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Sammendrag 
Denne	oppgaven	tar	for	seg	ungdomsskoleelevers	produksjon	av	sammensatte	tekster,	

med	et	mål	om	å	se	hvordan	de	benytter	seg	av	ulike	modaliteter.	De	sammensatte	

tekstene	som	undersøkes	er	tolkninger	av	lyrikk,	og	produktet	er	en	digital	

presentasjon	som	skal	inneholde	modalitetene	bilde,	skrift	og	musikk.	Mine	to	

hovedfokus	er	hvordan	elevene	produserer	en	helhetlig	multimodal	tekst,	og	i	hvordan	

de	får	fram	sin	tolkning	av	diktet	de	har	valgt.		

Oppgavens	teoretiske	rammeverk	er	hovedsakelig	sosialsemiotikk,	en	teori	som	

handler	om	hvordan	ulike	tegn	brukes	sosialt.	Oppgaven	bygger	på	tidligere	forskning	

som	viser	at	den	sammensatte	tekstens	posisjon	i	skolen	varierer	svært	fra	skole	til	

skole	og	ikke	minst	fra	lærer	til	lærer,	og	det	hersker	blant	mange	en	tro	på	at	elevene	

er	eksperter	på	slike	tekster	siden	de	er	oppvokst	i	den	digitale	tidsalderen.	

Informantene	for	oppgaven	er	åtte	elever	på	tiendetrinn.	Metodene	jeg	har	brukt	

er	tekstanalyse	og	intervju.	Tekstanalyse	er	brukt	for	å	undersøke	elevtekstenes	

multimodalitet,	mens	intervju	er	gjort	på	bakgrunn	av	elevtekstene,	for	å	undersøke	

elevenes	bevissthet	og	refleksjoner	rundt	den	digitale	presentasjonen	de	har	laget.	

Målet	med	elevenes	oppgave	er	altså	to	ting:	de	skal	lage	en	presentasjon	av	

diktet,	og	de	skal	vise	sin	tolkning.	En	presentasjon	av	diktet	klarer	alle	elevene	å	

produsere.	Det	er	færre	som	lykkes	med	å	presentere	sin	tolkning	av	diktet,	selv	om	det	

virker	som	om	de	har	forstått	diktet.	Det	mangler	i	flere	tilfeller	en	helhetlig	tolkning,	og	

den	multimodale	teksten	mangler	også	helhet.		

Det	som	imidlertid	kom	fram	i	undersøkelsen,	er	at	flere	elever	sier	de	oppnådde	

en	større	forståelse	av	diktet	gjennom	å	jobbe	med	den	sammensatte	teksten.	Dette	

viser	oss	at	sammensatte	tekster	kanskje	kan	brukes	som	en	metode	for	å	arbeide	med	

lyrikkanalyse.			
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Forord 
Nå er jeg ferdig. Endelig kan jeg krysse ut de 40 fanene jeg til enhver tid har hatt åpne i 

nettleseren. Nå skal jeg levere oppgaven til trykking, før jeg leverer den inn for alvor. Å 

arbeide med en slik oppgave har vært gøy, det har vært utrolig lærerikt, og det har vært en 

berg- og dalbane. Men, masteroppgave har det altså blitt! Og jeg kunne ikke gjort det alene. 
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vært der for meg i alle eksamensperioder og ikke minst mens jeg har arbeida med denne 

oppgava. Takk for at du har holdt ut med en kjæreste i eksamensmodus som lukker seg inne 
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1 Innledning  
1.1 Bakgrunn: multimodalitet og sammensatte tekster i 

skolen 
Skolen	har	en	lang	tradisjon	for	bruk	av	ulike	modaliteter	i	klasserommet.	Både	på	

lærer-	og	elevsiden	har	det	nærmest	alltid	blitt	produsert	multimodale	tekster,	og	

multimodale	tekster	fra	andre	kilder	blir	ofte	trukket	inn	i	klasserommet.	Eksempler	på	

denne	teksttypen	ser	vi	blant	annet	i	både	lærernes	og	elevenes	presentasjoner,	

elevenes	lærebøker,	og	ulike	typer	elevtekster.	En	mer	digital	hverdag	har	også	ført	med	

seg	flere	digitale,	og	som	regel	multimodale,	tekster,	både	i	klasserommet	og	i	elevenes	

fritid.		

	 De	sammensatte	tekstene	har	altså	kommet	for	å	bli,	både	blant	fritidstekstene	

og	tekstene	man	møter	i	skolen.	Derfor	ønsker	jeg	i	denne	oppgaven	å	se	hva	som	skjer	

når	man	ber	elever	på	tiende	trinn	lage	sammensatte	tekster.	Hvordan	gjør	de	det?	Hva	

slags	multimodal	tekst	får	vi?	Det	er	det	denne	masteroppgaven	tar	sikte	på	å	utforske.	

	

1.1.1 Læreplan 
Sammensatte	tekster	fikk	et	stort	fokus	i	skolen	da	Kunnskapsløftet	kom	i	2006.	

Kunnskapsløftet	brakte	sammensatte	tekster	inn	som	et	eget	hovedområde	i	

læreplanen	i	norsk	sammen	med	muntlige	tekster,	skriftlige	tekster,	og	språk	og	kultur.	

Disse	fire	områdene	gikk	igjen	i	læreplanen	i	norsk	for	alle	trinn.	I	nåværende	læreplan	

er	sammensatte	tekster	tatt	vekk	som	hovedområde,	men	læreplanmål	relatert	til	

sammensatte	tekster	finnes	fortsatt.	Når	jeg	videre	i	denne	oppgaven	snakker	om	

læreplan,	snakker	jeg	om	læreplan	i	norsk	etter	tiende	årstrinn,	med	mindre	annet	er	

spesifisert.		

Hovedområdet	sammensatte	tekster	i	norskfagets	læreplan	inneholdt	mål	som	

dreier	seg	både	om	å	lese	og	om	å	produsere	sammensatte	tekster.	Dersom	vi	for	

eksempel	ser	på	NOR1-03	(UDIR),	som	er	den	siste	versjonen	der	sammensatte	tekster	

er	et	eget	område,	finner	vi	følgende	mål	under	dette	hovedområdet:	
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- tolke	og	vurdere	ulike	former	for	sammensatte	tekster	

- bruke	ulike	medier,	kilder	og	estetiske	uttrykk	i	egne	norskfaglige	og	tverrfaglige	

tekster	

- vurdere	estetiske	virkemidler	i	sammensatte	tekster	hentet	fra	informasjons-	og	

underholdningsmedier,	reklame	og	kunst	og	reflektere	over	hvordan	vi	påvirkes	

av	lyd,	språk	og	bilder	

- gjøre	rede	for	grunnleggende	prinsipper	for	personvern	og	opphavsrett	knyttet	

til	publisering	og	bruk	av	andres	tekster	

	

Vi	ser	altså	at	elevene	skulle	kunne	tolke	og	vurdere,	men	også	produsere	sammensatte	

tekster	selv.	Det	tredje	målet	har	stort	fokus	på	det	estetiske.	Det	fjerde	målet,	som	

handler	om	personvern	og	opphavsrett	kan	man	diskutere	om	er	på	rett	plass	–	dette	

handler	jo	egentlig	ikke	eksplisitt	om	sammensatte	tekster,	men	alle	typer	tekster.	

Grunnen	til	at	det	kan	ha	blitt	plassert	under	dette	hovedområdet,	kan	imidlertid	være	

fordi	sammensatte	tekster	ofte	blir	tolket	som	digitale	tekster,	og	at	man	gjerne	«låner»	

bilder	og	musikk	fra	ulike	nettsteder	for	å	lage	en	sammensatt	tekst.	

Sammensatte	tekster	er	altså	ikke	lenger	et	hovedområde	i	den	gjeldende	

læreplanen,	NOR1-05	(UDIR).	At	sammensatte	tekster	som	hovedområde	skulle	

forsvinne	fra	læreplanen	i	norsk,	var	kanskje	forventet	fra	mange,	siden	endringen	ble	

sett	på	som	radikal	da	den	kom	(Burgess,	2015,	s.	73).		

Dagens	læreplan	har	tre	hovedområder:	muntlig	kommunikasjon,	skriftlig	

kommunikasjon	og	språk,	litteratur	og	kultur.	Dette	er	omtrent	de	samme	som	L97,	

læreplanen	som	var	før	LK06,	inneholdt.	I	L97	finner	vi	de	tre	hovedområdene	lytte	og	

tale,	lese	og	skrive,	og	kunnskap	om	språk	og	kultur	(Det	kongelige	kirke-,	utdannings-	

og	forskningsdepartementet,	1996,	s.	125).	

Læreplanmålene	i	den	nåværende	læreplanen	(NOR1-05)	som	går	direkte	på	

sammensatte	tekster	er	kun	følgende:	

	

- beskrive	samspillet	mellom	estetiske	virkemidler	i	sammensatte	tekster,	og	

reflektere	over	hvordan	vi	påvirkes	av	lyd,	språk	og	bilder	

	

Dette	målet	har	altså	et	stort	fokus	på	estetikk,	noe	som	også	gjenspeiles	i	lærebøkene.	

Læreplanen	opererer	imidlertid	med	et	utvidet	tekstbegrep,	så	læreplanmålene	som	



	 3	

handler	om	å	produsere	tekst	gjelder	også	sammensatte	tekster.	Vi	finner	også	et	

læreplanmål	som	kan	relateres	til	sammensatte	tekster	under	«muntlig	

kommunikasjon».	Da	får	vi	flere	læreplanmål	å	forholde	oss	til:		

	

- skrive	ulike	typer	tekster	etter	mønster	av	eksempeltekster	og	andre	kilder	

- planlegge,	utforme	og	bearbeide	egne	tekster	manuelt	og	digitalt,	og	vurdere	
dem	underveis	i	prosessen	ved	hjelp	av	kunnskap	om	språk	og	tekst	

- skrive	kreative,	informative,	reflekterende	og	argumenterende	tekster	på	
hovedmål	og	sidemål	med	begrunnede	synspunkter	og	tilpasset	mottaker,	formål	
og	medium	

- presentere	norskfaglige	og	tverrfaglige	emner	med	relevant	terminologi	og	

formålstjenlig	bruk	av	digitale	verktøy	og	medier		

	

Her	ser	vi	altså	tre	mål	relatert	til	det	å	skrive	eller	produsere	tekster.	Det	ene	

læreplanmålet	nevner	også	«digitalt»,	noe	som	styrker	koblingen	mellom	sammensatte	

tekster	og	digitale	ferdigheter.	Det	fjerde	målet,	som	vi	finner	under	«muntlig	

kommunikasjon»,	handler	om	at	elevene	skal	benytte	seg	av	(blant	annet)	sammensatte	

tekster	når	de	presenterer	ulike	emner	muntlig.	Dette	kan	for	eksempel	være	

powerpointer	eller	lignende.		

	

1.1.2 Sammensatte teksters framtid i skolen - fagfornyelsen 
Skoleåret	20/21	får	vi	nye	læreplaner	i	alle	fag	og	på	alle	trinn.	Planene	er	nå	ute	til	

høring,	der	lærere	og	andre	som	har	med	skole	og	undervisning	å	gjøre	kan	si	sin	

mening	om	planene.	Tidligere	har	også	skisser	til	læreplanene	blitt	delt	med	mulighet	

for	lærere	å	gi	tilbakemelding	på	skissene.	I	det	jeg	skriver	videre	om	den	nye	

læreplanen,	går	jeg	ut	ifra	høringen	som	er	publisert	18.	mars	2019,	da	dette	er	den	

nyeste	versjonen,	og	fristen	for	å	komme	med	tilbakemeldinger	er	18.	juni,	altså	etter	

denne	oppgavens	innleveringsfrist.	Jeg	går	altså	ikke	ut	ifra	den	ferdige	læreplanen,	

men	et	tidligere	utkast,	så	endringer	kan	ha	skjedd	herfra	til	selve	planen.		

	 Denne	nye	læreplanen	er	betydelig	slankere	i	antall	kompetansemål,	og	legger	i	

større	grad	opp	til	utforskende	læring	og	dybdelæring.	Sammensatte	tekster	kommer	

inn	på	en	tydeligere	måte,	med	kompetansemålet	«lage	sammensatte	tekster	og	

begrunne	valg	av	uttrykksformer».	Her	legges	det	altså	opp	til	at	elevene	skal	være	

bevisste	på	hvilke	grep	de	gjør,	på	samme	måte	at	de	skal	være	bevisste	på	hvilke	
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språklige	virkemidler	de	bruker	i	tekster	som	bare	består	av	skrift.	Læreplanen	legger	

også,	i	likhet	med	den	forrige	læreplanen,	opp	til	et	utvidet	tekstbegrep.		

	 Sammensatte	tekster	er	også	nevnt	under	«digitale	ferdigheter»,	der	digitale	

ferdigheter	i	norsk	blant	annet	sil	vi	«å	planlegge,	utvikle	og	redigere	sammensatte	

tekster	med	bevissthet	om	hvordan	de	forskjellige	uttrykksformene	virker	sammen.»	

	

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan elever jobber med sammensatte tekster, 

og hvordan de utnytter de ulike modalitetene i produksjon av den sammensatte teksten. 

Problemstillingen for denne oppgaven lyder følgende:  

 

Hvordan utnytter elever på ungdomstrinnet ulike modaliteter i produksjon av sammensatte 

tekster?  

 

De sammensatte tekstene jeg undersøker er digitale presentasjoner av dikt, og er laget av 

elever på tiende trinn.  

For å svare på problemstillingen ønsker jeg også å stille noen forskningsspørsmål som kan 

bidra til å belyse problemstillingen ytterligere.  

 

1. Hvilke modaliteter blir brukt, og hva bidrar hver modalitet med?  

2. Hvordan viser de sammensatte tekstene en multimodal helhet?  

3. Hvordan lykkes elever å få frem en tolkning av lyrikk gjennom en sammensatt 

tekst?  

 

Målet med å svare på disse spørsmålene er å se hvordan en slik oppgave løses av en gruppe 

elever. Spørsmålene skal besvares ved hjelp av to metoder: tekstanalyse og intervjuer. Jeg har 

samlet inn og analysert åtte elevers digitale presentasjoner av dikt, og jeg har intervjuet 

elevene om den sammensatte teksten de har laget. 
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1.3 Begrepsavklaring – sammensatt tekst vs. multimodal 

tekst 
I	skolen	vil	vi	se	at	istedenfor	å	bruke	begrepet	«multimodale	tekster»,	brukes	som	regel	

begrepet	«sammensatte	tekster».	Disse	to	begrepene	kan	fort	bli	brukt	om	hverandre,	

men	i	hvilken	grad	de	betyr	det	samme,	kan	diskuteres.	Det	er	litt	opp	til	enhver	forsker	

å	velge	hvordan	man	ønsker	å	definere	og	bruke	begrepene.	Jeg	ønsker	å	bruke	de	som	

to	ulike	begreper,	med	en	del	overlapping.		

Multimodalitet	handler	om	hvordan	vi	bruker	flere	modaliteter	samtidig,	der	alle	

har	potensial	til	å	bidra	like	mye	til	meningsskapingen	(Jewitt,	2014,	s.	15).	I	tale	brukes	

blikk,	bevegelser	og	holdninger	for	å	støtte	det	man	sier	med	verbaltekst.	I	et	

multimodalt	perspektiv	er	all	tekst	multimodal	–	siden	det	alltid	er	flere	semiotiske	

ressurser	i	bruk.	Selv	om	en	tekst	«kun»	består	av	skriftlig	verbaltekst,	vil	den	alltid	

være	multimodal	i	form	av	skrifttype,	skriftstørrelse,	medium	(om	den	er	skrevet	i	en	

linjert	notatbok,	er	det	et	enkelt	ark,	er	det	en	del	av	en	bok,	er	den	på	en	skjerm).	Sett	

ut	ifra	et	multimodalt	perspektiv	blir	det	derfor	feil	å	behandle	dette	som	en	egen	type	

tekst,	når	det	gjelder	alle	tekster.		

Sammensatte	tekster	ser	med	første	øyekast	ut	til	å	bety	det	samme,	men	ser	vi	

nærmere	på	det,	ser	vi	at	betydningen	er	en	litt	annen.	Anne	Løvland	definerer	

sammensatte	tekster	som	«tekster	som	kombinerer	enheter	som	skaper	mening	på	

ulike	måter»	(Løvland,	2007,	s.	20),	mens	Penne	og	Hertzberg	(2015,	s.	81)	definerer	

sammensatte	tekster	som	«tekster	–	skriftlige	som	muntlige	–	som	benytter	seg	av	flere	

uttrykksformer	eller	semiotiske	ressurser	i	kombinasjon,	for	eksempel	skrift	og	bilde	

eller	skrift	og	tale».	Med	en	sammensatte	tekster-definisjon	vil	en	tekst	som	kun	består	

av	verbaltekst	på	et	ark	eller	et	dokument,	ikke	være	sammensatt,	men	den	må	bestå	av	

flere	semiotiske	ressurser,	for	eksempel	et	bilde,	for	å	være	en	sammensatt	tekst.	
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2 Tidligere forskning og teori 
For	å	kunne	belyse	min	problemstilling,	hvordan	elever	utnytter	ulike	modaliteter	i	

produksjon	av	sammensatte	tekster,	har	jeg	en	del	tidligere	forskning	å	bygge	på.	Flere	

forskere	(Løvland,	Burgess,	Vikdal)	har	forsket	på	lignende	problemstillinger	tidligere,	

men	deres	undersøkelser	har	hatt	andre	fokus,	og	noen	av	de	er	også	gjort	for	noen	år	

tilbake	og	på	andre	klassetrinn.	Allikevel	er	det	nyttig	for	min	undersøkelse	å	se	hva	de	

fant,	og	hvordan	mine	funn	stiller	seg	i	forhold	til	dette.	Vurdering	av	sammensatte	

tekster	er	også	et	område	som	det	er	forsket	på	(Hjukse,	Sønvinsen),	og	jeg	velger	å	

trekke	inn	dette	fordi	disse	undersøkelsene	sier	noe	om	hvilken	posisjon	de	

sammensatte	tekstene	har	i	skolen	ved	det	tidspunktet	undersøkelsen	er	gjennomført.		

	

2.1 Tidligere forskning 
2.1.1 Vurdering – få kriterier og lite kunnskap? 
Vurdering	av	sammensatte	tekster	er	noe	flere	lærere	opplever	som	utfordrende.	Flere	

lærere	sier	at	de	savner	konkrete	kriterier	å	vurdere	etter	(Burgess,	2015,	s.	82),	noe	

som	kan	ha	en	sammenheng	med	at	sammensatte	tekster	kom	inn	i	læreplanen	litt	

plutselig	og	uventet,	og	lærere	har	svært	varierende	kunnskap	om	det.	Frøydis	Hjukse	

undersøkte	om	det	fantes	noen	felles	kriterier	for	vurdering	av	sammensatte	tekster	

allerede	i	2007,	året	etter	at	sammensatte	tekster	kom	inn	i	læreplanen.	Hun	ser	at	

norsklærere	er	gode	til	å	vurdere	skriftlige	tekster,	og	har	godt	etablerte	praksiser	for	

dette.	Men	de	mangler	kriterier	for	å	vurdere	de	sammensatte	tekstene,	og	det	blir	fort	

en	vurdering	etter	magefølelsen.	Her	ser	hun	mot	kunst	og	håndverk	og	mediefag	for	

kriterier,	da	disse	fagene	også	har	sammensatte	tekster	som	vurderes,	og	denne	

praksisen	er	mer	innarbeidet	(Hjukse,	2007,	s.	27).	Hjukse	sier	altså	at	norskfaget	

gjerne	kan	lære	litt	om	hvordan	disse	fagene	vurderer	sammensatte	tekster,	og	hvilke	

kriterier	de	bruker.		

Manglende	kriterier	for	vurdering	er	en	problemstilling	vi	finner	igjen	i	Lene	

Marie	Sønvinsens	masteroppgave	fra	2015	også,	der	fokuset	er	på	nettopp	hvilke	

kriterier	lærere	vurderer	sammensatte	tekster	ut	fra,	og	hvorvidt	disse	kriteriene	

finnes.	Hennes	hovedfunn	er	at	på	de	tre	videregående	skolene	hun	har	undersøkt,	er	

det	få	kriterier	for	vurdering	av	sammensatte	tekster,	vurderingen	er	lite	konsekvent,	

og	det	er	lite	samarbeid	mellom	lærerne.	Sønvinsen	gir	lærernes	kompetansenivå	rundt	
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sammensatte	tekster	noe	av	skylden.	En	av	hennes	informanter	sier	for	eksempel	at	

elevene	har	mer	kunnskap	om	det	tekniske,	og	at	det	derfor	blir	vanskelig	for	læreren	å	

skulle	vurdere	og	«rakke	ned	på»	hvordan	en	digital	tekst	er	utformet,	når	de	kan	lite	

om	det	selv	(Sønvinsen,	2015,	s.	52).		

En	annen	årsak	hun	trekker	fram,	er	hvilken	posisjon	sammensatte	tekster	har	i	

læreplan	og	til	eksamen.	Når	den	multimodale	siden	ved	presentasjonen	ikke	blir	

vurdert	ved	eksamen,	ser	noen	av	lærerne	på	det	som	unødvendig	å	jobbe	mye	med	

vurdering	av	dette	(Sønvinsen,	2015,	s.	66).	

	

2.1.2 Fritidskompetanse 
	Det	er	lett	å	se	på	elevene	som	eksperter	på	digitale,	og	dermed	også	multimodale,	

tekster	siden	de	ble	født	inn	i	en	digital	verden.	Dette	synet	deles	også	av	en	av	

Sønvinsens	informanter,	som	jeg	nevnte	i	avsnittet	over,	som	mener	elevene	har	mer	

kunnskap	om	det	tekniske	enn	lærerne.	Elevenes	digitale	fritidskompetanse	kan	gi	flere	

fordeler	i	deres	arbeid	med	multimodale	tekster,	men	vi	skal	nok	ikke	stole	blindt	på	

elevene	som	eksperter.	Marthe	Burgess	(2015,	s.	210)	sammenligner	det	med	mat	–	

man	blir	ikke	nødvendigvis	kokk	fordi	man	er	flink	til	å	spise	mat,	og	det	blir	litt	det	

samme	her.	Selv	om	elevene	forholder	seg	til	multimodale	tekster	hele	tiden,	både	egne	

og	andres,	trenger	de	fortsatt	å	lære	hvordan	de	skal	forstå	og	tolke,	og	også	hvordan	de	

skal	produsere	de	multimodale	tekstene.		

Dette	kan	lærere	bruke	i	undervisningen	til	sin	fordel,	ved	å	trekke	inn	elevenes	

fritidskompetanse	i	skolearbeidet.	Pia	Vikdal,	som	i	2010	skrev	en	masteroppgave	der	

hun	så	på	elever	i	videregående	skole	sine	sammensatte	tekster,	ser	at	elevene	bruker	

mye	av	denne	fritidskompetansen	sin	i	arbeidet	på	skolen.	Dette	så	hun	for	eksempel	i	

elevenes	bruk	av	powerpoint	–	dette	var	det	mange	som	hadde	lært	seg	selv,	eller	lært	

av	venner	og	familie	utenom	skolen	(Vikdal,	2010,	s.	110).	Også	Marthe	Burgess	trekker	

inn	hvordan	elevene	bruker	av	sin	fritidskompetanse	i	arbeidet	med	å	filmatisere	

noveller.	Hun	viser	til	at	elevene	bruker	mye	av	sin	kunnskap	som	filmtittere	til	å	lage	

en	film,	men	at	dette	samtidig	er	en	utfordring,	for	den	kunnskapen	har	jo	egentlig	lite	

med	det	å	produsere	film	å	gjøre.	Kunnskapen	deres	om	film	er	triviell	(Burgess,	2015,	

s.	159).		
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2.1.3 Funksjonell spesialisering 
Funksjonell	spesialisering	vil	si	at	en	av	modalitetene	har	en	tydelig	hovedrolle	i	det	

som	formidles.	I	skolesammenheng,	og	også	i	andre	sammenhenger,	er	det	gjerne	

verbalteksten	som	får	denne	hovedrollen.	Den	oppleves	som	skolsk,	og	best	egnet	til	å	

formidle	informasjon.	Muntlig	og	skriftlig	verbaltekst	har	som	regel	en	klar	funksjonell	

tyngde	i	det	som	presenteres,	om	det	er	fremføringer	av	ulike	slag	eller	produksjon	av	

digitale	presentasjoner	eller	veggaviser.		

Anne	Løvland	undersøkte	i	sin	doktorgradsavhandling	Samansette	elevtekstar.	

Klasserommet	som	arena	for	multimodal	tekstskaping	(2006)	seks	ulike	prosjekter	på	

ulike	trinn	i	skolen,	og	til	sammen	førti	sluttprodukter	–	både	muntlige	fremføringer	og	

skriftlige	innleveringer.	Her	finner	hun,	som	forventet,	at	alle	gruppene	bruker	

verbalspråk	i	arbeidet	sitt.	De	som	presenterer	muntlig	bruker	lite	skrift.	Løvland	tolker	

dette	som	at	elevene	ser	på	sine	egne	presentasjoner	som	en	annen	teksttype	enn	den	

lærerne	presenterer	(Løvland,	2006,	s.	159).	Skriften	som	er	der,	har	liten	funksjonell	

tyngde.	Hun	fant	også	svært	lite	bruk	av	ikke-verbale	auditive	modaliteter.	Hun	ser	også	

at	elevene	bruker	verbalteksten	og	de	ikke-verbale	modalitetene	på	to	ulike	måter	–	

verbalteksten	er	først	og	fremst	der	for	å	formidle	sakinnholdet	og	det	ideasjonelle,	

mens	de	ikke-verbale	modalitetene	(bilder,	tegninger,	figurer)	er	brukt	for	å	skape	

publikumskontakt,	altså	det	mellompersonlige	(Løvland,	2006,	s.	285).	Når	

modalitetene	har	ulik	tyngde,	slik	det	ofte	er,	får	man	en	asymmetrisk	relasjon	mellom	

modalitetene.		

	

2.1.4 Hva vet vi om elevers fremføringer og gruppearbeid?  
Anne	Løvland	la	merke	til	i	sitt	doktorgradsarbeid	at	elevene	inntok	ulike	posisjoner	

gjennom	prosjektarbeidet	sitt.	Disse	posisjonene,	eller	stilene,	er	ulike	type	elevroller.		

Ekspertstilen:	Denne	stilen	blir	ofte	brukt	av	elever	som	arbeider	individuelt,	

kanskje	mye	fordi	de	da	har	alt	ansvaret	for	å	formidle	alene.	Ofte	har	de	også	hatt	

større	valgfrihet	i	valg	av	emne	eller	tema,	og	har	kunne	velge	noe	de	interesserer	seg	

ekstra	for	eller	har	kunnskaper	om	fra	før.	Dette	er	en	lærerlignende	stil,	noe	som	

forsterkes	ved	at	det	er	en	person	som	står	foran	et	sittende	publikum,	og	innehar	en	

markert	autoritet.		

Entertainerstilen:	Elever	som	tar	i	bruk	denne	stilen,	ønsker	å	underholde	

medelevene	sine,	og	å	bli	oppfattet	som	morsomme	og	kule,	og	ikke	for	«flinke»	eller	
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seriøse	i	skolearbeidet.	De	har	gjerne	medelevene	som	målgruppe,	istedenfor	lærerne.	

Dette	lykkes	de	gjerne	med,	og	får	positive	kommentarer	fra	medelevene	sine.	Denne	

stilen	balanserer	ofte	mellom	hva	som	er	greit	for	en	framføring	og	ikke	–	det	er	fort	

gjort	at	det	morsomme	og	underholdende	går	over	grensa	for	hva	som	passer	seg	i	en	

skolesammenheng,	og	at	hovedfokuset	ligger	på	å	underholde	og	ikke	på	å	formidle	

informasjon.	

Estetikerstilen:	Som	navnet	tilsier,	så	uttrykker	denne	stilen	flid	og	orden,	og	slår	

godt	an	blant	lærere.	Stilen	blir	ofte	uttrykt	gjennom	bilder,	tegninger	og	ortografi	

(skrift	og	valg	av	skrifttype),	og	det	er	ofte	jenter	som	tar	ansvaret	for	denne	delstilen	

dersom	det	er	kjønnsblandede	grupper.	

Pliktoppfyllerstilen:	Denne	stilen	er	gjerne	litt	usynlig,	siden	eleven	gjør	det	som	

er	forventet	av	dem.	De	fyller	elevrollen	slik	de	tror	og	forventer	at	den	skal	fungere.	

Elever	som	benytter	seg	av	denne,	presenterer	gjerne	et	skriftlig,	faktapreget	manus,	

som	reflekterer	verbalspråkets	posisjon	i	klasserommet.		

Sabotørstilen:	Denne	stilen	viser	motvilje	mot	aktiviteten	eller	aktører	i	

aktiviteten.	Denne	er	heldigvis	ikke	så	vanlig,	men	kan	komme	til	syne	gjennom	at	

elevene	ikke	presenterer	noe	i	det	hele	tatt,	fordi	de	ikke	gidder,	eller	de	presenterer	

noe	som	helt	klart	viser	at	de	ikke	har	tatt	oppgaven	og	arbeidet	seriøst	(Løvland,	2006,	

s.	184-201)	

	

Marthe	Burgess	fant	også	ulike	arbeidsstiler	da	hun	undersøkte	hvordan	elever	arbeidet	

med	resemiotisering	av	noveller	til	film.	Disse	har	mye	til	felles	med	stilene	som	

Løvland	fant,	men	jeg	ønsker	å	nevne	de	kort	allikevel.	Burgess	fant	tre	hovedstrategier	

i	hvordan	elevene	arbeidet.	I	arbeidet	med	å	resemiotisere	novellene	til	film	skulle	

elevene	levere	inn	manus,	dreiebok	og	ferdig	produkt.	Meningen	var	at	disse	skulle	bli	

laget	en	om	gangen,	og	utvikles	samtidig	av	alle	gruppemedlemmene.		

Planleggerne:	Denne	gruppen	leverte	i	Burgess	sitt	forskningsprosjekt	tre	tekster	

som	kommuniserte	akkurat	det	samme.	Disse	planlegger	gjerne	mye	muntlig	på	

gruppen.	De	jobber	også	gjerne	med	manus	og	dreiebok	samtidig,	så	eventuelle	

endringer	blir	ført	inn	i	alle.	

Utforskerne:	Denne	gruppen	utvikler	og	endrer	seg	mellom	tekstene.	De	starter	

med	manuset,	og	jobber	videre	med	dreieboka.	Gjennom	dette	arbeidet	tenker	de	og	

utvikler	nye	ideer,	før	de	til	slutt	lager	det	ferdige	produktet.			
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Kontraktbryterne:	Denne	siste	gruppen	kan	minne	litt	om	Løvlands	sabotørstil.	

Disse	gruppene	leverer	ikke	inn	alle	tekster,	eller	det	ferdige	produktet	skiller	seg	

såpass	fra	de	foregående	tekstene	at	man	forstår	at	det	ikke	bygger	på	dem	(Burgess,	

2015,	s.	124-125).	

	

2.2 Teori 
Som	teoretisk	grunnlag	ønsker	jeg	å	ha	en	sosialsemiotisk	vinkling	av	undersøkelsen	

min.	Dette	fordi	sosialsemiotikken	handler	om	hvordan	tegn	først	får	betydning	når	det	

blir	brukt	i	kommunikasjon,	og	det	er	jo	nettopp	det	man	gjør	i	skolen	–	bruker	tegn	for	

å	kommunisere.	Sosialsemiotisk	teori	er	ikke	nødvendigvis	en	multimodal	teori,	men	

den	er	ofte	brukt	for	å	omtale	multimodale	tekster.	Jeg	støtter	meg	mye	til	Anne	

Løvlands	bruk	og	oversettelse	av	de	sosialsemiotiske	begrepene.	Siden	elevtekstene	jeg	

har	jobbet	med,	også	er	lyrikkanalyser,	trekker	jeg	også	inn	litt	om	dette,	og	da	særlig	

om	metoden	lærlesing,	ettersom	jeg	kommer	til	å	komme	mer	inn	på	dette	i	analysene	

og	diskusjonsdelen.			

