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Hvad? Hvorfor? 

Hvordan? 



Semiocy 

Hvad i alverden 

handler det om? Hvorfor nu det?! 

Hvordan skal det overhovedet 

udtales?! Endsige gøres? 



Overblik 

 Adækvate læringsbegreber til en virkelighed under forandring? 

 En forsknings- og udviklingsprojektfortælling 

 Stort format 

 Fremtidens danskfag 

 Towards semiocy? 

 Visuel hf 

 Faglighed og Skriftlighed 

 Interkulturel pædagogik og faget Udtryksformer 

 Semiocy – hvorfor, hvad, hvordan?  
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Adækvate læringsbegreber? 

Literacy 

Digital media as an emerging area 

Multiliteracies Design 

Situated literacies 

Media literacy 

Læse og skrive 

Semiocy 



Stort format 
En historie om det udvidede værkbegreb 1961-2001 

(Elf, 2006) 

Værker i/med stort format Nogle fund 

 Ord, billeder og andre 

meningsskabende ressourcer 

 ‘Blinde for det mest synlige?’ 

 Det udvidede værk på kant 

med danskfagets sprog- og 

litteratur-tradition 

 Analysemåder savnes, semio-

tiske o.a. begreber byder sig til 

 Kan det forankres i fremtidens 

danskfag?  
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[Her var indsat billeder  fra Martin og Nash m.fl.: Hanegal (1961), Mogens Otto 

Nielsens Alt det der indimellem (1996), Højholt: Provinser (1963), Strunge: 

Væbnet med vinger (1984), Aidt: Balladen om Bianca i slide, men af hensyn til 

copyright er de fjernet; NFE] 



Fremtidens danskfag (UVM 2003) 

UVMs faglighedsprojekter Nogle anbefalinger 

 Opgør med naturtilstanden 

 Sprog, litteratur – og medier 

 Fire kulturelle kompetencer 

 Fra literacy til ‘udvidet 

literacy, dvs. semiocy’ 

 Literacy i dansk og andre 

fag, fx dansk som 

andetsprog og naturfag 
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Towards semiocy? 

På vej mod udvidet literacy i dansk? 
HCA – fra monomodal til 

multimodal 

Fund 

 Teoretisk: Ja! Begreber, modeller, 

principper 

 Empirisk: Tjah…  

 Lærere og elevers gryende 

nysgerrighed over for udvidet 

literacy: nye typer tegnbrug og 

semiotisk kompetence 

 Diskursive regimer og modstande 

hvad angår produktion og 

reception af mening, genrebrug og 

vidensproduktion (Elf, 2009) 
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Model for 

multimodal 

mediepædagogik 

i danskfaget 

(Elf 2010) 



Syv principper for  

arbejdet med semiocy i dansk 

 

1. Praksisbegrebet: ”Det udvidede tekstbegreb”  

2. Teoretisk optik: ”Sprog-litteratur”-dyaden  
modaliteter/medie 

3. Interesse for elev(er)s meningsfulde skabelse af viden 

4. Receptive-kritiske analysediscipliner 

5. Produktive-kreative gørensformer  

6. Dekonstruktion af fagets vidensdomæner  
 ”nye vs. gamle” medier  remediering  

 ”nationale vs. globale” medier  glokale medier 

 ”litteratur” vs. ”sprog” vs. ”medier”  kulturel semiotik 

7. Didaktisering forstået som kommunikation om og refleksion   
over fagets praksis og meningsfuldhed 

 

 
 



Visuel hf 

Ressourcer Projektet 

 Baggrund Ny uddannelse på 

Viborg Gym. og HF og The 

Animation Workshop;  

‘integration af det visuelle i 

undervisningen’ 

 Følgeforskning Hvad menes 

med integration af det visuelle? 

Intervention og etnodidaktik 

 Udvikling Små lokale skridt 

på vej mod semiocy på skole-, 

fag- og elevniveau 

 

 

(Ebbensgaard m.fl. 2011, Elf 2012)  



Fund fra Visuel hf I/II 

 Lokale skole-”udtrykskulturer” 

 To forskellige sprog som forvirrede lærere og elever 

 Lærerfaglige ”udtrykskulturer” 

 Store forskelle på lærerfaglige udtryks-praktikker i fag på 
de to skoler, fx ‘dokumentar’ i Visuelt grundforløb vs. 
Mediefag  

 Gymnasielærere, fx i naturfag: Giver det mening at 
integrere det visuelle i mit fag? Er det dét faget skal?  

