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Indledning 

De digitale medier udfordrer børnelitteraturen i disse år. Børnelitteraturens medie1 har primært 

været bogen, men der er tegn på, at det er ved at ændre sig. Den hastigt voksende udbredelse af 

de populære lette tabletcomputere, som fx en iPad, har medført, at der udkommer flere og flere 

digitale børnelitterære fortællinger2, som skal opleves på en tablet. De købes i online butikker og 

hentes ned som digitale applikationer, også kaldet app. Disse digitale børnelitterære fortællinger 

er indtil videre hovedsagligt blevet produceret på baggrund af allerede eksisterende billedbøger. 

Billeder og den skriftlige fortælling er ofte identisk med billedbogens, men der er stor forskel på 

hvordan og i hvor høj grad, de gør brug af det nye medies muligheder for at formidle betydning 

gennem fx lyde, musik, animationer og for at involvere læseren gennem interaktivitet3. 

Blandt nyere billedbøger er der en tendens til at udfordre læserne gennem et eksperimenterende 

samspil mellem billeder og skrift, der lægger op til flertydige og åbne tolkninger. Det er denne 

form for børnelitteratur, jeg er interesseret i at undersøge, hvordan påvirkes, når de ændrer 

medie.  

Børnelitteratur og særligt billedbøger bliver ofte læst i en eller anden form for samvær mellem 

børn og voksne. For de mindre børn kan de voksne være en forudsætning for at få læst den 

skriftlige fortælling højt. For de større børn kan læsningen foregå som en del af 

litteraturundervisningen i grundskolen. I begge tilfælde er der mulighed for at der etableres et 

fortolkningsfællesskab mellem børn og voksne. Det er et forhold, som børnebogsforskere som fx 

Barbara Wall (1991) mener viser sig ved, at der i børnebøger ofte er en implicit dobbelt 

henvendelse til børn og voksne4. Der kan både identificeres en implicit barnelæser og en implicit 

voksenlæser. De implicitte læsere omtales derfor i pluralis i dette speciale. Det er et forhold som 

producenter, udgivere og formidlere er mere eller mindre bevidste om, når de producerer og 

                                                           
1
 Jeg definerer begrebet medie senere i afsnittet Det digitale medie.  

2
 Det er hvad, jeg foreløbig kalder dem. Senere benævner jeg dem dimb-fortællinger, som er en forkortelse af digitale 

interaktive multimodale børnelitterære fortællinger. Det forklarer og definerer jeg i afsnittet Definition af dimb-
fortælling 
3
 Jeg definerer begrebet nærmere i afsnittet Det interaktive. 

4
 Det uddyber jeg nærmere i afsnittet Den dobbelte henvendelse 



Trine Ferdinand  Digital Børnelitteratur – Nye former for oplevelse og fortolkningsfællesskaber DPU sommer 2013  
 Speciale på cand. pæd. i didaktik mshp. dansk 

5 
 

udvælger børnelitteratur. Men hvordan forholder det sig med denne dobbelte tiltale i de digitale 

børnelitterære fortællinger? Hvilke former for fortolkningsfællesskaber inviterer de til? 

Rundt om digitale børnelitterære fortællinger er der indlejret et funktionelt design, der tilbyder 

læseren nogle særlige muligheder for at opleve, læse, påvirke, digte med på og navigere rundt i 

fortællingen. Disse muligheder er afgørende for, hvordan læserne kan være fælles om at læse og 

fortolke fortællingen.  I det funktionelle design omkring fortællingen er der på den måde indlejret 

en implicit opfattelse af en bruger, som ligeledes både kan være et barn og en voksen. Jeg er 

interesseret i at afdække de implicitte læsere i selve fortællingen og de implicitte brugere i det 

funktionelle design omkring fortællingen og at undersøge, hvordan de forholder sig til hinanden.  

Jeg har udvalgt tre eksempler på digitale børnelitterære fortællinger, som skal være specialets 

analyseobjekter. De er alle tre fremmedsprogede, da der på dansk ikke findes nogen digitale 

børnelitterære fortællinger, som i min optik rummer et interessant litterært og didaktisk 

potentiale i forhold til litteraturundervisningen i den danske grundskole, eller som udnytter det 

digitale medies muligheder på en interessant måde.  

Jeg har udvalgt tre udenlandske eksempler: 

 Garmanns Sommer (2011) af Stian Hole, hvor sproget er norsk 

 The Heart and the Bottle (2010) af Oliver Jeffers, hvor sproget er engelsk 

 It Was a Cold, Dark Night (2013) af Tim Hopgood, hvor sproget er engelsk 

Garmanns Sommer er primært valgt på grund af sine litterære kvaliteter, som gør den oplagt at 

inddrage i litteraturundervisningen i den danske grundskole, hvor den samtidig kan være med til at 

opfylde kravet om at undervise i nabosprogene. Den er ikke specielt avanceret i sin måde at 

udnytte digitale medies potentiale. Det er til gengæld de to engelsksprogede fortællinger. De er 

begge på det digitale område avancerede og nytænkende på hver deres måde. Jeg vælger at gå i 

dybden med analysen af fortællingen i Garmanns Sommer, hvor jeg i forhold til de to 

engelsksprogede eksempler mest koncentrerer mig om analysen af det særlige ved den digitale 

form, nemlig den narrative og meddigtende interaktivitet i selve fortællingen og det funktionelle 

design omkring den. 
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Problemformulering 

Min problemformulering lyder på den baggrund således: 

Hvilke former for fortolkningsfællesskaber mellem børn og voksne kan digitale børnelitterære 

fortællinger lægge op til? Herunder hvilke implicitte læsere og implicitte brugere kan identificeres i 

selve fortællingen og i det funktionelle design omkring den, og hvordan korresponderer de med 

hinanden? Hvorledes kan digitale børnelitterære fortællinger bidrage til at udvikle grundskole-

elever som litteraturlæsere? 