	

2.2.1 Semiotikk, semiotiske ressurser og semiotisk potensiale/modal 

affordans 
Semiotikk	betyr	«læren	om	tegn»,	og	en	av	hovedpersonene	bak	dette	begrepet	er	

Ferdinand	de	Saussure.	Hans	teori	er	at	tegnene	vi	bruker,	har	en	signifikant	og	en	

signifikat,	og	at	forholdet	mellom	disse	er	tilfeldig.	Et	mye	brukt	eksempel	er	for	

eksempel	ordet	katt,	som	på	norsk	tilsvarer	et	lite	loddent	dyr	med	hale.	Dette	er	jo	helt	

tilfeldig,	eller	arbitrært,	det	er	ikke	noe	ved	dette	dyret	som	tilsier	at	det	må	hete	katt.		

Semiotiske	ressurser	er	de	ressursene	vi	har	til	å	produsere	tegn	med.	Theo	van	

Leeuven	beskriver	semiotiske	ressurser	som	de	handlingene	og	redskapene	vi	bruker	

for	å	kommunisere.	Dette	er	alt	fra	de	musklene	vi	bruker	til	å	lage	ulike	ansiktsuttrykk	

og	gester,	til	fysiske	redskaper	som	penn	og	papir,	eller	pc	(van	Leeuwen,	2005,	s	3).	

Van	Leeuwen	begrenser	ikke	semiotiske	ressurser	til	språk	og	bilder	–	han	trekker	fram	

ganglag	som	et	eksempel,	hvordan	mennesker	med	ulike	kjønn,	fra	ulike	steder	eller	

ulike	sosiale	institusjoner	går	på	ulike	måter	(van	Leeuwen,	2005,	s.	4).	Semiotiske	

ressurser	er	byggesteinene	i	enhver	tekst,	og	er	underordnet	modalitet.	Blant	de	
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semiotiske	ressursene	jeg	finner	i	mitt	materiale,	er	ulike	farger,	skriftstørrelse,	fonter,	

lydstyrke	og	melodi.		

	 Semiotisk	potensial	er	det	potensialet	den	semiotiske	ressursen	har	for	å	skape	

mening	–	hva	slags	og	hvor	mye	mening	kan	den	skape?	Enhver	semiotisk	ressurs	har	et	

teoretisk	og	et	faktisk	potensial	for	meningsskaping	(Løvland,	2006,	s.	33).	Et	nært	

beslektet	begrep	er	modal	affordans.	Selve	begrepet	er	noe	omdiskutert	–	det	egentlige	

begrepet	er	det	engelske	affordance,	som	er	fornorsket	(og	forsvensket)	til	affordans.	

Anne	Løvland	har	valgt	å	bruke	denne	varianten,	mens	Marthe	Burgess	har	valgt	å	

oversette	det	til	«semiotiske	føringer»,	siden	hun	opplever	som	mer	presist	og	mer	

tilgjengelig	på	norsk	(Burgess,	2015,	s.	28).	Dette	handler	om	muligheter	og	

begrensninger	for	hva	som	kan	uttrykkes	gjennom	den	aktuelle	modaliteten.	Det	

handler	også	om	egnethet,	den	modaliteten	med	høyest	affordans	er	som	regel	mest	

egnet.		For	å	låne	en	sammenligning	fra	Anne	Løvland:	«uttrykket	et	bilde	sier	mer	enn	

tusen	ord”	er	godt	kjent,	men	det	er	kanskje	mer	riktig	å	si	at	et	bilde	sier	noe	annet	enn	

tusen	ord	fordi	det	har	en	helt	annen	modal	affordans»	(Løvland,	2007,	s.	24).	

	

2.2.2 Sosialsemiotikk og systemisk-funksjonell grammatikk  
Sosialsemiotikken	ser	på	meningsskaping	som	et	sosialt	fenomen.	Sosialsemiotikk	kan	

ikke	regnes	som	en	egen	teori,	men	mer	et	teoretisk	perspektiv	(Løvland,	2006,	s.	26).	

Dette	teoretiske	perspektivet	forbindes	gjerne	med	forskere	som	Michael	Halliday,	

Gunther	Kress	og	Theo	van	Leeuven.	Det	var	Halliday	som	først	introduserte	oss	til	

systemisk-funksjonell	grammatikk,	som	er	grunnlaget	for	sosialsemiotikken.	Dette	er	en	

teori	som	ser	på	språket	som	funksjonelt,	og	som	nødvendig	for	å	skape	mening.	Denne	

teorien	er	kanskje	først	og	fremst	en	teori	om	språk	og	grammatikk	i	verbalspråk,	men	

den	har	vært	utgangspunkt	for	flere	andre	fagfelt,	blant	annet	arkitektur	og	musikk,	

(Løvland,	2006,	s.	47)	og	ikke	minst	multimodalitet.		

Boka	til	Theo	van	Leeuwen,	Introducing	social	semiotics	fra	2005,	er	ofte	regnet	

som	et	godt	inngangskort	for	å	forstå	sosialsemiotikk	brukt	om	multimodalitet.	Som	det	

ligger	i	navnet,	ser	sosialsemiotikerne	på	sammenhengen	mellom	semiotiske	ressurser	

og	sosial	praksis.		Sosialsemiotikk	har	vært	mye	brukt	til	å	analysere	verbalspråk,	men	

Kress	og	van	Leeuwen	har	arbeidet	for	å	tilpasse	sosialsemiotikken	til	multimodale	

tekster,	og	det	er	deres	variant	jeg	vil	bruke	som	bakgrunn	for	denne	oppgaven	og	

analysen.		
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2.2.3 Sosialsemiotisk analyse 
En	sosialsemiotisk	analyse	består	av	de	fire	punktene	eller	dimensjonene	discourse,	

genre,	style	og	modality.	Selv	om	jeg	her	behandler	de	hver	for	seg,	skjer	de	alltid	i	

samspill	med	hverandre,	og	man	må	se	de	i	samspill	for	å	få	det	komplett	bilde	av	det	

man	undersøker.	

Theo	van	Leeuwen	definerer	diskurser	som	«socially	constructed	knowledges	of	

some	aspect	of	reality»	(van	Leeuwen,	2005,	s.	94).	Her	har	vi	igjen	det	sosiale	aspektet,	

at	kunnskapen	er	sosialt	konstruert	for	å	passe	inn	i	visse	sosiale	kontekster.	Dette	for	

at	det	som	formidles	skal	gi	mening	for	den	de	som	er	deltakende	i	den	sosiale	

konteksten.	En	slik	sosial	kontekst	kan	være	skolekonteksten.		

Genre	er	en	speech	act,	eller	en	språkhandling.	Tidligere	var	alt	språk	sett	på	som	

et	statement,	eller	en	påstand,	om	hva	som	skjedde	i	verden.	Halliday	har	utviklet	fire	

interaksjoner/talefunksjoner.	Disse	er	å	gi	informasjon,	kreve	eller	be	om	informasjon,	

tilby	ting	eller	hjelp,	og	be	om	ting	eller	hjelp.	Disse	talefunksjonene	er	av	Kress	og	van	

Leeuwen	i	Reading	images	–	the	grammar	of	visual	design	(første	gang	utgitt	i	1996)	

utvidet	til	å	også	kunne	gjelde	bilder,	men	selvfølgelig	på	en	litt	annen	måte.		

Theo	van	Leeuwen	viser	til	The	Concice	Oxford	Dictionary	sin	definisjon	av	style,	

eller	stil,	som	«manner	of	writing,	speaking	or	doing,	especially	as	contrasted	with	the	

matter	to	be	expressed	or	thing	done»	(van	Leeuwen,	2005,	s.	139).	Han	mener	at	det	

finnes	forskjellige	nivåer	av	stil.	Vi	har	en	individuell	stil,	der	alle	må	finne	sin	egen	stil.	

Dette	gjelder	for	eksempel	håndskrift.	Vi	har	også	en	sosial	stil,	som	sier	noe	om	vår	

sosiale	posisjon	i	samfunnet.	Dette	handler	om	klasse,	kjønn,	alder	og	relasjoner.	En	

livsstil	kombinerer	individuell	og	sosial	stil,	altså	at	man	finner	sin	egen	stil	som	passer	

inn	med	andres,	men	valgt	på	grunnlag	av	felles	interesse	heller	enn	for	eksempel	klasse	

i	samfunnet.	Det	er	en	gruppestil,	der	de	involverte	deler	interesser	og	holdninger.	Et	

spørsmål	som	dukker	opp	når	vi	snakker	om	stil,	er	hvor	personlig	den	er,	eller	hvor	

formell.	I	en	skolesammenheng	der	man	skal	presentere	et	emne,	er	det	naturlig	at	

stilen	holdes	profesjonell	og	formell,	men	med	noe	rom	for	personlighet.	Anne	Løvland	

observerte,	som	tidligere	nevnt,	i	sitt	doktorgradsarbeid	fem	ulike	stiler	eller	roller	som	

elevene	tok	på	seg	under	prosjekt	og	framføringsarbeid.		

Modality	er	«the	question	of	truth.»	Sannheten	kan	være	ulik	i	ulike	sosiale	

kontekster,	så	i	en	analyse	er	det	mer	nyttig	å	fokusere	på	«hvor	sant	er	det	

representert/presentert?»	(van	Leeuwen,	2005,	s.	161)	Innen	lingvistikken	har	vi	
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modale	hjelpeverb,	som	jo	hjelper	oss	å	bestemme	i	hvilken	grad	noe	er	sant	eller	

sikkert.	I	det	visuelle	må	man	ty	til	andre	metoder	for	å	bestemme	i	hvilken	grad	

sannheten	er	representert.	Her	spiller	faktorer	som	detaljnivå,	farger	og	lyssetting	inn.	

Reklamebilder	kan	brukes	som	et	eksempel	på	hvordan	visuell	modalitet	kan	utnyttes.	

Der	ser	man	ulike	grader	av	modality	i	et	bilde	–	man	ser	hvordan	ting	kan	være	(low	

modality/lav	grad	av	sannhet),	ved	å	se	bildet	av	modellen	som	bruker	produktet,	og	

man	ser	ofte	bildet	av	det	faktiske	produktet	(high	modality/høy	grad	av	sannhet).	Disse	

bildene	har	gjerne	ulike	farger	eller	skarphet	som	hjelper	oss	å	skille	de	ytterligere.		

	

2.2.4 Multimodal helhet og samspill 
Multimodal	helhet,	eller	multimodal	kohesjon,	handler	om	hvordan	sammenheng	

skapes	i	multimodale	tekster.	Denne	sammenhengen	og	helheten	skapes	gjennom	

rytme,	komposisjon,	informasjonslinking	og	dialog.	Disse	skjer	hele	tiden	samtidig,	men	

jeg	ønsker	å	presentere	de	enkeltvis	i	førsteomgang.	I	oppgaven	min	kommer	

informasjonslinking	til	å	være	mye	diskutert,	så	jeg	velger	å	gi	denne	metoden	for	

samspill	et	eget	underavsnitt	og	gå	grundigere	inn	på	hva	dette	innebærer.		

Rytme	er	komposisjon	over	tid,	og	er	en	naturlig	del	av	menneskers	måte	å	være	

på.	Det	finnes	rytme	i	alt	vi	gjør,	og	ifølge	van	Leeuwen	(2005,	s.	182)	er	rytme	noe	som	

ligger	biologisk	og	naturlig	i	menneskers	måte	å	samhandle	på.	Vi	synkroniserer	med	

menneskene	vi	samhandler	med,	og	tilpasser	oss	hverandre	slik	at	vi	ikke	snakker	i	

munnen	på	hverandre	eller	tråkker	hverandre	på	tærne.	Rytme	i	multimodal	helhet	

handler	om	hvordan	modaliteter	følger	hverandre	i	tid,	og	det	gir	mening	å	bruke	

begreper	fra	musikken,	som	takter,	fraser	og	sekvenser.	Selv	om	disse	begrepene	

kommer	fra	musikkens	verden,	er	ikke	rytme	kun	knyttet	til	modaliteten	musikk,	og	en	

multimodal	tekst	har	en	rytme	selv	om	den	ikke	inneholder	musikk.	Da	kommer	rytmen	

til	syne	gjennom	når	en	modalitet	blir	avløst	av	en	annen,	eller	andre	vekslinger	og	

variasjoner	som	finner	sted.	Rytme	kommer	godt	fram	i	elevers	multimodale	

framføringer	av	ulike	typer,	for	eksempel	i	vekslingen	mellom	muntlige	forklaringer	og	

ulike	typer	illustrasjoner	(Løvland,	2007,	s.	30).	

Komposisjon	er	i	van	Leeuwens	sosialsemiotiske	teori	den	romlige	

organiseringen,	eller	layouten	en	tekst	har.	Dette	handler	om	hvordan	vi	arrangerer	og	

plasserer	ulike	modaliteter	i	den	semiotiske	plassen.	Hvordan	vi	plasserer	de	ulike	

elementene,	er	en	form	for	balansering,	og	er	ofte	en	intuitiv	prosess	(van	Leeuwen,	
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2005,	s.	198).	Denne	arrangeringen	skal	hjelpe	leseren	til	å	organisere	seg	i	den	

multimodale	teksten,	og	viser	leseren	hvordan	han	eller	hun	skal	lese	den.	De	ulike	

plasseringene	gir	oss	ofte	implisitt	informasjon,	og	van	Leeuwen	nevner	fire	

dimensjoner:	horisontalt,	vertikalt,	sentrering	og	den	tredje	dimensjonen.	Horisontalt	

vil	si	høyre	og	venstre,	som	kan	bety	god	og	dårlig,	men	det	kan	også	bety	nåtid	og	

fortid,	eller	spesifikk	og	generell	informasjon	(van	Leeuwen,	2005,	s.	204).	Vertikalt	

snakker	vi	gjerne	om	ideell	og	reell	informasjon,	men	det	kan	også	handle	om	andre	ting	

vi	forbinder	med	høyt	og	lavt	–	for	eksempel	den	sosiale	rangstigen	eller	humør.	

Sentrering	vil	si	at	et	element	er	plassert	i	sentrum	av	bildet,	og	de	andre	elementene	er	

plassert	i	marginene.	Da	er	det	naturlig	å	tenke	at	det	viktigste	elementet	er	i	sentrum,	

og	informasjonen	rundt	er	mindre	viktig.	Disse	dimensjonene	er	alle	to-dimensjonale.	

Van	Leeuwen	introduserer	også	den	tredje	dimensjonen,	som	plasserer	elementer	foran	

eller	bak	hverandre.	Her	ser	vi	også	at	de	fleste	objekter	har	en	forside	og	en	bakside,	

som	kan	utnyttes	på	ulike	måter.	Plasseringen	av	elementene	signaliserer	altså	hva	som	

har	størst	informasjonsverdi,	og	hvordan	vi	skal	lese	den	multimodale	teksten.		

Dialog	bygger	på	samtaleteori	og	teorier	for	musikalsk	samspill.	Van	Leeuwen	

har	størst	fokus	på	spoken	dialogue,	talt	dialog,	og	musikansk	samspill.	Dialog	kan	være	

sekvensielt	eller	samtidig,	og	det	er	ikke	alltid	at	en	dialog	blir	holdt	innen	en	modalitet	

–	noe	som	er	sagt	med	verbalspråk,	kan	få	respons	i	form	av	en	handling.	Samtidig	har	

en	dialog	alltid	to	sider,	og	disse	skjer	samtidig,	men	det	skjer	kanskje	ulike	ting	hos	

avsender	og	mottaker.	I	filmer	ser	vi	ofte	mottakeren,	mens	vi	hører	avsenderen.	Da	får	

vi	se	mottakerens	reaksjon,	samtidig	som	vi	hører	hva	avsenderen	sier	(van	Leeuwen,	

2005,	s.	249).	Andre	typiske	steder	å	se	en	multimodal	dialog	på,	er	i	dataspill	og	ulike	

nettsteder.	Her	henvender	spillet	eller	nettsiden	seg	til	leseren,	og	krever	at	han	eller	

hun	foretar	en	handling,	for	eksempel	å	klikke	på	«les	mer»,	som	blir	deres	respons.		

	

2.2.5 Informasjonslinking 
Informasjonslinking	er	systematisering	av	hvordan	informasjon	er	relatert	til	annen	

informasjon.	Vi	har	to	hovedtyper	av	informasjonslinking:	utdyping	og	utviding,	på	

engelsk	kalt	elaborate	og	extend.	Kort	sagt	kan	vi	si	at	utdyping	avgrenser	

meningspotensialet	i	det	hele,	og	utviding	utvider	det	samlede	meningspotensialet	

(Løvland,	2007,	s.	38).	Disse	begrepene	er	nært	beslektet	med	Roland	Barthes	

«anchorage»	og	«relay»-begreper.	(van	Leeuwen,	2005,	s.	229)		
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Utdypingen	gjentar	og	bekrefter	altså	informasjonen	for	å	tydeliggjøre	og	for	å	

hjelpe	mottakeren	å	tolke	den	riktig.	I	skriftlig	verbalspråk	ser	vi	dette	gjennom	

tekstbindere	som	for	eksempel	«med	andre	ord»	for	å	forklare	noe,	eller	ved	at	man	gir	

eksempler	eller	spesifiserer	informasjonen.	Utvidingen	gir	som	nevnt	mer	informasjon,	

og	i	tekstlig	kommunikasjon	har	vi	tre	typer	linking	(van	Leeuwen,	2005,	s.	222).	

Temporal	linking	skjer	når	man	forteller	om	noe	som	er	relatert	i	tid	til	hverandre,	ofte	i	

historier	eller	bruksanvisninger.	Da	bruker	man	ord	som	«etter»,	«før»,	«til	slutt».		

Logical	linking	er	når	informasjonen	henger	sammen	i	en	årsak/virkning-relasjon,	der	

noe	skjedde	på	grunn	av	noe	annet.	Dette	kjennetegnes	av	ord	som	«fordi»,	«som	et	

resultat	av»,	«i	dette	tilfellet».	Additive	linking	er	egentlig	all	annen	introduksjon	av	ny	

informasjon.	Her	brukes	konjunksjoner	som	«og»	og	«eller».	Tekstbinderne	kan	også	

ligge	underforstått	i	setningen.		

	 Når	vi	derimot	snakker	om	å	koble	sammen	bilder	og	skrift,	snakker	vi	også	om	

utdyping	og	utviding,	men	underkategoriene	er	kalt	speficication,	explanation,	similarity,	

contrast	og	complement.	Jeg	har	valgt	å	bruke	Anne	Løvlands	oversettelser	av	begrepene	

og	noen	av	hennes	eksempler	(Løvland,	2007,	s.	37),	og	det	er	disse	oversettelsene	jeg	

kommer	til	å	bruke	videre	i	oppgaven.	

	 Spesification,	eller	spesifisering,	er	en	form	for	utdyping	som	gjør	at	det	

innholdet	som	er	uttrykt	gjennom	en	modalitet,	for	eksempel	et	bilde,	blir	spesifisert	av	

en	det	som	uttrykkes	gjennom	en	annen	modalitet,	for	eksempel	skrift.	Så	om	man	har	

et	bilde	av	ei	jente,	med	skriften	«Kari»	under,	spesifiserer	man	at	det	er	Kari	som	er	

jenta	på	bildet.		

	 Explanation,	eller	tolkning,	er	en	form	for	utdyping,	der	en	modalitet	tolker	en	

annen.	Dette	kan	være	et	sitat	eller	et	ordtak	som	er	tolket,	der	bildet	ikke	illustrerer	

skriften	bokstavelig,	for	eksempel	kombinasjonen	sitatet	«Veien	blir	til	mens	du	går	deg	

vil»	(Evjenth,	ordtak.no)	og	et	bilde	av	en	student	som	river	seg	i	håret.	Her	kan	vi	lese	

tolkningen	at	studenten	har	«gått	seg	vill»	i	valget	av	studie.		

	 Similarity,	eller	omskriving,	er	en	form	for	utviding,	der	modalitetene	sier	

omtrent	det	samme.	Omskriving	kan	også	omtales	som	en	fordobling	av	informasjon.	

Dette	kan	for	eksempel	være	en	bruksanvisning,	der	bildet	viser	hvordan	man	skal	gjøre	

noe,	og	skriften	som	hører	til	forteller	hvordan	man	skal	gjøre	det	samme.	Denne	

formen	for	informasjonslinking	finner	man	ofte	når	det	er	svært	viktig	informasjon	som	

gis,	for	eksempel	ved	skilting	om	farer.	Det	er	også	vanlig	i	bøker	for	barn,	der	bøkene	er	
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illustrerte	for	å	gjøre	det	lettere	for	små	barn	å	forstå	informasjonen	som	er	uttrykt	

gjennom	skrift.	

	 Contrast,	eller	kontrastering,	er	en	form	for	utviding	der	to	modaliteter	

kontrasterer	hverandre.	Dette	kan	for	eksempel	være	en	scene	i	en	film	som	viser	noe	

som	ser	skummelt	ut,	mens	med	lystig	musikk	til	blir	det	en	kontrast,	og	scenen	

oppfattes	kanskje	mer	tullete.	Det	kan	også	være	idylliske	og	glade	filmscener	med	

dyster	musikk	til,	som	kanskje	varsler	om	en	fare	som	er	på	vei.	

	 Complement,	eller	utfylling,	er	når	ulike	modaliteter	presenterer	ulike	deler	av	

dem	samlede	informasjonen,	og	på	den	måten	utfyller	hverandre.	Et	eksempel	på	dette	

er	turistbrosjyrer,	som	gir	praktisk	informasjon	via	verbaltekst,	mens	positive	

holdninger	til	kultur	og	natur	blir	formidlet	via	bilder.	

	

2.2.6 Visuell grammatikk – bildets grad av sannhet 
Dette	delkapittelet	bygger	først	og	fremst	på	Gunther	Kress	og	Theo	van	Leeuwens	bok	

Reading	images	–	the	grammar	of	visual	design	(2006),	og	deres	kapittel	om	modality.	Et	

bilde	har	alltid	en	grad	av	sannhet,	eller	modality.	Hvordan	dette	kan	brukes	i	

multimodale	tekster	så	vi	eksempel	på	ovenfor,	der	jeg	nevnte	hvordan	dette	kan	

brukes	i	reklamebilder.	Jeg	ønsker	å	gå	litt	nærmere	inn	på	hva	ulike	visuelle	faktorer	

har	å	si	for	hvordan	vi	opplever	bildet.		

	En	faktor	som	kan	hjelpe	oss	å	bedømme	om	et	bilde	er	virkelig	eller	ikke,	er	

fargemetningen	i	bildet.	Et	naturlig	bilde	ser	ut	som	virkeligheten	–	det	er	ikke	

fullmettet	i	farge,	men	det	er	heller	ikke	blast.	Et	bilde	som	er	svært	mettet	i	farger	vil	få	

oss	til	å	tenke	at	det	er	overdrevent,	og	«more	than	real».	Et	bilde	med	blasse	farger	

framstår	også	gjerne	som	usant,	men	mer	i	retningen	surrealistisk	eller	«less	than	real».	

(Kress	og	van	Leeuwen,	2006,	s.	159).	Farger	kan	også	si	noe	om	bildets	modality	på	

andre	måter,	for	eksempel	gjennom	fargevariasjon,	en	skala	fra	maksimalt	ulike	farger	

til	monokrone	farger,	og	gjennom	fargemodulering,	en	variasjon	i	fargenes	nyanser	

(Kress	og	van	Leeuwen,	2006,	s.	160).		

Andre	faktorer	som	trekkes	fram	av	Kress	og	van	Leeuwen	som	avgjørende	for	

bildets	grad	av	sannhet,	er	bildets	forhold	til	bakgrunnen	(kontekst),	bildets	detaljnivå	

og	skarphet,	ulike	perspektiver	og	dybde,	bruk	av	lys	og	skygger,	og	lysstyrke	(2006,	s.	

161-163).	
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2.3 Lyrikkanalyse i norskfaget 
Dikt	er	kortere	tekster,	der	hver	linje	har	mye	betydning.	Dette	gjør	også	at	denne	

teksttypen	gir	oss	mange	ulike	tolkningsalternativer,	ulike	måter	å	forstå	teksten	på	

(Janss	og	Refsum,	2010,	s.	32).	Hvilken	tolkning	en	person	ser	i	en	tekst,	er	ikke	

nødvendigvis	den	samme	tolkningen	som	en	annen	person	ser.	I	norskfaget	har	man	

lange	tradisjoner	for	å	tolke	og	analysere	dikt.	Disse	analysene	blir	som	regel	skrevet	

som	en	skriftlig	tekst,	men	kan	også	framstilles	på	andre	måter,	for	eksempel	i	muntlige	

presentasjoner	eller	andre	typer	sammensatte	tekster.	Lyrikkanalyse	er	kanskje	enda	

mer	vanlig	i	den	videregående	skolen,	der	vi	ser	læreplanmål	som	«analysere,	tolke	og	

sammenligne	et	utvalg	sentrale	norske	og	noen	internasjonale	tekster	fra	ulike	litterære	

tradisjoner	fra	romantikken	til	i	dag,	og	sette	dem	inn	i	en	kulturhistorisk	

sammenheng»	i	læreplanen	for	studieforberedende	VG3	(UDIR).		

	 Diktanalyse	er	en	godt	etablert	sjanger	i	skolen,	som	elevene	skal	beherske	i	

løpet	av	grunnskolen.	Sjangeren	utfordrer	elevene	på	flere	måter.	Et	dikt	har	gjerne	en	

«skjult»	eller	underliggende	betydning,	så	man	må	tolke	for	å	finne	ut	hva	teksten	

virkelig	handler	om.		Tolking	gjøres	ved	å	lese	teksten,	og	lete	etter	det	som	står	mellom	

linjene.	Det	er	også	forventet	at	elevene	skal	peke	på	språklige	virkemidler	de	finner	i	

teksten,	som	metaforer	og	sammenligninger.	Ofte	kan	tekstens	kontekst	gi	verdifulle	

hint.	Konteksten	kan	for	eksempel	være	når	diktet	er	skrevet,	hvem	forfatteren	er	og	

hva	hans/hennes	interesser	og	standpunkter	er/var.		

	 En	diktanalyse	kan	altså	angripes	på	flere	måter,	men	en	metode	jeg	kommer	til	

å	komme	inn	på	senere	i	oppgaven,	er	nærlesing.	Dette	blir	i	skolen	ofte	regnet	som	en	

av	flere	lesestrategier	elevene	forventes	å	beherske.	Nærlesing	er	en	litteraturteoretisk	

metode	som	springer	ut	av	nykritikken,	eller	the	new	criticism	som	kom	inn	i	

litteraturlesingen	på	1920-tallet,	og	inn	i	den	norske	skolen	på	50-	og	60-tallet.	Denne	

retningen	ser	den	litterære	teksten	som	et	estetisk	objekt	(Andersen,	Mose,	Norheim,	

2012,	s.	20),	løsrevet	fra	tekstens	kontekst.	Å	nærlese	er	som	å	lese	med	lupe	–	man	

avdekker	teksten	lag	for	lag,	ser	på	ordvalg	og	språklige	virkemidler	(Skarðhamar,	

2001,	s.	25).	Alle	tolkninger	man	gjør	har	altså	sitt	utspring	i	det	som	står	i	teksten,	og	

ikke	konteksten	rundt.	En	nyere	definisjon	som	er	knyttet	til	en	reform	av	engelskfaget	i	

USA,	lyder	slik:		
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«Omhyggelig	analytisk	lesing	vektlegger	at	eleven	engasjerer	seg	i	konkret	arbeid	med	en	

tekst	av	tilstrekkelig	kompleksitet,	og	at	tekstens	mening	undersøkes	metodisk	og	nøye	

gjennom	formålsrettet	lesing	og	gjenlesing.	Når	oppmerksomheten	rettes	mot	selve	teksten,	

settes	elevene	i	stand	til	å	forstå	sentrale	ideer	og	viktige	detaljer.	De	settes	også	i	stand	til	å	

reflektere	over	betydningen	til	enkeltord	og	–setninger,	rekkefølgen	som	setningene	utfolder	

i,	og	utviklingen	av	ideer	gjennom	teksten.	Dette	fører	elevene	frem	til	en	forståelse	av	

teksten	som	helhet.	Nærlesing	innebærer	en	møysommelig	innsamling	av	observasjoner	om	

teksten	og	en	omhyggelig	undersøkelse	av	hva	summen	av	observasjonene	fører	frem	til	–	

fra	de	minste	språklige	detaljene	til	den	mer	overordnede	forståelsen	og	vurderingen	av	

teksten.»	(Oversatt	av	og	henvist	til	av	Fjørtoft,	2014,	s.	188-89)	

	

En	slik	definisjon	går	noe	bort	fra	litteratursynet,	og	har	et	større	fokus	på	det	kognitive	

ved	metoden.	Den	oppfordrer	til	gjenlesing	av	teksten,	og	legger	vekt	på	refleksjon,	

forståelse	og	blikk	for	detaljer.		
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3 Metode 
Med min problemstilling, hvordan elever på ungdomstrinnet utnytter seg av ulike modaliteter 

i produksjon av sammensatte tekster, er målet mitt å se hvordan et utvalg elever gjør dette. 

Jeg prøver altså ikke å undersøke hvordan «alle» elever på ungdomstrinnet gjør dette. Jeg har 

derfor valgt å bruke to kvalitative metoder for å finne svar på problemstillingen min, nemlig 

tekstanalyse og intervju. I avsnittene nedenfor vil jeg si litt om hvorfor jeg har valgt disse 

metodene, samt hvordan jeg har brukt dem.  

	

3.1 Kvalitativ metode 
Til	mitt	forskningsprosjekt	har	jeg	valgt	å	bruke	to	kvalitative	metoder.	Kvalitative	

metoder	kjennetegnes	ved	at	man	går	i	dybden	på	materialet,	og	kan	finne	ut	mye	om	få.	

Dataene	man	får	fra	kvalitative	metoder	er	ofte	tekster,	lyd	og	bilde,	og	disse	dataene	

må	fortolkes	for	å	finne	svar	på	den	aktuelle	problemstillingen	(Johannessen,	m.fl.,	

2010,	s.	99).	Kvalitative	metoder	kan	hjelpe	oss	å	forstå	fenomener	knyttet	til	personer	

og	situasjoner	i	deres	sosiale	virkelighet	(Dalen,	2011,	s.	15).	Og	det	er	nettopp	dette	jeg	

ønsker	å	få	ett	innblikk	i	–	hvilke	valg	elevene	tar,	og	hvorfor	de	gjør	som	de	gjør.	

Innenfor	kvalitativ	metode	finner	vi	flere	ulike	metoder,	og	jeg	har	valgt	å	bruke	to	av	

dem:	tekstanalyse	og	intervju.	Det	er	tekstanalyse	jeg	ser	på	som	min	hovedmetode,	

med	intervju	som	en	tilleggsmetode,	for	å	fylle	ut	og	få	svar	på	noen	av	de	spørsmålene	

som	dukker	opp	under	tekstanalysen.		

	

3.2 Datainnsamling og valg av informanter 
I	ethvert	forskningsprosjekt	trenger	man	data,	og	for	å	starte	datainnsamling	må	man	

stille	seg	noen	spørsmål:	Hvem	skal	undersøkes?	Hvor	mange	informanter	skal	jeg	ha?	

Hvordan	skal	jeg	finne	disse?	(Johannessen	m.fl.,	2010,	s.	32).	Da	jeg	skulle	planlegge	

forskningsprosjektet	mitt,	fant	jeg	tidlig	ut	at	jeg	ønsket	å	undersøke	elever	i	

ungdomsskolen,	som	skulle	produsere	en	form	for	sammensatt	tekst	som	jeg	kunne	

undersøke.	Jeg	var	i	utgangspunktet	åpen	for	alle	klassetrinn,	men	så	først	og	fremst	for	

meg	elever	på	niende	eller	tiende	trinn.	Dette	gjorde	jeg	fordi	jeg	gjorde	undersøkelsen	

om	høsten,	og	elever	i	åttende	klasse	har	kanskje	mer	enn	nok	med	å	finne	seg	til	rette	

på	ny	skole,	og	det	de	har	av	kompetanse	er	hovedsakelig	fra	barneskolen.	Jeg	gikk	
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bredt	ut	for	å	finne	skoler,	og	henvendte	meg	til	rundt	femten	ungdomsskoler	på	

Østlandet.	Rektorene	ved	de	fleste	skolene	videresendte	henvendelsen	min	til	

norsklærerne,	og	jeg	kom	på	denne	måten	i	kontakt	med	tre	norsklærere	som	skulle	

arbeide	med	sammensatte	tekster	de	nærmeste	ukene.	Det	endelige	valget	tok	jeg	da	jeg	

kom	i	kontakt	med	en	lærer	som	skulle	ha	et	prosjekt	som	munnet	ut	i	en	digital	

framstilling	av	et	dikt,	samt	en	muntlig	opplesing	og	tolkning	av	diktet.	Jeg	valgte	dette	

prosjektet	fordi	det	syntes	å	være	en	spennende	måte	å	jobbe	med	lyrikkanalyse	på,	og	

fordi	det	ville	svare	godt	på	min	problemstilling.	