 Efterhånden begyndte eksperimenter og samarbejder at 
blive iværksat – med et ændret syn på faglige 
skriftpraktikker og skriftkulturer til følge: fra verbalisering 
til visualisering og multimodalisering 

 



Læreres refleksion over Visuel hf-

undervisningen efter 3. år 

KS/Samfundsfagslærers refleksion 

”Der er jo ingen tvivl om at det rykker. De kan jo 

faktisk med en tegning vise fordomme på en måde du 

næsten ikke kan forklare. (…) Det bliver et meget 

mere universelt redskab i virkeligheden. Jeg er faktisk 

begrænset af det sprog jeg har. 

(…) 

Jeg har nogen gange bedt dem tegne en 

karikaturtegning af den politiske situation lige nu. For 

det kan man faktisk få meget analyse med i. Det der 

så er monsterspændende det er så at de skal 

beskrive den tegning bagefter. (…) En forklaring på 

tegningen; så kommer analyserne helt automatisk. 

Det kunne være i politik for eksempel, der opererer 

vi med mange faktorer der kan forklare et politisk 

partis adfærd. Og de faktorer kan faktisk tegnes.” 

KS/Religionslærers refleksion 

 ”Jamen jeg har jo prøvet; jeg skal være så kreativ 

her. Så jeg har virkelig fundet på og gjort ved: ’Så 

skal I tegne den her lignelse’, eller noget andet, 

det kan man jo godt; og så kan det jo godt 

komme nede fra krogen: ’Altså Bente, nu skal vi 

jo ikke gøre det bare fordi du synes vi skal lave 

en tegning.’ Den kan godt komme, ikke. Men i 

visse tilfælde så er de jo virkelig… Sådan en eller 

anden meget kompliceret artikel om det 

senmodernes samfund, der er de jo gode, så 

tegner de en eller anden fantastisk tegning og 

kan få det hele med. Så prøvede vi i 

kultur/samfundsfag til et af de projekter de 

skulle lave, at de godt måtte tegne konklusionen. 

Det var der ét hold der gjorde. Og de andre 

havde verdens bedste forklaring: ’Det må vi jo 

ikke til eksamen’.” 

Didaktisering 

over det verbale 

og det visuelles 

forskellige faglige 

muligheder 

og  over faglige 

skrivehandlinger i 

et multimodalt/ 

semiotisk  

 perspektiv 

Didaktisering over 

faglige skrive-

handlinger i et 

multimodalt/ 

semiotisk 

perspektiv og over 

evaluerings- 

regimers magt 



Fund fra Visuel hf II/II 

 Elev-udtrykskultur og identitet   

 Indledende elevmodstande mod visuel integration i 

gymnasiefag 

 Nye multimodalt transformerende og reflekterende 

skrivehændelser med mulige konsekvenser for faglig 

skriftkultur 

 Eksemplet med eleven Toivo 



Hvordan tænker Toivo? 

Toivo 

tænker visuelt – 

eller rettere 

multimodalt – i og 

med sit projekt. 

Han udvikler 

‘scientific semiocy’ 

for sig selv og faget. 

http://www.youtube.com/watch?v=5pGIy6w6xwE


Faglighed og Skriftlighed 
Etnografisk længdestudie i folke- og gymnasieskole 

En model for ”skrivning” Skrivekulturer og skrivere 

 Skrivekulturer er i høj grad 

naturaliseret på skoler og i fag 

 Dansk som ‘skrivefaget’ 

 Diskrepans mellem skole-

skrivning og fritidsskrivning 

 Én ‘literacy-interesseret’ skole 

 Elevskrivekulturer og elever 

identificerer sig forskelligt 

med skrivning 
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(Christensen et al. 2014, Krogh et al in press, se www.sdu.dk/fos ) 

http://www.sdu.dk/fos


Amalies syrerapport i 9. kl 

 Tekstuelt: Formanalyse – hvordan 

konstrueres et diskursivt selv i en 

form, dvs. sådan som eleven gerne vil 

lyde og se ud i faget? 

 Diskursiv transformation: 

Indholdsanalyse – hvordan 

konstrueres et forfatterselv der 

positionerer sig og har holdninger til 

fagets diskurs? 

 Social handling: Brugsanalyse – 

hvordan adresseres modtagere og 

kontekster, herunder elevens 

selvbiografiske selv? 

 

 (Læs mere i Elf, in press) 

Amalie [efternavn] 



Martins syrerapport 9. kl 

 Tekstuelt: Formanalyse – hvordan 

konstrueres et diskursivt selv i en 

form, dvs. sådan som eleven gerne vil 

lyde og se ud i faget? 