Specialets struktur og metode  

Specialet er delt i fire hovedafsnit: Indledende afsnit, teoriafsnit, analyseafsnit, konklusion og 

litteraturdidaktisk perspektiv. I teoriafsnittet karakteriserer og definerer jeg mine analyseobjekter, 

samtidig med at jeg introducerer, nuancerer og definerer centrale begreber. Undervejs har jeg 

udviklet flere begreber, da der ikke eksisterer et veletableret fagsprog omkring denne type 

fortællinger. Det har især drejet sig om begreber i forhold til animationer og interaktivitet. 

Derudover tager jeg udgangspunkt i narratologiske og socialsemiotiske analysebegreber, som jeg i 

nogen tilfælde har tilpasset de særlige analyseobjekter. I analyseafsnittet analyserer jeg de tre 

digitale børnelitterære fortællinger hver for sig. Hver analyse består af en præsentation, en 

undersøgelse af de implicitte brugere i det funktionelle design og en undersøgelse af de implicitte 

læsere i fortællingen. Hver analyse afsluttes med en konklusion. I konklusionsafsnittet besvarer jeg 

problemformuleringens første del, der drejer sig om hvilke former for fortolkningsfællesskaber 

mellem børn og voksne digitale børnelitterære fortællinger kan lægge op til. Jeg afslutter specialet 

med et litteraturdidaktisk perspektiverende afsnit, hvor jeg forholder mig til 

problemformuleringens anden del, der drejer sig om hvordan disse digitale børnelitterære 

fortællinger kan bidrage til at udvikle grundskoleelever som litteraturlæsere. Her redegør jeg for 

mit receptionsteoretiske litteraturpædagogiske udgangspunkt og hvilke didaktiske perspektiver, 

der i særlig grad kunne være interessante i denne sammenhæng. Jeg har fokus på begreberne 

meddigtning og remediering. 
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Teoretiske overblik 

Mit overordnede teoretiske udgangspunkt er receptionsteoretisk både i analysen og i den 

litteraturdidaktiske perspektivering. Litteraturteoretisk er min hovedteoretiker Wolfgang Iser 

(1978a, 1978b; 1981), som er grundlaget for min forståelse af overordnede begreber som 

litteratur og den implicitte læser. I det afsluttende litteraturdidaktiske afsnit inddrager jeg danske 

litteraturpædagoger som Bo Steffensen (2005), Vibeke Hetmar (1996) og Ayoe Quist Henkel (2011, 

2012a, 2012b). De analyseredskaber jeg anvender for at afdække de implicitte læsere og brugere 

er socialsemiotiske og narratologiske. Mine socialsemiotiske hovedteoretikere er Gynther Kress 

(2010; 2006) og Theo van Leeuwen (1999) i forhold til begreber som multimodalitet, synsvinkel, 

synshøjde og social afstand. Jeg inddrager desuden Jeppe Bundsgaards definitioner (2005, 2009; 

2007) af modaliteter, modus, medie og interaktivitet. Fra narratologien henter jeg begrebet 

fokalisering for at afdække fortælleforholdet i den skriftlige fortælling. I forhold til at indkredse det 

multimodale samspil i litterære tekster, tager jeg afsæt i billedbogsforsker Maria Nikolajevas 

(2001, 2004) kategorier for forholdet mellem billede og skrift. Derudover inddrager jeg den danske 

børnelitteraturforsker Nina Christensen (2002, 2003, 2005, 2012) og de historiske syn på barnet og 

barndommen, hun har udledt gennem sin forskning. I forhold til den dobbelte henvendelse i 

børnelitteratur inddrager jeg den engelske forsker Barbara Walls begreb om dual adress (1991) og 

Carole Scotts begreb om collaborative relationship (1999). 

Specialets analyseobjekter 

Det første spørgsmål, der opstod, da jeg begyndte at beskæftige mig med denne særlige type 

tekster, var, hvad jeg egentlig skulle kalde dem. De har endnu ikke en fastforankret benævnelse. I 

App Store er de placeret i kategorien Bøger, og tilsvarende digitale fagtekster omtales flere steder 

som ibøger, hvor i´et står for interaktiv. I den benævnelse lægges der øjensynligt vægt på det 

genkendelige fra bogmediet, nemlig det, at man også her kan ´bladre´ mellem sider. Man kunne i 

forlængelse heraf kalde dette speciales analyseobjekter for ibilledbøger, da deres ophav er 

eksisterende billedbøger. Det, mener jeg dog, er for upræcis en betegnelse, der ikke formidler 

tilstrækkeligt om disse teksters særpræg. Foreløbig har jeg omtalt analyseobjekterne som digitale 

børnelitterære fortællinger, men det er ikke tilstrækkeligt betegnende. De er på samme tid 

multimodale og interaktive. De kan således mere præcist omtales som digitale interaktive 

multimodale børnelitterære fortællinger. Jeg vil herfra bruge begrebet dimb-fortællinger. For at 
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forstå, hvad der ligger bag hver enkelt af disse adjektiviske betegnelser, kræver det, at alle 

begreberne foldes ud og defineres nærmere. Derfor vil den første del af teoriafsnittet fokusere på 

disse begreber. Jeg afslutter denne del af teoriafsnittet med at definere begrebet dimb-fortælling 

på side 16. 

