både 

læserens, tekstforfatterens og elevens input vigtige.  

W

E

B 

Figur 3.12.  Arkivsiden på websitet Figur 3.11. Websites forside 
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I forbindelse med websitet er det vigtigt, at arbejdet kan bevæge sig 

frem og tilbage mellem de forskellige processer, og jeg forlader 

derfor Slots model til fordel for en model, som i sit design er mere 

eksplicit rettet mod multimodale hyperfiktive tekster. Nikolaj 

Frydensbjerg Elf har i forbindelse med sin ph.d. ”Towards 

Semiocy” udviklet en model, som er specielt designet til arbejdet 

med multimodal mediepædagogik. I næste afsnit beskrives 

modellen og derefter afprøves den i arbejdet med hyperfiktionen. 

 3.5. Metode. Det teknosemiotiske paradigme  

”Towards Semiocy?” er et design-baseret interventionsstudie som undersøger om - og i givet 

fald ud fra hvilket rationale - man kan integrere mediepædagogik, modersmålsundervisning 

og H.C. Andersens eventyr, (NFE, 2008). Til brug for arbejdet med det empiriske materiale i 

afhandlingens del III: ”Analysis” udvikler Elf en model for multimodal mediedidaktik i dansk 

og andre kulturfag. I modellen spejles Deweys curriculumteori koblet til Peirce
8
 indenfor den 

dialektiske enheds cirkel: I en social og samfundsmæssig kontekst (community) og gennem 

en pragmatisk tilgang (instrumentalism) er målet at løse et konkret problem (problem 

solving), f.eks. fortolkning af en tekst. Hos Dewey er den didaktiske opgave fremstillet som 

lineær, hvor eleverne trin for trin ledes gennem en analyse af det problem, læreren har 

præsenteret, frem til at opstille en hypotese, som derefter kan efterprøves. Holder hypotesen 

er ”problemet” løst, teksten er fortolket og eleverne er (forhåbentlig) blevet klogere. Dewey 

siger i sit hovedværk ”Demokrati og uddannelse”:  

”Uddannelse er (…) et udtryk for en formning af bevidstheden, der kommer i stand 

gennem etableringen af bestemte koblinger og indholdsforbindelser, som formidles ved, 

at et stof præsenteres udefra. (…) uddannelse er en konstant reorganisering og 

rekonstruktion af erfaringen”, (Dewey, 2006:87, 93) 

3.5.1.  Den sociokulturelle læsning 

Det er en vigtig pointe i Elfs model, at læringspotentialet ligger i processen, og at processen 

netop ikke foregår lineært. Med New London Group i Elfs fortolkning (Elf, 2008) kan man 

derimod tale om, at problemet kan angribes ud fra flere forskellige vinkler, i Elfs model, figur 

3.14, illustreret med en bølgelinje. Som det flere gange er påpeget, er der indenfor nyere 

medieforskning meget fokus på den sociokulturelle læsning, både i den engelsksprogede og 

den nordiske forskning (jfr. Halliday, Gee & Green, Buckingham, Hodge & Kress, Selander 

& Kress, Drotner, Elf og Hetmar). I Elfs model afspejles det f.eks. i den stiplede linje, som 

henviser til, at man starter udefra i konteksten, og at der er en vis gennemtrængelighed 

mellem det, der sker udenfor og indenfor i klasserummet. 

                                                

8 I den didaktiske trekant gemmer sig f.eks. Peirce’s triadiske relation mellem representamen (=tegn), interpretant 

(=den fortolkendes billede af tegnet) og objektet (=ideen) 

Figur 3.13. Websitets 

hyperfiktion.  
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Indenfor en given samfundsmæssig og kulturel kontekst, finder man i Elfs studie dansklærere 

og deres elever (en gruppe defineret af studiets empiri). Læreren (i nederste venstre hjørne) 

spiller en vigtig rolle, idet det er ham, der er ansvarlig for input til den enkelte elevs arbejds- 

og læringsproces.  

Gennem en refleksiv praksis før start kan læreren vælge at have didaktiseret processen og 

have designet sin undervisning. Basis er den viden, ”Knowledge”, som er tilgængelig. Og lige 

netop denne viden er af uvurderlig betydning, fordi det er afsættet til hele processen, enten det 

nu drejer sig om at inddrage elevernes egne erfaringer eller at lære dem noget nyt – eller en 

kombination. Den viden, eleverne har med sig fra deres sociale liv udenfor skolen, kan også 

være en semiotisk ressource som inddrages (Buckingham om at inddrage elevernes erfaringer 

i undervisningen, 2007:143).  