 Diskursiv transformation: 

Indholdsanalyse – hvordan 

konstrueres et forfatterselv der 

positionerer sig og har holdninger til 

fagets diskurs? 

 Social handling: Brugsanalyse – 

hvordan adresseres modtagere og 

kontekster, herunder elevens 

selvbiografiske selv? 

 

 Læs mere i Elf, 2014 (Kvan) 

Amalie [efternavn] 



Interkulturel pædagogik  

og faget Udtryksformer I-II på SDU 

 Fra studieordning: 

 ”Den studerende skal kunne  

 Arbejde med forskellige æstetiske udtryksformer og sammenligne 

og diskutere deres betydning for pædagogisk praksis  

 analysere forskellige udtryksformer i et kreoliseringsperspektiv  

 udarbejde kreative forslag til, hvordan man pædagogisk kan arbejde 

med tværkulturelle udtryksformer” 

 ”Den studerende designer på den baggrund en 

tværkulturel udtryksform i relation til en konkret situation, 

hvor der skal samarbejdes pædagogisk på tværs af 

kulturelle forskelle. ” 

 Hvordan griber man lige dét an – hvis ikke socialsemiotisk? 
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Fem socialsemiotiske antagelser om 

kommunikation, undervisning og læring 

1. Sprog må forstås som del af et multimodalt ensemble af repræsentations- 

og kommunikationsformer.  

2. Enhver modalitet inden for det multimodale ensemble tilbyder sit særlige 

potentiale for at skabe mening i relation til en social praksis.  

3. Mennesker orkestrerer mening gennem en selektion og konfiguration af 

modaliteter.  

4. Meningsproduktion er social og kontekstuel, dvs. reguleret af lokale 

normer og praksisser 

5. Skole og fag er sociale praksisser inden for hvilke tegnskabende elever 

med brug af semiotiske ressourcer kan skabe socialt og kulturelt 

reguleret mening og dermed får mulighed for at lære 
   (punkt 1-4 fra Jewitt, 2011, min oversættelse; se også Elf under udgivelse) 
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Semiocy – hvad, hvordan? 

 Hvad taler vi om mere præcist – en definition? 

 Semiocy er en vidensbaseret evne til at mestre semiotiske 

skabelsesprocesser knyttet til bestemte vidensdomæner i 

såvel formelle som uformelle læringsarenaer 

 En uendelig og lokalt afhængig læringsproces der handler 

om at kunne forstå og bruge tegn i kontekst 

 Hvordan lære det i praksis? 

 Skole og fag er glimrende rammer til dette 

 Men ikke de eneste – man lærer også i computerhulen 

 Fra ‘skrivning og læsning i alle fag’ til semiocy i alle fag 

 Undervisning i semiocy-strategier i fag? 
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At undervise i semiotiske strategier 
Teksttrekanten i et semiocy-perspektiv og skriveridentitet 

Udtrykssituationen (formål, modtager, genre) 

Indhold 
                                          Struktur 

Komposita 

Modalitetsvalg 

Orden 
Præcision 
Formalia Literacy-teksttrekant 

Semiocy-teksttrekant 

Adressering af 
skriveridentitetsudfordringer, fx i 

overgangen fra folkeskole til 
gymnasieskole, hvor man skal lære at 
udtrykke sig i nye mere specialiserede 
faglige kommunikationsformer i en ny 
lokal skrivekultur formentlig præget af 

nye itpraktikker 



Semiocy – hvorfor var det nu lige? 

 Hvorfor – en merværdi ved at bruge dette begreb?  

 Virkeligheden, også fagene, ser stadig mere semiotisk ud 

 Elever skal uddannes til at kunne navigere i denne 

virkelighed 

 Semiocy åbner (fagenes) verden op, revitaliserer fagenes 

didaktik og synet på læring (Elf, 2007, 2010) 

 Hvorfor ikke?  

 Hvad vinder man, hvad taber man? 

 Ikke en minimering af verbalskriftlighedens betydning for 

undervisning og læring, men en omtænkning af den 

 Oversættelsesproblemet 
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Nye ord – hvorfor, hvad, hvordan? 

 Anglicismer er ikke kønne og skader ords levetid: Kan nogen 

finde på en god oversættelse? 

 Nye ord til tiden, jf. Pia Jarvads forskning 

 Nogle er sjove døgnfluer, som slangord 

 Andre holder ved fordi de giver mening og kan bruges i 

forhold til den virkelighed vi ser for os 
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