Det børnelitterære 

Jeg vil begynde med begrebet børnelitterær, som Torben Weinreich definerer således i sin bog 

Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik:  

Børnelitteratur er litteratur, som er skrevet og udgivet for børn,...Børnelitteraturen afskiller 

sig fra voksenlitteratur ved, at det er et barn, som er den indskrevne læser. 5Barnet er 

således et vilkår, forfatteren bevidst eller ubevidst forholder sig til i sin skabelsesproces 

(1999, s. 132). 

Weinreich pointerer, at børnelitteratur har barnet som den implicitte læser af teksten, og at det er 

litteratur. Det kræver en nærmere definition af begrebet litteratur. Wolfgang Iser fremhæver 

litterære teksters særlige karakter. Iser pointerer, at en litterær tekst er særlig, da den 

”konstituerer sit objekt” (Iser et al., 1981, s. 106). Det vil sige, at den fremstiller fiktive objekter, 

som ikke refererer direkte til objekter i den virkelige verden. Der er genkendelige elementer fra 

den virkelige verden, men de er anderledes sammensat, dvs. ”de konstituerer en for os 

tilsyneladende velkendt verden i en afvigende for os uvant form” (ibid., s.107). Den litterære tekst 

stiller på den måde nye indsigter og perspektiver til rådighed, der kan realiseres, når læseren 

reagerer med sin subjektive bevidsthed på den fremstillede verden. Opsummerende vil jeg 

definerer den litterære tekst således:  

Den litterære tekst er fiktiv og dermed ikke en fremstilling af virkeligheden i et 1:1 forhold, og den 

adskiller sig fra læserens hverdagserfaringer ved at fremstille genkendelige elementer i en ny form 

og sammensætning, som derigennem åbner for nye perspektiver.  

Det er her centralt at pointere, at jeg på linje med Bo Steffensen (2005), ikke opfatter det fiktive 

eller litterære som iboende i teksten, men som en læseform læseren vælger. 

                                                           
5
 Torben Weinreich anvender begrebet den indskrevne læser. Jeg tager udgangspunkt i Isers begreb den implicitte 

læser, hvilket jeg uddyber i afsnittet De implicitte læsere. 
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Dimb-fortællinger er således kendetegnet ved at være børnelitterære, hvilket peger på dem som 

fiktive tekster skrevet til børn. 

Det digitale medie 

Når jeg anvender adjektivet digital i forhold til dimb-fortællingerne, så betyder det, at fortællingen 

konkret eksisterer i en digital form, der kun kan realiseres på et medie med en skærm og nogle 

højtalere. Begrebet medie anvendes i daglig tale i mange betydninger, hvilket gør det nødvendigt 

at definere begrebet mere præcist. Jeg vil anvende Jeppe Bundsgaards definition, som den 

fremgår af hans ph.d. afhandling Bidrag til danskfagets it-didaktik : med særligt henblik på 

kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen (2005), hvor medie 

defineres som ”den konkrete fysiske substans, det objekt, som mærker sættes eller formes i.”  

(ibid., s. 64). Bundsgaard forklarer begrebet mærker med et eksempel. For et papir med 

blyantsskrift på er papiret mediet, og blyantstøvet er mærker (ibid., s. 63)..  Bundsgaard anvender 

begrebet bæremedium i stedet for medie, men jeg vælger dog at anvende det mere almindeligt 

anvendte begreb medie. De redskaber, de regler og den viden, der er involveret i at afsætte 

mærkerne, kalder Bundsgaard for kommunikationsteknologi.  

I forbindelse med dimb-fortællinger i dette speciale vil jeg betegne mediet som selve den 

trykfølsomme tabletcomputer skærm, mærkerne som både lysprikkerne på skærmen, som danner 

skrift og billeder, og lyden, som kommer ud af højtalerne. Bundsgaard betragter luften som medie 

for lyden, og skærmen som medie for lys (ibid., s. 63). Dette er jeg ikke uenig i, men jeg mener, at 

lydens medie både må betragtes som tabletcomputeren og luften, og at lysets medie både er 

skærmen og luften, der bærer lysbølgerne til vores øjne. Men det interessante i forhold til dimb- 

fortællinger er, hvilke potentialer og begrænsninger tabletcomputeren som medie giver.  

Tabletcomputeren som medie 

Det særlige ved en tabletcomputer er bl.a., at den er let og handy. Chris Stevens hævder i sin bog 

Designing for the iPad (2011, s. 20), at den lægger op til ”casual computing”. Tablettens 

håndterbare form gør, at computeren kan anvendes i situationer, hvor det ikke tidligere var 

oplagt. Den kan let tages med rundt der, hvor mennesker normalt opholder sig. Det kan fx være at 

sidde med den i sofaen, i toget, ved spisebordet, på gulvtæppet, i sengen eller ude i naturen. Den 

er ikke som en mere traditionel computer bundet til et bord og en stol. En tabletcomputer kan 

tages med overalt, hvor mennesker normalt færdes. Det kan påvirke, hvor læsning af og 
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fortolkningsfællesskabet omkring den digitale børnelitteratur foregår. IPaden kan tages med 

derhen, hvor mange tidligere har læst papirbøger. Det er en væsentlig årsag til, at den er ved at 

udvikle sig til et populært læsemedie.  