3.5.2. Fra Knowledge til Knowing 

De faser, som processen skal gennemløbe udgår fra den situerede praksis (hvor behovet så 

at sige skabes). I en form for spiralbevægelse, som initieres af læreren, skal kompetencerne 

udvikles gennem de forskellige faser i processen; over en teoretisk indføring og en kritisk 

rammesætning til en nyskabende praksis, hvor der produceres ny viden. Alle faser skal 

ikke nødvendigvis inddrages, og rækkefølgen er også i en vis udstrækning vilkårlig. De 

tilgængelige ressourcer under ”Viden”, illustreret ved mange mapper og forskellige tilgange, 

rummer de semiotiske ressourcer, som er tilgængelige. Det er tekster, hentet fra alle medier og 

modaliteter. Det man kunne kalde et udvidet tekstbegreb. Elf taler selv om et opgør med den 

Figur 3.14: Model for multimodal mediepædagogik og udvikling af semiocy i 

modersmålfaget. Tegnkoder: L=læreren, I=indhold, E=eleverne. 
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traditionelle sprog-litteratur-dyade i faget. Det udvidede tekstbegreb er forudsætningen for, at 

der mellem lærer og elever kan foregå en identitetsproduktion i klasserumsfællesskabet. Den 

nyskabende praksis kan munde ud i et multibelt antal medieproduktioner - afhængigt af 

elevernes kreativitet og adgang til ressourcer og de nyerhvervede kompetencer. Det fordrer en 

teoretisk og begrebsmæssig indføring, der gør eleverne i stand til kritisk at rammesætte, at 

problematisere, deres produkt undervejs i processen hen mod resultatet. Det er det, vi ser som 

den nye semiotiske realisation, ”Gjort viden” (Knowing), som er elevtegn på multimodal 

mediekompetence (eller de erhvervede kompetencer for at tale i læreplanstermer). Denne 

proces illustreres med den bølgede linje, som går fra lærerens hjørne (L) til højre side af 

modellen. (Elf, 2008). Processen sker ikke automatisk. Indenfor en undervisningssituation 

som her, er det stadig læreren, der didaktiserer materialet til undervisningen (det er det, den 

stiplede linje i spændet mellem L og I signalerer på modellen). Og det er derfor vigtigt at få på 

plads, at der er tale om en lærers design af en undervisning, og at udfaldet i høj grad er 

afhængigt at, hvad han vælger at inddrage af materiale i sin undervisning, men også af hvilke 

kompetencer, han selv har på det multimediemæssige område. Buckingham fremhæver, at 

lærerens rolle er meget central:  

”The key point here is that the potential benefits of digital technology will not be 

realized without informed intervention on the part of teachers – and in a different way, 

of peers.” (Buckingham, 2007:171).  

Buckingham understreger her vigtigheden af at lærernes viden er opdateret, og peger ligeledes 

på, hvor central lærerens rolle er i arbejdet med medie literacy. Man skal vide hvad man gør, 

siger han, og præciserer vigtigheden af at undervise om medier, hvis man vil lære eleverne at 

arbejde med medier i deres egenproduktioner. Han påpeger også, at man skal lægge pres på 

eleverne for at få dem til at samarbejde. Individuelt arbejde foran skærmen er ikke 

befordrende – af uddannelsesmæssige årsager, siger han. Dette kunne godt anspore til en 

diskussion af lærernes kvalifikationer på medieområdet, især med web.2.0. i undervisningen 

(som slet ikke har figureret som et særligt område her)
9
.  

3.6. Analyse af websitet 

Lige netop spørgsmålet om at undervise om medier (som mål) bliver meget centralt i arbejdet 

med Hyperfiktionen. Her er en overflod af semiotiske ressourcer: medier, modaliteter og 

genrer i et lettere kaotisk sceneri. Jeg efterlyste på et tidligere tidspunkt en definition på 

”hypertekst” i lovteksterne. Den finder man i Grundbogens leksikonafsnit, som derved viser 

sig at være en vigtig ressource i forhold til den teoretiske indføring: 

”En hypertekst/hyperfiktion er en tekst som består af tekstblokke der er sat sammen af 

links, som læseren kan vælge imellem og derved selv bestemme forløbet i handlingen. 

Findes både i elektroniske medier og i bogform”, (Kryds.Gr: 427).  

                                                

9
 Det er for stort et spørgsmål at åbne her, men kan eventuelt danne basis for en kommentar i forbindelse med i 

mit mundtlige oplæg.   
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Figur 3.15. Indenfor i Websitets hyperfiktion. 

