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Få dansklærerne i gang med e-bøger
Af Trine Ferdinand, danskkonsulent på 
CFU Københavns Professionshøjskolen

På mitcfu.dk vælter det ind 
med e-bøger, der kan lånes 
i klassesæt af alle lærere i 
landet. Som skolebibliotekar 
er du en nøgleperson i 
forhold til at få sat denne 
guldgrube i spil.

På mitcfu.dk vælter det ind med 
e-bøger, der kan lånes i klassesæt af 
alle lærere i landet. Kvalitets e-bøger 
fra forlag som Gyldendal og Høst & 
Søn, der egner sig til fælles litteratur-
læsning i dansk. E-bøger giver nye 
pædagogiske muligheder under 
elevens analysearbejde og i fortolk-
ningsfællesskabet i klassen. 

Du er som skolebibliotekar en nøgle-
person i forhold til at få sat denne 
guldgrube i spil. I artiklen her får du 
serveret både lavpraktiske og pæda-
gogiske argumenter for at anbefale 
e-bøger til dine kolleger. Du får også 
indblik i tre gode multimodale 
e-bøger til udlån, som har et 
interessant samspil mellem 
modaliteter.

Gør e-bøgerne synlige for lærere. Hav 
en e-bog åben, hvor de færdes, så 
de lige kan afprøve den i farten. Skift 
jævnligt titlerne ud. 

De åbenlyse praktiske argumenter:
•   Lærerne kan låne lige så mange 

eksemplarer af en titel, de ønsker. 
•   De kan låne dem, når de vil. 
•   De slipper for bøvlet med at få 

eleverne til at aflevere bøgerne igen.
•   Skolen får ingen dyre regninger.

De pædagogiske argumenter:
•   Eleverne kan lettere arbejde 

tekstnært end i en papirbog.
•   Eleverne kan markere og skrive 

kommentarer direkte i e-bogen, 
mens de læser. De kan fx skygge 
en karakter under læsningen 
eller markere særlige sproglige 
elementer som fx billedsprog. 

•   De kan slå betydningen af ord op i 
den integrerede ordbog, når de har 
brug for det undervejs. 

•   De kan kopiere mindre tekststykker 
og sætte dem ind i et dokument.

•   Elever med læsevanskeligheder kan 
få læst teksten op med fx CD-ord 
eller Intowords.

•   Fortolkningsfællesskabet i klassen 
styrkes, når man sammen kan se i 
bogen på storskærm.

Overlay giver lærerne en 
hånd 
Lærerne kan spare tid og få pædago-
gisk inspiration til at sætte e-bøgerne 
i spil i undervisningen ved at låne 
dem med et pædagogisk overlay. 
Overlays er produceret af CFU’s 
danskkonsulenter rundt om i landet. 
De fleste e-bøger har overlay og en 
tilhørende pædagogisk vejledning, 
som forklarer ideen bag overlayet. 
Et pædagogisk overlay er et lag, som 
er lagt oven på den originale tekst, 

og som består af elevhenvendte 
opgaver, spørgsmål, kommentarer, 
links eller videoklip. Lærere kan også 
selv lave overlay på e-bøger eller 
kopiere konsulenternes overlays og 
arbejde videre med dem. 

De multimodale e-bøger
Der er flere multimodale e-bøger til 
udlån. Det kan være billedbøger eller 
grafiske romaner, hvor billeder spiller 
en central rolle. Der kan også være 
oplæsning fra en skuespiller, som 
tilfører fortællingen et ekstra betyd-
ningslag. Bøger med billeder kan 
vises på storskærm i klassen, så 
elever og lærer let kan tale om dem i 
fællesskab. Det giver gode mulig-
heder fx for dialogisk læsning i 
indskolingen.

Herunder omtaler jeg nærmere tre 
e-bøger med særligt potentiale i 
forhold til det multimodale. De er alle 
til indskoling/mellemtrin. Der findes 
også gode titler til udskolingen fx Elin 
under havet eller Lejren.