Det andet særlige ved en tabletcomputer er, at den kan reagere på vores kropslige interaktion på 

sofistikerede måder. Den har en trykfølsom skærm, hvor man skal bruge fingre til at røre ved 

billedelementer på skærmen. Man kan bevæge sin finger rundt på skærmen og derved trække i 

billedelementer. Man kan forstørre og formindske billedelementer med fingrene. Ydermere kan 

tabletten reagere på menneskets fysiske interaktion med den ved, at man ryster, vipper, roterer 

eller drejer den. Den har en indbygget kommunikationsteknologi, hvor den registrerer i hvilken 

position, den er. Den kan optage og afspille lyd. Disse indlejrede kommunikationsteknologier giver 

brugeren mulighed for at være interaktiv med teksten på en umiddelbar kropslig og involverende 

måde. I forhold til dimb-fortællinger er det interessant i hvilket omfang disse 

kommunikationsteknologier udnyttes til at fortælle med, hvilken rolle det sætter læseren i, og 

hvilken forestilling om læseren, de implicit peger på.  

Selve mediet, tabletcomputeren, peger på en bestemt brugssituation. Dens skærmformat er 

relativt lille, og den kan kun reagere på én persons fingre ad gangen. På den måde lægger mediet 

op til hovedsagelig individuel brug.  

Den interaktive tavle som medie 

En tabletcomputer kan kobles til en stor skærm som fx en interaktiv tavle, hvilket gør det muligt at 

opleve dimb-fortællinger i en større gruppe fx i en skoleklasse. Interaktive tavler hænger 

efterhånden i mange klasselokaler rundt om i Danmark, og den udvikling ser ikke ud til at aftage. 

De har sandsynligvis om få år erstattet de grønne kridttavler. En interaktiv tavle kan kompensere 

for tabletcomputerens individuelle brugspotentiale, og den giver dermed bedre mulighed for at 

inddrage dimb- fortællinger i litteraturundervisningen, da de kan opleves i større fællesskaber. Det 

er dog væsentligt at bemærke, at de fysiske interaktionsmuligheder som fx at ryste og vippe 

skærmen, ikke er mulige at overføre til den store skærm. 

Det interaktive  

Dimb-fortællinger er interaktive. Jeppe Bundsgaard har denne brede definition af interaktivitet: 

”…en tekst [der] afhænger af input eller valg fra konsumentens side” (2005, s. 76). Konsumenten 



Trine Ferdinand  Digital Børnelitteratur – Nye former for oplevelse og fortolkningsfællesskaber DPU sommer 2013  
 Speciale på cand. pæd. i didaktik mshp. dansk 

11 
 

kan i denne sammenhæng betragtes som læseren. Teksten er således interaktiv, hvis den er 

afhængig af læserens input eller valg.  

I forhold til dimb-fortællinger er det afgørende at skelne mellem, hvilket formål interaktiviteten 

har. Derfor har jeg udviklet følgende typer, der peger på nogle forskellige typer af formål: et 

funktionelt formål, der relaterer sig til brugerens funktionelle omgang med teksten, et narrativt 

formål, hvor interaktiviteten er en del af selve fortællingen og giver læseren mulighed for at 

påvirke fortællingen, og et meddigtende6 formål, hvor læseren er meddigter af teksten.   

Den funktionelle interaktivitet er en væsentlig del af funktionelle design omkring fortællingen. .  

De funktionelle design omkring dimb-fortællinger er en udviklingsfase, hvor mange muligheder 

afprøves. Et af formålene med dette speciale er at blive klogere på potentialet og 

begrænsningerne ved forskellige funktionelle design. 

Narrativ interaktivitet drejer sig om, at læserens fysiske interaktion med skærmen påvirker og 

determinerer fortællingen, fx når læseren kan få elementer til at vise sig i, når skærmen røres, 

eller læseren sætter gang i en handling, eller der afspilles en lyd, når man rører en genstand i 

billedet. Den narrative interaktivitet er ofte knyttet tæt sammen med animerede billedelementer, 

som læseren sætter i gang. I forhold til den narrative interaktivitet er det relevant at vurdere, 

hvilke elementer der er gjort interaktive, hvad formålet er, og hvad der sker, når læseren er 

interaktiv med dem. Det drejer sig om, hvordan læseren involveres, og hvilke roller de narrative 

interaktive elementer spiller i fortællingen.  

Interaktiviteten kan have et meddigtende formål. Man kan sige, at rollefordelingen i forhold til 

interaktiviteten vendes om. Læseren bliver her til producent og sættes i digterens sted. Læseren er 

altså ikke blot ”konsument” som i Bundsgaards definition. Interaktivitet kan derfor i forbindelse 

med dimb-fortællinger mere præcist defineres således: interaktivitet i en tekst er, når den kan 

påvirkes, er afhængig af eller kan meddigtes af læseren. 

