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Enkelte fotos og en video er fjernet fra 
præsentationen pga. rettigheder 



• En modeltekst af Kenneth Bøgh Andersen
• Fremstillingens faser
• Systematisk arbejde med respons
• Fokus på elevmotivation, læselyst, skrivelyst og    
fremstillingslyst

Workshoppen tager udgangspunkt i bogen 
“Multimodale fortællinger”, Alinea 2019.

5 kvarter – Hvad skal vi?

Interaktive fortællinger i flere modaliteter –
det er sjovt, fagligt og lettere, end du tror





Analyse
Produktion

Indtryk
Udtryk



Et undervisningsforløb…..
• Titlen LOOP –

Fremstilling og respons

• Tydelige arbejds-og 
organisationsformer

• Modellering og stilladsering

• Undervisningsdifferentiering

• Vejledning til underviseren
• Site på loop.alinea.dk



1. fagbegreb
Hvad er en fortælling?



2. fagbegreb
Hvad betyder multimodal?





Hvilke tekster har vi her?



Fortællingen – fra sitet
Aktør – rum – konflikt – komposition - multimodalitet



8.-9. klasse

Udslidt, H.A. Brendekilde, år:1889

https://podstories.podbean.com/e/sommerregn/Mig og Danielle

Maleriet fra Det Moderne 
Gennembrud

SMS besked
Mig og Danielle.

Find eksempler på Facebook

https://podstories.podbean.com/e/sommerregn/


3. Fagbegreb
Interaktive tekster



Handlingstråde - makro

Analyse af 
handlingstråde
Stilladsering til elevernes 
egen produktion



Interaktive fortællinger

Begyndelse Midte Slutning

Men den enkelte handlingstråd har en begyndelse, midte, slutning …



Sproget i 
modelteksten 

- mikro
Analyse af sproget 
Stilladsering til 
elevernes egen 
produktion



Stilladsering - elevproduktion



Mikro-stilladsering
- om at tildele sproglige ressourcer

Ordplakater



Producer en interaktiv tekst
Det har jeg enormt meget lyst til…..

Det orker jeg ikke nu …..



Dejligt………….

Planlæg – forbered og gå i gang……….



Ærgerligt ….. 

Det var alligevel ikke et reelt valg……..
Klø bare på………



Produktionsordre
1. Opret TRE slides
2. ”Design” slide 1: Formuler et dilemma og 

formuler to svar på jeres dilemma. 
3. Skriv svarene på slide 2-3
4. Gå tilbage til slide 1: 

Klik på INDSÆT i menulinjen. 
MARKER svar 1. 
Gå til HANDLING i menubjælken. 
Tryk på LINK TIL. 
Derefter NÆSTE SIDE – hvor I ruller ned til 
SLIDES. 
Vælg NUMMERET på det slide, I linker til. 
Tryk derefter 2 x OK. 



Nationale test?

Jeg vil gerne høre mere om, hvad de forskellige 
test gør ved elevernes selvopfattelse.

Jeg vil gerne høre om, hvordan man kan bruge 
diverse testresultater i undervisningen.

Der er flere undersøgelse omkring test i skolen, 
hvilke aspekter vil du gerne høre mere om?



Testresultater og undervisning



Elevernes selvforståelse

De sproglige 
kategorier, der 
anvendes i test, glider 
over i elevernes måde 
at kategorisere sig selv 
og hinanden på. Anne Bingen-

Svensson

Viden om læsning, april 2019



Produktionsordre
1. Opret TRE slides
2. ”Design” slide 1: Formuler et dilemma og 

formuler to svar på jeres dilemma. 
3. Skriv svarene på slide 2-3
4. Gå tilbage til slide 1: 

Klik på INDSÆT i menulinjen. 
MARKER svar 1. 
Gå til HANDLING i menubjælken. 
Tryk på LINK TIL. 
Derefter NÆSTE SIDE – hvor I ruller ned til 
SLIDES. 
Vælg NUMMERET på det slide, I linker til. 
Tryk derefter 2 x OK. 





Andreas Erstlings
illustrationer



Elevproduktioner



Nanna og Anika – 5. klasse

Farver
Filtre

Rammer
Skrifttyper
Forstørre

Total, halvtotal 
mm

Placering



Fagord om multimodalitet
• Affordans =
modaliteternes styrker og 
svagheder
• Funktionel specialisering =
hvordan modaliteterne fordeler 
kommunikationsopgaven mellem 
sig
• Redundans = 
forskellige modaliteter formidler 
det sammen fx en billedtekst der 
fortæller, hvad der er på billedet
• Læsesti =
ruten gennem en multimodaltekst



Lighed
Konkret illustration, der gør det 
nemmere at forstå indholdet. 

Supplement
Supplerende interaktion, der styrker 
det samlede indtryk fordi de enkelte 
udtryk ikke kan stå alene

Kontrast
Modstilling af betydning, der tvinger os 
til at reflektere over udtrykkene og det 
de repræsenterer.

Fokus på relationen mellem 
modaliteterne



Tekstfremstilling på flere niveauer

Skrivesituation – formål, modtager, genre

Indhold

Struktur

Sætninger

Ordvalg

Retskrivning
Tegnsætning

Formalia
Dysthe 2000



Tekstfremstilling på flere niveauer:

TEKSTEN
Udtrykssituation – formål, modtager, genre

Indhold

Struktur

DESIGN
Hvordan skaber 

modaliteterne sammen 
betydning

ENKELT 
MODALITETER

Og deres 
udtryksressourcer

Skrivesituation – formål, modtager, genre

Indhold

Struktur

Sætninger

Ordvalg

Retskrivning
Tegnsætning

Formalia
Dysthe 2000 Frit efter Elf 2014



TEKSTEN
Udtrykssituation – formål, modtager, genre

Indhold

Struktur

DESIGN
Hvordan skaber 

modaliteterne sammen 
betydning

ENKELT 
MODALITETER

Og deres 
udtryksressourcer

Frit efter Elf 2014



Farver
Filtre

Rammer
Skrifttyper
Forstørre

Total, halvtotal mm
Placering



At sætte fokus i processen
Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation 

og evaluering

FØR UNDER EFTER







Eksempel på 
faglige krav
i forhold til 

at give
respons 

Her:
Handlingstråde



Eksempel på 
faglige krav
i forhold til 

at give
respons 

Her: 
Design af dias



Fremstillingsloop

FØR

MENS

EFTER



Responsloop

Makker-
og 

grupperespons

Før – under – efter
• Første indtryk
• Faglige krav
• Refleksion



Interaktive fortællinger i flere modaliteter –
det er sjovt, fagligt og lettere, end du tror
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