	

3.2.1 Presentasjon av skolen og informantene 
Skolen	jeg	fikk	kontakt	med	er	en	ungdomsskole,	med	rundt	300	elever	og	30	ansatte.	Et	

stort	flertall	av	elevene	har	minoritetsbakgrunn,	og	også	en	del	av	lærerne.	Klassene	jeg	

har	informanter	fra	er	to	parallellklasser	på	tiende	trinn.	

	 Etter	å	ha	vært	i	kontakt	med	den	aktuelle	læreren	fikk	jeg	komme	til	skolen	og	

presentere	meg	og	prosjektet	mitt	for	elevene,	samt	dele	ut	samtykkeskjemaer.	Jeg	fikk	

også	ytterligere	informasjon	om	oppgaven	fra	læreren.	Det	viste	seg	også	at	læreren	for	

parallellklassen	hadde	den	samme	oppgaven	i	sin	klasse,	så	jeg	fikk	også	elever	derfra	

som	informanter.	Jeg	hadde	ikke	mulighet	til	å	besøke	den	klassen	og	presentere	meg	og	

prosjektet	mitt,	så	i	den	klassen	tok	læreren	seg	av	den	biten,	samt	tok	ansvar	for	

utdeling	og	innsamling	av	samtykkeskjemaer.		

Informantene	mine	kommer	altså	fra	to	ulike	klasser,	med	to	ulike	lærere.	

Utvalget	mitt	består	av	fire	elever	fra	hver	klasse,	to	gutter	og	to	jenter.	Jeg	har	i	

oppgaven	min	gitt	dem	nye	navn	slik	at	de	ikke	skal	være	identifiserbare.	Eventuelle	

andre	faktorer	som	kan	identifisere	elever,	lærere	eller	skole	er	også	tatt	vekk	eller	

endret	på.		

	

3.3 Oppgaven (tekstenes opprinnelse) 
Oppgaven	elevene	svarer	på,	er	en	todelt	oppgave	som	heter	«Oppgave	i	lyrikkanalyse	

og	digital	fremføring	av	lyrikk»	(se	vedlegg	A).	Oppgaven	består	av	del	A	og	del	B,	der	

del	A	er	«opplesning	og	tolkning	av	diktet»,	og	del	B	er	en	«digital	presentasjon	med	

bilder,	lyd	og	tekst».	Elevene	velger	dikt	selv,	og	det	er	også	åpent	for	å	velge	

sangtekster.	Det	er	del	B	jeg	vil	ha	fokus	på	i	denne	oppgaven,	men	jeg	ønsker	kort	å	
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nevne	del	A,	siden	de	jobbes	med	parallelt.	I	del	A	skal	elevene	altså	lese	opp	diktet	de	

har	valgt,	og	analysere	det.	De	skal	si	noe	om	form/oppbygning,	innhold,	virkemidler	og	

egen	tolkning.		

I	del	B	skal	de	altså	lage	en	digital	presentasjon	av	det	samme	diktet.	

Oppgaveteksten	til	del	B,	den	digitale	presentasjonen,	er	som	følger:		

	

«Du	skal	lage	en	digital	presentasjon	av	diktet	ditt.	Det	betyr	at	du	skal	bruke	bilder,	lyd	

og	tekst	i	din	presentasjon.	Disse	mediene	skal	virke	sammen,	dvs	at	musikken	og	

bildene	skal	passe	til	hverandre,	slik	at	din	tolkning	av	diktet	kommer	fram.	Bruk	

programmet	Movie	Maker	10.	Målgruppa	er	elever	på	samme	alder	som	deg.»	

	

Det	skal	altså	produseres	en	sammensatt	tekst,	bestående	av	tre	ulike	«medier»	eller	

modaliteter.	Det	er	ikke	bare	en	presentasjon	av	diktet,	men	den	digitale	presentasjonen	

skal	også	få	frem	elevenes	tolkning.	Deretter	følger	et	vurderingsskjema	der	det	står	hva	

elevene	skal	bli	vurdert	etter.	Vurderingsskjemaet	består	av	relevante	kriterier	fra	

UDIRs	kjennetegn	på	måloppnåelse	for	standpunktkarakterer.	Det	opplyses	også	om	at	

elevene	skal	levere	et	refleksjonsnotat	med	egenvurdering,	samt	at	oppgaven	vurderes	

av	læreren	og	andre	elever.		

	

3.3.1 Tekstanalyse/dokumentanalyse 
Postholm	og	Jacobsen	(2011,	s.	102)	omtaler	tekst	som	en	«sammenhengende	masse»,	

og	henviser	til	Gibbs	(2007)	og	Stake	(1995)	ved	å	si	at	analysens	hovedformål	er	«å	

skape	et	system,	et	mønster	og	en	mening	i	denne	«massen»».		

	 Det	som	hovedsakelig	skjer	i	en	tekstanalyse	er	tre	ting	(Postholm	og	Jacobsen,	

2011,	s.	102):	Man	tar	teksten	fra	hverandre,	binder	den	sammen	igjen	til	en	helhet,	og	

tilfører	teksten	mening	gjennom	å	fortolke	og	forstå	den.	Det	siste	punktet	gjøres	med	

utgangspunkt	i	teori.		

Det	teoretiske	rammeverket	for	analysene	er	sosialsemiotisk	teori.	Jeg	har	imidlertid	

valgt	ut	noen	elementer	jeg	vil	ha	fokus	på,	så	analysene	er	ikke	fullverdige	

sosialsemiotisk	analyser.	Analysene	mine	har	mer	fokus	på	hva	de	ulike	modalitetene	

bidrar	med,	og	hvordan	de	jobber	sammen,	sett	i	lys	av	et	sosialsemiotisk	

begrepsapparat.		
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Jeg	har	som	nevnt	brukt	dette	som	min	hovedmetode,	og	det	er	nettopp	analyser	

av	tekster	som	opptar	flest	sider	i	denne	oppgaven.	Nedenfor	vil	jeg	vise	hvordan	jeg	

har	strukturert	analysene.	

	

3.3.2 Analysestruktur 
Analysen	starter	med	en	kort	presentasjon	av	diktet	eleven	presenterer,	og	litt	om	

typiske	tolkninger	av	diktet	og	eventuelle	tilleggsopplysninger.	Her	har	jeg	også	valgt	å	

skrive	kort	om	hva	slags	musikk	som	er	brukt,	før	jeg	kommer	til	en	tabell	der	jeg	

presenterer	elevens	digitale	presentasjon,	og	forsøker	å	gjøre	den	tydelig	for	leseren	

siden	presentasjonene	ikke	er	delt	på	noe	annet	vis.	I	denne	tabellen	har	jeg	valgt	å	dele	

de	digitale	presentasjonene	opp	i	sekvenser,	som	i	de	fleste	sammenfaller	med	når	

bildet	og	skriften	endrer	seg.	Jeg	har	nummerert	sekvensene,	og	skrevet	hver	sekvens	

sin	varighet.	Ved	de	digitale	presentasjonene	der	det	er	relevant,	har	jeg	tatt	med	en	

kategori	kalt	overganger,	for	å	beskrive	overgangene	mellom	sekvensene.	Noen	tabeller	

har	også,	der	det	er	relevant,	en	kategori	som	heter	«annet».	Denne	brukes	for	å	

presentere	elementer	som	ikke	kommer	godt	nok	fram	i	de	andre	kategoriene.		

	
Tabell	1:	eksempel	på	tabell	for	å	beskrive	digitale	presentasjoner	

Sekvens	og	

varighet	

Bilde	 Skrift	 Annet	

1	

00:00-00:00	

Motiv,	farger	 Størrelse,	farge,	

plassering	

Overganger,	

eventuelle	andre	

semiotiske	

ressurser	

	

Etter	tabellen	begynner	selve	analysen.	Her	har	jeg	også	kategoriene	bilde	og	skrift,	der	

jeg	går	dypere	inn	på	disse	modalitetene.	Under	«bilder»	sier	jeg	noe	om	hva	slags	

motiver	vi	finner,	hva	slags	type	bilder	(fotografier/realistisk	eller	tegnede),	

fargeskjemaer,	motiver,	og	eventuelle	andre	faktorer	som	dukker	opp.	Skrift	tar	for	seg	

mye	av	det	samme	som	i	tabellen,	men	i	analysen	går	jeg	mer	inn	på	hva	de	ulike	

grepene	har	å	si	for	helheten.		

I	kategorien	«informasjonslinking»,	går	jeg	inn	på	hvilke	informasjonslinker	som	

finnes	i	den	digitale	presentasjonen,	og	viser	et	par	eksempler	på	disse.	Dette	punktet	
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hører	strengt	tatt	til	under	neste	punkt,	multimodal	kohesjon,	men	som	tidligere	nevnt	

har	jeg	valgt	å	fokusere	ekstra	på	det,	og	vil	derfor	behandle	det	alene.		

Det	nest	siste	punktet	av	analysen	er	«multimodal	kohesjon».	Der	vil	jeg	si	noe	om	

den	digitale	presentasjonen	som	en	multimodal	helhet.	Her	kommer	jeg	inn	på	

sekvensens	varighet	og	hvordan	det	påvirker	den	multimodale	tekstens	rytme,	hva	

slags	layout	som	er	brukt	og	andre	faktorer	som	påvirker	den	digitale	presentasjonens	

multimodale	helhet.		

Det	siste	punktet	i	analysen	er	hva	eleven	selv	sier	om	hvordan	han	eller	hun	har	

tenkt.	Her	bruker	jeg	sitater	fra	intervjuene	jeg	har	gjort,	for	å	støtte	opp	eller	få	en	

forklaring	på	det	jeg	ser	i	mine	analyser	av	de	digitale	presentasjonene.	Jeg	gjengir	ikke	

alt	eleven	har	sagt	i	intervjuet,	men	plukker	ut	noen	punkter	jeg	tenker	at	er	spesielt	

interessante,	eller	forklarer	godt	hva	vi	har	sett	i	analysen.			

	

3.4 Intervju 
Intervjuer	kan	være	både	kvalitative	og	kvantitative.	Jeg	har	valgt	å	bruke	kvalitative	

intervjuer.	Disse	gir	oss	et	bredere	bilde	av	intervjuobjektet,	og	gir	oss	innsikt	i	deres	

livsverden.	Livsverden	handler	om	hvordan	mennesker	opplever	og	forholder	seg	til	sin	

hverdag	og	livssituasjon	(Dalen,	2011,	s.	15).		

	 Intervjuer	har	ulike	grader	av	struktur	–	det	vanligste	er	kanskje	et	

semistrukturert	intervju	der	man	på	forhånd	har	utarbeidet	en	intervjuguide	med	

spørsmål,	men	også	kan	gå	utenom	disse	spørsmålene	og	følge	opp	svarene	man	får	fra	

intervjuobjektet.	Det	er	denne	varianten	jeg	har	valgt.	En	annen	variant	er	strukturerte	

intervjuer,	der	man	følger	intervjuguiden	sin	til	punkt	og	prikke,	og	ikke	går	utenom.	

Man	kan	også	velge	et	ustrukturert	intervju,	som	blir	mer	som	enn	uformell	samtale.	Da	

kan	det	være	vanskelig	å	sikre	seg	at	man	får	svar	på	det	man	ønsker	å	spør	om.	

	 Jeg	valgte	et	semistrukturert	intervju	for	å	ha	mulighet	til	å	følge	opp	det	som	ble	

sagt	av	elevene,	og	for	å	ha	mulighet	til	å	be	de	utdype	det	som	blir	sagt.	Dette,	samt	det	

å	ha	mulighet	til	å	dele	opp	spørsmålene	eller	stille	de	på	andre	måter	dersom	

intervjuobjektet	ikke	forstår	spørsmålet,	var	veldig	verdifullt	for	meg	i	intervjuene	jeg	

gjennomførte.		
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3.4.1 Gjennomføring av intervjuer  
Intervjuene	ble	gjennomført	på	skolen	samme	dag	som	framføringene	fant	sted,	en	

torsdag	i	september.	De	ble	utført	på	grupperom	og	i	tomme	klasserom,	i	timene	før	og	

etter	lunsj.	Det	var	kun	jeg	og	eleven	til	stede,	og	jeg	brukte	opptaksfunksjonen	på	

telefonen	min.	I	forkant	av	intervjuene	hadde	jeg	fått	sett	alle	de	digitale	

presentasjonene,	så	jeg	hadde	laget	meg	en	skjematisk	oversikt	på	hva	de	inneholdt	

(den	samme	tabellen	som	jeg	har	brukt	i	analysene	for	å	presentere	tekstene).	Jeg	

ønsket	å	intervjue	elevene	så	nære	fremføringen	og	arbeidet	som	mulig	i	tid,	slik	at	de	

hadde	arbeidsprosessen	friskt	i	minne.	 	

Intervjuguiden	ligger	som	vedlegg	(vedlegg	B),	og	disse	spørsmålene	var	felles	

for	alle	de	åtte	elevene.	Siden	jeg	fikk	tilsendt	de	digitale	presentasjonene	i	forkant	av	

intervjuene,	hadde	jeg	forberedt	noen	spesifikke	spørsmål	til	hver	elevs	presentasjon	

dersom	det	var	noe	spesielt	jeg	ville	ta	opp	eller	stille	spørsmål	rundt.	Dette	kunne	for	

eksempel	være	«hvorfor	er	alt	i	svart/hvitt	utenom	ett	bilde?»	eller	«hva	tenkte	du	når	

du	organiserte	den	digitale	presentasjonen	med	all	skriften	på	den	ene	siden?».	Den	

siste	digitale	presentasjonen	rakk	jeg	ikke	å	få	tilsendt	på	forhånd,	så	til	den	fulgte	jeg	

intervjuguiden	uten	noen	spesifikke	ekstra	spørsmål	annet	enn	oppfølgingsspørsmål	

som	dukket	opp	der	og	da.	Alle	intervjuene	hadde	altså	en	individuell	intervjuguide,	

men	intervjuguiden	som	ligger	som	vedlegg	er	grunnstammen	til	disse.		

	 Jeg	valgte	å	bruke	intervju	som	en	ekstra	metode	for	å	få	en	slags	forklaring	på	

det	jeg	fant	i	analysene,	og	også	for	å	høre	med	elevenes	egne	ord	hvilke	tanker	de	

gjorde	seg	rundt	de	digitale	presentasjonene	sine.	Intervjuene	er	også	en	kilde	til	

elevenes	bevissthet	rundt	de	grepene	de	har	gjort,	og	deres	refleksjoner.		

	 Intervjuene	ble	som	nevnt	tatt	opp,	og	jeg	transkriberte	dem	for	å	gjøre	dem	

lettere	å	få	oversikt	over,	og	lettere	for	meg	å	arbeide	med.	Siden	jeg	var	interessert	i	

meningsinnholdet,	transkriberte	jeg	i	tråd	med	vanlig	rettskriving	heller	enn	å	

transkribere	lydrett.	Tenkeord	som	«eeh»	og	«hmm»	er	tatt	med	i	transkriberingen,	og	

det	er	også	små	tenkepauser.	Disse	er	markert	med	«...»	i	transkripsjonen	og	i	sitatene	

jeg	deler.	Noen	steder	gjengir	jeg	bare	siste	halvdel	av	en	setning	eller	et	utsagn,	og	da	

markerer	«(...)»	at	noe	er	utelatt	i	front.	Jeg	har	ikke	presentert	intervjuene	i	sin	helhet	

noe	sted,	men	henviser	til	de	og	deler	sitater	fra	de	i	analysen	og	noe	i	diskusjonen.		
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3.5 Etikk og godkjenning fra NSD 
Jeg	har	gjort	intervjuer	jeg	har	tatt	lydopptak	av,	og	dette	gjør	at	prosjektet	må	meldes	

til	Norsk	senter	for	forskningsdata	(NSD).	Da	jeg	søkte	før	sommeren	visste	jeg	ikke	

akkurat	hva	slags	elevtekst	jeg	kom	til	å	ende	opp	med,	men	så	for	meg	en	muntlig	

framføring	med	påfølgende	intervju.	Derfor	søkte	jeg	om	tillatelse	til	å	både	filme	og	ta	

opp	lyd.	Dette	gikk	jeg	godkjent	(se	vedlegg	C).	Da	jeg	kom	i	kontakt	med	den	aktuelle	

skolen	hadde	jeg	planer	om	å	filme	og	undersøke	elevenes	opplesing	og	tolkning	av	

diktet,	men	jeg	endret	fokus	slik	at	dette	med	å	filme	ikke	lenger	var	relevant.	Jeg	har	

altså	ikke	filmet	noe,	slik	jeg	oppga	i	søknaden	til	NSD.	Jeg	har	gjort	lydopptak,	så	det	er	

dette	jeg	har	bedt	om	samtykke	fra	elevene	og	de	foresatte	til	å	gjøre.		

Som	man	kan	se	av	samtykkeskjemaet	(vedlegg	D),	ba	jeg	om	signatur	fra	både	

elev	og	foresatt,	noe	man	er	pålagt	å	gjøre	når	man	skal	forske	på	barn.	Barn	kan	

samtykke	selv	fra	de	er	15	år,	men	siden	ikke	alle	på	tiende	trinn	er	fylt	15	år	så	ville	jeg	

sikre	meg,	så	jeg	ba	om	signatur	fra	foresatt	også.	Før	jeg	startet	intervjuene	spurte	jeg	

også	elevene	en	ekstra	gang	om	det	var	ok	at	jeg	tok	gjorde	opptak	av	intervjuet,	noe	

alle	bekreftet	at	var	greit.		

Elevene	er	anonymisert	i	oppgaven,	og	nevnes	ikke	ved	sitt	eget	navn.	Alle	

identifiserbare	faktorer,	som	«signatur»	på	de	digitale	presentasjonene	eller	skolens	

navn	i	oppgaven	er	anonymisert.	Elevene	har	fått	andre	navn,	som	kun	gjenspeiler	

kjønnet	deres.	Etnisitet	og	lignende	er	ikke	reflektert	av	navnene.	

	

3.6 Kvalitet 
3.6.1 Reliabilitet 
Relabilitet	i	forskningen	handler	om	pålitelighet	og	etterprøvbarhet	–	i	hvilken	grad	kan	

man	stole	på	undersøkelsen	som	er	blitt	gjort?	Kan	en	annen	forsker	gjøre	den	samme	

undersøkelsen	og	få	de	samme	resultatene?	Dette	er	kanskje	lettere	å	teste	innenfor	

kvantitative	undersøkelser,	som	ofte	dreier	seg	om	tall	og	tabeller.	Kvalitative	data	er	

mer	kontekstavhengige,	og	forskeren	bruker	i	større	grad	seg	selv	som	et	instrument	i	

fortolkningen	av	dataene	(Johannessen	m.fl.,	2010,	s.	229).	Derfor	vil	nok	mest	

sannsynlig	ikke	en	annen	forsker	få	samme	resultater	–	fordi	alle	har	ulik	

erfaringsbakgrunn,	og	vi	ser	ulike	ting	når	vi	tolker.	En	annen	forsker	ville	kanskje	sett	
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elementer	jeg	har	oversett	og	prioritert	disse,	men	han	eller	hun	ville	kanskje	ikke	sett	

og	trukket	fram	alt	jeg	har	sett.			

	 Man	stiller	også	spørsmål	ved	om	en	annen	forsker	kunne	utnyttet	seg	av	

begrepsapparatet	som	er	brukt	i	analysen	på	samme	måte	som	den	opprinnelige	

forskeren.	Begrepsapparatet	jeg	har	brukt,	hovedsakelig	bestående	av	sosialsemiotiske	

begreper,	er	forholdvis	godt	etablert	på	området,	og	en	annen	forsker	ville	nok	kunne	

brukt	det	samme	begrepsapparatet	og	funnet	lignende	resultater.	

	 Alt	i	alt	vil	jeg	vurdere	reliabiliteten	i	oppgaven	min	til	å	være	god	–	jeg	bruker	

etablerte	teorier	og	begrepsapparat,	og	det	vil	være	enkelt	for	en	annen	forsker	å	gå	de	

samme	skrittene.	Analysene	mine	har	en	høy	grad	av	gjennomsiktighet,	eller	

transparens.	Det	vil	si	at	jeg	gir	detaljerte	beskrivelser	av	forskningsstrategi	og	

analysemetoder	(Thagaard,	2009,	s.	199).	I	analysene	gir	støtter	jeg	opp	det	jeg	finner	

med	skjermbilder	fra	tekstene	og	sitater	fra	intervjuene.		

Det	som	hovedsakelig	vil	stoppe	etterprøvbarheten,	er	utvalgets	individualitet.	

Enhver	elev	og	klasse	er	forskjellig,	og	derfor	vil	andre	informanter	produsere	andre	

oppgaver,	og	gi	annen	informasjon	i	intervju.		

	

3.6.2 Indre validitet 
Indre	validitet	handler	om	troverdighet,	man	stiller	seg	ofte	spørsmålet	«måler	vi	det	vi	

tror	vi	måler?»	(Johannessen	m.fl.,	2010,	s.	230).	Det	handler	altså	om	å	finne	riktig	

metode	for	å	undersøke	det	vi	skal.	Spørsmålet	ovenfor	er	riktignok	ikke	tilpasset	

kvalitative	studier,	siden	disse	dataene	ikke	lar	seg	måle	så	lett.	Men	hovedpoenget	for	

validitet	i	kvalitativ	forskning	er	«i	hvilken	grad	forskerens	fremgangsmåter	og	funn	på	

en	riktig	måte	reflekterer	formålet	med	studien	og	representerer	virkeligheten»	

(Johannessen	m.fl.,	2010,	s.	230).		

	 En	måte	å	øke	denne	troverdigheten	på,	er	metodetriangulering.	Dette	vil	si	at	

man	bruker	flere	enn	en	metode	for	å	undersøke	det	man	skal	undersøke.	Jeg	har	brukt	

en	metodetriangulering	ved	at	jeg	både	leser	og	analyserer	elevtekstene,	men	også	

intervjuer	elevene	om	tekstene.	På	den	måten	kan	jeg	få	svar	på	noen	av	spørsmålene	

mine,	og	intervjuene	kan	bidra	med	verdifull	informasjon	som	jeg	ikke	kunne	fått	av	å	

kun	analysere	elevtekstene.		
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3.6.3 Ytre validitet 
Denne	typen	validitet	handler	om	hvorvidt	resultatene	er	overførbare	til	andre,	utover	

de	informantene	som	har	blitt	undersøkt,	og	om	resultatene	kan	generaliseres.	Generelt	

sett	sier	man	at	kvalitative	studier	ikke	kan	generaliseres,	fordi	de	ofte	undersøker	for	

små	grupper.	Det	som	gjelder	for	mine	åtte	informanter	er	ikke	sikkert	gjelder	for	alle	

andre	tiendeklassinger.		

	 Man	kan	også	spør	seg	om	resultatene	er	overførbare,	for	eksempel	til	andre	

typer	oppgaver.	Når	det	gjelder	å	overføre	resultatene	til	andre	typer	oppgaver	der	

resultatet	også	er	en	sammensatt	tekst,	vil	jeg	ikke	tro	de	er	overførbare.	Det	at	elevene	

løser	denne	oppgaven,	som	er	å	fremstille	og	tolke	lyrikk	ved	hjelp	av	en	sammensatt	

tekst,	på	en	spesifikk	måte	vil	ikke	si	at	de	ville	løst	en	oppgave	der	de	for	eksempel	

skulle	finne	på	en	historie	og	presentere	den	som	en	sammensatt	tekst.		
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4 Analyse 
4.1 Markus – «Hvem kan seile foruten vind?» 
Markus	har	valgt	å	presentere	«Hvem	kan	seile	foruten	vind».	Dette	er	en	gammel	

folkevise	fra	Sverige,	som	mest	sannsynlig	stammer	fra	1700-tallet,	men	ble	kjent	som	

den	er	i	dag	tidlig	på	1900-tallet.	Den	er	framført	i	utallige	versjoner,	og	også	oversatt	til	

norsk.	Noen	opererer	med	flere	vers,	men	det	er	i	hovedsak	to	vers	som	blir	brukt.	

Sangen	er	også	mye	brukt	som	barnesang	og	vuggevise.	Markus	har	presentert	de	to	

mest	bruke	versene	i	sin	digitale	presentasjon.	

	

Musikken	som	er	brukt	er	en	instrumental	versjon	av	sangen,	laget	av	Vegard	Øyen.	

	
Tabell	2:	beskrivelse	av	Markus	sin	digitale	presentasjon	

Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	 Overganger	

1	
00:00-00:05	

Seilbåt	i	
solnedgang	

Hvit,	øverst.		
«Hvem	kan	seile	foruten	
vind	
Lagd	av	xx»	

Fader	raskt	til	
neste	bilde	

2	
00:05-00:20	

Hav	i	solnedgang	
med	en	flåte	

Hvit,	øverst.	
«Hvem	kan	seile	foruten	
vind	
Hvem	kan	ro	uten	årer»	

Bildet	zoomes	
sakte	inn	

3	
00:20-00:30	

Close	up	av	en	ung	
gutt,	tåre	renner	
fra	øyet	

Hvit,	øverst.		
«Hvem	kan	skilles	fra	
vennen	sin	uten	å	felle	
tårer»	

Fader	ut	inn	i	
svart	

4	
00:30-00:35	

Svart	 Ingen	 Ca.	tre	
sekunder	

5	
00:35-00:50	

En	jente	står	på	en	
steinmur	mellom	
en	bilvei	og	havet	

Hvit,	øverst.	
«Jeg	kan	seile	foruten	
vind	
Jeg	kan	ro	uten	årer»	

Bildet	zoomes	
sakte	inn.	

6	
00:50-01:00	

Close	up	av	en	
person	med	tåre	
som	renner	fra	
øyet	

Hvit,	øverst.	
«Men	ei	skilles	fra	
vennen	min	uten	å	felle	
tårer»	

Fader	raskt	i	
svart	
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4.1.1 Bilder 
Den	digitale	presentasjonen	inneholder	fem	bilder.	Disse	er	alle	fotografier,	og	har	

svært	like	motiv.	Vi	kan	dele	dem	i	bilder	av	hav	og	bilder	av	ansikter.		

Bildene	av	hav	finner	vi	i	sekvens	1,	2	og	5.	De	to	første	viser	begge	

solnedgang/soloppgang,	med	en	seilbåt	i	første	bilde	og	en	flåte	i	andre	bilde.	Begge	

farkostene	ligger	på	åpent	vann,	og	bildene	gir	et	rolig	og	idyllisk	inntrykk	av	sjøen	og	

det	å	seile.	Det	tredje	bildet	med	hav	finner	vi	i	sekvens	5.	Dette	skiller	seg	litt	ut,	siden	

det	inneholder	mer	enn	hav	og	horisont.	Her	ser	vi	en	jente	som	står	på	en	mur	og	ser	

utover	havet.	Bak	henne	går	det	en	vei,	så	dette	bildet	framstår	ikke	like	rolig	og	

uforstyrret.	Det	ser	også	ut	til	å	være	tatt	seinere	på	dagen,	etter	solnedgang.	Lyset	og	

fargene,	i	kombinasjon	med	at	vi	ser	snøbelagte	fjell	i	bakgrunnen,	gjør	at	bildet	føles	

kjøligere	enn	de	første.		

Bildene	av	ansikter	finner	vi	i	sekvens	3	og	6.	Disse	to	bildene	er	forholdsvis	like.	

Det	første	viser	en	ung	gutt	som	ser	ut	til	å	være	mørkhudet,	vi	ser	bare	høyre	øye,	

nesen	og	munnen	hans.	Det	er	altså	veldig	nært.	En	tåre	renner	nedover	kinnet	hans.	

Blikket	hans	er	rettet	mot	noe	langt	fremme,	og	vi	ser	ham	i	litt	froskeperspektiv.	Bildet	

er	her	brukt	i	svart/hvitt.	Det	andre	bildet	er	ganske	likt.	Det	er	også	i	svart/hvitt,	men	

det	er	en	annen	person,	noe	eldre,	som	ser	ut	til	å	være	lyshudet.	Utsnittet	er	ganske	

likt,	vi	ser	høyre	øye,	men	vi	ser	mindre	av	nesen	og	munnen.		Denne	personen	har	også	

en	tåre	som	renner	nedover	kinnet.	Blikket	er	rettet	mot	kamera,	og	perspektivet	er	

mer	rett	på	enn	det	forrige	bildet.		

	Fargemessig	kan	vi	også	dele	bildene	i	to	–	vi	har	de	to	svart/hvitt-bildene,	og	de	

tre	bildene	som	viser	hav.	De	tre	havbildene	(sekvens	1,	2	og	4)	har	alle	til	felles	at	de	

viser	hav	og	himmel.	De	er	tydelig	redigerte	med	tanke	på	kontraster	og	fargemetning	

(mest	sannsynlig	av	fotografen)	for	å	få	fram	fargene	og	virke	mer	storslåtte.	De	to	

første	bildene	viser	en	solnedgang,	så	vi	ser	litt	sol	og	varme	farger	på	himmelen.	

Bortsett	fra	sola	og	de	varme	fargene	på	himmelen	har	begge	bildene	et	kaldt	

fargeskjema.	Det	siste	av	bildene	viser	en	blå,	skyet	himmel,	mest	sannsynlig	rett	etter	

solnedgang,	med	et	kaldere	fargeskjema	–	det	er	ulike	nyanser	av	grått	og	blått.	De	to	

gjenværende	bildene	er	i	svart/hvitt	og	ser	ikke	ut	til	å	være	spesielt	redigerte	utover	at	

de	ikke	er	i	farge.	Disse	blir	en	slags	kontrast	mot	bildene	med	farge.	
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Figur	1:	Bilder	av	himmel	og	hav.	Sekvens	1,	2	og	5.	

 

4.1.2 Skrift 
Skriften	er	i	alle	sekvensene	hvit,	og	ser	ut	som	skrifttypen	Arial.	Den	er	likt	plassert	i	

alle	sekvensene,	nemlig	øverst	i	bildet.	Denne	plasseringen	gjør	at	vi	ser	hele	bildet,	

siden	ingenting	sentralt	blir	dekket	over.	Størrelsen	er	også	lik	i	alle	bildene,	utenom	en	

linje	i	første	sekvens,	der	det	står	«Lagd	av	xx».	Denne	er	en	størrelse	eller	to	mindre,	og	

plassert	under	diktets	tittel.	Denne	linjen	presenterer	Markus	som	har	laget	den	digitale	

presentasjonen,	og	sekvensen	presenterer	også	diktets	tittel.		

	 Diktet/sangen	består	som	nevnt	av	to	vers.	Hvert	av	de	to	versene	består	av	tre	

linjer,	men	Markus	har	valgt	å	skrive	de	to	første	linjene	i	samme	sekvens	(«Hvem	kan	

seile	foruten	vind/hvem	kan	ro	uten	årer»	og	«jeg	kan	seile	foruten	vind/jeg	kan	ro	uten	

årer»).	Dette	kan	se	ut	som	en	strategi	for	å	samle	alt	som	har	med	båt	og	seiling	å	gjøre	

i	samme	sekvens.	
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4.1.3 Informasjonslinking 
Denne	digitale	presentasjonen	inneholder	mye	omskriving,	altså	å	si	den	samme	tingen	

på	flere	måter.	Dette	ser	vi	i	linkingen	mellom	skrift	og	bilde.	For	eksempel	i	sekvens	2,	

der	teksten	er	«hvem	kan	seile	foruten	vind,	hvem	kan	ro	uten	årer»,	og	vi	har	et	bilde	

av	en	flåte	som	står	på	et	vann,	uten	årer.	Den	ser	ut	til	å	være	stillestående,	altså	kan	

den	ikke	seile	noe	sted.	Tårebildene	er	også	en	tydelig	omskriving	–	der	teksten	er	

«hvem	kan	skilles	fra	vennen	sin	uten	å	felle	tårer»	i	sekvens	3,	og	«men	ei	skilles	fra	

vennen	min	uten	å	felle	tårer»	i	sekvens	6.	I	begge	disse	sekvensene	ser	vi	bilde	av	en	

enslig	tåre	som	triller	på	et	kinn.		

Et	annet,	og	veldig	tydelig	eksempel	på	omskriving,	er	valg	av	musikk.	Musikken	

er	brukt	slik	at	den	gir	oss	en	fortripling	av	informasjon,	siden	bildene	og	skriften	også	

sier	det	samme.	Teksten	som	Markus	presenterer	er	kjent	for	de	aller	fleste,	og	de	aller	

fleste	kjenner	også	melodien.	Det	at	Markus	da	har	valgt	en	instrumental	versjon	av	

sangen,	gir	oss	enda	sterkere	assosiasjoner	til	selve	folkevisa.	Det	er	ikke	i	

utgangspunktet	noe	som	kobler	lyd	og	tekst	sammen,	annet	enn	den	kulturelle	

betydningen	denne	kombinasjonen	har	for	mange	mennesker.	