Meddigtende interaktivitet kræver, at der er en kommunikationsteknologi indlejret i teksten, så 

læseren kan skabe noget, som på en eller anden måde har forbindelse til fortællingen. 

                                                           
6
 Jeg læner mig op ad Vibeke Hetmars definition af begrebet meddigtning, som jeg redegør for i afsnittet 

Litteraturdidaktisk perspektiv på side 86. 



Trine Ferdinand  Digital Børnelitteratur – Nye former for oplevelse og fortolkningsfællesskaber DPU sommer 2013  
 Speciale på cand. pæd. i didaktik mshp. dansk 

12 
 

Meddigtende aktiviteter kan enten være narrative, hvor de er en integreret del af fortællingen, 

eller en del af en supplerende aktivitet, som ligger uden for selve fortællingen. Hvis den 

meddigtende aktivitet er integreret i fortællingen og direkte påvirker eller determinerer 

fortællingens udtryk eller forløb, kan det for eksempel være at tegne en tegning, komponere 

noget musik eller optage lyde eller sin egen stemme. De narrative meddigtninger kan 

efterfølgende spille en rolle i fortællingen. Den narrativ meddigtning kan tildele læseren en rolle i 

fortællingen i en 1. persons synsvinkel. Læseren overtager hovedpersonens rolle for en stund. 

Meddigtning som supplerende aktivitet stiller resurser fra fortællingen til rådighed for læserens 

meddigtning. Denne form er således ikke knyttet lige så tæt til fortællingen som den narrative 

interaktivitet.  

Interaktiviteten involverer umiddelbart læseren mere konkret og fysisk end en bog. Det er dog 

væsentligt at pointere, at interaktivitet ikke er forbeholdt det digitale medie og ikke er et nyt 

fænomen. De såkaldte Pop-up bøger er ligeledes yderst interaktive med billeder, der folder sig ud i 

3D, flapper, man kan hive i, og sågar indlejret musik. De er dog ofte forbeholdt de få, hvorimod 

dimb-fortællinger er mere umiddelbart tilgængelige, hvis man altså først har en iPad, og lettere at 

distribuere. 

Det multimodale 

Et karakteristisk træk ved dimb-fortællinger er, at de er multimodale, dvs. de formidler betydning 

gennem et samspil mellem flere udtryksformer. Dette er et centralt begreb, der kræver en 

teoretisk uddybning. 

Det leder mig til at introducere den socialsemiotiske teori, som er den teoretiske baggrund for 

begreber som multimodalitet, synsvinkler, synshøjde og social afstand.  

Modalitet og modus 

Dimb-fortællinger er kendetegnet ved at formidle mening på mange måder. Et centralt begreb i 

den forbindelse er det engelske begreb mode. Ifølge Gunther Kress organiserer semiotiske 

resurser sig i modes (2010). 

Gunther Kress definerer mode således:  
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Mode is a socially shaped and cultural given semiotic resource for making meaning. Image, writing, 

layout, music, gesture, speech, moving image, soundtrack and 3D objects are examples of modes used 

in representation and communication. (2010, s. 79) 

Et mode er i denne forståelse en samling af kulturelt og socialt motiverede semiotiske resurser, 

der står til rådighed for at producere mening. Kress giver nogle konkrete eksempler på modes. Det 

kan være vanskeligt at afgøre, hvilken logik, der kæder disse eksempler sammen, fx betegner 

skrivning (”writing”) og tale (”speech”) en handling, hvorimod billede (”image”) kan betragtes som 

farvepigmenter på papir eller lysprikker på en skærm.  

Bundsgaard (2005) nuancerer forståelsen af begrebet mode, som han oversætter til dansk og 

opdeler i to begreber modalitet og modus. Ifølge Bundsgaard er modalitet er et bredt begreb, der 

dækker over alle træk ved en ytring, der er forbundet med at producere og konsumere den (ibid., 

s. 81). Begrebet har derudover andre betydninger på dansk, fx anvendes begrebet inden for 

sprogvidenskaben i forbindelse med modalverberne, at ville, kunne osv. (Hansen, 2011), og inden 

for litteraturforskningen som et begreb for i hvilken grad et udsagn kan hævdes at være tæt på 

virkeligheden (Kress & Leeuwen, 2006, s. 154; Nikolajeva, 2004, s. 236). 

Modus er i Bundsgaards terminologi en del af modaliteten. Modus er et træk ved en tekst, fx at 

den er skriftlig, som nøje hænger sammen med en handling fx skrivning. Bundsgaard opsummerer 

betydningen i denne definition: 

Modus er de regler en tekst mærkes hhv. perciperes med. Modus er et træk ved teksten som 

afhænger af hvordan den er mærket og skal perciperes (Bundsgaard 2005, s. 82). 

Bundsgaard kommer med følgende eksempler på modi, der er relevante i forhold til tekster:  

Det vil sige at en tekst som består af bogstaver der kan læses som ord og ytringer, er skriftlig; 

en tekst der består af lyde der kan opfattes som ord, er talesproglig; en tekst der består af 

farver og kan opfattes som en afbildning af noget, er figurativ; en tekst som består af farver 

der skifter og kan opfattes som en afbildning af "levende" figurer, er filmisk osv. (ibid., s. 83). 