3.6.1. Den sociokulturelle læsning 

Og det er et godt udgangspunkt for arbejdet med multimedieproduktioner, som skal evalueres 

ud fra læreplanskravene. Elfs model starter udenfor klasserummet i den sociale kontekst. Et 

enkelt blik på hyperfiktionen (Figur 3.15) signalerer, at der her er mange læsestier (5 billeder 

og en tekst), og at de socio-kulturelle ressourcer kan blive nyttige for arbejdet, (jfr. Jewitt, 

2006). Det første billede viser et sammenstød mellem ordensmagten og en dansker med mørk 

hud (som han karakteriserer sig selv i et af klippene). Her må læreren i sit 

undervisningsdesign bruge sin forforståelse om elevernes etniske oprindelse, sym- eller 

antipartier, etc. Det kan også være, at der må hentes ressourcer ind fra andre fagområder. 

Fastsættelse af rammer, tidsdimension, gruppesammensætninger, produktkrav (så som 

afleveringsdato, omfang eller medievalg), fagets indholdsbestemmelser knyttet til læreplaner, 

er overvejelser læreren må gøre sig i planlægningsfasen. Det må også på forhånd bestemmes, 

om det skal være en kommunikativ analyse af mediers anvendelsesmuligheder, eller om der 

skal gives plads til en ideologisk fortolkning af de fortalte historier. Læreren bevæger sig 

mellem L og I og definerer, hvad der skal med ind i klasserummet. Med et website vil det 

være svært at styre for ham, da der altid vil være kontakt til omverden! Desuden vil der måske 

være lige så mange kommunikative kæder (Liberg, 2007) i læsningen af websitet, som der er 

elever i klassen. Det må også tages med i betragtning, for hvordan bliver de forskellige 

elevtilgange og produkter omsat til læring? Og hvordan styrer man som lærer 32 

læringsprocesser i retning af læreplanens evalueringskrav? Første trin kunne være at se, hvad 

hyperfiktionen bringer. Og her kan der kun startes ét sted, på den røde skrift. Bag denne finder 

man: 

En film om et færdselsuheld. 10 røde links til personer, hvis skæbner er meget blandede. Det 

manglende fokus fra tidligere på socio-kulturelle forhold, f.eks. etniske, sociale og 

menneskelige forskelle dukker frem her. 
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Bag hver af person er der en række medietekster; det kan være et eksamenspapir, avisudklip, 

livshistorier, lydfiler med interview, videosekvenser fra scener i deres liv, etc.  

Alle links er ikke synlige fra starten. De popper op i en vilkårlig rækkefølge, og nogle af dem 

er forbindelser til andre af personerne. 

Alle personerne har været på ulykkesstedet på samme tid, og det er det, der linker dem 

sammen. 

3.6.2. Fra Knowledge til Knowing 

På baggrund af det undervisningsdesign, som læreren vælger, præsenteres eleverne for 

opgaven (?), og der skal situeres en praksis i klasserummet. Læring i situerede praksisser 

stammer fra Lave og Wengers forskning tilbage i 70’erne. Kort fortalt går deres teori ud på at 

flytte læringen ud af hovedet på individet og ud i den sociale praksis. (L&W, 1991).  Det er i 

denne fase, at eleverne kan trække på egne ressourcer fra deres sociale liv. Man kan i den 

aktuelle situation godt forestille sig, at det kan være krævende at inddrage disse i 

undervisningen. I filmen om færdselsulykken og flere af de underliggende links luftes 

fordomme og stereotype holdninger, som ikke er indeholdt i kerneområderne i læreplanen. 

Det trækker på både psykologisk og samfundsvidenskabelig viden. Hvis man skal tackle 

udenom ideologiske diskussioner og fastholde, at det handler om medier som mål, må 

eleverne have adgang til andre og mere teoretiske ressourcer end websitet.  

Hvis den teoretiske indføring skal være læringsmæssig i orden, nytter det ikke at lade 

eleverne klare sig selv. Man må forudse, at der kan opstå diskussioner på baggrund af de til 

tider provokerende links og af de triste skæbner, som man også får indblik i. Bølgelinjen i 

modellen, som symboliserer bevægelser, der kører frem og tilbage, lægger op til, at man kan 

søge tilbage til ressourcerne, hvis man går i stå i arbejdet. Og måske er det netop det, man 

skal, hvis det overordnede mål, skal nås. Eleverne skal have akkumuleret viden, have 

redskaber og kompetencer på plads, så de kan arbejde selvstændigt med de ressourcer, som de 

har til rådighed, for senere at kunne producere. I skolesystemet, hvor evaluering er en central 

del af et forløb, ligger det i lærerens design af undervisningen at definere rammerne for 

eleverne, så deres produkt i sidste fase af processen kan leve op til læreplanens 

evalueringskriterier. 