Utdypning	via	spesifisering	har	vi	å	gjøre	med	i	sekvens	5.	Her	ser	vi	en	jente	som	

står	på	en	mur	og	ser	utover	havet.	Dette	kan	vi	se	på	som	en	spesifikasjon	på	at	dette	er	

vennen	som	jeg-et	ikke	kan	skilles	fra	uten	å	felle	tårer.	Tårebildene	kan	også	ses	på	

som	en	spesifikasjon,	om	vi	tenker	at	det	det	ene	av	bildene	er	jeg-et,	og	det	andre	bildet	

er	vennen	hans/hennes.	Dette	kolliderer	imidlertid	med	tolkningen	av	jenta	som	

vennen,	siden	begge	personene	på	tårebildene	ser	ut	til	å	være	gutter/menn.		

	

4.1.4 Multimodal kohesjon 
Den	digitale	presentasjonen	er	laget	som	en	lysbildeframvisning,	med	seks	sekvenser.	

Den	har	en	varighet	på	ett	minutt,	så	det	vil	si	at	sekvensene	varer	ganske	lenge.	Blant	

annet	varer	sekvens	2	og	sekvens	5	femten	sekunder	hver.	Ellers	er	det	et	mønster	her:	

den	første	sekvensen	er	en	kort	presentasjon	på	fem	sekunder,	deretter	kommer	en	

lang	sekvens	(femten	sekunder),	så	en	kortere	(ti	sekunder).	Så	får	vi	en	slags	pause	

mellom	strofene,	der	skjermen	blir	svart,	som	varer	i	fem	sekunder.	Denne	følger	

musikken,	og	etter	de	fem	sekundene	skulle	andre	vers	begynt.	Da	får	vi	igjen	en	lang	

sekvens	(femten	sekunder)	og	en	kortere	(ti	sekunder).	Alle	sekvensene	følger	

musikken:	de	første	fem	sekundene	går	til	musikkens	intro,	og	de	neste	sekvensene	
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passer	ut	med	hvor	i	melodien	versene	hører	til.	Vi	ser	altså	at	Markus	har	tilpasset	mye	

i	forhold	til	musikken,	som	spiller	en	stor	rolle	i	denne	digitale	presentasjonen.			

Bildene	har	noe	ulik	størrelse.	Dette	følger	også	den	samme	rytmen	som	

varigheten,	men	det	er	nok	mye	fordi	de	to	versene	er	ganske	like,	og	Markus	har	valgt	

ganske	lik	type	bilder	til	samme	tekst.	Det	første	bildet	er	ganske	stort,	men	har	ingen	

bevegelse	eller	overgang	når	det	fader	over	til	neste	sekvens.	Bildene	i	sekvensene	2	og	

5	har	gjennom	hele	de	femten	sekundene	bildene	er	på	skjermen	en	effekt	som	zoomer	

inn	på	bildene,	og	gjør	bildene	større.	Tårebildene	er	mindre,	de	er	smale	og	høye.	Disse	

har	ingen	slik	effekt,	den	eneste	effekten	til	neste	sekvens	er	at	de	fader	til	svart.	De	

holder	seg	«stille»	mens	de	er	på	skjermen.	Det	at	bildene	i	sekvensene	2	og	5	har	denne	

overgangen,	som	starter	så	fort	bildet	er	på	plass,	bidrar	til	at	de	femten	sekundene	blir	

mindre	statiske,	fordi	det	skjer	noe	i	bildet,	det	er	bevegelse.		

	

4.1.5 Hva sier Markus selv? 
Markus	valgte	å	presentere	dette	diktet/sangteksten	fordi	det	er	en	tekst	han	kjenner	

fra	sin	egen	barndom,	og	han	sier	i	intervju	kunne	tenke	seg	å	komme	litt	dypere	inn	i	

teksten	og	analysere	den.	Han	forteller	i	intervjuet	at	han	har	to	ulike	tolkninger	av	

diktet,	der	vennskap	er	sentralt	i	begge	tolkningene.	Den	første	tolkningen,	som	han	sier	

han	hadde	før	han	startet	å	jobbe	med	den	sammensatte	teksten,	er	følgende:	

	

«Det	handla	om	en	sjømann,	som	er..	som	sitter	fast	midt	på	havet,	også	han	tenker	at	

det	er	umulig	å	komme	seg	ut	av	den	situasjonen	han	er	i,	også	har	han	en	venn,	som	er	

på	land,	som	tenker	at	hvis	han	hadde	vært	i	den	situasjonen	han	var	nå,	så	ville	han	

klart	å	komme	seg	ut	av	det.	Så	er	begge	to	triste	da	siden	de	mister	hverandre.»		

	

Markus	forteller	også	om	en	annen	tolkning,	som	dukket	opp	mens	han	jobbet	med	

teksten:	«Det	var	jo	at..	at	de,	at	det	er	to	venner,	også	er	det	en	som	kvalifiserer	seg	for	

å	bli	med,	for	å	være	sjømann,	så	må	da	være	med	ut	på	havet,	imens	den	andre	kan	

ikke.	Og	da	blir	de	skilt.»	Dette	viser	oss	hvordan	tolkning	kan	bli	til	gjennom	

arbeidsprosessen.	

	 På	spørsmål	rundt	skrift,	forteller	Markus	at	han	valgte	en	enkel	skrifttype,	fordi	

han	ville	fokusere	på	det	faglige	istedenfor	at	det	skulle	se	«morsomt	og	fint	ut».	Han	

valgte	også	plassering	for	at	det	skulle	være	behagelig	for	å	seeren	å	se	den	digitale	
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presentasjonen;	«(...)	også	hadde	jeg	lyst	til	å	prøve	å	ha	det	på	midten	da	ikkesant,	

siden	på	siden,	da	blir	det..	da	tar	det..	det	er	mer	slitsomt	å	se	på	siden	av	skjermen	enn	

på	midten.	Også	prøvde	jeg	å	ha	fokuset	på	en	del	hele	tiden,	sånn	at	det	ikke	blir	opp	

ned	og	til	siden	og	sånt.»	Dette	viser	at	han	ønsker	å	gjøre	den	digitale	presentasjonen	

sin	tydelig,	og	lett	å	følge	med	på	for	publikum.	Han	trekker	også	frem	at	han	så	en	

medelev	som	hadde	større	skrift,	noe	som	gjorde	skriften	lettere	å	se,	og	sier	at	han	

kanskje	burde	gjort	det	samme	grepet	selv.		

	 Det	siste	jeg	vil	trekke	frem	fra	intervjuet	med	Markus,	er	det	vi	snakket	om	

angående	bruken	av	musikk.	Han	var	veldig	bevisst	på	at	siden	han	hadde	valgt	en	tekst	

som	hadde	melodi,	følte	han	at	han	måtte	bruke	den	melodien	som	hører	til.	Det	er	jo	en	

melodi	det	finnes	svært	mange	innspillinger	av,	og	Markus	forteller	at	han	forsøkte	å	

finne	en	«enklere»	versjon;	«Jeg	hadde	bare	lyst	på	sånn	enkelt	tone,	siden	atte	da	blir	

det	enklere	å	sånn	derre	følge	med	og	sånn».	Han	var	også	innom	andre	versjoner	som	

han	betegner	som	mer	«ekstreme»	fordi	de	hadde	flere	typer	instrumenter.	Markus	

forteller	også	at	den	digitale	presentasjonen	er	komponert	i	tid	ut	ifra	musikken:	«(...)	så	

prøvde	jeg	å	matche	det	som	stod,	med	ord,	slik	at	man	kunne	finne	det,	for	eksempel	

hvis	du	sang	med	da».	

	

4.2 Daniel - «Du må ikke sove» 
«Du	må	ikke	sove»	er	skrevet	av	Arnulf	Øverland,	og	gitt	ut	i	1937,	som	en	del	av	

diktsamlingen	Den	røde	front.	Diktet	handler	om	krigen	som	skal	komme,	og	om	

nazismen	og	fascismens	fremvekst	i	Europa.	Diktet	er	skrevet	som	en	advarsel,	der	en	

krigsfange	vekker	det	lyriske	jeg-et	og	forteller	sin	historie,	og	oppfordrer	jeg-et	til	å	ta	

affære	og	gjøre	noe	med	situasjonen.		

Diktet	er	ganske	langt,	med	18	strofer,	der	16	av	de	handler	om	krigsfangens	

historie.	Antall	verselinjer	varierer	fra	store	til	strofe,	men	de	fleste	strofene	har	fire	

verselinjer.	Daniel	har	valgt	å	presentere	strofe	to	og	tre.	Han	har	altså	latt	første	strofe,	

der	jeg-et	blir	vekket,	være,	og	heller	konsentrert	seg	om	de	første	strofene	av	

krigsfangens	fortelling.		

	

Musikken	som	er	brukt,	er	rolig	pianomusikk,	som	starter	veldig	rolig	og	stille,	med	bare	

noen	få	anslag	i	de	første	sekvensene.		
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Tabell	3:	Beskrivelse	av	Daniels	digitale	presentasjon	

Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	 Overgang	

1	
00:00-00:03	

Tegneseriefigur	
(Bleke	fra	
Svampebob	firkant)	
med	lukkede	øyne.	
Closeup,	kun	øyne	og	
«snabel»	synlig.		

Hvit,	omtrent	
midt	i	bildet.	
«Du	må	ikke	
sove..»	

Warper	inn	i	neste	
bilde.	
	

2	
00:03-00:07	

Samme	figur,	med	
øynene	vidåpne,	
overrasket	uttrykk	

Hvit,	omtrent	
midt	i	bildet.	
«Du	må	ikke	
sove..»	

Warper	inn	i	neste	
bilde	

3	
00:07-00:11	

Tegneseriefiguren	
Svampebob	ligger	og	
sover,	med	hvit	
«drømmeboble»	

Hvit,	omtrent	
midt	i	bildet.	
«Du	må	ikke	tro	
at	du	bare	har	
drømt..»	

Twister	inn	i	neste	
bilde	

4	
00:11-00:14	

Person	i	
dommerantrekk	
(sett	fra	toppen	av	
bordplata),	med	
dommerhammer.		

Hvit,	omtrent	
midt	i	bildet.	
«I	går	ble	jeg	
dømt.»	

Twister	inn	i	neste	
bilde	

5	
00:14-00:19	

En	galge	i	en	bakgård	 Hvit,	omtrent	
midt	i	bildet.	
«De	reiste	
skafottet	i	
gården.»	

Bildet	«blas	om»	mot	
venstre.		

6	
00:19-00-21	

En	sekk,	bundet	med	
tau,	i	et	bagasjerom.	
En	spade	er	synlig.	
Fra	
svampebobuniverset.		

«De	henter	meg	
klokken	5	i	
morgen..»	

Bildet	«blas	om»	mot	
høyre.			
	
	

7	
00:21-00:23	

Kjeller	 «Hele	kjelleren	
her	er	full»	

Warper	inn	i	neste	
bilde.		
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8	
00:23-00:25	

Ny	kjeller	 «Og	alle	
kaserner	har	
kjeller	ved	
kjeller»	

Blar	om	fra	toppen.		

9	
00:25-00:27	

Rom	med	
betongvegger,	og	et	
vindu	med	gitter	som	
slipper	lys	inn	på	
gulvet	

«Vi	ligger	her	og	
venter	i	
stenkalde	celler..	

Bildet	kommer	«mot	
deg»,	blir	til	neste.		

10	
00:27-00:29	

Hull	i	bakken,	
ørkenlignende	
landskap	

«Vi	ligger	og	
råtner	i	mørke	
hull!»	

	

	

4.2.1 Bilder 
Bildene	som	finnes	i	den	digitale	presentasjonen	kan,	basert	på	motiv	og	farger,	

grupperes	i	to	typer:	tegnefilmbilder	og	dystre	fotografier.		

Tegnefilmbildene	er	de	mest	fargesprakende,	og	holder	seg	mye	i	farger	som	

grønt,	blått	og	gult.	Fargene	er	sterke	og	klare.	Alle	tegnefilmbildene	er	tatt	fra	serien	

«Svampebob	Firkant»,	som	er	en	tegneserie	for	barn,	produsert	av	den	amerikanske	

barnekanalen	Nickelodeon.	I	Norge	blir	den	sendt	på	NRK	Super.	Motivene	på	disse	

bildene	er	figurene	Svampebob	og	Bleke,	men	vi	trenger	ikke	ha	noe	kjennskap	til	

karakterene	for	å	forstå	den	digitale	presentasjonen,	da	fokuset	ser	ut	til	å	være	på	hva	

de	gjør	på	det	aktuelle	bildet.	Bleke	vises	i	to	bilder,	et	der	han	sover	med	øynene	igjen,	

og	et	der	han	sperrer	opp	øynene	(sekvens	1	og	2).	Begge	bildene	er	svært	nærme,	og	

det	er	bare	øynene,	litt	av	panna,	og	litt	av	nesa	som	er	synlig.	Øynene	er	et	klart	

hovedfokus.	Disse	to	bildene	ser	ut	til	å	komme	rett	etter	hverandre	i	en	filmsekvens	

også,	og	illustrerer	at	han	våkner	brått	opp.	Disse	to	bildene	er	et	populært	meme,	som	

kort	fortalt	er	morsomme	bilder	med	skrift	som	blir	spredt	på	nettet,	kalt	«Sleeping	

Squidward».	Svampebob	vises	i	ett	bilde	i	sekvens	3,	der	han	sover	i	en	seng,	med	et	

smil	om	munnen	og	en	drømmeboble	over	seg.	Her	ser	vi	nesten	hele	figuren	og	senga.	

Nederst	i	senga,	der	figuren	normalt	ville	hatt	beina,	står	det	en	liten	versjon	av	

Svampebob	som	er	innhyllet	i	et	grønt	«lys»,	som	kan	tilsi	at	han	er	egentlig	ikke	der,	

men	han	er	en	fantasifigur,	eller	en	del	av	en	drøm.	Bildet	er	noe	utydelig/lav	kvalitet,	

men	denne	Svampeboben	ser	opphisset	ut,	som	om	han	prøver	å	få	tak	i	Svampeboben	

som	ligger	og	sover	for	å	gi	en	viktig	beskjed,	men	ikke	får	vekket	ham.	På	bildet	er	de	



	36	 	

også	posisjonert	til	hver	sin	side.	Den	sovende,	ekte	Svampebob	er	plassert	til	venstre	i	

bildet,	mens	drømmeversjonen	er	plassert	til	høyre.	Romlig	plasseringer	i	bilder	kan	

som	jeg	nevnte	tidligere	ha	ulike	betydninger,	blant	annet	kan	venstre	kan	være	

assosiert	med	fortiden,	mens	høyre	er	assosiert	med	fremtiden	(van	Leeuwen,	2005,	s.	

201).	Denne	tolkningen	kan	godt	brukes	i	dette	bildet,	at	den	sovende	Svampeboben	er	

fortidens	Svampebob,	mens	den	til	høyre	er	en	framtidens	Svampebob	som	kommer	

med	en	advarsel.		

Fotografiene	holder	et	mer	dempet	fargeskjema,	der	alle	hovedsakelig	er	i	

svart/hvitt	eller	jordfarger.	De	har	også	dystrere	motiver.	For	eksempel	bildet	i	sekvens	

5,	som	viser	en	galge	i	en	bakgård.	Kjellerbildene,	i	sekvens	7,	8	og	9,	er	mørke	og	triste,	

og	gir	en	nærmest	klaustrofobisk	følelse.	Dette	gjelder	særlig	sekvens	9,	der	vi	ser	et	

bilde	av	en	vegg	med	gittervindu	fra	innsiden,	der	lyset	strømmer	inn	fra	utsiden.	

Fargene	i	disse	bildene	er	ganske	blasse,	og	det	er	lite	sterke	farger.		

	

	
Figur	2:	Ulike	fargeskjemaer.	Sekvens	1,	2,	3,	7	og	8.	

	

4.2.2 Skrift 
Skriften	er,	i	alle	sekvenser,	hvit.	Den	er	plassert	midt	i	bildene	i	alle	sekvensene.	Daniel	

har	valgt	en	enkel	skrifttype,	som	ser	ut	som	Arial.	Skriftens	farge	og	plassering	gir	en	

stabilitet,	i	form	av	at	vi	alltid	vet	hvor	vi	finner	skriften,	og	hvor	vi	skal	rette	blikket.	

Skriftens	plassering	midt	i	bildet	viser	oss	at	den	er	sentral,	så	vi	må	lese	den.	Fargen	og	
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plasseringen	kan	imidlertid	by	på	noen	utfordringer	også.	Plassering	midt	i	bildet	slik	vi	

ser	her,	gjør	at	skriften	kan	dekke	over	sentrale	detaljer	i	bildene.	Det	at	fargen	på	

skriften	er	den	samme	gjennom	hele	den	digitale	presentasjonen	kan	også	gjøre	at	den	

havner	oppå	et	bilde	med	lignende	farger,	og	at	skriften	drukner	litt	i	bildet.	Dette	ser	vi	

eksempel	på	i	sekvens	3,	der	den	hvite	skriften	havner	litt	oppå	den	hvite	

drømmeboblen.		

	 Stort	sett	har	Daniel	brukt	en	sekvens	per	verselinje,	med	unntaket	av	den	første	

verselinja,	som	er	fordelt	ut	over	to	sekvenser.	I	diktet	er	første	verselinje	(i	andre	

strofe)	«Du	må	ikke	sove!/Du	må	ikke	sove!»,	denne	har	Daniel	altså	valgt	å	dele	opp	i	to	

sekvenser.	Dette	legger	ekstra	trykk	på	denne	linja,	som	også,	i	tillegg	til	å	være	tittelen,	

kanskje	bærer	hovedbudskapet	i	diktet.		

	

4.2.3 Informasjonslinking 
Bilder	og	skrift	representerer	stort	sett	det	samme.	Vi	har	altså	med	omskriving	å	gjøre.	

For	eksempel	ved	de	første	sekvensene,	der	teksten	er	«du	må	ikke	sove»,	viser	bildene	

en	sovende	«person»	som	våkner.	Et	annet	eksempel	er	sekvens	5,	der	teksten	er	«de	

reiste	skafottet	i	gården»,	og	bildet	viser	et	skafott	med	galge	som	står	i	noe	som	ser	ut	

som	en	bakgård.		

Det	eneste	bildet	der	skrift	og	bilde	ikke	representerer	akkurat	det	samme,	er	i	

sekvens	6.	Her	er	teksten	«de	henter	meg	klokken	5	i	morgen»,	mens	bildet	er	av	et	

bagasjerom	på	en	bil,	der	det	ligger	en	sekk,	og	armene	til	en	figur	(fra	

Svampebobuniverset)	som	slår	på	sekken	med	en	spade.	Her	har	vi	en	utdyping,	en	

tolkning	av	hvordan	denne	hentingen	kan	finne	sted.	Det	framgår	ikke	av	teksten	

hvordan	jeg-personen	skal	bli	hentet,	utfra	bildet	kan	vi	tolke	det	i	retning	av	at	det	ikke	

er	en	koselig/behagelig	tur,	og	at	jeg-personen	skal	transporteres	i	et	bagasjerom,	

kanskje	også	av	bevæpnede	transportører	–	noe	spaden	kan	hinte	om	eller	være	et	bilde	

på.		

	

4.2.4 Multimodal kohesjon 
Den	digitale	presentasjonen	er	fremstilt	som	en	lysbildepresentasjon,	med	ti	sekvenser.	

Disse	har	ulik	lengde,	og	en	svært	tydelig	rytme	i	forhold	til	både	teksten	og	musikken.	

Sekvens	1	til	5	er	de	lengste,	på	rundt	fire	sekunder	hver.	Pianomusikken	er	rolig,	og	vi	

får	et	anslag	per	bilde.	Fra	sekvens	6	og	utover	blir	hver	sekvens	kortere,	og	varer	
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mellom	to	og	tre	sekunder	hver.	Musikken	går	fra	å	være	rolig	klimpring,	og	blir	mer	en	

melodi.	Den	blir	raskere	og	mer	intens.	Vi	får	altså	et	tydelig	skifte	i	rytmen,	og	dette	gir	

oss	en	følelse	av	at	ting	blir	mer	hektisk	og	kaotisk	mot	slutten	av	den	digitale	

presentasjonen,	ved	at	det	er	flere	pianotoner	per	sekvens,	og	musikken	går	fortere,	

mens	sekvensene	blir	kortere.	Dette	er	en	måte	å	kommunisere	jeg-personens	frykt	og	

redsel	på,	da	denne	intensiveres	også	i	det	tekstuelle.		

	 Daniel	bruker	ulike	overganger	mellom	bildene.	På	de	siste	sekvensene	gir	dette	

en	god	effekt:	sekvensene	varer	så	kort	at	bildene	ikke	rekker	å	komme	ordentlig	på	

plass	før	neste	overgang	og	neste	sekvens.	Dette	forsterker	inntrykket	av	hektisk	kaos	

som	rytmen	gir.		

	

4.2.5 Hva sier Daniel selv?  
Daniel	forteller	at	han	valgte	dette	diktet	fordi	han	følte	det	var	like	relevant,	om	ikke	

mer	relevant,	i	dagens	samfunn:		

	

«Jeg	tenker	at	det	er	kanskje	enda	mer	relevant	i	dag,	nå	som..	alt	som	skjer	og	sånn.	

Kanskje	ikke	akkurat	i	Europa,	men	andre	steder	i	verden	da.	Og	i	Europa	selvfølgelig.	

Det	bare..	Jeg	vet	ikke,	det	er..	det	er	på	en	måte	et	veldig..	ganske	sterkt	dikt,	men	det	

gjelder	også	idag,	da.	Så	da	tenkte	jeg	det	passet	å	velge	nå»	

	

	Disse	tankene	om	diktets	relevans	i	dag	kommer	ikke	spesielt	til	syne	i	den	digitale	

presentasjonen,	men	det	er	heller	ikke	noe	som	knytter	den	digitale	presentasjonen	

spesielt	til	tiden	diktet	er	skrevet	i.	At	Daniel	opplever	det	som	et	sterkt	dikt	får	han	

tydelig	fram	i	presentasjonen	sin,	i	måten	han	får	frem	jeg-ets	budskap.		

Daniel	virker	å	være	svært	bevisst	dette	med	den	digitale	presentasjonens	

endring	i	stemning	gjennom	diktet.	Dette	kommer	til	syne	både	i	farge-	og	motivvalg.	

Det	er	tydelig	at	Daniel	vil	at	seeren	skal	føle	noe	når	de	ser	den	digitale	presentasjonen:	

«Jeg	fant	først	fram	bilder,	da.	Som	jeg	tenkte	passa	til	det,	men	som	også	på	en	måte	

var..	det	gav	deg	en	følelse	som	du	ikke	helt	visste	at	du	hadde,	da.	Sånn..	for	eksempel	

de	bildene	jeg	hadde	var	jo	ikke..	det	gikk	jo	på	en	måte	mørkere	og	mørkere	i	alle	de	

bildene,	da.»	Han	viser	altså	at	han	er	svært	bevisst	på	dette	med	farge-	og	motivvalg	i	

den	digitale	presentasjonen,	og	at	han	ønsker	å	skape	en	estetisk	opplevelse	for	seeren.		
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Han	bruker	også	musikken	og	dens	rytme	bevisst	for	å	skape	en	stemning:	

«(...)og	musikken	forsterker	bildene,	med	nølende	toner	og..	som	får	deg	til	å	føle	sånne	

spesielle	følelser	da.»	Han	virker	også	å	være	bevisst	rytmen	som	musikken	skaper:	

«musikken	er	jo	på	en	måte,	det	er	jo	mer	det	har	jeg	synca	opp	med	de	bildene	så	det	

kommer	en	tone	for	hvert	nye	bilde	da,	hva	du	rekker	å	lese	å	sånn».	Som	jeg	påpeker	i	

analysen	bidrar	denne	rytmen,	sammen	med	motivene	i	bildene	som	blir	mørkere	og	

mørkere,	til	et	mer	helhetlig	inntrykk	av	hvordan	jeg-et	i	diktet	opplever	fangenskapet.	

	Tydelighet,	at	skriften	skal	være	leselig	for	også	de	som	sitter	bakerst	i	

klasserommet,	ser	ut	til	å	være	et	av	de	punktene	Daniel	har	fokusert	mye	på	da	han	

laget	den	digitale	presentasjonen.	Han	sier	i	intervju	at	«det	viktigste	er	at	du	får	lest	

det,	så	kan	musikken	og	bilde	gjøre	på	en	måte	de	følelsene	du	får».	Han	forsøker	altså	

ikke	å	si	noe	spesielt	med	det	visuelle	rundt	skriften,	det	er	innholdet	som	betyr	mest.		

Det	er	altså	tydelig	at	Daniel	har	hatt	fokus	på	å	lage	en	presentasjon	av	diktet	som	var	

visuelt	pen	å	se	på	for	seerne,	men	også	at	den	skulle	være	godt	lesbar.		

Daniel	virker	også	å	være	interessert	i	data	og	gjennom	det	som	sies	i	intervjuet	

virker	han	å	ha	god	digital	kompetanse.	Dette	kommer	særlig	til	syne	når	vi	snakker	om	

arbeidsprosessen	rundt	den	digitale	presentasjonen,	og	han	forteller	om	hvordan	han	la	

presentasjonen	over	til	pcen	hjemme	for	å	«redigere	litt	mer	avansert»	med	overganger,	

lys	og	kontraster,	blant	annet	for	at	skriften	skulle	synes	på	alle	bildene.	Han	forteller	

også	at	han	brukte	pcen	sin	hjemme	for	å	sikre	god	kvalitet,	siden	han	sier	at	pcene	på	

skolen	ikke	klarer	å	eksportere	i	like	høy	kvalitet.		

	
4.3 Filip – «Fy faen» 
Filip	har	valgt	«Fy	faen»,	en	sang	av	Hkeem	og	Temur	fra	2017.	Ingen	av	disse	artistene	

var	spesielt	kjent	før	denne	låta,	men	fikk	sitt	gjennombrudd	etter	at	«Fy	faen»	var	med	

i	en	episode	av	ungdomsserien	Skam	på	NRK.	Sjangermessig	hører	den	til	innen	hip-

hop.	Teksten	handler	om	«mennesker	som	sprer	negative	vibber	–	mennesker	som	ikke	

har	noe	positivt	å	si.	De	er	«snakes»	–	som	ikke	har	noe	bedre	å	gjøre	enn	å	tråkke	ned	

på	andre.»	(Sitat	Abdulhakim	Hassane,	intervju	i	Dagsavisen	29.07.17)	

Teksten	er	bygget	opp	av	tre	vers	og	tre	refreng.	Filip	har	valgt	å	bruke	det	første	

verset	og	refrenget,	men	han	har	droppet	to	linjer	mot	slutten	av	refrenget	(«Fy	faen,	fy,	

fy	faen/Alle	gir	meg	hodepine	nå	om	da'n»).	
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Musikken	Filip	har	valgt	er	ganske	upbeat	melodi,	ganske	jazzaktig,	med	en	hiphop-
beat.	Det	er	ikke	melodien	som	er	brukt	i	låta	«Fy	faen».		
	
Tabell	4:	Beskrivelse	av	Filips	digitale	presentasjon	
Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	

1	
00:00:00:04	

Musikerne	Abdulhakim	
Hassane	(Hkeem)	og	Temur	
Baig,	som	synger	i	mikrofon.	

Store	hvite	bokstaver	midt	i	
bildet.	
«HKEEM/TEMUR»	
NRK	P3-logo	øverst	i	høyre	
hjørne.		

2	
00:05-00:11	

Gravsteiner	i	snø	 Stor,	hvit.	Midt	i	bildet.	
«FOR	VI	LEVER	FOR	Å	DØ»	

3	
00:12-00:16	

Smeltende	snø/slaps	på	en	
vei	

Svart,	midt	i	bildet.	
«TIL	VI	SMELTER	SOM	SNØ»	

4	
00:17-00:22	

To	gutter/menn	(rapperne	
The	Weeknd	og	A$AP	Rocky),	
på	et	utested	eller	lignende,	
som	viser	fingeren	mot	
kamera.	

Hvit,	midt	i	bildet.	«OG	DE	
SER	ETTER	FEIL,	MEN	JEG	
FLIPPER	FINGEREN»	

5	
00:23-00:27	

Illustrasjon	av	et	veikryss,	
med	mange	
menneskerfigurer	som	går	
samme	vei,	og	en	figur	som	
går	sin	egen	vei.	

Svart,	midt	i	bildet.	
«FORDI	JEG	LAGER	MIN	VEI»	

6	
00:28-00:32	

Mann	som	står	med	hendene	
foran	ørene,	tegnede	figurer	
som	kjefter	på	ham.	

Svart,	midt	i	bildet.	
«NÅR	ALLE	BER	DEG	
STOPPE	OPP»	

7	
00:33-00:37	

Hkeem	som	synger	i	en	
mikrofon.	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«GLEM	DET	OG	FOKUSER	OG	
JOBB»	
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8	
00:38-00:42	

Bro	som	brenner,	rød	
himmel/skyer	i	bakgrunnen.	

Hvit	i	midten	av	bildet,	
øverste	linje	noe	mindre	i	
størrelse.	
«FOR	SJALUSIEN	DEN	
BRENNER	
SKJØNT	AT	ALLE	BROER	MÅ	
BRENNE	
SÅ	ALLE	EKKE	VENNER»	

9	
00:42-00:47	

Tre	sammenkveilede	slanger,	
en	har	tungen	ute.	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«FY	FAEN,	FY	FY	FAEN,	ALLE	
DE	ER	SNAKES	SÅ	DET	ER	
HELT	NORMALT»	

10	
00:48-00:54	

En	person	som	sitter	på	en	
stol	med	hodet	i	hendene.	
Personen	og	stolen	er	
mørke/skyggelagte,	med	blå	
bakgrunn.	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«FY	FAEN,	FY	FY	FAEN	
INGEN	HER	HAR	TID	TIL	EN	
MISLYKKA	DAG»	

11	
00:54-00:59	

Mikrofon	med	popfilter	i	
innspillingsstudio	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«FY	FAEN,	FY	FY	FAEN	
DETTE	HER	ER	BUDSKAPET	
GJENNOM	MIN	SANG»	

	
4.3.1 Bilder 
Motivene	er	for	det	meste	fotografier,	med	unntak	av	noen	digitalt	tegnede	bilder.	

Bildene	inneholder	flere	mennesker,	som	er	kjendiser.	Det	første	bildet	er	av	

Abdulhakim	Hassane	(Hkeem)	og	Temur	Baig,	som	har	skrevet	«Fy	faen»,	teksten	som	

er	brukt	i	den	digitale	presentasjonen.	Dette	kan	ses	på	som	en	slags	presentasjon	av	

teksten	og	personene	bak	den.	På	et	senere	bilde,	sekvens	4,	ser	vi	to	menn	som	viser	

fingeren	mot	kamera.	Dette	er	rapperne	The	Weeknd	og	A$AP	Rocky,	som	begge	hører	

til	den	samme	musikkstilen.	Disse	to	ser	rett	inn	i	kamera,	noe	som	kan	oppleves	som	

om	de	oppfordrer	oss	til	å	reagere,	de	krever	noe	av	seeren.	Bildet	er	altså	det	som	

Kress	og	van	Leeuwen	(2006,	s.	118)	kaller	for	demand.	Bildet	krever	noe	av	

mottakeren,	altså	oss,	men	hva	det	krever,	avhenger	av	personen(e)	på	bildets	

ansiktsuttrykk	og	gester.	Disse	viser	fingeren,	noe	som	kanskje	får	oss	til	å	bli	litt	

provosert,	eller	distansere	oss	fra	dem.	Senere	får	vi	også	i	sekvens	7	et	nytt	bilde	av	

Hkeem,	med	teksten	«glem	det	og	fokuser	og	jobb».	Dette	kan	tolkes	som	om	Hkeem	
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representerer	det	å	stå	på	og	jobbe.	Valget	av	de	andre	musikerne,	The	Weeknd	og	A$AP	

Rocky,	kan	tolkes	som	om	de	også	har	stått	på	og	jobbet,	og	nå	kan	vise	fingeren	til	de	

som	trodde	de	ikke	skulle	klare	å	komme	noen	vei.	

	
Figur	3:	Bilder	av	mennesker.	Sekvens	1,	4	og	7.	