Bundsgaard giver nedenstående oversigt over eksempler på forskellige modaliteter og modi, der 

er relevante i forhold til tekster. Begreberne i skemaet kan anvendes til at omtale det, man gør, 

når man hhv. producerer(digter) og konsumerer(læser) tekster og det, teksten konkret består 

af(mærker), og det særlige træk ved teksten (tekstmodus). På baggrund af Bundsgaards logik har 

jeg tilføjet flere modaliteter, som er relevante i forhold til dimb-fortællinger. Mine tilføjelser står 
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med rød skrift. I Bundsgaards skema skelner han mellem ”Billeder der ligner” og ”Billeder der ikke 

ligner”. Disse to kategorier har jeg valgt at slå sammen til én, da det er et aspekt ved alle 

modaliteter, at de kan være mere eller mindre virkelighedstro. Desuden har jeg tilføjet en kolonne 

ude til højre, hvor jeg navngiver modaliteten, så det bliver tydeligt, hvilken modalitet, jeg refererer 

til i specialet. Modalitetens navn er således en samlet betegnelse for mærke, produktion, 

konsumption og tekstmodus. 

Mærker Produktion Konsumption Tekstmodus Modalitet 

Bogstaver som fx 

pigment på papir 

eller lysprikker på 

skærm 

Skrive Læse Skriftlig Skrift 

Luftbølger  Tale Lytte Talt Tale 

Luftbølger  Spille  Lytte  Musikalsk Musik 

Luftbølger  Nogen eller noget 

bevæger sig 

Lytte  Lydlig  Lyde  

Lysprikker på en 

skærm eller 

farvepigment på 

papir 

Tegne/male/afbilde/ 

 

Se Figurativ Billede  

Lysprikker på en 

skærm 

Filme Se Filmisk Film  

Lysprikker på skærm Animere  Se Animeret Animation  

Skema Skematisere Læse Skematisk Skema  

Ikon Ikonografere Læse Ikonisk/ikonografisk Ikon 

 Fig 1. Bundsgaards oversigt over eksempler på forskellige modaliteter med mine tilføjelser efter samme logik, som er 

skrevet med rød skrift (2005, s. 83) 

Multimodalitet 

Begrebet multimodalitet skal forstås i forlængelse af begrebet modalitet. Multimodalitet drejer sig 

om, hvorledes flere modaliteter spiller sammen og danner et samlet udtryk. Theo van Leeuwen 
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definerer multimodalitet således: ”The combination of different modes – for example, language 

and music – in a communicative artefact or event.” (2005, s. 281).  

I analysen af multimodale tekster opstår spørgsmålet om, hvorvidt hver modalitet skal analyseres 

separat eller i sammenhæng med hinanden, eller sagt på en anden måde; om teksten er summen 

af dens enkelte dele, eller om de enkelte modaliteter interagerer og påvirker hinanden på så 

komplekse måder, at teksten er mere end summen af de enkelte modaliteter. Jeg hælder til den 

sidste opfattelse. Jeg ser på linje med Kress og van Leeuwen en multimodal tekst som en tekst, der 

integrerer flere modaliteter, der tilsammen danner et komplekst udtryk, som er mere end 

summen af de enkelte modaliteter (2006, s. 177). Men jeg anerkender samtidig, at det kan være 

givende at fokusere på en enkelt modalitet ad gangen. 

Kress og van Leeuwen opfatter integration af forskellige modaliteter som styret af to overordnede 

logikker. Den ene er spatial, hvor elementerne i teksten er til stede i et rum som fx i billeder. Den 

anden logik er temporal, hvor elementerne udfolder sig over et vist tidsrum, som det fx er 

tilfældet for animerede billeder, tale, skrift, lyde og musik. I dimb-fortællinger er begge logikker til 

stede, da de ofte involverer flere af de nævnte modaliteter. 

Spørgsmålet er så, hvorledes dette samspil mellem de forskellige modaliteter kan karakteriseres. 

Her vil jeg vende mig mod billedbogsforskeren Maria Nikolajeva, som har udviklet nogle 

kategorier, der er beregnet til at karakterisere forholdet mellem billeder og skrift i billedbøger 

(2004, s. 26).  

Jeg mener, Nikolajevas kategorier ikke kun kan anvendes i forhold til samspillet mellem 

modaliteterne skrift og billede, men i princippet kan anvendes på samspillet mellem alle former 

for modaliteter, der formidler betydning i en litterær tekst. Jeg har således omformuleret 

Nikolajevas kategorier, så de karakteriserer relationen mellem enhver modalitet i en litterær tekst: 

 Symmetrisk forhold: To eller flere modaliteter udtrykker grundlæggende den samme 

betydning. De fortæller parallelle historier og skaber dermed redundans. 

 Kompletterende forhold: To eller flere modaliteter kompletterer hinanden. De udfylder 

hinandens huller og kompenserer for hinandens utilstrækkeligheder.  
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 Kontrapunktisk forhold: To eller flere modaliteter står i et kontrapunktisk forhold til 

hinanden, således at de sætter spørgsmålstegn ved hinandens betydninger på en 

spændende og kreativ måde, der opfordrer til flertydig og åben tolkning. 

 Ambivalent forhold: To eller flere modaliteter står i et konfliktfyldt forhold til hinanden. Der 

skabes forvirring og usikkerhed. 