Kritisk rammesætning: Hvordan uddanner man kritiske brugere? Det kan godt være noget af 

en opgave at træne elever til at kunne forholde sig kritisk til eget produkt. I en kommunikativ 

situation skal eleven kunne tage begge synspunkter og argumentere for begge. Det fordrer 

udvikling af et metasprog. Det aspekt er svært at finde materiale til i Hyperfiktionen, men 

Debatten, som blev beskrevet, kan her give teoribaggrund, træne argumentation og lade 

eleverne debattere og forsvare forskellige på forhånd definerede synspunkter.
10

.  

Den nyskabende praksis kan resultere i, at eleverne skaber mange forskellige produkter – 

aktualiserede modaliteter og medier alt efter, hvordan processen er forløbet. De kreative 

                                                

10 Dette har jeg lavet en mikroundersøgelse på, idet jeg har afprøvet Debatten i en klasse og efterfølgende ladet dem 

udfylde et spørgeskema om forløbet. Jeg syntes ikke materialet var opfattende nok til at indgå som empiri, men jeg 

kommenterer gerne mine resultater i forbindelse med den mundtlige fremlæggelse.  
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vælger måske at remediere. Måske har de haft mange forskellige medier i deres ressourcer og 

vælger et medie til deres eget produkt, som de er fortrolige med udenfor skolen. I arbejdet 

med Hyperfiktionen kunne det derfor give god mening at inddrage Debatten, fordi der 

ressourcemæssigt ligger det føromtalte teorimateriale.   

Udenfor identitetsproduktionen i klasserumsfællesskabet, har vi elevtegnene på den ”gjorte 

viden”(Knowing). Det er her elevernes multimodale mediekompetencer skal stå deres prøve 

og evalueres i forhold til konteksten. Det kan være skolens eksamen, eller en optræden for 

andre elever på skolen, f.eks. kunne en konkurrence mellem forskellige hold være et 

incitament til at stramme sig an for at producere noget ud over det sædvanlige…  

3.6.3. Delkonklusion 

I min gennemgang af websitet har jeg påpeget nogle af de styrker og svagheder, som arbejdet 

med websitet har vist. Om den dertilhørende vejledning konstaterede jeg, at det meget 

svingende omfang og den til tider manglende didaktisering kom til at præge anvendeligheden 

af de forskellige afsnit i negativ retning. Websitet viste sig (i forhold til målsætningen om at 

skabe ny læring gennem tværmedialitet og i arbejdet med hypertekster) at være tættest på en 

succes. Dele af websitets tilbud er innovative og udfordrende og inddrager eleverne og deres 

sociale kompetencer på en ny og anderledes måde. Men det er også her de største 

udfordringer ligger. For på den ene side hævder læremidlet jo at kunne bidrage med alt til 3 

års undervisning, på den anden side er det indlysende, at man i dette forløb i arbejdet med 

websitet må søge også udenfor læremidlets grænser. Elfs model fungerede som hjælp til at 

afklare websitets muligheder for et bæredygtigt multimedieforløb. Det kom bl.a. til at stå 

klart, at en samlet pakke, som læremidlet jo er, ikke skuer fremad i forholdet til 

undervisningen om medier, som der har vist sig at være behov for.  

3.7. Afsluttende konkluderende afsnit. 

Hvis fremtidens danskfag skal spille en rolle som kulturbærende fag, må vi acceptere, at vores 

hverdag bliver mere og mere multimodal. Og hvis vores elever skal agere i en globaliseret 

verden, må de udstyres med semiotiske kundskaber, som sætter dem i stand til at tolke de tegn 

som fylder deres liv i og udenfor skolen. Det er efterhånden også slået grundigt fast, at det 

skaber et behov for nytænkning i forhold til mediers placering i fagets hermeneutiske 

tekstlæsningstradition. I nærværende analyser er det blevet påpeget, hvordan læreplanen på 

medieområdet skaber uklarhed om hvilke forventninger, der stilles til dansklæreres 

undervisning i medier, og et nyt og omfangsrigt læremiddel på markedet er blevet analyseret 

som eksempel på et bud på en ny didaktik på området. I delkonklusioner er der peget på både 

stærke og svage sider i læremidlet. En række af de spørgsmål, som er blevet stillet 

indledningsvis og undervejs, er blevet besvaret, men kun for at konstatere, at der stadig er en 

række uafklarede spørgsmål, som må tages op, hvis multimodale medier skal opnå en 

dannelsesmæssig status på lige fod med fagets øvrige kerneområder.  