	

	 De	bildene	som	ikke	er	av	mennesker,	er	ganske	varierte.	Vi	har	for	eksempel	

bildene	i	sekvens	2	og	3,	av	en	kirkegård	med	snø	på,	og	en	vei	med	slapsete	snø,	som	

begge	ser	ut	som	om	de	kunne	vært	tatt	av	hvem	som	helst	en	tilfeldig	februardag,	og	

ikke	gjort	noe	med.	Så	har	vi	broa	i	sekvens	8,	som	er	tatt	fra	en	slik	vinkel	at	det	er	

tydelig	at	det	er	tatt	av	en	profesjonell	fotograf,	og	har	sterke	farger	som	er	tydelig	

redigerte.	Det	faktum	at	broa	brenner	gjør	også	bildet	ganske	spesielt,	og	taler	enda	

sterkere	for	at	det	er	redigert.		

I	tillegg	til	fotografiene	har	vi	også	et	par	bilder	som	er	tegnet	eller	illustrert.	Det	

ene	finner	vi	i	sekvens	5.	Der	har	vi	en	tegning	av	mange	silhuetter	av	mennesker,	alle	
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like,	som	går	på	en	vei,	mens	en	av	dem	går	en	annen	vei	enn	resten.	Bildet	i	neste	

sekvens,	av	en	mann	som	blir	mast	på	av	fire	tegnede	figurer,	er	også	delvis	tegnet,	men	

det	ser	ut	som	om	mannen	er	klippet	ut	og	limt	inn	på	tegningen.		

Fargemessig	er	flere	av	de	realistiske	bildene	såpass	sterkt	mettet	at	de	oppleves	

som	urealistiske	eller	svært	redigerte.	Dette	gjelder	særlig	bilde	av	broen	som	brenner	i	

sekvens	8,	og	mannen	som	sitter	med	hodet	i	hendene	på	en	stol	i	sekvens	10.	Her	er	

fargekontrastene	såpass	store	at	bildene	ikke	ser	naturlige	ut	lenger.		

	

4.3.2 Skrift 
Skriften	er	midt	i	bildet	i	alle	sekvenser.	Som	i	de	andre	digitale	presentasjonene	med	

lik	plassering,	får	vi	en	stabilitet	ved	at	teksten	er	plassert	på	samme	sted	hele	tiden.	

Den	varierer	i	farge;	den	er	i	de	fleste	sekvensene	hvit,	men	i	tre	sekvenser	har	vi	

svart	skrift.	Valg	av	farge	ser	ut	til	å	være	basert	på	bakgrunnsfargen,	for	å	sikre	

lesbarhet.		Dette	fungerer	godt,	og	i	de	fleste	sekvensene	er	det	store	nok	kontraster	

mellom	bildets	farger	og	skriftfargen	så	skriften	kommer	godt	fram.		

Skrifttypen	Filip	har	valgt,	er	en	forholdsvis	stor	font,	med	kun	majuskler.	

Skrifttypen	heter	Chlorinar,	og	ligger	inne	i	Windows	Movie	Maker.	Den	er	transparent	i	

midten,	noe	som	gjør	at	bakgrunnen	skinner	imellom.	Dette	kan	gjøre	den	noe	

utfordrende	å	lese	på	bilder	der	det	skjer	mye	i	midten	av	bildet.	Fonten	mangler	også	

æ,	ø	og	å,	disse	er	skrevet	i	en	annen	font,	noe	som	kan	virke	litt	forstyrrende	der	disse	

bokstavene	er	brukt.		

	

4.3.3 Informasjonslinking 
I	Filip	sin	digitale	presentasjon	ser	vi	både	omskrivinger	og	tolkninger.	Det	er	flest	

omskrivinger,	der	bilde	og	skrift	sier	det	samme.	Dette	ser	vi	for	eksempel	i	sekvens	2	

og	3.	I	sekvens	2	sier	skriften	«for	vi	lever	for	å	dø»,	og	bildet	viser	en	kirkegård,	som	

gjerne	er	assosiert	med	død.	I	sekvens	3	er	teksten	«til	vi	smelter	som	snø»,	og	der	viser	

bildet	en	vei	der	snøen	er	delvis	smeltet	og	ser	slapsete	ut.	Vi	har	også	bildet	av	

slangene	i	sekvens	9,	der	teksten	er	«fy	faen,	fy	fy	faen,	alle	de	er	snakes	så	det	er	helt	

normalt».	Her	ser	vi	et	bilde	av	tre	slanger	som	ligger	i	en	klynge,	alle	med	blikket	i	

kamera,	og	den	ene	har	også	tungen	ute.	«Snake»	i	denne	teksten	betyr	en	person	som	

oppfører	seg	som	en	snill	og	vennlig	person,	men	som	viser	seg	å	være	det	motsatte.	

Bildet	reflekterer	imidlertid	ikke	denne	tolkningen,	men	viser	det	mer	bokstavelig.	
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Sekvens	8	har	en	lignende	linking,	da	teksten	nevner	«alle	broer	må	brenne»,	og	en	

vanlig	tolkning	av	dette	er	å	bryte	all	kontakt	med	noen	eller	noe.	Her	viser	bildet	en	

brennende	bro	istedenfor	å	tolke	teksten.			

Utdyping	via	tolkning	ser	vi	et	eksempel	på	i	sekvens	7,	der	skriften	sier	«glem	

det	og	fokuser	og	jobb»,	med	et	bilde	av	Hkeem	som	synger	i	en	mikrofon.	Her	

representerer	han	det	som	står	i	teksten,	og	vi	kan	tolke	det	som	om	han	er	en	som	har	

stått	på	og	jobba.	Bildet	er	også	til	en	viss	grad	en	omskriving,	ved	at	han	står	foran	en	

mikrofon	og	synger,	som	jo	er	en	del	av	den	jobben	det	kanskje	skrives	om.		

	

4.3.4 Multimodal kohesjon 
Den	digitale	presentasjonen	er	laget	som	en	lysbildefremstilling,	bestående	av	bilder,	

tekst	og	musikk.	Alle	sekvensene	varer	omtrent	like	lenge,	4-5	sekunder.	Dette	skaper	

en	stabil	rytme	gjennom	den	digitale	presentasjonen.	Musikken	som	er	brukt,	en	

jazzaktig	hiphop-beat,	oppfordrer	imidlertid	til	en	annen	rytme.	Blant	annet	får	vi	flere	

små	«drop»	i	musikken,	der	den	nærmest	stopper	opp	før	den	kommer	i	gang	igjen.	

Dette	gjør	at	presentasjonen	kan	oppleves	som	noe	usammenhengende.		

Størrelsen	på	bildene	varierer	noe,	så	det	er	ikke	alle	bildene	som	fyller	helt	ut	i	

hjørnene.	Det	er	flere	bilder	som	får	svarte	kanter	både	i	sidekantene	og	over/under,	

avhengig	av	bildets	form.	Dette	bidrar	også	til	at	presentasjonen	kan	oppleves	som	

usammenhengende.	

	

4.3.5 Hva sier Filip selv?  
Filip	sier	at	han	valgte	denne	låta	på	grunn	av	budskapet:	«jeg	har	hørt	på	sangen	

ganske	mye	og	synes	at	første	versen	forteller	mye	om	de	fleste	eeh...	menneskene	som	

prøver	å	bli	artister,	eller	prøver	å	bli	noe	særlig	bra,	og	tenke	på	seg	selv	istedetfor	de	

andre».	I	forbindelse	med	dette	spør	jeg	også	om	valg	av	bilder,	blant	annet	hvorfor	han	

har	valgt	å	bruke	bilder	av	Hkeem	to	ulike	steder.	Det	første	bildet	forteller	han	at	er	en	

presentasjon	av	de	som	har	skrevet	og	framført	låta.	På	spørsmål	om	det	er	en	spesiell	

tanke	bak	det	andre	bildet,	som	viser	Hkeem	som	synger	i	en	mikrofon,	svarer	Filip	

følgende:		

	

«Ja,	fordi	han	har	jo	skrevet	det	han,	også	har	det	vært	sånn	produksjon.	Han	bare	

begynte	å	jobbe	istedetfor	å	tenke	på	andre,	han	sier	det	selv	også,	han	sier	at	mange	
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prøvde	å	bestemme	over	meg,	men	jeg	gav	faen	og	fortsatte	å	jobbe.	Også	tenkte	jeg	at	

han	passer	den,	at	han	fortsetter	å	jobbe.»		

	

Han	ser	altså	på	Hkeem	som	et	slags	forbilde	for	sin	egen	tekst.		

	 På	spørsmål	om	musikk,	så	sier	Filip	at	han	i	starten	hadde	tenkt	å	bruke	en	type	

tristere	musikk,	men	ombestemte	seg	fordi	«Trist	passer	ikke	fordi	de	vant	liksom,	de	

fikk	jo	suksessen	sin».	Han	viser	her	at	han	knytter	tekst	og	kontekst	tett	sammen,	og	

har	gjort	flere	av	valgene	sine	basert	på	hva	han	vet	om	artistene.		

Det	å	skille	seg	ut	og	ikke	gjøre	som	alle	andre,	kommer	fram	når	vi	snakker	om	

skrift	og	skrifttype,	som	Filip	sier	han	har	valgt	fordi	den	skiller	seg	ut.	Han	ville	ikke	ha	

den	samme	skrifttypen	som	alle	andre:	«jeg	liker	ikke	å	ha	basic,	jeg	liker	å	alltid	ha	noe	

som	er	forskjellig,	og	syntes	at	den	passer.»	Han	sier	også	at	han	vil	ha	noe	nytt	–	noe	

som	ikke	er	kjedelig.			

	
	
4.4 Hanna - «Til mine barn» 
Hanna	har	valgt	diktet	«Til	mine	barn»,	av	Arnulf	Øverland.	Dette	ble	gitt	ut	i	

diktsamlingen	Sverdet	bak	døren	fra	1956.	Diktet	består	av	tre	strofer,	som	hver	har	fire	

verselinjer.	Diktet	handler	om	handler	om	døden,	og	hvordan	man	skal	huske	sine	kjære	

når	de	er	døde.		

	

Musikken	som	er	brukt	er	ganske	rolig,	men	samtidig	oppløftende	gitarmusikk,	

kombinert	med	keyboard.		

	

Tabell	5:	Beskrivelse	av	Hannas	digitale	presentasjon	
Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	

1	
00:00-00:05	

Arnulf	Øverland	som	sitter	
ved	en	pult	og	skriver	

Langt	opp	i	bildet,	hvit.	«Firkantet»	
skrift.	
«Til	mine	barn	av	Arnulf	Øverland»	

2	
00:05-00:10	

Svart/hvit	bilde	av	et	delvis	
utgravd	skjelett	

Øverst,	hvit.	«Når	jeg	er	borte,	vil	
du	undres	på,»	
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3	
00:10-00:13	

Himmelsen	og	skyer.	
Svart/hvitt,	men	tydelig	at	det	
er	lys	bak	skyene.	Noen	fugler	
på	himmelen.	

Nederst	på	bildet.	
«om	mennesker	kan	leve	efter	
døden.»		

4	
00:13-00:18	

Tegnet	hjerne,	full	av	ord	og	
oppgaver	som	hjernen	har.	
Blant	annet	hearing,	
emphathy	&	emotion,	control	
&	action,	osv.	

Nederst	på	bildet.	
«Det	er	slett	ikke	enkelt	å	forstå;»	

5	
00:18-00:23	
	

Svart/hvitt,	bilde	av	en	
soloppgang.	Sett	fra	sjøen,	der	
sola	kommer	opp	bak	noen	
fjell.	

Nederst	på	bildet.	
«men	kanskje	det	fins	et	sted	bak	
aftenrøden?»	

6	
00:23-00:28	

Skyer	i	bakgrunnen,	og	en	
person	til	høyre	i	bildet,	der	
halvparten	av	ansiktet	er	
puslespillbrikker	i	ferd	med	å	
gå	ifra	hverandre.	En	stige	
står	støttet	mot	nesen.	

Mindre	skrift,	nede	til	venstre	i	
bildet.	
«Ja,	kanskje	som	en	drøm	i	bleknet	
lykke»	

7	
00:28-00:32	

En	liten	jente,	tegnet	i	
gatekunstsstil,	står	og	
strekker	seg	etter	en	rød	
hjerteballong.	Resten	er	
svart/hvit.		

Nederst,	mot	høyre.		
«og	i	et	sløret	vedmod	uten	savn-?»	

8	
00:32-00-35	

Tegnet	figur	av	et	
mannsansikt	og	en	hest,	hvit	
og	grå	bakgrunn	

Svart,	nederst	på	siden.	
«Og	du	vil	hviske	prøvende	mitt	
navn»	

9	
00:35-00:40	

Lekende	barn	i	en	skolegård,	
to	barn	løper	fra	kameraet	

Liten,	nederst	mot	venstre.	
«og	ta	mig	med	på	dagen	din	et	
stykke.»	

10	
00:40-00:45	

Maleri	av	en	mann.	Edward	
Munchs	«Selvportrett	foran	
husveggen»	fra	1926.	

Øverst	til	venstre.	
«Kanhende	du	vil	spørre,	hvem	
han	var.»	

11	
00:45-00:50	

En	eldre	mann	og	en	ung	
kvinne	i	profil,	som	ser	på	noe	
til	høyre	for	kameraet	og	
smiler	

Midten,	nederst.	
«den	mannen,	som	du	gikk	å	kalte	
far.»	
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12	
00:50-00:55	

Tegnet	figur,	lignende	et	
varsel/trafikkskilt.	Trekantet,	
med	en	person	som	snubler	i	
noe	på	bakken.	

Midten,	nederst.		
«Om	du	da	ser	mig	klart	uten	
hindring,»	

13	
00:55-01:00	

Gateskilt,	med	teksten	«this	
way»	og	«that	way»,	pekende	i	
hver	sin	retning.	

Langt	ned,	mot	høyre.	
«da	lever	jeg,	mitt	barn,	i	din	
endring»	

	
	
4.4.1 Bilder 
Som	første	bilde	har	Hanna	valgt	et	bilde	av	Arnulf	Øverland	sittende	ved	en	pult	omgitt	

av	papirer	og	bøker.	Dette	kan	ses	på	som	en	presentasjon	av	forfatteren	og	en	

introduksjon	til	den	digitale	presentasjonen,	siden	teksten	er	tittelen	på	diktet	og	

navnet	til	Arnulf	Øverland.		

Bildene	er	varierte	når	det	kommer	til	motiv.	Vi	har	noen	fotografier,	som	bildet	

av	Øverland	i	sekvens	1,	et	bilde	av	et	skjelett	i	sekvens	2,	og	himmelen	og	havet	i	

sekvens	4.	Vi	har	også	mange	tegnede	bilder,	men	her	er	det	også	variasjon.	Vi	har	noen	

bilder	som	er	malerier,	som	bildet	i	sekvens	11,	som	er	et	selvportrett	av	Edward	

Munch.	Bildet	i	sekvens	9	er	også	et	malt	bilde/tegnet	bilde.	Det	viser	en	mann	og	en	

hest,	og	er	tegnet/malt	i	en	abstrakt	stil.	Vi	har	også	et	typisk	gatekunstbilde	i	sekvens	8.	

Det	er	av	en	liten	jente	som	strekker	seg	etter	en	rød	ballong.	Til	slutt	har	vi	også	noen	

bilder	som	er	tegnet.	Det	ene,	i	sekvens	13,	viser	er	fareskilt	med	en	person	som	snubler	

i	en	hindring.	Dette	er	et	fareskilt	som	man	kjøpes	hos	Arbeidsmiljøsenteret,	og	det	er	

copyrightmerket	nederst	i	høyre	hjørne.		

Fargemessig	er	alle	bildene	i	svart/hvitt.	De	bildene	som	originalt	er	i	andre	

farger,	som	for	eksempel	selvportrettet	til	Munch	og	fareskiltet,	er	gjort	til	svart/hvitt.	

Det	eneste	unntaket	er	ballongen	til	den	lille	jenta	i	sekvens	8,	som	er	knall	rød.	At	alt	

holdes	i	svart/hvitt	gjør	at	den	digitale	presentasjonen	blir	visuelt	pen	og	

sammenhengende	å	se	på.	Det	varierer	imidlertid	litt	hvilken	farge	som	oppleves	som	

hovedfargen.	Noen	av	bildene	er	ganske	mørke	med	svart	bakgrunn,	mens	andre	har	en	

hvit	bakgrunn	med	svart	motiv.	Dette	gjør	at	det	blir	variasjon	selv	om	fargene	er	

svart/hvitt.	Det	er	flest	bilder	som	er	mørke/svarte.		

Ballongen	i	sekvens	8	er	som	nevnt	det	eneste	som	ikke	er	svart/hvitt	i	den	

digitale	presentasjonen.		Dette	gjør	at	vi	legger	merke	til	den,	og	regner	med	at	den	
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kanskje	bærer	en	større	mening	enn	resten	av	bildene.	Bildet	er	laget	av	gatekunstneren	

Banksy.	Det	er	tidligere	brukt	i	mange	ulike	situasjoner,	blant	annet	for	å	støtte	ulike	

sosiale	kampanjer.	Meningen	bak	bildet	er	det	ulike	meninger	om.	Det	er	ofte	

akkompagnert	av	teksten	«there	is	always	hope»	-	«det	er	alltid	håp»,	og	kanskje	kan	vi	

også	tolke	det	i	retning	håp	i	denne	sammenhengen	og.		

Svart/hvitt	blir	gjerne	brukt	for	å	vise	at	noe	er	gammelt	eller	gammeldags,	eller	

at	det	har	skjedd	i	fortiden.	Det	kan	også	være	forbundet	med	noe	trist.	Det	kan	se	ut	

som	om	Hanna	har	brukt	svart/hvitt	for	å	få	frem	begge	disse	meningene.	Diktet	

handler	jo	om	at	man	skal	huske	på	sine	kjære	etter	de	har	gått	bort,	og	det	gjør	man	jo	

gjerne	med	litt	vemod.	Fargevalget	kan	også	være	fordi	det	handler	om	noen	som	er	

borte,	og	at	det	derfor	er	tilbake	i	tid	og	gammelt.	Hanna	har	brukt	flere	bilder	av	eldre	

menn,	så	vi	kan	lese	en	tolkning	om	at	diktet	handler	om	mennesker	i	beste-

/oldeforeldrealder,	som	gjerne	er	de	vi	mister.		

	

4.4.2 Skrift 
Skriften	Hanna	har	valgt,	er	en	firkantet	type	som	ser	trykt	ut,	slik	som	skrift	fra	gamle	

skrivemaskiner.	Dette	gir	den	digitale	presentasjonen	et	«autentisk»	eller	gammeldags	

preg,	noe	som	er	i	tråd	med	forrige	avsnitt	om	bruken	av	svart/hvitt.	Skriften	er	i	noen	

bilder	hvit	og	andre	svart,	og	hvilke	sekvenser	som	har	hvilken	farge	samsvarer	stort	

sett	med	det	jeg	skrev	om	mørke	og	lyse	bilder	i	forrige	avsnitt.		

Skriftens	plassering	er	også	varierende,	men	den	er	i	de	fleste	bildene	plassert	

sentralt	i	midten	eller	nederst	i	bildet.	I	noen	bilder	er	den	også	plassert	øverst.	Det	ser	

ut	til	at	Hanna	har	tatt	hensyn	til	bildene	når	hun	har	plassert	skriften,	og	plassert	den	

der	den	kommer	til	å	være	godt	synlig.	Dette	ser	vi	for	eksempel	godt	i	sekvens	to,	der	

skriften	er	plassert	i	et	mørkt,	skyggelagt	område	over	skjelettet.		
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Figur	4:	Skriftplassering.	Sekvens	2	og	3.	

	

4.4.3 Informasjonslinking 
Informasjonslinkene	i	denne	digitale	presentasjonen	består	både	av	utdypninger	og	

utvidinger.	Det	er	klart	mest	omskriving,	der	bilde	og	skrift	stort	sett	viser	det	samme,	

eller	det	viser	noe	som	representerer	det	samme.	Et	eksempel	på	dette	har	vi	i	sekvens	

5,	der	vi	ser	en	solnedgang,	der	solen	går	ned	bak	noen	fjell.	Teksten	på	dette	bildet	er	

«men	kanskje	det	fins	et	sted	bak	afternrøden?».	Aftenrøden	betyr	her	solnedgang,	og	

det	er	nettopp	en	solnedgang	vi	ser	på	bildet.		Sekvens	12	er	også	en	omskriving;	her	

har	vi	teksten	«om	du	da	ser	mig	klart	uten	hindring»,	med	et	fareskilt	der	en	figur	

snubler	i	en	hindring	på	bakken	og	er	i	ferd	med	å	falle.	Her	er	«hindring»	tolket	veldig	

bokstavelig,	og	vi	ser	en	fysisk	hindring	der	forfatteren	mest	sannsynlig	hadde	en	

mental	hindring	i	tankene.		
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	 I	sekvens	2	har	vi	en	tolkning.	Her	ser	vi	bilde	av	et	skjelett,	som	ofte	er	et	

symbol	på	døden,	med	teksten	«Når	jeg	er	borte	vil	du	undres	på».	Her	er	det	ordet	

«borte»	som	blir	tolket,	i	retning	av	at	borte	vil	si	død.		

Vi	har	også	utdypingen	spesifisering	i	sekvens	11,	med	bildet	av	en	ung	jente	på	

rundt	tjue	år	og	en	mann	i	femti-sekstiårene.	Teksten	her	er	«den	mannen,	som	du	gikk	

og	kalte	far».	Basert	på	et	bilde	som	viser	en	ung	jente	og	en	eldre	mann,	er	det	logisk	å	

tolke	det	dithen	at	det	er	far	og	datter.		

	

4.4.4 Multimodal kohesjon 
Den	digitale	presentasjonen	er,	som	de	fleste	andre,	laget	som	en	lysbildefremvisning	

med	13	sekvenser/bilder.	Den	varer	akkurat	et	minutt.	Dette	er	ganske	gjennomsnittlig	

for	alle	elevene,	men	Hannas	digitale	presentasjon	har	tretten	sekvenser,	noe	som	er	

mer	enn	de	fleste	andre.	Dette	gjør	at	sekvensene	nødvendigvis	må	være	noe	kortere.	

Hver	av	sekvensene	svarer	til	en	verselinje	i	diktet,	utenom	den	første	sekvensen	som	er	

en	presentasjon	av	forfatteren	og	diktets	tittel.		

Sekvensenes	varighet	er	som	regel	mellom	tre	og	fem	sekunder,	uten	at	det	ser	ut	

til	å	være	noe	spesielt	mønster	rundt	varigheten.	De	korteste	sekvensene	er	sekvens	3,	

som	er	et	bilde	av	horisonten	med	teksten	«om	mennesker	kan	leve	etter	døden»,	og	

sekvens	8,	som	er	en	tegning/skisse	av	et	mannsansikt	og	en	hest	med	teksten	«og	du	

vil	prøvende	hviske	mitt	navn».	Det	er	ingen	åpenbar	forbindelse	eller	likhet	mellom	

disse,	heller	ikke	i	forhold	til	hvor	i	diktet	de	havner.		

	

4.4.5 Hva sier Hanna selv? 
Hanna	forteller	at	valget	av	dikt	var	litt	tilfeldig	–	hun	hadde	vært	syk,	og	hadde	dårlig	

tid,	og	måtte	derfor	velge	et.	Hun	forteller	at	hun	valgte	«Til	mine	barn»	fordi	det	var	litt	

unikt,	og	ikke	fantes	så	mange	steder.			

Et	av	de	sentrale	grepene	Hanna	har	gjort	i	den	digitale	presentasjonen	sin,	er	å	

ha	alle	bilder	i	svart/hvitt.	Dette	ser	ut	til	å	være	et	grep	hun	gjorde	delvis	fordi	det	var	

visuelt	pent,	og	delvis	fordi	hun	syntes	at	svart/hvitt	temaet	passet	det	hun	oppfatter	

som	diktets	tema,	nemlig	døden,	godt.	«Ja,	jeg	følte	det	at	det	var	litt	mye	forskjellige	

farger,	så	jeg	synes	bare	at	når	jeg	tok	det	i	svart	hvitt	så	hang	det	litt	mer	sammen	på	en	

måte.	Også	er	det	jo	det	at	diktet	handler	om	døden,	så	det	var	noe	med	det	også,	at	det	

var	litt	sentralt	til	det.»	Den	røde	ballongen	skiller	seg	ut	fra	dette	svart/hvitt	temaet,	så	
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jeg	spurte	Hanna	om	det	var	et	bevisst	valg	å	beholde	den	i	rødt	når	alt	annet	var	

svart/hvitt.	Hanna	svarer	at	det	var	bevisst:	«Ja,	jeg	syntes	det	var	litt	kult,	for	det	var	

liksom	bare	det	røde	hjertet,	det	var	liksom	midt	i,	og	det	var	liksom	et	håp	inne	i..	midt	i	

den	setningen,	så	jeg	tenkte	at	det	røde	hjertet	kunne	bety	noe	på	en	måte».	Som	jeg	

skriver	i	analysen	er	«håp»	en	vanlig	tolkning	av	dette	bildet,	så	det	er	ikke	uventet	at	

Hanna	har	valgt	å	bruke	bildet	på	denne	måten.	

	 Et	annet	grep	Hanna	har	gjort,	som	jeg	i	analysen	relaterte	litt	til	svart/hvitt-

temaet,	er	skrifttypen.	Jeg	nevnte	at	kunne	oppfattes	som	litt	gammeldags,	på	samme	

måte	som	fargeskjemaet	kunne	oppfattes.	Det	ser	ut	til	at	Hanna	tenker	på	samme	måte:	

«Jeg	fant	en	som	var	litt..	annerledes	på	en	måte,	ikke	helt	den	vanlige.	Jeg	synes	også	

den	passa	litt,	den	var	litt	gammeldags,	og	diktet	er	ikke	helt	nytt	på	en	måte.»	Hanna	er	

altså	ganske	bevisst	det	visuelle	i	presentasjonen	sin,	og	hvordan	det	henger	sammen	

med	diktets	tema.	

	 Når	vi	snakker	om	musikk,	forteller	Hanna	at	hun	valgte	musikk	som	var	både	

litt	«glad»	og	litt	«trist»:	«så	hørte	vi	litt	igjennom	musikken,	også	fant	vi	en	som	var	litt	

sånn..	den	var	på	en	måte	litt	glad	og	litt	trist	på	en	måte,	den	var	på	en	måte	en	

mellomting,	for	det	er	jo	ikke	alt	som	er	trist	der.	Men	ja,	det	passa	bra	og	føltes	rett.»	

Her	ser	vi	tydelig	at	Hanna	knytter	musikk	til	følelser,	også	i	hvordan	hun	beskriver	

musikk	som	«glad»	eller	«trist».	Hun	ser	også	ut	til	å	ha	valgt	musikk	basert	på	en	slags	

intuisjon	–	at	det	føltes	rett.		

	

4.5 Adrian – Du må ikke sove 
Adrian	har	valgt	å	presentere	«Du	må	ikke	sove»,	av	Arnulf	Øverland.	Dette	er	det	

samme	diktet	som	Daniel	presenterte,	men	Adrian	har	valgt	å	bruke	de	tre	første	

strofene.	Han	har	altså	inkludert	den	første	strofen,	der	jeg-personen	blir	vekket.		

	

Musikken	som	er	brukt	er	typisk	ambient	musikk,	som	kan	oppfattes	som	veldig	

svevende,	eller	drømmende.	
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Tabell	6:	Beskrivelse	av	Adrians	digitale	presentasjon	
	
Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	

1	
00:00-00:04	

En	vekkerklokke	i	
fokus,	med	en	kvinne	
som	ligger	i	en	seng	i	
bakgrunnen	

Ganske	liten,	svart.	
Midten/høyre	i	bildet.	
«Jeg	våknet	en	natt	av	en	
underlig	drøm.»	

2	
00:04-00:08	

To	tegnede	figurer	i	
dress	som	prater	til	
hverandre,	med	
snakkebobler	

Midten,	langt	ned.	Svart,	middels	
stor.	
«Det	var	som	en	stemme	talte	til	
mig.»	

3	
00:08-00:13	

Rør	som	går	nedi	
bakken,	med	jord	på	
begge	sider.	

Helt	øverst.	Svart,	middels	stor.	
«Fjern	som	en	underjordisk	
strøm.»	

4	
00:13-00:18	

Hvit	figur	uten	ansikt	
som	står	i	
tenkeposisjon,	med	et	
stort,	blått	
spørsmålstegn	i	
bakgrunnen.	

Svart,	nederst.	
«og	jeg	reiste	mig	opp:	Hvad	er	
det	du	vil	mig?»	

5	
00:18-00:23	

En	person	som	ligger	i	
sengen	under	en	
dyne/teppe,	og	en	
person	som	står	med	
ryggen	mot	kamera,	
vendt	mot	personen	i	
sengen	

Øverst	i	venstre	del	
«-Du	må	ikke	sove!	
Du	må	ikke	sove!»	

6	
00:23-00:28	

Tegning	av	jente	som	
ligger	i	seng,	og	
drømmer	
(tankeboble)	om	et	
slott.		

Øverst	til	venstre.	
«-Du	må	ikke	tro,	at	du	bare	har	
drømt!»	

7	
00:28-00:33	

Norges	lover	som	står	
på	et	bord,	i	noe	som	
ser	ut	som	en	rettsal.	

Øverst	til	høyre.	
«I	går	blev	jeg	dømt!»	
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8	
00:33-00:38	

Tegning	fra	1700-
tallet,	av	to	galger	og	
hodeavkuttinger.	

Øverst	mot	høyre.	
«I	natt	har	de	reist	skafottet	i	
gården.»	

9	
00:38-00:43	

Tegnet,	analog	klokke	
som	viser	at	klokken	
er	fem.	Svart	
bakgrunn.	

Nederst	i	høyre	hjørne.		
«De	henter	mig	klokken	fem	i	
morgen!»	

10	
00:43-00:48	

Rotete	kjeller	med	
pappesker,	
plastkasser	og	
lignende.	

Øverst	i	svarte	bokstaver.	
«Hele	kjelleren	her	er	full.»	

11	
00:48-00:53	

Illustrasjonsbilde	av	
kjellere	–	to	tegnede	
hus	med	kjellere,	med	
en	misfornøyd	figur	i	
den	ene	og	en	glad	
figur	i	den	andre.	

Øverst,	i	midten.	
«Og	alle	kaserner	har	kjeller	ved	
kjeller.»	

12	
00:53-00:58	

Fengselscelle	med	grå	
murvegger,	seng	med	
stålrammer,	et	ødelagt	
toalett	og	gitter	foran	
vinduet.	

Midt	i	bildet.	
«Vi	ligger	og	venter	i	stenkolde	
celler»	

13	
00:58-01:03	

Fra	innsiden	av	et	rør,	
muligens	av	betong,	
med	lyset	i	andre	
enden.		

Øverst	til	venstre.		
«vi	ligger	og	råtner	i	mørke	
hull!»	

	

4.5.1 Bilder 
De	tretten	bildene	i	den	digitale	presentasjonen	er	varierte.	For	det	første	kan	vi	dele	

dem	inn	i	fotografier	og	tegnede	bilder,	der	vi	har	sju	bilder	som	er	fotografier,	og	seks	

som	er	tegnede/illustrerte.		

Blant	de	realistiske	bildene	finner	vi	også	stor	variasjon.	Vi	har	typiske	stock	

photos,	som	bildet	i	sekvens	1.	Dette	viser	en	kvinne	som	ligger	i	senga,	med	dyna	over	

seg.	Hun	ser	våken,	og	stirrer	i	taket.	Vekkerklokka	som	står	foran	henne,	viser	fem	på	

halv	fire,	og	vi	kan	utfra	lyset	i	rommet,	og	det	at	hun	ligger	i	senga,	anta	at	det	er	på	

natta.	Vi	har	også	bildet	av	Norges	lover	i	sekvens	7,	som	flere	ganger	er	brukt	som	

illustrasjonsbilde	hos	nettaviser,	ved	nyheter	om	rettsaker	og	lignende.	Vi	har	også	mer	
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hverdagslige	bilder,	som	for	eksempel	kjellerbildet	i	sekvens	10.	Det	viser	en	rotete	

kjeller,	full	av	tomme	pappesker,	noen	plastikkbokser,	noen	brettspill	i	en	hylle,	og	

generelt	udefinert	rot.		