Nikolajeva har yderligere en kategori, ekspanderende forhold, som dækker over, at skift og billede 

forstærker hinanden. Det mener jeg dog ligger så tæt op ad kategorien komplementerende 

forhold, at jeg har valgt at udelade den.   

Det kontrapunktiske forhold er den kategori, der afspejler, at Nikolajevas kategorier er beregnet til 

litterære tekster. Det er ifølge Nikolajeva (2004, s. 44) denne kategor, der peger på et særligt 

litterært potentiale ved teksten, da det er dette samspil, der kan få læseren til at undres og derved 

åbner op for flertydige tolkninger. Det udfordrer læseren og kræver en forståelse for, at litteratur 

er fiktion og ikke skal opfattes som en 1:1 reference til virkeligheden. På den måde peger 

kontrapunktiske samspil i fortællinger på en implicit læser, der kan forstå og acceptere det 

mærkelige, og som kan forstå ytringer i overført betydning.  

Animationer 

Animerede billedelementer er noget særegent ved dimb-fortællinger, derfor vil jeg her kort 

beskrive begrebet og dets mulige betydninger og funktioner. Animationer kan betragtes som en 

modalitet, jf. skemaet i fig. 1.  De er enkelte billedelementer, der bevæger sig. 

Billeder er organiseret ud fra en spatial logik. Det gælder også for animationer, men dog på en 

anderledes måde end billeder. Animationen kan enten forblive på det samme sted eller den kan 

flytte sig fra et sted til et andet i billedet. Jeg skelner mellem immobile animationer, der forbliver 

på sammen sted, og de mobile, der flytter sig rundt i billedet. De immobile animationer er ikke så 

iøjnefaldende som de mobile. 

Ud over den spatiale logik så er animationer organiseret efter den temporale logik. Animationer 

har et tidsligt forløb, da det tager tid at udføre en bevægelse. Animationens tidsforløb kan enten 

være afgrænset til en bestemt længde, hvor animationen udspiller en handling, der har en start og 
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en slutning. Dem kalder jeg endelige animationer. Eller animationen kan fortsætte i uendelighed 

uden en egentlig afslutning. Dem kalder jeg for uendelige animationer.  

Animationer kan aktiveres automatisk dvs. de sættes i gang uden, modtageren interagerer med 

teksten. Dem betegner jeg som automatiske animationer.  Alternativt kan animationen skulle 

aktiveres af modtageren, som fx skal berøre billedelementet på skærmen for at sætte animationen 

i gang. Dem betegner jeg som interaktive animationer.  

Det er ofte de endelige animationer, læseren kan være interaktive med og kickstarte en handling i 

fortællingen, hvorimod de uendelige oftest er automatiske. 

Bevægelse fanger læserens opmærksomhed. De animerede billedelementer tiltrækker sig 

uundgåeligt særlig opmærksomhed. Det er nærmest umuligt at ignorere et objekt, der bevæger 

sig. Animationer påvirker, hvad vi ser først i billedet. Der er dog forskel på, hvor dominerende 

animationerne er. 

Betydningen af den enkelte animation påvirkes af overstående aspekter, men den skal i 

forlængelse af en socialsemiotisk tilgang altid vurderes i forhold til den konkrete sociale og 

kulturelle kontekst, den er en del af.  

Fortælling 

Jeg kalder mine analyseobjekter for fortællinger, da alle teksterne har nogle grundlæggende træk 

fra en fortælling(Hejlsted, 2007). Her tænker jeg på, at de alle har et narrativt forløb med en start, 

en midte og en slutning, og at de alle har en fortæller. Det er særlig det sidst forhold, jeg 

beskæftiger mig med, da det er helt fundamentalt for udledningen af de implicitte læsere, at man 

forholder sig til hvem, der taler, og hvem der tales til i fortællingen. Narratologien er læren om 

fortællingens elementer på tværs af medier og modaliteter, hvilket gør begreber fra denne 

litteraturteoretiske tilgang anvendelige i denne sammenhæng.  

Definition af dimb-fortælling 

På baggrund af ovenstående definitioner af de enkelte betegnende begreber, definerer jeg en 

dimb-fortælling som en børnelitterær fortælling, der gennem et multimodalt samspil mellem 

modaliteter, formidler et narrativt forløb, der gennem interaktivitet kan påvirkes eller meddigtes af 

læseren, og som skal opleves på en digital skærm. 
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Det multimodale tekstbegreb 

Jeg vil her redegøre for min forståelse af begrebet tekst. Sprogforsker Anne Marie Bülow-Møller 

definerer begrebet tekst således: ”En tekst er en kommunikativ enhed mellem hvis dele, der er 

sammenhæng.” (2006, s. 229). I denne definition ligger implicit den etymologiske betydning af 

ordet tekst, som kommer af latin textus, der betyder væv, vævet. En tekst består således af dele, 

der er vævet sammen til en enhed. Denne brede definition kan, trods det, at den er udtænkt i en 

lingvistisk kontekst, dække over tekster, der formidler gennem flere modaliteter.  

Kress er mere tydelig i forhold til at præcisere, at en tekst kan bestå af flere modaliteter, der 

formidler betydning. Han definerer begrebet tekst således: 

I will use the term text for any instance of communication in any mode or in any combination 

of modes, whether recorded or not (2003, s. 48).  