I det afsluttende afsnits diskussion tages der afsæt i analysens resultater. Og med dele af det 

sidste tiårs forskning indenfor mediepædagogik og modersmålsundervisning som garant for 

ideerne, vil et forsigtigt forsøg på et tiltag til en model, som kan gøre arbejdet med medier 

som genstandsfelt mere gennemskueligt og måske veldefineret, blive præsenteret.   
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4. Diskussion 

I starten af juni kunne man på Politikens 

debatside læse om medier og læring. Her 

fremsætter lektorer fra nogle af landets 

uddannelsesinstitutioner det synspunkt, at 

vi i mange år har været for fokuseret på 

teknologi og af den grund ikke har haft 

forståelse for, hvad der kræves for at 

undervise i medier: 

 

”Integrationen af medier i skolerne er ikke 

et tema, der kan vælges til og fra efter 

forgodtbefindende (…)[men] er et vilkår i 

dagens skole, og det er på tide at stille nogle 

grundlæggende spørgsmål til, hvad vi 

forstår ved undervisning, ved læring og ved 

de lærer- og elevroller, som p. t. ikke er 

tilpasset det samfund, der befinder sig uden 

for skolens vinduer anno 2011. (Pol. 

8.6.2011) 

Debatindlægget rammer ned i den aktuelle problematik indenfor danskfagets 

medieundervisning og støtter den tidligere konklusion om behovet for nytænkning netop i 

forhold til mediers placering i danskfagets hermeneutiske tekstlæsningstradition. At 

læreplanen for dansk på stx med fordel kunne udfoldes mere, når det gælder it og medier er 

ligeledes fremhævet. Man kunne måske med rette sige, at udviklingen har skabt et behov for 

en metarefleksiv vurdering af muligheder og begrænsninger, fordi nye teknologier er blevet så 

stor en del af en moderne hverdag. I 2001 skrev Kirsten Drotner, at hverken lærere eller 

producenter i tilstrækkelig grad har forholdt sig til børn og unge og deres (nye) mediekultur.  

Nu 10 år efter, er det tilsyneladende stadig objekt for debat. En pointe i debatindlægget er - og 

måske endda endnu mere end tidligere – at der er et behov for at etablere en god praksis i 

medieundervisningen, hvis eleverne skal udstyres med semiotiske kundskaber, som sætter 

dem i stand til at tolke de tegn, som fylder deres liv i og udenfor skolen.  

Som analysen af ”Krydsfelt” pegede på, er der trods en række nyskabende tiltag stadig et 

stykke vej for læremidlerne i danskfaget, hvis multimodale medier skal opnå en 

dannelsesmæssig status på lige fod med fagets øvrige kerneområder. 

På baggrund af konklusionerne og den anvendte teori, udstikkes i det kommende afsnit en 

værktøjskasse, der skal læses som en praksisrettet opsummering af konklusionerne. Det er et 

udkast til en web-platform. 

4.1. Værktøjskassen. 

Værktøjskassen er en åben digital platform for eleverne, hvor de kan lede efter værktøjer, der 

kan bruges til den opgave, de står overfor at skulle løse i undervisningen.  

Figur 4.13. Tegning: Jørn Willumsen.  
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Designet trækker på Buckinghams begreb ”edutainment”
 11

. I særdeleshed for 1.g kan den 

inviterende og underholdende fremtoning være aktuel: En interaktiv værktøjskasse, som i sit 

ydre design ligner noget fra et spil, men som ud over værktøjer og informationer rummer en 

fælles platform til vidensopsamling i forbindelse med elevproduktioner, både individuelle og 

fra gruppeprojekter. Man lærer ikke gennem teori alene. Derfor er det netop vigtigt, at 

elevproduktionerne får en central plads på platformen. Mange af de interaktive faciliteter bør 

have en naturlig plads. Således er det oplagt at arbejde via blogs, eller at klassen skaber sine 

egne wikis med det relevante materiale.  

Burn & Durran foreslår i arbejdet med det kommunikative aspekt at bruge de semiotiske 

processer i Kress og van Leeuwens socialsemiotiske og multimodale kommunikationsmodel 

som et analyseapparat.
12

. Det har de selv valgt at gøre i deres semiotiske model (se model 

p.20) i arbejdet med media literacy. Og man kan jo sige, at den rummer elementer, som 

selvfølgeligt skal indgå under en eller anden form. 