Samspillet mellem billede og tekst er 
et helt centralt aspekt i undersøgel-

TEma: mULTimODEL børnE- Og UngDOmSLiTTEraTUr 
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sen af multimodal litteratur. Hvad 
formidles gennem den skrevne 
tekst, og hvad formidles gennem 
billederne? Er samspillet symmetrisk, 
udvidende eller udfordrende? Det 
er særlig interessant litterært, hvis 
billede og tekst udfordrer hinanden 
og får os til at undres.

E-bogen Historien om Ib Madsen af 
mett Eike neerlin er et særlig godt 
eksempel på en billedbog med et 
udfordrende samspil. Den skrevne 
tekst giver indtryk af, at den drejer 
sig om en glad dreng, der har venner, 
en kærlig familie og en klasselærer, 
der bekymrer sig om ham, men 
billederne fortæller en helt anden 
historie. Billederne giver indtryk af en 
dreng, der er ked af det og isoleret 
fra klassekammerater, lærer eller 
familie. For at gøre eleverne bevidste 
om dette samspil, kan læreren først 
læse teksten uden billeder højt for 
klassen, og bagefter læse den med 
billeder. når de læser den 2. gang 
kan de læse den med et overlay med 
spørgsmål, der netop har fokus på 
det udfordrende samspil. Bogen 
passer til 2.-5. klasse.

Opslag i Historien om Ib Madsen, hvor tekst og billede udfordrer 
hinanden. Teksten fortæller, at Ib er så heldig at sidde alene i toget 
på vej til lejrskole, men på billedet ser han ensom og ked af det ud. 

Et af de fantastiske billeder i Garmanns Gade, hvor tekst og billede fortæller meget 
forskellige historier og både udvider og udfordrer vores forståelse af den.
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Oplæsning af Thomas 
Winding
Der findes flere e-bøger, hvor teksten 
kan høres læst højt af professionelle 
skuespillere. Stemmen tilfører fortæl-
lingen endnu en betydningsbærende 
modalitet, som er værd at undersøge. 
På mitcfu.dk findes e-bogen Min lille 
hund Mester og andre dyr af Thomas 
Winding. Det er en fin lille bog om 
hunden Mester, der har det med at 
bestemme alting. Mester flytter ind 
hos den noget modvillige forfatter, 
og medens de småskændes, fortæller 
forfatteren ti dyrehistorier. Thomas 
Winding læser fortællingen højt med 
sin velkendte og karakteristiske 
stemme, som alle børn fortjener at 
opleve. Eleverne kan så overveje 
betydningen af hans stemmeføring 
for deres oplevelse af fortællingen. 
bogen passer til 0.-2. klasse. 

Et andet interessant eksempel på 
multimodal børnelitteratur er 
e-bogen Garmanns Gade af Stian 

Hole, som også kan lånes på mitcfu.
dk. Den rummer hele tre modaliteter, 
nemlig tekst, billeder og oplæsning. 
Bogen er en del af Garmanntrilogien, 
hvor Stian Hole både skriver teksten 
og skaber de fantastiske billeder, 
hvilket giver et usædvanlig helstøbt 
samspil mellem tekst og billeder. 
Billederne er fulde af detaljer og 
symbolske betydninger, som ikke 
omtales nærmere i teksten, men som 
i høj grad bidrager til oplevelsen af 
fortællingen. Der er udarbejdet et 
overlay til e-bogen med fokus på 
tekst og billeder. E-bogen passer 
godt til 1.-4. klasse, men mennesker i 
alle aldre vil nyde den.

Der kommer hele tiden nye titler til, 
så hold øje inde på mitcfu.dk. Lav evt. 
jævnligt en søgning på alle e-bøger 
og vælg at se de nyeste først. 

Få mere råd og vejledning om 
e-bøger på dit lokale CFU eller på 
Læringsfestivalen/Skolemessen