I	de	tegnede	bildene	har	vi	også	stor	variasjon.	Vi	har	for	eksempel	tegningen	av	

giljotinene	i	sekvens	8,	som	ser	ut	til	å	være	en	tegning	fra	1700-tallet.	Om	tegningen	er	

tegnet	på	1700-tallet,	er	usikkert,	men	antrekket	til	mennene	på	bildet	og	resten	av	

motivet	gir	oss	assosiasjoner	til	1700-tallet	og	den	franske	revolusjonen.	Denne	

tegningen	fungerer	nesten	som	en	kontrast	til	sekvens	2,	4	og	10,	som	alle	er	veldig	

moderne.	Bildet	i	sekvens	10,	som	er	en	tegning	av	to	menn	i	hver	sin	kjeller	(i	hvert	sitt	

hus)	er	opprinnelig	brukt	i	artikler	om	hvordan	eller	hvorfor	man	skal	bygge	kjeller,	og	

lignende.	Vi	har	også	illustrasjonen	i	sekvens	4,	en	ansiktsløs	figur	som	står	i	

tenkeposisjon	med	et	spørsmålstegn	bak	seg.	

Fargemessig	er	det	stor	variasjon	i	bildene,	og	jeg	kan	ikke	se	noe	fargeskjema	

som	går	igjen.	Noen	bilder	er	i	svart/hvitt,	som	bildet	i	sekvens	5	av	personen	i	sengen,	

og	det	tidligere	nevnte	tegningen	av	galgen,	men	det	det	er	ikke	noe	åpenbart	mønster	i	

hvilke	bilder	som	er	i	svart/hvitt	og	hvilke	som	er	i	farger.		

	

4.5.2 Skrift 
Skrifttypen	som	er	brukt,	ser	ut	til	å	være	Arial	i	de	fleste	bildene.	I	det	første	bildet	er	

det	brukt	en	annen	type,	som	ligner	mer	på	Baskerville.		

	 Skriftstørrelsen	er	ulik	i	de	forskjellige	sekvensene,	noe	vi	særlig	ser	i	sekvens	7	

og	10,	der	skriften	er	1-2	størrelser	større	enn	resten.	Dette	kan	oppleves	som	at	det	

legges	et	ekstra	trykk	på	teksten	i	disse	sekvensene.	Plasseringen	til	skriften	varierer	

også.	I	noen	sekvenser,	for	eksempel	i	den	første	og	den	niende,	finner	vi	skriften	til	

høyre	i	bildet,	ganske	langt	ned	på	siden.	Vi	finner	den	også	øverst	på	noen	sekvenser,	

både	midtplassert	og	til	begge	sider.	Den	er	som	regel	plassert	i	ellers	tomme	områder	i	

bildene,	for	at	den	skal	komme	tydelig	fram.	Denne	tydeligheten	kommer	også	fram	i	

valg	av	skriftfarge,	den	er	svart	i	de	fleste	sekvensene,	men	hvit	i	noen.		

	 Det	oppleves	litt	forvirrende	å	måtte	flytte	blikket	for	hver	sekvens,	for	å	«lete	

etter»	skriften.	Dette	er	fordi	skriften	som	regel	er	plassert	i	ytterkantene,	for	eksempel	

helt	øverst	eller	helt	til	venstre.	Skriften	i	bildet	i	sekvens	3	kan	også	oppleves	litt	

utilgjengelig	dersom	man	ser	den	digitale	presentasjonen	i	f.eks	QuickTime	Player	og	

ikke	får	vekk	tittel	og	den	nederste	linja,	da	forsvinner	den	litt.		
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4.5.3 Informasjonslinking 
De	fleste	informasjonslinkene	er	utviding	via	omskriving.	Allerede	i	første	sekvens	har	

vi	et	eksempel.	Teksten	er	«jeg	våknet	i	natt	av	en	underlig	drøm»,	og	bildet	viser	en	

kvinne	som	ligger	våken	i	en	seng,	og	vekkeklokka	viser	litt	på	halv	fire.	Dette	må	vi	da	

tolke	som	at	personen	på	bildet	våknet	klokka	halv	fire	på	natta	av	en	drøm.	Bildet	i	

sekvens	5	inneholder	også	en	omskriving;	det	viser	en	person	som	ligger	i	en	seng,	

under	dyna.	En	annen	person	står	vendt	med	ansiktet	mot	denne	personen,	og	teksten	

er	«du	må	ikke	sove!	Du	må	ikke	sove!».	Her	må	vi	tolke	det	som	om	personen	som	står	

der	sier	eller	på	annen	måte	kommuniserer	dette	til	personen	i	senga.		

	 Det	ene	bildet	av	kjellere	er	ganske	interessant.	I	sekvens	10	er	teksten	«hele	

kjelleren	her	er	full».	Den	vanlige	tolkninga	av	diktet	her,	særlig	om	man	også	leser	de	

neste	verselinjene,	som	at	«vi	ligger	og	venter	i	stenkolde	celler»,	er	at	kjellerne	av	fulle	

av	folk,	av	krigsfanger	og	andre	fanger.	Men	Adrian	har	valgt	et	bilde	av	en	moderne,	

rotete	kjeller.	Den	er	full	av	ting	man	kan	forvente	å	finne	i	kjelleren	til	en	normal	

familie;	tomme	pappesker,	en	hoppeball,	brettspill,	en	hatt	og	plastikkesker	med	diverse	

rot.	Dette	kan	vi	se	som	en	tolkning	av	teksten.	Denne	tolkningen	er	en	slags	kontrast	

mot	den	tolkningen	som	kanskje	er	mer	vanlig.	Dette	kan	enten	bunne	i	at	eleven	har	en	

annen,	helt	egen	tolkning,	eller	at	eleven	har	misforstått	teksten.		

	

	
	 Figur	5:	Ulike	kjellere.	Sekvens	10,	11,	12.	
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4.5.4 Multimodal kohesjon 
Musikken	som	er	brukt,	er	rolig,	ambient	keyboard-musikk.	Den	starter	svært	rolig,	og	

er	nesten	ikke	hørbar	de	første	sekvensene.	Den	blir	litt	mer	dramatisk	utover	i	den	

digitale	presentasjonen,	men	holder	seg	rolig.	Fram	til	cirka	halvveis	i	presentasjonen	

varer	hvert	anslag	lenge,	men	de	blir	hurtigere	mot	slutten.		

	 Denne	digitale	presentasjonen	er,	som	de	fleste	andre	presentasjonene,	lagt	opp	

som	en	lysbildeframvisning	med	tekst	og	musikk.	Den	inneholder	tretten	sekvenser.	De	

to	første	sekvensene	varer	i	fire	sekunder	hver,	mens	resten	av	sekvensene	varer	i	fem	

sekunder	hver.	Sekvensenes	varighet	markerer	altså	ingen	overganger	mellom	strofer.	

Som	nevnt	er	skriften	i	to	av	sekvensene,	sekvens	7	og	10,	litt	større	enn	i	resten	av	

sekvensene.	Det	kan	leses	som	en	markering	at	disse	to	strofene	skal	legges	litt	større	

vekt	på.	Teksten	i	disse	sekvensene	er	«I	går	blev	jeg	dømt»	(sekvens	7)	og	«Hele	

kjelleren	her	er	full»	(sekvens	10).	Den	første	kan	være	en	markering	på	et	slags	

vendepunkt	for	diktet	og	jeg-et,	mens	den	andre	markerer	første	linje	i	ny	strofe.			

Det	at	alle	sekvenser	har	lik	varighet	gir	en	forutsigbarhet,	og	vi	venner	oss	fort	til	

hvor	mye	tid	vi	har	til	å	se	på	teksten	og	bildene.	Overgangene	er	ganske	brå	(det	er	ikke	

brukt	noen	effekter),	så	disse	tar	ikke	bort	noe	tid.		

	

4.5.5 Hva sier Adrian selv?  
Adrian	forteller	i	intervjuet	at	han	syntes	det	var	vanskelig	å	finne	et	dikt	å	tolke,	men	

fikk	tips	av	norsklæreren	om	å	velge	et	dikt	av	Arnulf	Øverland,	for	eksempel	«Du	må	

ikke	sove»,	siden	det	har	mye	virkemidler	og	lignende.		

	Adrian	forteller	at	han	bevisst	valgte	å	finne	bilder	som	viste	akkurat	det	teksten	

sa;	«Jeg	tok	det	sånn	direkte,	det	stod	«du	må	ikke	sove»,	nei,	for	eksempel	det	stod	

«våknet	av	en	underlig	drøm»,	da	var	det	bilde	av	en	dame	som	lå	i	senga	med	en	

vekkeklokke,	eller	klokke	da,	som	var	stilt	på	rundt	tre	på	natta,	morgen,	også	lå	hun	

våken	i	senga.»	Dette	viser	hvordan	Adrian	har	lest	diktet,	linje	for	linje.		

Når	vi	snakker	om	dette	med	fotografier	og	realistiske	bilder,	trekker	Adrian	

frem	at	de	realistiske	og	tegnede	bildene	viser	to	forskjellige	ting;	«ekte	bilder	får	jo	

fram	realitet	da,	så	følte	jeg	litt	tegna	bilder	var	mer	sånn	det	metaforiske,	eller	det	vi	

ikke	kan	se.	For	vi	kan	jo	tegne	fantasien,	du	kan	jo	ikke	ta	bilde	av	fantasien.»	Her	viser	

han	at	han	ser	ulike	virkemidler,	særlig	metaforer,	og	ser	ut	til	å	mene	at	ekte	bilder	og	

tegnede	bilder	har	en	ulik	modal	affordans.		
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Når	vi	kommer	til	valg	av	musikk,	forteller	Adrian	at	han	valgte	dyster	og	trist	

musikk.	Dette	setter	han	i	sammenheng	med	at	diktet	er	fra	fascismen.	Han	trekker	også	

inn	diktets	kontekst	når	vi	snakker	om	bilder,	og	hvorvidt	de	er	moderne.	Adrian	setter	

for	eksempel	bildet	av	skafottet	i	et	umoderne	preg:	«Når	du	tenker	på	fascismen	tenker	

du	tilbake	at	de	reiste	et	skafott	og	hvor	de	hang	mennesker	og..»	

	

4.6 Emma - «Løvetannen» 
Emma	har	valgt	å	presentere	diktet	«Løvetannen»	fra	1945,	skrevet	av	Inger	Hagerup.	

Diktet	er	en	del	av	diktsamlingen	Videre.	Det	er	et	dikt	som	handler	om	livet,	men	også	

om	døden.	Det	sier	noe	om	et	hvordan	et	menneskeliv	kan	være,	gjennom	å	framstille	

det	ved	hjelp	av	løvetann.	Fra	en	ung	og	frisk	løvetann,	til	en	gammel	løvetann	som	

mister	bladene	sine.	

	

Musikken	Emma	har	brukt	er	ambient	pianomusikk.		

	

Tabell	7:	Beskrivelse	av	Emmas	digitale	presentasjon	

Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	

1	
00:00-00:05	

En	løvetann	 Hvit,	langt	ned	på	bildet.	
«Løvetannen	av	Inger	Hagerup»	

00:05-00:16	 Løvetanneng	 Svart,	øverst	på	midten.	
«Der	står	en	liten	løvetann	
blant	andre	løvetenner	
i	bakken	på	et	åkerland	
og	blomstrer	så	den	brenner	

3	
00:16-00:28	

En	blond	jente	på	3-4	år	på	
en	plen	med	noen	
løvetann.	Har	en	
løvetannbukett	i	hånda.	

Hvit,	omtrent	på	midten.	
«Den	har	slått	ut	sitt	gule	hår	
på	toppen	av	seg	selv	
For	av	en	bustet	knopp	i	går	
er	det	blitt	blomst	i	kveld	

4	
00:28-00:39	

En	løvetann	i	solnedgang,	
der	fokus	er	på	
løvetannen.	

Hvit,	øverst.	
«Nå	er	den	sterk	og	stri	og	vill,	
en	riktig	løvetann,		
og	strekker	kry	sin	lille	ild,	
mot	solens	kjempebrann»	
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5	
00:39-00:49	

En	liten	jente	som	kysser	
en	gammel	mann	på	
pannen.	Mannen	ligger	i	
en	seng	og	ser	syk	ut.		
Bildet	er	i	svart/hvitt.	

Øverst	i	høyre	hjørne.	
«Hvor	stolt	og	gladelig	den	gror!	
Men	like	nedenfor	står	en	
sørgmodig	eldre	bror	
og	feller	hvite	hår»		

6	
00:49-01:00	

Gravsten,	med	mange	
løvetann	i	gresset	rundt.	
Flere	gravstener	kan	
skimtes	i	bakgrunnen.	
Inskripsjonen	er	«Gefr.	
Peter	Otto	
10.7.1902	–	26.5.1942»	

Svart,	til	høyre	for	gravsteinen.	
«Slik,	venner,	farer	livet	med	
all	verdens	løvetenner.	
Først	blir	de	ild,	så	blir	de	sne,	og	
siden	gamle	menner»	

	
4.6.1 Bilder 
Alle	de	seks	bildene	i	den	digitale	presentasjonen	er	fotografier.	Bildene	i	denne	digitale	

presentasjonen	inneholder	alle,	utenom	ett,	løvetenner.	Om	ikke	løvetennene	er	i	fokus,	

så	er	de	i	bakgrunnen.	At	alle	bildene	er	av	løvetenner,	gir	også	et	ganske	konsist	

fargeskjema,	med	mye	gult	og	grønt.	På	det	ene	bildet,	i	sekvens	4,	ser	vi	en	løvetann	

som	begynner	å	visne	og	bli	grå,	men	denne	er	plassert	i	fokus	foran	en	solnedgang,	så	

vi	får	en	gulaktig	farge,	mot	oransje,	her	og.	På	et	bilde	(sekvens	3)	er	gult	nevnt	i	

teksten,	i	sammenhengen	«gule	hår»,	og	på	dette	bildet	ser	vi	et	barn,	mest	sannsynlig	

en	jente,	med	blondt	hår	som	holder	en	løvetann.			

	 To	av	bildene	viser	også	mennesker.	Det	ene	er	i	sekvens	3.	Bildet	her	viser,	som	

tidligere	nevnt,	et	barn	som	holder	rundt	en	løvetann.	Barnet	ser	ut	til	å	være	en	jente,	

på	rundt	fire	år,	som	står	med	en	løvetannbukett	og	lukter	på	den.	Bildet	i	sekvens	5	

viser	også	mennesker.	Dette	viser	et	barn,	dette	også	i	fireårsalderen,	som	kysser	en	

eldre	mann	på	panna.	Mannen	ser	ut	til	å	ligge	i	en	seng.		

Det	ene	bildet	som	ikke	er	av	løvetann	(og	som	ikke	følger	det	gule	og	grønne	

fargeskjemaet),	er	bildet	av	barnet	og	den	gamle	mannen	i	sekvens	5.	Dette	er	i	

svart/hvitt.	Dette	bildet	havner	nest	sist	i	den	digitale	presentasjonen,	og	får	oss	

kanskje	litt	å	stoppe	opp	litt.	Bildet	i	neste	sekvens	er	igjen	i	mye	grønne	og	gule	toner,	

men	hovedfokuset	i	bildet	er	en	gravstein.	Ser	vi	bare	på	bildene,	er	det	kanskje	naturlig	

å	tenke	at	graven	tilhører	den	gamle	mannen.		
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	 	 	 Figur	6:	Løvetenner	og	gult/grønt	fargeskjema.	Sekvens	1,	2	og	6.	

	

4.6.2 Skrift  
Skriften	i	den	digitale	presentasjonen	er	en	ganske	rett	type,	en	font	lignende	Arial.	Den	

er	svart	i	noen	bilder	og	hvit	i	andre.	Det	første	bildet,	som	presenterer	teksten,	har	hvit	

skrift.	Skriften	i	første	og	siste	bilde	som	inneholder	strofer	fra	diktet	er	svart,	og	de	tre	

sekvensene	i	midten	har	hvit	skrift.	Fargevalget	gjør	at	skriften	får	nok	kontrast	mot	

bakgrunnen,	og	gjør	den	godt	lesbar	i	de	fleste	sekvensene.	Plasseringen	av	skriften	

varierer	også,	og	det	ser	ut	til	at	den	er	plassert	ut	ifra	hvor	den	vil	være	mest	lesbar,	og	

plassert	der	det	er	plass.	Slik	som	i	den	siste	sekvensen,	der	det	er	en	gravstein	til	

venstre	i	bildet,	og	skriften	er	plassert	til	høyre	for	denne.		

	 Diktet	består	av	fem	strofer,	som	hver	består	av	fire	verselinjer.	Dette	er	ganske	

mye	for	en	digital	presentasjon	på	rundt	ett	minutt,	men	Emma	har	valgt	å	putte	hele	

strofer	på	hvert	bilde,	slik	at	det	blir	en	del	skrift	på	hvert	bilde.		

	

4.6.3 Informasjonslinking 
Som	nevnt	inneholder	de	fleste	bildene	løvetenner.	Siden	tittelen	er	«Løvetannen»	så	

har	vi	en	omskriving	bare	der.	Men	vi	finner	også	flere	tolkninger,	og	det	er	tolkninger	

som	er	informasjonslinkingen	det	er	mest	av	gjennom	den	digitale	presentasjonen.	Som	

for	eksempel	i	sekvens	5,	der	vi	har	bildet	av	en	ung	jente	som	kysser	en	eldre	mann	på	

pannen.	Teksten	her	er	«Hvor	stolt	og	gladelig	den	gror!/Men	like	nedenfor	står	en	

sørgmodig	eldre	bror	og	feller	hvite	hår».	Her	er	det	tydelig	at	løvetannens	livsløp	er	

tolket	til	å	være	menneskets	livsløp,	og	at	mannen	i	sengen	er	den	«sørgmodig	eldre	

bror».	Et	annet	eksempel	på	den	samme	tolkningen	finner	vi	i	sekvens	3,	der	vi	har	et	

bilde	av	en	ung	jente	på	rundt	3-4	år,	med	teksten	«Den	har	slått	ut	sitt	gule	hår	på	

toppen	av	seg	selv/For	av	en	bustet	knopp	i	går	er	det	blitt	blomst	i	kveld».	Her	er	det	
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tydelig	at	jenta	er	løvetannen	som	har	«slått	ut	sitt	gule	hår».	Jenta	på	bildet	er	også	

blond,	noe	som	styrker	tolkningen.		

	

4.6.4 Multimodal kohesjon 
Emma	har	valgt	pianomusikk.	Musikken	setter	en	rolig	stemning,	og	gjør	kanskje	seeren	

litt	ettertenksom.	Den	passer	godt	til	diktets	budskap,	og	til	bildene	som	er	valgt.		

	 Den	digitale	presentasjonen	varer	i	nøyaktig	ett	minutt,	og	består	som	nevnt	av	

seks	sekvenser.	Den	første	sekvensen	varer	i	fem	sekunder,	og	er	noe	kortere	enn	de	

andre.	Dette	er	nok	fordi	den	fungerer	som	en	presentasjon	av	diktets	forfatter	og	

diktets	tittel.	De	andre	sekvensene	varer	rundt	ti	sekunder	hver.		

	 Som	nevnt	i	forrige	avsnitt	har	Emma	valgt	å	ha	en	strofe	i	hver	sekvens.	Det	vil	

si	at	det	blir	mye	skrift	per	bilde	som	man	må	rekke	å	lese	før	vi	går	videre	til	neste	

bilde.	Dette	gjør	at	sekvensene	må	være	litt	lenger	enn	i	de	andre	digitale	

presentasjonene.	

	

4.6.5 Hva sier Emma selv? 
Emma	forteller	at	hun	valgte	diktet	fordi	hun	syntes	det	var	fint,	hun	likte	budskapet,	og	

det	var	ikke	så	langt	å	jobbe	med.		

I	likhet	med	flere	av	de	andre	elevene	er	Emma	opptatt	av	at	skriften	skal	være	

leselig	og	tydelig	for	medelevene	og	andre	seere.	Dette	ser	vi	på	plassering	av	skriften,	

men	også	i	intervjuet,	når	vi	kom	inn	på	temaet	skrift,	gir	Emma	uttrykk	for	at	dette	er	

et	fokus:	«(...)men	egentlig	så	valgte	jeg	den	bare	fordi	jeg	syntes	den	var	litt	fin	og	at..	

det	viktigste	for	meg	var	at	når	jeg	skulle	framføre	den	så	skulle	det	være	tydelig	for	de	

andre	hva	det	stod.	Jeg	synes	jo	løkke	er	veldig	fint,	men	det	er	kanskje	litt	vanskeligere	

å	forstå	for	andre.»	Emma	forteller	også	at	skriftfargen	er	valgt	utfra	hvilke	farger	det	er	

i	bildet	ellers,	om	det	er	mørkt	eller	lyst.	

Emma	viser	et	fokus	på	estetikk	i	spørsmålet	om	skriftens	plassering:	«det	skal	

være	synlig,	og	i	orden.	Det	hadde	sikkert	blitt	litt	rotete	om	jeg	hadde	tatt	sånn	hver	

setning	i	hvert	hjørne.	Så	ryddig	og	tydelig	og	litt	fint,	da.	Og	at	man	ser	bildet.»		

	 Emma	forteller	også	i	intervjuet	at	hun	ser	menneskene	som	et	bilde	på	hva	som	

skjer	med	løvetennene,	og	at	det	særlig	kommer	fram	i	bildet	med	den	gamle	mannen	

og	barnet:	«for	teksten	handler	jo	om	en	løvetann	som	er	ung	og	vokser	og	gror,	mens	
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en	annen	er	gammel	og	feller	hår	og	er	snart	i	døden	og	sånn.	Så	da	tenkte	jeg	det	passa	

bra	med	en	som	er	ung	og	en	som	er	gammel.»		

	 Til	slutt	ønsker	jeg	å	dele	et	sitat	som	viser	hvordan	Emma	har	tenkt	rundt	valget	

av	musikk,	og	hvordan	musikk	skaper	stemning:		

	
Jeg	tenkte..	noe	som	passer,	litt	det	temaet	som	når	det	er	snakk	om	liv	og	død,	så	tenker	jeg	det	

ikke	passer	med	veldig	munter	musikk	hele	veien.	Så	jeg	tok	hvertfall	sånn	klassisk	musikk.	Litt	

rolig,	sånn	for	det	passer	jo	ganske	mye	forskjellig	da.	Så	jeg	føler	at	man	får	en	litt	annen	effekt	

når	man	ser	på	den	filmen	enn	om	den	hadde	vært	uten,	da	hadde	det	ikke	vært	like	spennende,	

eller	like	følelsesmessig,	kanskje.	

	
4.7 Julie – «Stillheten» 
Julie	har	valgt	å	presentere	«Stillheten».	Det	kan	se	ut	som	om	diktet	er	hentet	fra	

nettsiden	dikt.org,	men	nettsiden	oppgir	ingen	forfatter,	så	forfatteren	er	ukjent.	Diktet	

er	et	kjærlighetsdikt,	og	handler	om	hvordan	kjærlighet	kan	være	vanskelig.	

	 Diktet	består	av	tre	strofer,	der	de	to	første	har	likt	mønster,	og	den	tredje	har	et	

eget	mønster.	De	to	første	strofene	består	av	seks	verselinjer	hver,	mens	den	tredje	

strofen	inneholder	sju	verselinjer.	

	
Julie	har	ikke	brukt	noe	musikk	i	den	digitale	presentasjonen	sin,	på	grunn	av	tekniske	
problemer.		
	
Tabell	8:	Beskrivelse	av	Julies	digitale	presentasjon	
Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	 Annet	

1	
00:00-
00:05	

Strektegning	av	et	par	
som	holder	hender	
med	ansiktene	tett	
sammen	

I	eget	felt	på	høyre	
side.		
«I	luften	henger	det	
tynne	tråder»	

	

2	
00:05-
00:09	

Et	par	som	løper,	hånd	
i	hånd,	i	solnedgang	

(skriften	fra	forrige	
bilde	står	fortsatt,	og	
bygges	på,	gjelder	
alle	sekvenser)	
«Vakre	tråder,	skjøre	
tråder,	usynlige	
tråder»	

Tynne	tråder	er	
tegnet	i	et	felt	over	
bildet.	
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3	
00:09-
00:21	

En	kvinne	står	og	tar	
seg	i	håret,	en	
mannsperson	går	
avgårde	i	bakgrunnen.	

«Stillheten	spinner	
dem,		
Stillheten	vever	dem,	
Stillheten	smir	dem»	

Trådene	er	
sammenviklet	(ca.	4	
sekunder),	så	vevet	
(cirka	4	sekunder),	så	
en	tykk	tråd	(ca.	2	
sekunder).		

4	
00:21-
00:24	

En	kvinne	viklet	inn	i	
tråder	

«og	jeg	er	viklet	inn	i	
et	ynkelig	nett	med	
store	krefter»		

Mellomtynne	tråder	i	
feltet	over	bildet,	
viklet	inn	i	
hverandre.	

5	
00:24-
00:34	

Et	par	som	sitter	ved	
siden	av	hverandre	i	en	
sofa,	begge	med	hodet	i	
hendene.	Avstand.	

Nytt	avsnitt.	
«I	luften	flyter	det	
tykke	tråder.	
Bestemte	tråder,	
sterke	tråder,	
stramme	tråder.	
Tausheten	knytter	
dem,	
Tausheten	vikler	
dem	
Tausheten	bygger	
dem,	
Og	jeg	klarer	ikke	
lenger	å	puste»	
	

To	tykke	tråder	i	
feltet	over	bildet.	Så	
er	de	sammenknyttet	
i	hverandre	(ca	3	
sekunder),	så	mer	
sammensurret	(ca	3	
sekunder).		
Ved	siste	linje	blir	
trådene	til	en	tjukk	
strek	(ca	2	sekunder).		
	

6	
00:35-
00:37	

To	personer	
(silhuetter)	som	går	
hver	sin	vei	ved	et	
veiskille.	
Solnedgang/brennende	
himmel	i	bakgrunnen.	

Nytt	avsnitt	
«I	luften	henger	det	
nå	et	teppe»	

Tjukt,	svart,	
rektangel	istedenfor	
trådene.		
	

7	
00:38-
00:41	

Et	par	som	sitter	i	en	
sofa,	begge	med	
armene	i	kors,	ser	bort	
fra	hverandre.		

«Seigt	teppe,	mørkt	
teppe,	vondt	teppe»	

Fortsatt	svart	
rektangel.		
	

8	
00:41-00-
45	

Kvinne	som	gråter,	
tørker	tårer	med	
håndbaken	

«Men	jeg	orker	ikke.»	 Fortsatt	svart	
rektangel.	
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9	
00:45-
00:50	

Silhuett	av	en	kvinne	
som	ser	ned	

«Klarer	ikke,»	 Fortsatt	svart	
rektangel.	

10	
00:50-
00:54	

Silhuett	av	en	mann	og	
kvinne	som	står	med	
ryggen	mot	hverandre	

«Så	jeg	klipper	med	
en	rusten	saks	over	
alt	med	et	eneste	
ord»	

En	saks	klipper	over	
«teppet»/rektangelet.	
	

11	
00:54-
00:59	

Tegnet	bilde	av	en	gutt	
som	sitter	på	en	seng	
og	ser	ut,	en	jente	som	
sitter	bak	og	ser	ut	til	
at	hun	skal	prikke	ham	
på	ryggen.	

Større	skrift.	
«Du?»	

Ingen	tråd	eller	
teppe.		
	

	

4.7.1 Bilder 
Bildene	Julie	har	valgt,	har	alle	til	felles	at	de	inneholder	mennesker.	De	fleste,	med	

unntak	av	sekvens	4,	8	og	9,	viser	to	personer.	Disse	to	personene	er	mann	og	kvinne,	i	

enten	typiske	kjæresteposisjoner	eller	i	krangleposisjoner.	De	to	første	sekvensene	har	

bilde/tegning	av	par	som	ser	lykkelige	ut,	og	holder	hverandre	i	hendene.	De	to	neste	

bildene	viser	en	kvinne	som	på	det	første	bildet	holder	seg	rundt	nakken	og	ser	fortvilet	

ut,	mens	man	ser	en	mannsperson	i	bakgrunnen	på	vei	bort,	og	på	det	neste	bildet	er	

hun	viklet	inn	i	tråder	rundt	overkroppen	og	hodet.	Deretter	følger	et	bilde	av	en	mann	

og	en	kvinne	som	sitter	ved	siden	av	hverandre	i	en	sofa,	med	god	avstand	imellom	seg.	

De	ser	oppgitte	eller	fortvilede	ut	–	begge	sitter	med	hodet	støttet	i	hendene.	Det	neste	

bildet	viser	silhuetten	av	to	personer	som	går	hver	sin	vei	ved	et	veiskille.	De	samme	

motivene	går	igjen,	fram	til	siste	bilde.	Dette	er	et	tegnet	bilde,	av	to	unge	personer.	En	

gutt	sitter	på	en	seng,	mens	en	jente	sitter	bak	ham,	med	god	avstand	mellom	dem,	og	

hun	er	på	vei	til	å	prikke	han	på	ryggen.		

	 Vi	har	altså	både	tegnede	bilder	og	fotografier.	De	tegnede	bildene	finner	vi	i	

første	sekvens	og	i	siste	sekvens.	I	den	første	sekvensen	viser	tegningen	to	personer,	

silhuetter	av	et	par	som	holder	hverandre	i	hånda	og	holder	panna	mot	hverandre.	I	den	

siste	sekvensen	viser	et	tegnet	bilde	to	personer	i	tegneseriestil,	der	en	gutt	sitter	og	ser	

ut,	mens	ei	jente	sitter	bak	ham,	klar	til	å	prikke	ham	på	ryggen.	Selv	om	tegningene	

ikke	er	tegnet	i	samme	stil,	bidrar	det	til	at	vi	opplever	den	digitale	presentasjonen	som	

en	helhet	–	ringen	er	sluttet.	
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I	tillegg	til	bildene	har	Julie	også	inkludert	tråder	i	feltet	over	bildene.	Disse	

fungerer	som	en	ekstra	forsterkning	siden	de	samsvarer	med	teksten.	Disse	trådene,	

som	er	pc-tegnet,	starter	ganske	lyse	og	tynne,	noe	som	er	i	tråd	med	diktets	tekst	med	

at	«i	luften	henger	det	tynne	tråder».	Disse	blir	gradvis	tykkere	i	takt	med	teksten,	som	

sier	at	«stillheten	spinner	dem,	stillheten	vever	dem,	stillheten	smir	dem».	I	neste	strofe	

står	det	om	tykke	tråder,	og	her	har	trådene	blitt	både	tykkere	og	mørkere.	Trådene	på	

tegningen	følger	også	tekstens	utvikling,	så	de	blir	knyttet	og	viklet	i	takt	med	diktet.	

Ved	siste	strofe	har	trådene	blitt	et	tjukt,	svart	teppe,	noe	som	også	gjenspeiles	i	diktet;	

«i	luften	henger	det	nå	et	teppe».	I	diktets	nest	siste	linje,	«så	jeg	klipper	med	en	rusten	

saks	over	alt»,	vises	dette	visuelt	ved	at	en	saks	klipper	over	teppet.	Deretter	blir	både	

tråder	og	teppe	borte	før	det	siste	bildet.		

	
Figur	7:	noen	av	trådene.	
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4.7.2 Skrift 
Skriften	ser	ut	til	å	være	Arial,	den	er	hvit	mot	svart	bakgrunn.	Denne	kontrasten	gjør	

skriften	enkel	å	lese,	og	skriften	er	svært	tydelig.		

Skriften	i	denne	digitale	presentasjonen	er	som	nevnt	litt	annerledes	plassert	

enn	i	de	andre	presentasjonene.		Det	at	hele	teksten	blir	værende	i	bildet,	gir	en	

tydelighet,	og	lar	oss	gå	tilbake	i	teksten	dersom	vi	overså	noe.		

Skriftstørrelsen	er	noe	ulik	gjennom	diktet.	Den	første	verselinjen	i	diktet	er	

cirka	en	størrelse	større	enn	resten.	Ved	lange	verselinjer	er	skriften	også	noe	mindre	

enn	resten,	et	grep	som	mest	sannsynlig	er	gjort	for	å	få	plass	til	hele	verselinjen	på	en	

linje.	Det	som	skiller	seg	mest	ut	når	det	gjelder	skriftstørrelse,	er	imidlertid	den	siste	

linja,	med	replikken	«du?».	Denne	er	tydelig	større	enn	de	andre.	Mens	de	tidligere	

forskjellene	i	skriftstørrelse	kan	være	på	grunn	av	plassmangel	og	slike	praktiske	

årsaker,	er	dette	et	tydelig	grep	Julie	har	gjort.	Denne	replikken	er	diktets	siste	linje,	og	

et	avgjørende	vendepunkt	i	diktet.	Så	størrelsesforskjellen	tydeliggjør	viktigheten	av	

dette	ordet.		