Man kan jo ikke blive uenig med Burn & Durran, når de siger, at der ligger en meget stor 

opgave for læreren, hvis det skal lykkes at forstå unges udvikling af mediebevidsthed, fordi 

de unge ikke nødvendigvis selv har en tilbundsgående forståelse for alle de strukturer de 

benytter sig af. Og det kan også godt være, at de kommer til skolen med en ekstensiv, implicit 

viden om media literacy, uden at vide hvorfor eller hvordan, de har erhvervet deres 

færdigheder. I en dansk gymnasieklasse med 32 elever med vidt forskellig sociokulturel 

baggrund, kan det blive noget af en opgave for læreren at afkode klassens samlede niveau og 

ressourcer.  

Burn & Durran har baseret deres studier på yngre elever end dem i gymnasiet, men 

ambitionen om at hjælpe eleverne til en større forståelse af, hvordan semiotik fungerer i 

medietekster, kan umiddelbart overføres til gymnasiet. Behovet for at eleverne lærer om alle 

medier er vist tydeligt fremhævet. B&D er forbeholdne overfor f.eks. e-learning, eftersom 

eleverne så primært lærer gennem medierne i stedet for om dem. Dette synspunkt kan godt 

problematiseres. Og risikoen ved at inddrage e-learning i undervisningen er værd at løbe, hvis 

                                                

11 Buckingham siger selv at han ikke er tilhænger af læringsspil og det er da heller ikke konkurrenceelementet 

som skal præge konceptet, men et underholdende design som kan lokke og inspirere barnlige sjæle til at deltage 

er acceptabelt. 

12 Diskurs: viden om visse aspekter af virkeligheden. En slags genrebegreb. Alle aspekter af det at skabe en tekst 

er diskursivt placeret og orienteret.   

Design/produktion: Det individuelle valg af modus. Multimodal teori foreslår at specielle medieformer 

integrerer forskellige modi. Produktion involverer valg af medium. It har ændret repræsentationen 

grundlæggende.  

Distribution: Tekster kan distribueres på mange måder og gennem komplekse teknologier som kan forandre 

dem på forskellige måder. Er der tale om kommercielle medietekster, skal eleverne måske lære noget om 

distributionskanalerne.  Når det drejer sig om elevernes egne medietekster skal de vælge hvilken platform, de vil 

bruge.  
Fortolkning: er en dialogisk proces. Forståelsen bevæger sig fra det uformelle til det mere formelle. 

Egenproduktionerne er altid baseret på en forudgående fortolkning. Fortolkningen vokser så at sige ud af 

fortolkninger af tekster man tidligere har mødt. 
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man, som Eco pointerer, husker at lære dem om medierne, så de bliver i stand til at arbejde 

med dem
13

. 

I værktøjskassens links må læreren i udgangspunktet definere et minimum af redskaber, som 

sikrer elevernes udvikling af de læreplansdefinerede kompetencer. Men formålet er i høj grad 

også at inspirere til egenaktivitet og til dialog med klassekammeraterne. Ved fælles hjælp må 

man først lære sig at bruge redskaberne, og får man derefter ikke løst sit problem, må man 

tilbage i processen for at se, om der skulle være noget andet i kassen, der kan bruges. 

Dette trial - and - error princip (Thorndike, 1898) kan være et trin i udviklingen af elevernes 

kritiske læsning i arbejdet med det udvidede tekstbegreb. Den kritiske læsning knytter an til 

fortolkningsarbejdet, som igen griber tilbage til det sociokulturelle udgangspunkt. Der vil 

altid være en risiko for fejltolkninger, hvis forudsætningerne ikke er de samme. Måske ser 

eleven helt andre ting i en tekst, et billede, en hyperfiktion på et site end læreren gør, (jf. 

Kress, Hetmar og Eco). Hvis ønsket om et nyt og bredere kulturbegreb skal stå til troende, er 

det netop her, læreren må være innovativ i forhold til tradition og egne holdninger.  

At uddanne elever til kritiske brugere kan godt være noget af en balance. For det første kan 

man risikere, at de ikke deler lærerens synspunkter og i stedet taler ham/hende efter munden. 

Det er ikke særlig konstruktivt. Den gode historie her kommer fra et studie Buckingham og 

Sefton-Green foretog i 1994. En studerende udviklede gennem forsøget sit kritiske meta-

sprog til at kunne generalisere ud fra de diskussioner han havde om teksterne, han kunne 

underbygge sine synspunkter og var i stand til at reflektere og argumentere på et kvalificeret 

abstraktionsniveau. Med Qvortrups terminologi kunne man sige, at han nåede til viden af 4. 

orden, idet han kunne anvende sin metasystemiske viden til at vurdere sit eget produkt udefra. 

(Qvortrup, 2003). I en kommunikativ sammenhæng kunne han både tage rollen som afsender 

og som modtager. Det er det, der stræbes efter i skriftlig dansk, når eleverne trænes i at give 

respons, så de til sidst ved eksamen kan være deres egen responsgiver. Kan princippet 

overføres til arbejdet med det udvidede tekstbegreb, kan det måske skabe en sammenhæng for 

også den del af eleverne, som i dagens gymnasium tror, at løsningerne svæver i cyberspace. I 

1998 opridser Qvortrup (1998) tre kompetencer, som uddannelsessystemet overordnet skal 

støtte tilegnelsen af, nemlig det:  

 at kunne forholde sig til information (meningskompetence)  

 at kunne arbejde på mange forskellige måder -selvstændigt, sammen med andre, tage 

og dele ansvar, tage initiativ (relationskompetence)  

 at kunne reflektere over processer (refleksionskompetence)   

4.1.1. Semiotik og kommunikation 

Man må sige, at det Qvortrup formulerede i 1998, i dag er en integreret del i en 

læringssituation. Kress og Selander beskriver undervisningens kommunikation som ”formelt 

indrammede læringssekvenser” i to transformationscyklusser. De taler om, hvordan man som 

lærer i et ”flow af valg og af multimodale og tegnskabende aktiviteter” kan følge og forstå 

                                                

13 I web 2.0 og E-learning ligger stof til en hel ny opgave. 
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eleverne eller prøve at afkode hvilke ”navigerende principper”, der styrer deres læringsproces. 

Når elever engagerer sig i multimodale kommunikationer, vælger de i deres bearbejdning 

hvilke ressourcer, de kan bruge. Og i deres valg vil magtstrukturerne på stedet (Fairclough) 

altid påvirke deres identitetsdannelse lige så meget som deres individuelle interesser. Det er 

vigtigt, at der løbende kan træffes valg (og omvalg), hvilket i modellen illustreres med pile, 

der viser, at processerne kan bevæge sig frem og tilbage mellem cirklerne, ligesom i Elfs 

”bølgemodel”. (2010).   

Også Øystein Gilje har haft fokus på kommunikative processer og afkodning af tegn. I et 

studie af filmstuderendes arbejde med at overføre fortolkning af tegn i ét medie til et andet, 

kunne han konkludere, at processen var meget svær for de studerende.( Gilje, 2010). Lignende 

erfaringer har Kress tidligere beskrevet, (Kress, 2005). Og disse resultater bekræfter to ting; 

dels behovet for analyseredskaber i værktøjskassen, dels hvor central afkodning af den 

multimodale kommunikation er for arbejdsprocesserne i klasserummet. 

Det udvidede tekstbegrebs forskelligartede semiotiske udtryksformer og multimodale tilgange 

til tekstarbejdet kræver nye didaktiske overvejelser i forhold til tidligere. Og i takt med at det 

bredere optag af elever efter 2007s indførelse af taxametermodellen (H&R,2010) har gjort 

klassesammensætningen mindre homogen, er behovet ikke blevet mindre. Skal eleverne 

sikres en undervisning og et læringsforløb, som tager afsæt i zonen for den nærmeste 

udvikling (Vygotsky), må de redskaber, de tilbydes, rumme et differentieringspotentiale af 

betydelige dimensioner. Det stiller krav til læreren om udstrakt differentiering i designet af 

undervisningen. Det er en krævende og tidsrøvende opgave, og en måde at tilgodese disse 

store krav til lærerne kunne være gennem et tilbud om mere uddannelse.  

Det fører frem til et forsigtigt bud på en opsamling (ikke i en prioriteret rækkefølge): 

4.1.2. Undervisningsdesign:  

 Lærerens arbejde er kernen i ethvert forløb før og udenfor klasserummet, (jfr. Elfs kontekst). 

Det rummer f.eks. opgaver som: 

o hensynet til de sociokulturelle forhold,  

o Zonen for den nærmeste udvikling (Vygotsky);  

o elevernes input skal tages alvorligt  

o deres erfaringer fra andre arenaer (Giddens) skal inddrages 

o Ideologisk opgave: At få vendt værdihierarkiet til fordel for subkulturer  

o At være sig bevidst om skolen som magtfaktor (Bourdieus tankegang) og 

forholde sig til implikationerne i det. 