	

4.7.3 Informasjonslinking 
Ved	flere	tilfeller	har	vi	med	omskriving	å	gjøre,	altså	at	bildene	og	skriften	viser	det	

samme.	Et	godt	eksempel	på	dette,	som	går	igjennom	hele	den	digitale	presentasjonen,	

er	trådene	over	bildet.	Disse	viser	hele	tiden	hva	teksten	sier.	Et	annet	sted	vi	kan	se	

eksempel	på	omskriving	er	i	sekvens	4,	der	teksten	er	«og	jeg	er	viklet	inn	i	et	ynkelig	

nett	med	store	krefter»,	der	vi	ser	en	kvinne	som	er	viklet	inn	i	tråder.	Her	viser	altså	

bildet	og	teksten	akkurat	det	samme.		

	 Trådene	vi	ser	i	feltet	over	bildene,	er	altså	en	form	for	omskriving	når	man	ser	

de	i	sammenheng	med	teksten.	Nå	har	nok	ikke	forfatteren	ment	bokstavelig	at	det	

henger	tråder	i	luften,	men	mer	billedlig.	Julie	har	gjort	dette	bokstavelig,	og	illustrerer	

for	oss	hvordan	disse	trådene	endrer	seg,	og	dermed	hvordan	forholdet	som	diktet	

handler	om	endrer	seg.	Ser	man	trådene	i	sammenheng	med	bildene,	så	spesifiserer	

trådene	den	informasjonen	bildene	gir.	Bildene	er	forholdsvis	like	–	de	inneholder	par	

som	ikke	har	det	bra	og	ikke	er	på	talefot,	mens	trådene	spesifiserer	hvor	dårlig	

forholdet	mellom	personene	på	bildene	er,	og	viser	oss	hvordan	forholdet	blir	dårligere	

selv	om	bildene	ikke	nødvendigvis	ser	verre	ut.		
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Vi	har	også	noen	sekvenser	der	vi	har	med	utdypingen	tolkning	å	gjøre,	der	

bildene	tolker,	eller	presenterer	en	mulig	tolkning	av	teksten.	De	fleste	bildene	er	som	

nevnt	stort	sett	av	mennesker,	som	vi	kan	regne	med	at	er	i	et	kjæresteforhold.	Teksten	

sier	ikke	i	noen	linjer	eksplisitt	at	det	er	kjærlighet	det	er	snakk	om,	og	forhold	eller	

kjærester	er	ikke	nevnt	noen	steder.	Det	er	allikevel	en	logisk	tolkning	av	diktet	at	

temaet	er	utfordrende	kjærlighet,	så	Julie	har	valgt	bilder	som	presenterer	denne	

tolkninga.		

	

4.7.4 Multimodal kohesjon 
Denne	digitale	presentasjonen	har	som	tidligere	nevnt	en	annen	romlig	komposisjon	og	

rytme	enn	de	andre	jeg	har	i	materialet	mitt.	Der	de	andre	er	laget	som	en	

lysbildepresentasjon,	der	bilde	og	skrift	er	oppå	hverandre,	har	Julie	holdt	de	to	adskilt.	

Hun	har	skriftseksjonen	til	venstre,	og	bildene	i	midten.	Dette	gjør	at	vi	ser	de	separat,	

noe	som	kan	gjøre	at	vi	opplever	det	enklere	å	få	med	oss	begge	uttrykksformene	siden	

skriften	har	nøytral	bakgrunn,	og	vi	ser	bildene	i	sin	helhet	uten	noe	skrift	på.	Det	at	

skriften	blir	stående	gir	som	nevnt	en	stabilitet,	men	det	gjør	det	også	enklere	for	

seeren	å	følge	med.	Denne	atskillingen	kan	også	gjøre	at	den	digitale	presentasjonen	

oppleves	som	mindre	sammenhengende,	særlig	fordi	det	ikke	skjer	noe	på	høyre	side	av	

bildet.	

	
Figur	8:	Screenshot	fra	00:31	i	den	digitale	presentasjonen.	Sekvens	5.	
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Sekvensenes	varighet	er	noe	ulik.	Som	nevnt	er	diktet	på	tre	strofer,	der	de	to	første	

er	likt	bygd	opp.	I	den	første	strofen	varer	de	tre	sekvensene	rundt	fem	sekunder	hver,	

mens	andre	strofe,	som	er	likt	bygget	opp	tekstlig,	består	av	en	lang	sekvens	som	varer	i	

ti	sekunder.	Den	tredje	strofen,	som	har	en	ulik	oppbygning	enn	de	andre,	har	seks	

sekvenser.	Disse	er	alle	ganske	korte,	rundt	tre	til	fem	sekunder.		

	

4.7.5 Hva sier Julie selv?  
Julie	forteller	at	hun	valgte	diktet	fordi	det	skilte	seg	ut	fra	det	hun	hadde	lest	fra	før	av,	

og	at	hun	måtte	tolke	det	selv.		

	 Hun	forteller	at	hun	startet	arbeidet	ved	å	«prøve	å	skjønne	betydningen	bak	

hver	enkelt	setning»,	for	å	se	hva	slags	bilde	hun	skulle	bruke,	og	på	den	måten	

analysere	diktet.	Hun	forteller	også	at	når	hun	lette	etter	bilder	av	personer	så	forsøkte	

hun	å	finne	bilder	av	personer	som	så	like	ut,	slik	at	vi	skulle	tenke	at	det	var	de	samme	

personene	som	var	avbildet	gjennom	hele	den	digitale	presentasjonen.	

Et	av	de	spørsmålene	jeg	hadde	til	Julie,	var	hvorfor	hun	hadde	valgt	den	

layouten	hun	hadde	valgt.	Svaret	på	dette	var	ganske	enkelt:	pc-problemer.	Som	jeg	

forstår	det	var	problemet	at	bildet	havnet	i	midten,	istedenfor	å	fylle	helt	ut	til	sidene.	

Men	når	det	først	ble	som	det	ble,	så	bruker	Julie	det	til	sin	fordel,	og	trekker	frem	det	

positive	ved	skriftplasseringen;	«ja,	hvis	det	er	noe	man	ikke	rekker	å	lese	så	kan	man	

alltid	se	tilbake	og	lese.»		

En	annen	ting	jeg	gjerne	ville	spør	om,	var	disse	trådene	som	lå	over	bildene	

gjennom	omtrent	hele	den	digitale	presentasjonen.	Som	nevnt	i	forrige	punkt	så	endte	

Julie	opp	med	mer	plass	rundt	bildene	enn	planlagt,	og	forklarer	trådene	slik:	

	

Jeg	tenkte	jo	for	å	få	det	til	å	gi,	ha	mitt	eget	lille	preg	på	det	da,	og	for	å	få	liksom	diktet	

til	å	bli	gjenskapt	mest	mulig	i	videoen,	så	tenkte	jeg	at	det	var	en	veldig	bra	måte	å...	på	

en	måte	vise	hvordan	forholdet	er,	siden	det	er	ikke	alltid	så	like	lett	å	lese	på	hvert	

eneste	bilde,	kanskje	det	er	verre	på	slutten	da,	eller	på	starten,	så	da	kan	man	alltid	se,	

selv	om	bildene	kan	se	like	ut,	at	det	var	verre	der.	

	

Hun	viser	også	en	bevissthet	rundt	fargene	i	disse	trådene,	at	trådene	går	fra	å	være	

lysegrå	til	mørk	grå,	og	tilslutt	svart.	Dette	skjer	i	takt	med	hvordan	handlingen	i	diktet	
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utvikler	seg.	Tidligere	i	intervjuet	nevner	hun	også	at	hun	forsøkte	å	finne	bilder	som	

ble	gradvis	dystrere:	«i	starten	prøvde	jeg	å	ha	litt	mer	sånne	glad-bilder,	så	ble	det	på	

en	måte	verre	etterhvert,	eller	litt	mer	sånn	dystert».		

	

4.8 Camilla - «Jeg holder ditt hode» 
Camilla	har	valgt	å	presentere	diktet	«Jeg	holder	ditt	hode»,	av	Stein	Mehren.	Diktet	er	

gitt	ut	i	1963,	i	diktsamlingen	Mot	verdens	lys.	En	vanlig	tolkning	av	diktet	er	at	det	

handler	om	forholdet	mennesker	imellom,	hvordan	alle	er	avhengige	av	noen	på	et	vis.	

Mange	velger	også	å	tolke	det	som	et	kjærlighetsdikt.	Diktet	er	fult	av	metaforer,	så	det	

er	et	åpent	dikt	med	mange	mulige	tolkninger.		

	

Musikken	som	er	brukt	er	gitarmusikk,	typiske	popakkorder	som	gir	en	oppløftende	

stemning.	

	

Tabell	9:	Beskrivelse	av	Camillas	digitale	presentasjon	

Sekvens	og	
varighet	

Bilde	 Skrift	

1	
00:00-00:05	

En	hånd	som	holder	en	
hodeskalle,	hvit	bakgrunn.	

Hvit,	midt	i	bildet.		
«JEG	HOLDER	DITT	HODE»	

2	
00:05-00:10	

To	hender	som	holder	i	
hverandre,	en	ung	og	en	voksen.	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«I	MINE	HENDER	SOM	DU	HOLDER»	

3	
00:10-00:16	

To	hender	som	holder	et	rødt	
hjerte.	Røde	ermer,	svart	
bakgrunn.	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«MITT	HJERTE	I	DIN	ØMHET»	

4	
00:16-00:21	

Mange	hender	som	holder	
hverandre	om	håndleddet.	Ulike	
hudfarger.		

Hvit,	midt	i	bildet.	På	en	linje.	
«SLIK	ALLTING	HOLDER	OG	BLIR	
HOLDT	AV	NOE	ANNET	ENN	SEG	
SELV»	

5	
00:21-00:27	

Sandstrand	med	blått	vann	 Hvit,	midt	i	bildet.	
«SLIK	HAVET	LØFTER	EN	STEN	TIL	
SINE	STRENDER»	
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6	
00:27-00:31	

Tre	med	høstfarger	i	
bakgrunnen,	et	rødt	blad	i	fokus.		

Hvit,	midt	i	bildet.	
«SLIK	TREET	HOLDER	HØSTENS	
MODNE	FRUKTER»	

7	
00:31-00:37	

To	hender	som	holder	en	
jordklode,	gress	i	bakgrunnen.	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«SLIK	KLODEN	LØFTES	GJENNOM	
KLODENS	ROM»	

8	
00:37-00:43	

Strand	i	bakgrunnen,	et	par	i	
fokus	der	mannen	løfter	
kvinnen,	de	er	glade.	Overskyet	
himmel.		

Hvit,	midt	i	bildet.	
«SLIK	HOLDES	VI	BEGGE	AV	NOE	
PG	[sic]	LØFTES»	

9	
00:43-00:49	

To	hender	som	holdes,	med	
solnedgang	i	bakgrunnen.	

Hvit,	midt	i	bildet.	
«DIT	GÅTE	HOLDER	GÅT	[sic]	I	SIN	
HÅND»	

	

4.8.1 Bilder 
Bildene	i	denne	digitale	presentasjonen	er	alle	fotografier.	Flere	av	dem	er	tydelig	

redigerte,	som	for	eksempel	hodeskallen	i	sekvens	1.	Den	blir	holdt	av	opp	av	en	hånd,	

og	bildet	har	en	helt	hvit	bakgrunn.	Lignende	redigering	ser	vi	også	i	sekvens	3,	der	vi	

har	et	bilde	av	to	hender	som	holder	et	hjerte,	og	foruten	om	genseermene	til	personen	

som	vi	så	vidt	skimter	i	bakgrunnen,	er	bakgrunnen	helt	svart.	Denne	mangelen	på	

bildet	gjør	at	motivet	blir	satt	ut	av	kontekst,	og	det	oppleves	derfor	som	uekte.	

Fargemessig	har	alle	bildene	sterke,	klare	farger.	Det	er	ingen	farger	som	går	

igjen	som	typiske,	annet	enn	en	beige	«hudfarge».	Denne	ser	vi	i	de	fleste	bildene,	fordi	

alle	bildene	utenom	to	inneholder	hender.	De	eneste	bildene	som	ikke	inneholder	

hender	finner	vi	i	sekvens	5	og	6.	I	sekvens	5	ser	vi	et	bilde	av	en	sandstrand,	og	i	

sekvens	6	ser	vi	blader	på	et	tre.	På	bildet	av	stranda	går	denne	beige	fargen	igjen	i	

sanda,	og	i	sekvens	6	til	en	viss	grad	igjen	i	de	oransje	bladene.		

Bildene	i	den	digitale	presentasjonen	oppleves	alle	som	ryddige,	siden	de	som	

regel	består	av	et	element	som	er	i	fokus,	og	en	rolig	eller	ensfarget	bakgrunn.	
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Figur	9:	Bilder	av	hender.	Sekvens	1,	2,	3,	9	og	4.	
	

4.8.2 Skrift 
Skrifttypen	som	er	valgt	er	stor	og	rett,	og	kan	ligne	på	Arial.	Camilla	har	valgt	å	kun	

bruke	majuskler	på	alle	bildene.	I	alle	sekvensene	finner	vi	også	skriften	midt	i	bildet.		

Fargen	på	skriften	er	hvit	i	alle	sekvensene.	Dette	gir	en	litt	utfordrende	

leseopplevelse	i	noen	sekvenser,	der	bildebakgrunnen	er	lys.	Dette	ser	vi	for	eksempel	i	

sekvens	4,	der	skriften	havner	i	midten	av	alle	hendene,	der	bakgrunnen	er	lys	

beigegrønn.	Den	hvite	skriften	har	en	tynn,	svart	linje	rundt	seg,	noe	som	kommer	godt	

fram	i	den	første	sekvensen,	som	har	hvit	bakgrunn.	Denne	tynne	linja	er	imidlertid	ikke	

nok	til	at	skriften	blir	tydelig	i	alle	sekvenser.	
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Skriftens	størrelse	varierer	med	lengden	på	verselinjene,	men	hovedsakelig	fyller	

den	bildet	like	godt	i	alle	sekvensene.	Det	vil	altså	si	at	sekvenser	med	en	kortere	

verselinje	har	større	skrift	enn	en	sekvens	med	lang	verselinje.			

	

4.8.3 Informasjonslinking 
Som	i	de	fleste	andre	digitale	presentasjonene,	inneholder	denne	både	omskrivinger	og	

tolkninger.	Vi	har	for	eksempel	en	tolkning	i	sekvens	1,	der	teksten	er	«Jeg	holder	ditt	

hode»,	og	bildet	viser	en	hånd	som	holder	en	hodeskalle.	Dette	kan	leses	som	en	

tolkning	av	egentlig	hele	diktet.	Det	kan	ses	bokstavelig,	som	at	dette	er	en	hånd	som	

holder	et	hode.	Men	det	at	det	er	snakk	om	er	en	hodeskalle,	kan	tolkes	i	retning	at	«jeg	

holder	ditt	hode	i	all	evighet»,	siden	hodeskaller	gjerne	er	forbundet	med	død,	men	de	

varer	også	for	alltid.	Sekvens	3	er	også	en	tolkning.	Her	er	teksten	«mitt	hjerte	i	din	

ømhet»	(den	leses	i	sammenheng	med	første	verselinje,	altså	«jeg	holder	ditt	hode»).	

Bildet	viser	to	hender	som	holder	et	rødt	hjerte.	Her	er	«ømhet»	tolket	til	å	være	

hender,	og	det	er	veldig	billedlig	tolket.		

Vi	ser	også	et	par	omskrivinger,	for	eksempel	i	sekvens	5.	Der	ser	vi	bilde	av	en	

sandstrand,	med	blått	vann.	Stranda	er	en	typisk	idyllisk	sandstrand,	med	teksten	«slik	

havet	løfter	en	sten	til	sine	strender».	Så	her	er	det	en	strand	i	teksten,	og	en	strand	i	

bildet	også.	Neste	sekvens	er	også	en	omskriving,	der	«Slik	treet	holder	høstens	modne	

frukter»	er	illustrert	med	et	bilde	av	et	tre	i	høstfarger,	med	et	løv	som	blåser	av	gårde.		

	

4.8.4 Multimodal kohesjon 
Alle	sekvensene	er	på	cirka	fem	sekunder	hver.	Det	er	noen	unntak,	men	disse	avviker	

ikke	mer	enn	ett	sekund.	Dette	gir	en	stabil	digital	presentasjon,	som	verken	føles	

forhastet	eller	kjedelig.		

Overgangene	mellom	bildene	er	laget	slik	at	skriften	kommer	inn	etter	cirka	et	

sekund,	slik	at	vi	får	litt	tid	til	å	se	på	bildet	før	skriften	«faller	inn»	(effekten	heter	

«tyngdekraft»	i	iMovie).	Skriften	forsvinner	også	(med	samme	effekt)	et	lite	sekund	før	

vi	bytter	til	neste	bilde,	noe	som	gir	oss	litt	tid	til	å	se	på	bildet	etter	vi	har	sett	skriften	

som	hører	til.	Denne	effekten	gir	også	mer	liv	til	den	digitale	presentasjonen,	så	den	

oppleves	mindre	som	en	lysbildefremvisning,	men	mer	som	en	sammenhengende	film.	

	

	



	72	 	

4.8.5 Hva sier Camilla selv? 
Camilla	ser	ut	til	å	være	veldig	bevisst	hva	slags	dikt	hun	har	valgt.	Allerede	

innledningsvis	sier	hun	at	hun	er	fan	av	«kjærlighet	og	alt	sånn	kliss»,	og	at	hun	syntes	

diktet	var	veldig	søtt.	Dette	kommer	til	syne	gjennom	flere	av	elementene	i	den	digitale	

presentasjonen,	blant	annet	nevner	hun	at	hun	gjerne	skulle	brukt	en	annen	skrifttype	

som	hun	føler	ville	passet	bedre	til	diktets	tema:	«Det	var	ikke	mye	varianter	av	

skrifttyper	jeg	kunne	bruke,	men	hvis	jeg	hadde	kunnet	velge	hadde	jeg	valgt	noe	som	

ikke	er	så	firkanta	og	så	veldig	sterkt,	kanskje	noe	mykere	bare	fordi	det	passa	bedre	

med	musikken	og	tema.»		

	 En	annen	ting	Camilla	trekker	frem	så	fort	vi	begynner	å	snakke	om	bilder	og	

motiv,	er	et	fokus	på	hender	gjennom	hele	den	digitale	presentasjonen.	Hun	sier	at	hun	

ser	hender	som	et	symbol	på	hele	diktet:	«hender	er	jo	selve	et	symbol	på	diktet	og,	at	

du	holder	og	du	løfter,	og	du..	ja.	Så	jeg	ville	på	en	måte	forsterke	det	enda	mer	ved	å	ha	

hender	i	bildet	og».		

Om	musikken	sier	Camilla	følgende:	«musikken	den	er	veldig..	sakte,	den	er	veldig	

søt,	og	den	blir	også	spilt	på	en	gitar	der	du	bruker	hendene	på,	bare	for	å	på	en	måte	

forsterke	det	at	du	bruker	hender	og	at	du	løfter	og	du	spiller,	ikke	sant.»	Her	trekker	

hun	igjen	inn	hender.	

Camilla	forteller	også	at	hun,	dersom	hun	hadde	hatt	bedre	tid	på	prosjektet,	kunne	

tenkt	seg	å	animere	istedenfor	å	bruke	bilder	til:	«(...)	så	tenkte	jeg	at	det	hadde	vært	

litt...	for	igjen,	du	animerer	med	hender	og	alt	det	der,	så	hvis	det	var	håndlagd	så	hadde	

det	på	en	måte	også	forsterket	og	gjort	stemningen	enda	bedre.»	Her	kommer	fokuset	

på	hender	igjen	inn	i	bildet,	noe	som	viser	at	Camilla	tenker	svært	helhetlig	rundt	det	å	

produsere	den	digitale	presentasjonen.		
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4.9 Generelle tendenser 
4.9.1 Bilder 
Elevene	har	brukt	ulike	typer	bilder,	da	fotografier	og	ulike	typer	tegnede	bilder.	Blant	

de	tegnede	bildene	finner	vi	både	tegnefilmstillbilder,	tegneseriebilder	og	mer	

realistiske	tegninger.	De	fleste	elevene	har	en	blanding	av	disse	to	typene	bilder,	men	

det	er	også	noen	som	kun	har	fotografier.	

	 Noen	av	elevene	virker	å	være	bevisst	fargemønstre,	og	bruker	dette	som	et	

bevisst	grep	i	den	digitale	presentasjonen	sin,	mens	andre	igjen	har	mye	ulike	farger	i	

bildene.	Daniel,	Emma	og	Hanna	er	tre	av	de	elevene	som	ser	ut	til	å	bruke	farger	mest	

bevisst.	Noen	av	elevene,	særlig	Julie	og	Camilla,	bruker	et	motiv	gjennomgående	i	de	

digitale	presentasjonene	sine.	Disse	motivene	er	henholdsvis	kjærestepar	og	hender.		

	

4.9.2 Skrift 
Alle	elevene	har	brukt	enten	svart	eller	hvit	skrift.	Noen	har	holdt	seg	til	en	av	fargene	

gjennom	hele	den	digitale	presentasjonen,	andre	har	vekslet	mellom	de	to.	De	som	har	

vekslet	sier	det	er	med	hensyn	til	bakgrunnen,	slik	at	både	bilde	og	skrift	skal	komme	

tydelig	fram.		

	 Litt	det	samme	ser	vi	også	med	tanke	på	plassering	av	skriften.	Noen	har	valgt	å	

plassere	skriften	et	fast	sted,	for	eksempel	midt	i	bildet,	og	noen	har	valgt	å	flytte	på	

skriftplasseringen	fra	bilde	til	bilde.	De	som	har	variert	skriftplasseringen,	har	passet	på	

å	plassere	skriften	på	et	punkt	i	bildet	der	det	ikke	skjer	så	mye	annet.		

Flere	har	fokus	på	at	skriften	skal	være	lett	å	lese	og	forstå	også	om	man	sitter	

langt	unna.	Dette	er	det	flere	som	sier	eksplisitt	i	intervjuene.	Et	slikt	fokus	kan	særlig	

ses	hos	Markus,	Daniel	og	Emma.		

	

4.9.3 Informasjonslinking 
Vi	ser	en	stor	bruk	av	informasjonlinkingen	omskriving,	altså	at	man	sier	det	samme	

med	ulike	modaliteter.	En	overvekt	av	informasjonslinkene	i	materialet	er	nettopp	det.	

Dette	ses	særlig	i	forbindelse	med	bildene,	og	elevene	ser	ut	til	å	tenke	at	de	skal	vise	

det	teksten	sier,	veldig	bokstavelig.	Dette	gir	en	dobling	av	informasjon,	og	kan	oppleves	

som	overtydelig.	
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Ut	over	omskriving	finner	vi	også	en	del	tolkninger,	og	det	er	disse	to	

informasjonslinkene	vi	hovedsakelig	finner.	Et	par	steder	har	vi	eksempler	på	

spesifiseringer,	men	det	er	for	eksempel	ingen	kontrasteringer	eller	utfyllinger.			

	

4.9.4 Multimodal kohesjon 
Den	største	fellesnevneren	her	er	at	de	fleste	elevene	har	tolket	verselinje	for	verselinje,	

og	brukt	et	bilde	per	linje.	Det	er	kun	en	elev,	Emma,	som	har	brukt	et	bilde	per	strofe.	

De	fleste	digitale	presentasjonene	er	utformet	som	lysbildepresentasjoner,	der	et	bilde	

med	skrift	avløser	et	nytt	bilde	med	ny	skrift.	Julie	skiller	seg	også	litt	ut,	men	hun	har	i	

de	fleste	sekvensene	sine	koblet	et	bilde	til	en	verselinje.	I	de	sekvensene	hun	ikke	har	

gjort	det,	er	en	verselinje	knyttet	til	endring	i	trådene.		

	 Sekvensenes	varighet	er	svært	ulikt	fra	digital	presentasjon	til	digital	

presentasjon.	Noen	har	sekvenser	så	korte	som	to	sekunder,	mens	andre	har	sekvenser	

på	femten	sekunder.	Det	er	varierende	i	hvilken	grad	det	er	et	mønster	hvor	lenge	

sekvensene	varer.	Noen	ser	ut	til	å	være	veldig	bevisst	dette,	mens	andre	har	ganske	

enkelt	satt	alle	sekvensene	på	for	eksempel	fem	sekunder.			

	 Musikken	i	de	digitale	presentasjonene	er	sjeldent	brukt	for	annet	enn	å	skape	

stemning.	Det	er	kun	en	elev,	Daniel,	som	ser	ut	til	å	ha	brukt	musikken	for	å	skape	en	

rytme	i	den	digitale	presentasjonen.	Hos	flere	av	elevene	ser	valget	av	musikk	ut	til	å	

være	intuitivt,	og	de	velger	noe	som	de	føler	passer	til.	
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5 Diskusjon 
I	dette	kapittelet	skal	jeg	se	hvordan	mine	data	kan	gi	svar	på	problemstillingen	jeg	

presenterte	innledningsvis,	nemlig	«hvordan	utnytter	elever	på	ungdomstrinnet	ulike	

modalitet	i	produksjon	av	sammensatte	tekster?».		

Flere	av	elevene	viste	at	de	var	opptatt	av	at	særlig	skriften	skulle	være	lesbar,	både	

gjennom	hvordan	de	plasserte	skriften,	og	gjennom	hva	som	ble	sagt	i	intervjuene.	Dette	

tar	jeg	for	meg	i	delkapittel	5.1.	Her	kommer	det	tydelig	fram	hvordan	elevene	benytter	

seg	av	modaliteten	skrift.	

Det	neste	jeg	vil	diskutere,	er	hvordan	elevene	bruker	informasjonslinking	i	de	

digitale	presentasjonene	sine.	Jeg	ønsker	å	diskutere	hvordan	dette	påvirker	og	

presenterer	deres	tolkning	av	diktet.	Dette	skal	jeg	ta	for	meg	i	delkapittel	5.2.		

	

5.1 Tydelighet og lesbarhet – komposisjon og funksjonell 

spesialisering 
I	de	fleste	digitale	presentasjonene	er	skriften	tydelig	og	enkel	å	lese.	Det	er	omtrent	

ingen	som	har	valgt	skrifttyper	som	er	vanskelige	å	lese,	og	ingen	har	brukt	for	liten	

skrift.	De	fleste	har	plassert	skriften	slik	at	den	står	mot	en	nøytral	bakgrunn,	eller	

kontrastert	den	(hvit	skrift	på	svart	bakgrunn),	slik	at	den	er	enkel	å	lese.	Gjennom	

intervjuene	kommer	det	frem	at	dette	var	et	bevisst	valg	hos	de	fleste,	og	at	de	aktivt	

tok	valg	for	å	sikre	lesbarhet.	Elevene	har	altså	gjort	bevisste	grep	knyttet	til	den	

romlige	komposisjonen	av	teksten	sin,	for	å	vise	oss	hva	som	har	størst	

informasjonsverdi.		

	 De	fleste	elevene	i	materialet	mitt	er	enige	i	at	skriften	bærer	mye	av	

betydningen	i	disse	tekstene,	og	dermed	har	størst	informasjonsverdi.	Dette	gjør	

skriften	viktig	å	fremheve.	Dette	virker	ganske	bevisst	til	tider,	og	flere	uttaler	i	

intervjuene	at	det	er	skriften	som	er	det	viktigste.	Adrian	sier	også	at	«hvis	jeg	bare	

hadde	hatt	bildene	så	hadde	det	bare	blitt	tullete»,	noe	som	tilsier	at	han	mener	skriften	

må	til	for	at	vi	skal	forstå	hva	den	digitale	presentasjonen	handler	om.	Dette	viser	at	

skriften	har	en	egen	funksjonell	tyngde	som	må	til.		

En	rask	opptelling	viser	at	tre	elever	har	plassert	skriften	midt	i	bildet,	tre	har	

plassert	den	ulike	steder	ettersom	hva	som	passet,	en	har	plassert	den	nederst	og	en	
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har	all	skriften	på	venstre	side.	De	som	har	sentrert	den	midt	i	bildet,	sier	i	intervju	at	de	

gjorde	det	for	at	den	skulle	synes	godt	for	alle,	og	antyder	at	skriften	er	viktigere	enn	

bildet	–	«for	det	er	teksten	som	er	viktigst,	så	er	bildene	litt	i	bakgrunnen»	(sitat	fra	

intervju	med	Daniel).	Disse	elevene	har	altså	brukt	dimensjonen	van	Leeuwen	(2005,	s.	

205)	kaller	centre	and	margin.	De	som	har	plassert	den	ulike	steder	ser	ut	til	å	ha	gjort	

det	slik	at	bildet	skal	komme	best	mulig	fram.	Hanna	er	et	eksempel	på	dette,	og	hun	

sier	at	hun	valgte	å	plassere	skriften	ulike	steder	«for	at	den	skulle	komme	litt	godt	

fram,	det	var	jo	litt	forskjellig	på	bildene,	hvor	man	kunne	sette	teksten,	for	det	var	ikke	

alle	steder	det	syntes,	for	at	det	skulle	være	lettere	å	se	den,	og	størrelsen	kom	litt	an	på	

hva	som	var	på	bildet,	og	hva	motivet	var	liksom	på	bildet».	Julie	var	den	eneste	som	

plasserte	skriften	på	en	side,	og	bare	der.	Den	ble	plassert	på	venstre	side,	og	her	kan	vi	

snakke	om	given	and	new	–	skriften,	som	står	til	venstre,	er	det	vi	vet	fra	før,	mens	

bildene	og	trådene,	som	er	Julies	tolkning,	er	ny	for	oss	og	plassert	til	høyre.		

	

5.2 En helhet eller bit for bit?  
En	hovedtendens	som	kan	sees	i	alle	de	digitale	presentasjonene,	er	at	elevene	tolker	

linje	for	linje,	istedenfor	å	tolke	diktet	som	en	helhet.	Alle	de	digitale	presentasjonene	

har	koblet	ett	bilde	til	en	verselinje	(i	ett	tilfelle	ett	bilde	til	en	strofe).	Dette	gjør	at	

teksten	ikke	tolkes	som	en	helhet,	men	heller	en	og	en	linje	blir	tolket.	Denne	

arbeidsmetoden	kommer	til	syne	i	flere	av	intervjuene,	og	dette	sitatet	fra	intervjuet	

mitt	med	Hanna	er	et	godt	eksempel	på	denne	arbeidsmetoden:		

	

«Jeg	begynte	med	å	analysere	diktet	for	å	liksom	få..	for	å	skjønne	diktet	da,	hva	det	

handla	om,	også	leste	jeg	liksom..	jeg	tok	en	strofe	i	hvert..	nei,	verselinje	i	hvert	lysbilde,	

også	liksom	fant	jeg	et	bilde	som	liksom	passa	til	det	som	stod	i	den	strofen	da.»	

	

Dette	med	å	finne	bilder	som	«passer	til»	det	som	står	i	diktet,	går	igjen	i	flere	av	

intervjuene,	og	er	litt	problematisk	-	for	hvordan	skal	man	definere	«passer	til»?	Hos	

flere	av	elevene	vil	«bilder	som	passer	til»	bety	«bilder	som	sier	det	samme	som	

skriften»,	eller	«bilder	som	viser	det	skriften	sier,	bokstavelig	talt».	Bildene	de	bruker	

samsvarer	stort	sett	med	det	skriften	sier	–	står	det	«dommer»	i	teksten	får	vi	i	to	

tilfeller	et	bilde	av	en	dommerhammer	eller	bok	over	Norges	lover.	Denne	måten	å	sette	
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sammen	bilder	og	tekst	på	gir	en	visuelt	pen	presentasjon	av	diktet,	men	det	viser	lite	

tolkning	eller	analyse.	

	

5.2.1 Movie maker – et velegnet program til diktanalyse? 
Elevene skulle bruke programmet Movie Maker 10 til produksjon av den digitale 

presentasjonen sin. Blant elevene i mitt materiale vet jeg at Camilla har brukt et annet 

program, iMovie, men disse programmene går ut på det samme. De lar brukeren lage 

photostories, der man legger inn bilder, tekst og musikk. Man kan velge ulike overganger, 

ulike skrifttyper, og generelt tilpasse ganske mye til egne ønsker.   

Programmet	innbyr	til	en	bit-for-bit-tolkning	av	teksten,	framfor	en	helhetlig	

tolkning	og	presentasjon.	Det	er	for	eksempel	vanskelig	for	elevene	å	kommunisere	

gjennom	den	digitale	presentasjonen	hva	de	ser	på	som	diktets	tema	og	motiv,	siden	det	

blir	mer	naturlig	å	koble	et	bilde	til	en	verselinje,	og	det	er	lite	anledning	for	en	

oppsummering	av	diktet.		