  

4.1.3. Undervisningssituationen: 

 

 I klasserummet/ grupperne: 

o Elevernes arbejdsvilkår i klasserummet eller i mindre grupper (fysiske eller 

psykiske): 
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o Tekstbestemmelse om udvælgelse og karakteristik af teksten, genre, bestemmelse 

af tid og sted, etc.: Endvidere er det en original tekst eller en remediering?  

o Remedieringernes plads: perspektivering i forhold til original, medie, og 

situation. 

o Mediekendskab: Analyseredskaber til at lære forskellen på at arbejde om medier 

og med medier.   

o Semiotik (Kress & Selander, Elf, Gilje) redskaber til tegnlæsning  

o Fortolkningsarbejde med mulighed for fordybelse (Kress og Hetmar om 

fejlfortolkning), Eco mere generelt om fortolkning. 

o Arbejdsprocesser: Elfs model giver en god arbejdsrytme, der kan lære dem at 

vende tilbage til tidligere aspekter af arbejdet  

o Den kritiske læser: redskaber til at udvikle kritisk sans kobles til: 

o Den metarefleksive elev: Qvortrups vidensniveauer. 

4.1.4. Konklusion  

Om læremidler til multimodale hypertekster kan man afslutningsvis sige, at traditionelt har 

søgen efter den ultimative lærebog nok altid eksisteret i danskfaget, og lige fra Falkenstjernes 

3-bindsværk har lærebogsforfattere forsøgt at løfte opgaven. Gyldendal er tæt på at have skabt 

det ultimativt samlende værk – og så alligevel ikke – for udviklingen løber fra sådanne 

værker. Et multimodalt samfund fordrer omstillingsparathed, og det er jo netop den udvikling 

der bremses, når man fastlåser med fysiske mammutværker som ”Krydsfelt”. Som base er der 

en god pædagogisk pointe i at kunne sende eleverne ”på opdagelse ”efter inspiration og 

informationer, men alene kan det ikke løfte opgaven. 

Hvis konceptet om den komplette eller ultimative lærebog skal nås, implicerer det 

nødvendigvis, at den er komplet afstemt med den sociokulturelle kontekst, som eleverne 

undervises i. I disse år går den teknologiske udvikling så hurtigt, at det nødvendigvis må 

inkludere dynamiske digitale ressourcer, der kan justeres i takt med elevernes og mediernes 

udvikling. 
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5. Summary 

As one of its ruling principles, the Danish high school system must educate the students to 

become active citizens in a modern, technological and global society. According to Kirsten 

Drotner, our society is dominated by media and it is important to take this into account when 

teaching Danish. The departmental order and the connected guidelines for the subject of 

Danish (annex A) require a specific focus on media. This thesis concentrates on the 

significance of IT and media in the didactics of Danish as a high school subject. 

In a discourse analysis of legal basis, departmental order and annexes (using Norman 

Fairclough’s critical discourse analysis), the demands of and expectations to teaching IT and 

media in high school are investigated. The thesis discusses some paradoxes in the discursive 

praxis and the consequences of these for the interpretation of the legal basis. The conclusion 

is that the discourse in the field of IT and media in the departmental order is very liberal and 

beyond the hegemonic structure that characterizes more well-established fields such as 

literature and linguistics. This leads to the question of how to didacticize the demand for 

teaching media in the subject of Danish. 

This question is put in connection with a new aiding programme on the market: “Krydsfelt” 

from the publishers Gyldendal. In an analysis of two out of the four parts of the programme, 

the thesis investigates how “Krydsfelt” attempts to didacticize the demands for education in 

and about media in Danish classes. The analysis begins with two of the declared aims of the 

programme: partly the ambition of creating a new form of teaching focused on multimodal 

media and hypertext, partly the expressed promise of covering the education throughout all 

three years of high school.  

Two analytical models, one developed by Marie Falkesgaard Slot and the other by Nikolaj 

Frydensbjerg Elf, together make up the theoretical basis of the analyses. References are made 

to recent research in the field of Media Literacy as implemented in the British educational 

system et al. The conclusion of the analysis is that the programme tends to be self-contained. 

Its very design signals a self-contradictory desire to be innovatively and obligingly open to 

the social context and terminology of the students and at the same time to cover within three 

years the traditional guidelines for the subject of Danish. In an educational perspective, this 

has decisive didactical implications. 

In a concluding chapter, the view of the analysis of innovative teaching in the subject is 

included in a discussion of selected research results within the field. The aim of the discussion 

is an attempt to reach a set of didactics that takes into consideration a new and wider concept 

of culture that comprises media convergence and media education without neglecting the 

aspect of traditional cultural appreciation in the subject of Danish.  
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