Diktets	oppbygning	lar	seg	gjøre	å	presentere,	særlig	strofeinndeling	og	verselinjer.		

Diktets	rimmønster	er	vanskeligere	å	presentere,	og	det	er	også	vanskelig	å	si	noe	om	

diktet	er	i	bunden	eller	ubunden	form.	Blant	elevene	i	mitt	materiale	har	flere	fått	til	å	

vise	kunnskap	om	strofeinndeling,	for	eksempel	Markus.	Han	markerer	svært	tydelig	

hvor	skillet	mellom	strofene	er,	ved	å	ha	en	sekvens	der	alt	går	i	svart	imellom	strofene.	

Emma	markerer	også	tydelig	hvor	skillet	mellom	strofene	er,	men	dette	er	hovedsakelig	

på	grunn	av	oppsettet	hun	har	valgt	–	en	hel	strofe	per	sekvens.	Flere	markerer	altså	

strofenes	lengde	og	viser	kunnskap	om	diktets	oppbygning	på	denne	måten,	men	det	

ser	ikke	ut	som	om	alle	har	sett	det	som	en	mulighet.		

Det	er	utfordrende	å	kommunisere	kunnskap	om	virkemidler	i	en	slik	oppgave.	

Metaforer	kan	formidles,	men	virkemidler	som	symboler,	gjentakelser	og	kontraster	

kan	være	utfordrende	for	de	fleste.	I	mitt	materiale	kan	vi	for	eksempel	trekke	frem	

Julies	digitale	presentasjon,	og	hvordan	hun	presenterer	trådene	som	et	eksempel	på	

hvordan	kunnskap	om	metaforer	kan	formidles.	Trådene	er	i	dette	diktet	en	metafor	for	

hva	som	skjer	i	forholdet	diktet	handler	om,	og	Julie	får	dette	tydelig	fram	gjennom	

bildene	hun	bruker.	

Hvordan	kunne	programmer	som	Movie	Maker	vært	benyttet	til	å	få	fram	en	

diktanalyse?	Elevene	kunne	for	eksempel	vist	forståelse,	og	at	de	har	tolket	diktet,	ved	å	

presentere	diktets	relevans	i	dag.	Ta	for	eksempel	diktet	som	Daniel	og	Adrian	har	
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presentert,	«Du	må	ikke	sove».	Daniel	trekker	også	fram	i	intervju	at	dette	fortsatt	er	

relevant	i	dag.	Dette	kunne	gjerne	kommet	fram	i	en	digital	presentasjon,	for	eksempel	

ved	å	vise	bilder	fra	hendelser	og	situasjoner	som	skjer	i	dag,	og	dermed	vist	at	de	

forstår	hva	diktet	handler	om	og	advarer	mot.		

	

5.2.2 Informasjonslinking 
Informasjonslinkingen	vi	helt	klart	ser	mest	av,	er	omskriving,	eller	fordobling.	De	fleste	

elevene	har	lest	en	verselinje,	sett	hva	som	står	der,	trukket	ut	det	viktigste	ordet,	og	

funnet	et	bilde	av	nettopp	det	som	står.	Denne	fordoblingen	gir	en	redundans,	en	

overtydelighet	som	kan	virke	passiverende	på	leseren,	siden	det	ligger	lite	mental	

utfordring	i	å	lese	modalitetene	sammen	(Løvland,	2007,	s.	51).	Oppgaven	til	elevene	

ber	dem	om	å	presentere	diktet,	mens	denne	digitale	presentasjonen	skal	få	frem	deres	

tolkning.	Dette	er	det	få	av	elevene	som	lykkes	med	å	gjøre.		

	 Informasjonslinkingene	som	kunne	bidratt	til	en	helhetlig	tolkning	av	diktene	i	

denne	typen	multimodal	tekst	er	kanskje	helst	tolkninger	og	kontrasteringer.	Man	skal	

ikke	nødvendigvis	unngå	omskrivinger	helt,	men	når	man	bare	bruker	omskrivinger	får	

man	ikke	fram	en	tolkning	av	det	diktet	man	skal	presentere,	men	det	blir	mer	en	ren	

presentasjon	av	ordene	diktet	består	av	–	ikke	meningen	til	diktet.		

Tolkninger	finner	vi	noen	av	i	de	digitale	presentasjonene,	for	eksempel	hos	

Emma,	som	har	laget	digital	presentasjon	til	«Løvetannen».	Hun	har	hovedsakelig	

tolkninger	blant	informasjonslinkene	hun	bruker.	Nå	er	«Løvetannen»	et	dikt	som	er	

forholdsvis	«enkelt»	å	tolke,	og	en	vanlig	tolkning	er	at	det	handler	om	livet	og	hvordan	

man	blir	eldre.	Emma	får	frem	denne	tolkningen	ved	å	vise	bilder	av	en	ung	jente,	en	

eldre	mann	og	et	barn,	og	en	gravstein.	Løvetennene	som	vi	finner	i	alle	bildene	gjør	

allikevel	at	vi	får	et	preg	av	omskriving.	En	faktor	som	gjør	at	Emma	lettere	får	frem	en	

helhetlig	tolkning,	er	at	hun	ikke	har	en	verselinje	per	sekvens,	men	en	strofe	per	

sekvens.	Dette	gjør	at	hun	har	måttet	lese	hele	strofen,	for	å	finne	ut	hva	slags	bilde	hun	

skal	bruke	i	sekvensen.	

	 Julie	har	også	lykkes	med	å	få	vist	sin	tolkning.	I	likhet	med	Emma	har	hun	også	

en	annen	struktur	enn	de	andre.	Julies	digitale	presentasjon	har	skriften	til	høyre	for	

bildet,	og	den	blir	stående	der	gjennom	hele	teksten.	Selv	om	Julie	har	tatt	med	trådene	

diktet	nevner,	som	blir	en	fordobling	av	den	informasjonen	man	får	i	bildene,	gir	den	

digitale	presentasjonen	inntrykk	av	en	helhetlig	tolkning.	Bildene	viser	ikke	akkurat	det	
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skriften	sier,	men	viser	Julies	tolkning	av	diktet	–	nemlig	at	det	handler	om	utfordrende	

kjærlighet.	Det	er	bare	i	et	par	sekvenser	at	bildet	viser	akkurat	samme	som	skriften	

sier.		

	

5.2.3 På vei mot nærlesing 
Elevene	er	altså	på	vei	mot	en	nærlesing	av	diktet,	de	leser	linje	for	linje	og	har	et	blikk	

for	detaljer.	Et	eksempel	på	detaljnivået	som	finnes	i	noen	av	de	digitale	

presentasjonene	kan	sees	i	Adrian	sin	digitale	presentasjon,	med	sitt	bilde	av	en	kvinne	

som	ligger	våken	i	en	seng,	med	en	klokka	som	viser	ti	på	halv	fire.	Her	har	han	vist	flere	

av	elementene	i	teksten,	som	er	«jeg	våknet	en	natt	av	en	underlig	drøm».			

Nærlesingens	oppgave	er	å	belyse	forholdet	mellom	tekstens	minste	deler	og	

dens	overordnede	helhet	(Skarðhamar,	2011,	s.	25).	Mens	elevene	evner	å	plukke	fra	

hverandre	diktenes	minste	deler,	noe	de	kommuniserer	ved	å	illustrere	med	bilder,	ser	

det	ut	som	om	de	har	problemer	med	å	sette	bitene	sammen	igjen	og	vise	en	helhet.		

	 Når	vi	kombinerer	sammensatt	tekst	og	diktanalyse,	er	nærlesing	en	fornuftig	

teori	å	bruke.	Da	må	elevene	fokusere	på	teksten,	og	lese	linje	for	linje	på	detaljnivå.	

Som	vi	ser,	så	er	det	vanskelig	å	få	fram	en	helhetlig	tolkning	ved	å	kombinere	

lyrikkanalyse	med	arbeid	på	sammensatte	tekster	på	denne	måten,	men	det	kan	kanskje	

brukes	underveis	i	arbeidet	istedenfor.		Det	å	plukke	ut	bilder	som	passer	til	teksten	

uten	fokus	på	at	bildene	skal	tolke	teksten,	kan	hjelpe	elevene	å	visualisere	det	som	står,	

og	kanskje	gjøre	diktet	lettere	tilgjengelig	for	mange.	Det	vil	tvinge	elevene	til	å	måtte	

lese	linje	for	linje,	og	kan	hjelpe	dem	å	dykke	ned	i	teksten.	Slik	kan	multimodalitet	

brukes	som	et	analyseverktøy	i	diktanalyse.		

	

5.3 Konklusjon 
I innledningen presenterer jeg problemstillingen hvordan utnytter elever på ungdomstrinnet 

ulike modaliteter i produksjon av sammensatte tekster som tolkninger av dikt?  

Jeg stilte meg også tre forskningsspørsmål som jeg skal svare på nå:  

 

1. Hvilke modaliteter blir brukt, og hva bidrar hver enkelt modalitet med?  

2. Hvordan viser de sammensatte tekstene en multimodal helhet?  
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3. Hvordan lykkes elever å få frem en tolkning av lyrikk gjennom en sammensatt 

tekst?  

 

Det jeg har sett i analysene mine, er at elevene bruker bilde, skrift og musikk for å presentere 

tolkningene sine. Dette er i tråd med oppgaven de fikk, og alle elevene ser ut til å mene at alle 

tre modalitetene er nødvendige for å produsere en digital tolkning. Jeg ser en ganske tydelig 

funksjonell spesialisering. Skrift blir av flere elever ansett som den viktigste modaliteten, og 

de fleste legger mer vekt på skriften som et verktøy for kommunikasjon heller enn som et 

estetisk virkemiddel. At verbaltekst, muntlig eller skriftlig, har den viktigste rollen i en 

sammensatt tekst i skolesammenheng er et kjent fenomen. Bildene utdyper eller utvider 

skriften – elevene bruker flere typer informasjonslinker, men det er klart mest omskrivinger 

og tolkninger. Jeg ser et stort potensial til at elevene kunne utnyttet bilde som modalitet enda 

bedre, dette henger sammen med informasjonslinkene som kobler skrift og bilde sammen. 

Musikk blir hovedsakelig brukt for å skape stemning, og ofte brukt intuitivt.  

 De sammensatte tekstene viser en varierende grad av multimodal helhet. Dette henger 

sammen med at de fleste elevene linker en verselinje (skrift) med et bilde, framfor å linke 

større bolker av skrift sammen med et bilde. Dette er vanskelig å unngå med en slik 

oppgavetype og verktøy som legger opp til en bit for bit-tolkning. Den multimodale helheten 

ligger også i det estetiske. Noen elever skaper en helhet ved å bruke lignende fargeskjemaer i 

alle sekvensene, mens andre elever har bilder med ulike størrelser og farger, noe som bidrar 

til at teksten ikke oppleves som en helhet.  

Elevenes tolkninger kommer generelt ikke ordentlig fram. Noe av denne skylda kan som 

nevnt legges på oppgavetypen, som legger opp til at diktene blir tolket linje for linje. Men, 

selv om oppgavetypen kanskje ikke bidrar til å presentere en helhetlig tolkning, ser jeg at 

flere elever nevner at å jobbe med diktet på denne måten gjorde at de fant det lettere å tolke 

diktet.  

 

5.4 Sammenligning med tidligere forskning 
Anne	Løvland	gjorde	i	sin	doktoravhandling	(2006)	en	undersøkelse	av	elevers	

sammensatte	tekster,	der	hun	så	på	tekster	til	elever	på	femte,	sjuende,	åttende	og	

tiende	trinn.	Det	var	ulike	temaer	og	prosjekter,	og	også	ulike	typer	sammensatte	

tekster,	men	mye	var	muntlige	presentasjoner	med	en	powerpoint	eller	lignende.	Blant	

hennes	funn	finner	vi	en	utstrakt	bruk	av	gjentaking,	eller	omskriving.	I	hennes	
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materiale	kommer	det	til	syne	gjennom	at	elevene	bruker	skrift	og	tale	til	å	si	det	

samme,	for	eksempel	viser	de	en	tekst	på	lysark	som	de	leser	høyt.	Dette	gir	en	

fordobling	av	informasjonen	som	gis.		Og	det	er	nettopp	det	jeg	ser	mye	av	i	materialet	

mitt	–	fordobling	av	informasjon,	å	si	det	samme	med	ulike	modaliteter.	I	mitt	materiale	

kommer	dette	hovedsakelig	til	syne	gjennom	at	bilde	og	skrift	sier	det	samme.		

Et	annet	av	funnene	hennes	er	at	de	fleste	tekstene	har	en	eller	to	modaliteter	

som	har	størst	funksjonell	tyngde	(Løvland,	2006,	s.	176).	I	hennes	materiale	bruker	de	

fleste	elevene	muntlig	språk	og	ikoniske	visuelle	modaliteter,	altså	bilder,	og	lite	

auditive	ikkeverbale	modaliteter	som	for	eksempel	musikk.	I	mitt	materiale	ser	jeg	at	

alle	elevene	(med	unntak	av	en,	men	hun	droppet	det	på	grunn	av	tekniske	problemer)	

bruker	musikk	i	de	digitale	presentasjonene	sine.	Musikken	ser	i	mitt	materiale	først	og	

fremst	ut	til	å	være	der	kun	for	å	skape	en	stemning,	noe	også	elevene	sier	i	intervjuene	

sine.	Basert	på	dette	har	den	altså	liten	funksjonell	tyngde.	Bruker	vi	Løvlands	

informasjonsbegrep	som	også	omfatter	emosjonelle	og	estetiske	aspekter	(Løvland,	

2006,	s.	44),	stiller	det	seg	litt	annerledes,	for	da	får	jo	også	musikken	en	funksjonell	

tyngde	som	de	fleste	elevene	i	mitt	materiale	har	brukt	godt.		

	

Pia	Vikdal	skrev	i	2010	en	masteroppgave	som	var	en	casestudie	av	sju	muntlige	

presentasjoner	med	powerpoint	på	vg2	og	vg3.	Som	jeg	har	nevnt	tidligere	under	

«tidligere	forskning»,	ser	hun	mye	av	elevenes	fritidskompetanse	i	hvordan	de	lager	og	

setter	sammen	powerpointen,	og	hun	ser	også	et	fokus	på	det	visuelle.	Gjennom	

observasjon	ser	hun	at	når	elevene	skal	i	gang	med	arbeidet,	er	deres	første	fokus	på	å	

finne	bilder	til	powerpointen	sin,	og	finne	ut	hvordan	den	skal	se	ut.	(Vikdal,	2010,	s.	

103).	I	intervjuene	med	elevene	i	mitt	materiale	ser	det	ut	til	at	det	var	her	flere	av	de	

startet	også	–	med	å	finne	bilder,	før	de	egentlig	satte	seg	inn	i	hva	diktet	handlet	om.	

Dette	kommer	også	til	syne	i	de	digitale	presentasjonene	deres.		

	 Vikdal	skriver	også	om	hvordan	det	visuelle	noen	ganger	går	på	bekostning	av	

det	faglige	i	powerpointene	og	framføringene	hun	har	sett	på,	altså	har	elevene	kanskje	

fokusert	mer	på	det	visuelle	(finne	bilder,	osv.)	enn	det	faglige.	I	mitt	materiale	ser	jeg	

også	flere	elever	som	har	laget	en	veldig	fin	digital	presentasjon,	visuelt	sett.	For	

eksempel	har	Hanna	laget	en	digital	presentasjon	med	bilder	i	svart/hvitt	og	en	skrift	

som	harmonerer	godt,	men	den	viser	ikke	en	fullstendig	tolkning	av	diktet.		Dette	viser	
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oss	at	mange	elever	passer	inn	i	estetikerstilen	som	Anne	Løvland	fant	i	sitt	arbeide	

(2006,	s.	196).			

	

5.5 Undersøkelsens begrensninger 
En	annen	innfallsvinkel	for	å	gjøre	en	slik	undersøkelse,	kunne	vært	å	fulgt	prosessen,	

for	å	få	et	bedre	bilde	på	hvordan	elever	arbeider	med	produksjon	av	en	slik	

sammensatt	tekst.	Da	kunne	jeg	ha	sett	hvordan	oppgaven	ble	presentert	til	elevene,	

hva	læreren	fokuserte	på	i	oppstarten,	og	hva	elevene	faktisk	gjorde	underveis.	Jeg	

kunne	også	brukt	lærerne	som	informanter	for	å	høre	om	hvordan	de	har	jobbet	med	

sammensatte	tekster	tidligere.	Dette	ville	gitt	meg	et	bedre	grunnlag	for	å	forstå	

elevenes	nivå.	Jeg	har	i	intervjuene	spurt	elevene	noe	om	prosessen,	men	det	er	ikke	

alltid	en	metode	man	kan	stole	på	i	slike	tilfeller	–	kanskje	sier	elevene	at	de	startet	med	

å	analysere	diktet	fordi	de	trodde	det	var	det	jeg	ville	høre.	Dette	er	vanlig	blant	alle	

mennesker,	at	man	ønsker	å	stille	seg	selv	i	et	bedre	lys,	og	er	en	av	utfordringene	ved	å	

bruke	intervju	som	metode.	Så	mer	observasjon	kunne	gitt	en	annen,	men	også	svært	

interessant	oppgave.	Dersom	jeg	kunne	observert	og	fulgt	opp	arbeidsprosessen	til	

noen	få	elever	kunne	jeg	fått	et	bredere	bilde	av	hvordan	de	faktisk	jobber	og	hvordan	

arbeidsprosessen	er.			

	 En	annen	utfordring	knyttet	til	intervjuene	er	at	jeg	gjorde	dem	før	jeg	hadde	satt	

meg	ordentlig	inn	i	elevenes	tekster.	Som	nevnt	i	metode-kapittelet	fikk	jeg	tilsendt	

elevenes	digitale	presentasjoner	et	par	dager	i	forkant	av	intervjuene,	så	jeg	rakk	å	se	

de,	og	sette	meg	litt	inn	i	det	jeg	så.	Årsaken	til	at	jeg	valgte	å	intervjue	såpass	tett	på	

elevenes	innleveringsfrist	og	framføringer,	var	at	jeg	visste	at	elevene	ville	fortsatt	ha	

tekstene	sine	og	det	de	hadde	gjort,	friskt	i	minne.		Men	etter	som	jeg	arbeidet	med	

analysen,	dukket	det	stadig	opp	ting	jeg	kunne	tenkt	meg	å	spørre	elevene	om	hva	deres	

tanker	bak	var.	I	dette	tilfellet	var	det	vanskelig	å	gjøre	det	på	en	annen	måte	–	elevene	

hadde	denne	oppgaven	såpass	tidlig	i	min	arbeidsprosess	at	jeg	prioriterte	å	lese	meg	

opp	på	teori	og	forskning	på	området	rundt	den	samme	tiden,	for	å	være	bedre	rustet	til	

å	gjøre	analysene.	Hadde	jeg	gjort	analysene	tidligere,	ville	jeg	som	forsker	hatt	

dårligere	teoretisk	grunnlag	for	å	analysere	tekstene.	Men	jeg	kunne	samtidig	fått	mer	

utfyllende	svar	fra	elevene,	om	jeg	hadde	gjort	analysene	innen	kort	tid	etter	elevenes	

innlevering	og	framføringer.			
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5.6 Didaktiske implikasjoner 
Denne	måten	å	arbeide	med	lyrikk	på	kan	være	en	god	metode	for	å	nærlese	dikt	for	

analyse.	Elevene	må	lese	diktet	nøye,	linje	for	linje,	siden	det	er	forventet	at	de	skal	

gjøre	noe	med	nettopp	de	linjene	som	står	der.	For	mange	elever	gir	det	å	visualisere	

det	de	leser	kanskje	en	bedre	forståelse.	Kanskje	kan	det	å	lage	en	sammensatt	tekst	til,	

eller	i	det	minste	finne	bilder	som	beskriver	det	som	skrives	om	i	diktet,	være	et	

analyseverktøy	elevene	kan	ta	i	bruk	i	sitt	arbeid	med	diktanalyse.		

	 For	å	få	tekster	som	kommuniserer	bedre	multimodalt	tenker	jeg	at	man	må	

fokusere	mer	på	de	ulike	verktøyene	og	virkemidlene	man	har	til	rådighet,	og	hvordan	

man	kan	benytte	seg	av	de	språklige	virkemidlene	som	elevene	allerede	kjenner	til.	

Elevene	trenger	å	få	presentert	ulike	måter	å	linke	sammen	(for	eksempel)	bilde	og	

skrift	på	for	å	se	hvordan	de	selv	kan	bruke	dette	aktivt	når	se	produserer	sammensatte	

tekster.	De	aller	fleste	virkemidlene	man	har	til	rådighet	ved	skriftlige	tekster,	kan	også	

brukes	på	sammensatte	tekster,	men	elevene	tenker	kanskje	ikke	på	at	de	for	eksempel	

kan	bruke	et	bilde	som	en	metafor	for	det	som	står	i	teksten.	I	hvilken	grad	man	kan	

lære	elevene	dette,	henger	selvfølgelig	sammen	med	lærerens	kompetanse	på	området,	

som	tidligere	studier	(Hjukse,	Sønvindsen)	har	vist	at	varierer	stort.		

	 Det	å	bevisstgjøre	elevene	på	hvilke	multimodale	tekster	de	har	rundt	seg,	og	

hvordan	disse	er	satt	sammen,	kan	også	være	et	lurt	trekk.	Bruk	sosiale	medier	for	alt	

det	er	verdt,	både	det	som	allerede	finnes,	men	la	også	elevene	utforske	og	produsere.	

Arbeid	med	sosiale	medier	kan	kombineres	med	et	annet	av	læreplanmålene	som	er	ute	

til	høring,	nemlig	«utforske	og	vurdere	hvordan	digitale	medier	påvirker	og	endrer	

språk	og	kommunikasjon».		

	

5.7 Videre forskning 
Som jeg nevner i delkapittelet om undersøkelsens begrensninger, ser jeg andre metoder som 

kunne vært brukt for å se hvordan elever produserer sammensatte tekster. Her kommer jeg 

med forslag til studier man kunne gjort for å se på elevers produksjon av sammensatte 

tekster:  
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- Sammenligne den multimodale tolkningen av diktet med den skriftlige/muntlige, for å 

se om det er en forskjell i hvor mye eleven klarer å tolke. Dette er noe jeg har lurt på i 

mitt arbeid, om de elevene som ikke får frem en tolkning ikke får det til fordi de sliter 

med det multimodale, eller om det er fordi de har utfordringer med å tolke diktet. 

Dette forutsetter en lik eller lignende elevoppgave som den jeg har undersøkt. 

- Sammenligne ulike typer sammensatte tekster brukt i lyrikkanalyse – for eksempel en 

digital presentasjon og en veggavis – for å se om den ene teksttypen får frem en 

tydeligere tolkning.  

- Følge elevene i arbeidsprosessen, og samtale med de underveis for å se hvilke grep de 

gjør. Dette kan gjøres med flere typer oppgaver der elevene skal produsere 

sammensatte tekster.  

- Gjør en intervensjonsstudie der man griper inn i undervisningen, for å sikre seg at 

elevene har de nødvendige kunnskapene for å produsere den sammensatte teksten, og 

lettere kan reflektere rundt valgene sine. Dette kan også gjøres ved ulike typer 

oppgaver, for eksempel i en slik oppgave som elevene i mitt materiale har gjort. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

VEDLEGG A 

xxx skole, norsk 10. trinn høsten 2018  

Oppgave i lyrikkanalyse og digital framføring av lyrikk  

Du skal lage og framføre muntlig en oppgave i lyrikk. Oppgaven er todelt, del A og del B. Du 
skal velge deg et dikt/en sangtekst du liker, enten fra Tekstsamling (Neon 10), eller fra andre 
kilder. Velg et dikt det er mulig å si en del om. Det bør derfor være en del virkemidler i diktet. 
Det bør heller ikke være for kort. Du skal vise din kompetanse!  

DEL A: opplesing og tolkning av diktet  

Aller først må du si hva diktet heter og hvem forfatteren er. Begrunn også hvorfor du valgte 
akkurat det diktet. Du skal deretter lese diktet fra den digitale tavla. (Læreren har diktet ditt.) 
Da må lese med innlevelse! Deretter skal du analysere diktet. Da må du si noe om punktene 
som er nevnt nedenfor. Det er også lurt å si noe om hvilke virkemidler som ikke er brukt. 
Husk at du gir eksempler underveis og bruker relevante fagbegreper.  

Form/oppbygning  

• strofeinndeling (antall strofer og verselinjer) evt. linjedeling (se s. 242 i BB)  
• rim og rytme (enderim, rimsystemer, bokstavrim og rytme)  
• bunden/ubunden form?  

Innhold  

• gi et kort sammendrag av innholdet  
• hvis dette passer: hvor og når foregår handlingen?  

Virkemidler  

Vis eksempler på litterære virkemidler og vis hvilken funksjon de har:  

• metaforer (besjeling/personifikasjon)  
• symbol?  
• sammenligninger  
• gjentakelser  
• kontraster 

Tolkning (tema, hensikt (budskap) og egenopplevelse)  

• presenter det du mener er temaet i teksten, begrunn svaret  
• hva tror du forfatteren vil si med teksten?  
• forklar hvordan du opplevde teksten, hvilke tanker den satte i gang hos deg.  
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DEL B: digital presentasjon med bilder, tekst og musikk  

Du skal lage en digital presentasjon av diktet ditt. Det betyr at du skal bruke bilder, 
lyd og tekst i din presentasjon. Disse mediene skal virke sammen, dvs at musikken 
og bildene skal passe til hverandre, slik at din tolkning av diktet kommer fram. Bruk 
programmet Movie Maker 10. Målgruppa er elever på samme alder som deg.  

Tidsramme totalt: ca 5 min. Den digitale presentasjonen bør vare i omtrent ett 
minutt. Innlevering: «Filmen» skal leveres innen fredag 14. september på Teams, 
norsk skriftlig (hovedmål), oppgaver. 
Presentasjon/framføring: Dette skjer i norsktimene i uke 37-38.  

 

Vurdering  

Oppgaven er tellende for karakteren i muntlig norsk. Dere vil få mulighet til å gi en 
egenvurdering (i form av et refleksjonsnotat) på Teams. I tillegg skal medelever og lærer 
vurdere oppgaven:  

Karakteren 2 Karakterene 3-4 Karakterene 5-6   

Eleven gjengir noe kunnskap, 
forteller om og uttrykker egne 
meninger om tekster og 
enkelte faglige emner.  

 

Eleven viser kunnskap, 
forklarer og reflekterer over 
tekster og faglige emner.  

Eleven bruker relevant 
kunnskap, utdyper og 
reflekterer på selvstendig 
grunnlag over tekster og 
faglige emner.  

 

  

Eleven gjengir innhold og gir 
eksempler 
på enkelte sider ved tekster, 
forklarer kjente virkemidler. 

 

Eleven gjengir innhold og 
reflekterer over enkelte sider 
ved tekster, gjør greie for og 
har en grunngitt mening om 
hvordan enkelte virkemidler 
fungerer i teksten.  

 

Eleven gjengir innhold, 
analyserer, tolker tekster ut fra 
ulike innfallsvinkler, gjør 
greie for bruken av 
virkemidler og reflekterer over 
den funksjonen de har.  

 

  

Eleven presenterer noe 
fagstoff på en forståelig måte 
og kan bruke enkelte 
presentasjonsverktøy  

 

Eleven presenterer variert 
fagstoff tilpassa situasjon, 
mottaker og medium og kan 
bruke ulike 
presentasjonsverktøy  

 

Eleven presenterer relevant og 
variert fagstoff på en 
selvstendig måte tilpassa 
situasjon, mottaker og 
medium og kan bruke 
formålstjenlige 
presentasjonsverktøy  
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Eleven gir tilbakemeldinger 
og grunngir til en viss grad 
egne meninger om eget og 
andre sitt arbeid ut fra faglige 
kriterium  

 

Eleven bruker et forståelig 
språk og enkelte fagbegreper i 
forberedte 
kommunikasjonssitua- sjoner  

Eleven gir grunngitte 
tilbakemeldinger og vurderer 
sider ved eget og andre sitt 
arbeid ut fra faglige kriterium  

 

 

Eleven bruker et variert språk 
og enkelte fagbegreper i ulike 
kommunikasjonssitua- sjoner  

 

Eleven gir konstruktive 
tilbakemeldinger på andre sitt 
arbeid og vurderer eget og 
andre sitt arbeid ut fra faglige 
kriterium og ut fra kunnskap 
om tekst og språk  
 

Eleven bruker et presist språk 
der fagbegreper inngår i ulike 
kommunikasjonssitua- sjoner  
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VEDLEGG B 

Intervjuguide	(generell)	
Innledende	spørsmål/generell	del	

- Hva	fikk	deg	til	å	velge	det	diktet?		
- Hvordan	har	du	jobbet	med	den	digitale	framstillinga?		

o Hva	startet	du	med?	
	
	

Spørsmål	relatert	til	den	digitale	framstillingen	
- Hva	tenker	du	er	det	viktigste	mediet	her?	(Tekst,	musikk,	bilde?)	

Hvorfor?		
- Hva	gjør	teksten?	

o Hvorfor	har	du	valgt	den	skrifttypen	du	har	gjort?		
o Tekstplassering	
o Hva	gjør	teksten	for	å	få	fram	diktets	tema	og	innhold?	

- Hva	gjør	bildene?	
o Valg	av	bilder/motiv	
o Tenkte	du	noe	over	farger	i	bildene?		

- Hva	gjør	musikken?	
o Hva	heter	den?		
o Stemning?		

	
- Hvordan	henger	alt	sammen?	Overgang.	
- Tenker	du	at	de	ulike	mediene	sier	det	samme,	eller	bidrar	alle	med	
hver	sin	ting?	

	
Spørsmål	rundt	bevissthet	

- Hvor	mye	har	dere	tenkt	over	tingene	jeg	spurte	om	
- (Hva	tror	dere	læreren	forventer)	
- Mer	spørsmål	rundt	dette.	
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VEDLEGG C 
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VEDLEGG D 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
Jeg skal skrive en masteroppgave ved Universitetet i Oslo der jeg skal se på elevers bruk av 

ulike modaliteter i sammensatte tekster. Det vil si at jeg vil se hvordan elever bruker for 

eksempel tekst og bilde sammen for å skape mening. For å gjøre dette, ønsker jeg å se på de 

digitale tolkningene av lyrikk som skal fremføres i uke 38. Jeg ønsker da å studere digital 

presentasjonen/tolkningen som er laget, og jeg ønsker å snakke med noen elever rundt 

tolkningen de har laget. Intervjuet vil bli tatt opp (kun lydopptak). 

Jeg skal altså ikke filme fremføringen slik jeg skrev i det forrige skrivet. 

 

De som velger å bli med vil bli anonymisert, det vil si at ingen vet hvem de er utenom meg. 

Jeg kommer ikke til å skrive navnene deres eller hvilken skole de går på i oppgaven min. En 

transkribert versjon (en skriftlig versjon) av intervjuet kan hende blir inkludert i oppgava, 

sammen med skjermbilder fra den digitale tolkningen. Navn og andre ting som kan si noe om 

hvem eleven er blir sensurert.  

 

Lydopptak av intervjuet og digital presentasjonen/tolkningen vil bli oppbevart på min PC, 

som er passordbeskyttet og godt passet på, så ingen uvedkommende vil få tilgang til 

informasjonen. Når studien er ferdig (sluttdato er satt til 01.08.2019), blir all data slettet. 

 

Det er helt frivillig å være med i denne studien, og dersom du velger å bli med men 

ombestemmer deg underveis, så er det lov å trekke seg, og du trenger ikke å forklare hvorfor. Å 

være med i studien vil ikke ha noen konsekvenser i forhold til undervisningen eller vurderingen 

av oppgava.  

 

Jeg må ha samtykke fra både elev og foresatt dersom dere ønsker være med. Dersom du eller 

dine foresatte har noen spørsmål så kan dere ta kontakt med meg på mail: 

stineandersen01@outlook.com, eller min veileder ved Universitetet i Oslo, Jonas Bakken: 

jonas.bakken@ils.uio.no. Prosjektet er godkjent fra NSD (Norsk senter for forskningsdata AS), 

som dere også kan ta kontakt med på mail: personverntjenester@nsd.no.  

 

Med vennlig hilsen Stine Andersen 
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Samtykkeerklæring 

Elevens navn: ______________________ 

� Jeg ønsker å være med på prosjektet 

� Jeg ønsker ikke å være med 

 

 

 

(signatur elev)  

 

 

 

(signatur foresatt)  

 