Det er en meget bred definition, som nærmest sætter lighedstegn mellem enhver kommunikativ 

ytring og tekst.  Men det, der er væsentligt i denne sammenhæng, er fokus på, at der er mange 

modaliteter involveret i en tekst, og at de alle er bærere af betydning. Det gør, at en tekst næsten 

altid kan karakteriseres som multimodal. Et eksempel er skrift, som også har et visuelt udtryk. Jeg 

vælger at kombinere de to definitioner så min definitionen lyder:  

En tekst er en sammenhængende enhed mellem hvis dele, der er sammenhæng, og som 

kommunikerer betydning gennem enhver modalitet og kombination af modaliteter. 

I forbindelse med dimb-fortællinger betragter jeg således teksten som hele den app, fortællingen 

er en del af. Teksten består således af en fortællingen, men kan derudover rumme sider, der fx 

formidler, hvem producenterne bag er, baggrundsmateriale om tilblivelsesprocessen, 

meddigtende værksteder, spil, quizzer og lignende. 

De implicitte læsere 

Jeg vil nu uddybe begrebet den implicitte læser, som er centralt i min opgave. Den implicitte læser 

er et litteraturteoretisk begreb, der er udviklet i forbindelse med skriftbaseret litteratur for 

voksne, og som flere litteraturforskere har defineret betydningen af 

Jeg vil begynde med at redegøre for receptionsteorien, da den både er det teoretiske fundament 

for det litteraturteoretiske begreb og grundlaget for min litteraturpædagogiske tilgang. 
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Receptionsteori 

Receptionsteorierne er fælles om at have fokus på læserens reception af teksten. Der findes 

overordnet to retninger inden for receptionsteorierne, kontinentale teorier, der har fokus på 

mødet mellem tekst og læser, og angelsaksiske teorier, der har fokus på læserens opfattelse af 

teksten (Krabbe & Strøm, 2010, s. 25). Iser hører til den kontinentale receptionsteori, også kaldet 

receptionsæstetik. Han vægter mødet mellem tekst og læser højt. Han ser læseren som 

medskaber af teksten, men læserens realisering af værket er ikke blot subjektiv, men påvirket at 

mønstre i selve teksten. Teksten er noget i sig selv. Til forskel kan nævnes Stanley Fish, som er 

angelsaksisk receptionsteoretiker, der mener, at tekstens mening udelukkende skabes i det 

fortolkningsfællesskab, læseren er en del af. Teksten er ikke noget i sig selv.  

Den Implicitte læser 

Wolfgang Iser redegør for sin forståelse af begrebet den implicitte læser i sin bog The Act of The 

Reader (1978b, s. 34). Iser forklarer konceptet bag den implicitte læser således:   

He embodies all those predispositions necessary for a literary work to exercise its effect—

predispositions laid down, not by an empirical outside reality, but by the text itself. Consequently, the 

implied reader as a concept has his roots firmly planted in the structure of the text; he is a construct 

and in no way to be identified with any real reader (…) The concept of the implied reader is therefore 

a textual structure anticipating the presence of a recipient without nesessarily defining him: this 

concept prestructures the role to be assumed by each recipient or actively exclude him. Thus the 

concept of the implied reader designates a network of response-inviting structures, which impel the 

reader to grasp the text. No matter who or what he may be, the real reader is always offered a 

particular role to play, and it is this role that constitutes the concept of the implied reader. There are 

two basic interrelated aspects to this concept: the reader´s role as a textual structure, and the 

reader´s role as a structured act  

Konceptet bag den implicitte læser er således en form for læserrolle, der dels viser sig igennem 

tekstens struktur (”textual stucture”), og dels er en struktureret læsehandling (”Structured act”), 

som er lagt ned i teksten.  

Det er væsentlig at bemærke, at Iser påpeger, at den faktisk læser7 aldrig kan udfylde læserrollen 

helt, og at den altid vil udfyldes subjektivt. Læseren er så at sige meddigter af teksten på et 

mentalt plan. Der lægges ledetråde ned i teksten, som den faktiske læser kan følge, men hvorledes 

den faktiske læser udfylder rollen, afhænger af den individuelle læsers fantasi, viden og indsigt og 

                                                           
7
 Den læser, der faktisk læser teksten i virkeligheden. 
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vilje til at træde ind i tekstens univers. Det er en væsentlig pointe, at også jeg som faktisk læser i 

denne analyse, ser på teksterne med mit subjektive perspektiv.  

I forhold til de tekstlige strukturer beskriver Iser den implicitte læsers tilstedeværelse i teksten 

som summen af værkets responsinviterende strukturer (”respons-inviting structures”). Disse 

responsinviterende strukturer viser sig, ifølge Iser, som fire perspektiver, som teksten inviterer 

læseren at respondere på: fortæller, plot, personer og den fiktive læser. Den fiktive læser, som iser 

omtaler som ”the fictitious reader” (ibid., s.36), er den læser, der eksplicit tales til eller om i 

teksten, og som kan være, men ikke nødvendigvis er, den implicitte læser. Isers definition er rettet 

mod skriftlig skønlitteratur. I min socialsemiotiske optik er alle ytringer i en tekst i princippet 

responsinviterende. Jeg har dog valgt nogle elementer ud, som jeg mener, inviterer til forskellig 

respons fra hhv. børn og voksne. Jeg vælger at omtale det som elementer i stedet for strukturer, 

da jeg opfatter det som et bredere udtryk, der tydeligere peger andre modaliteter end det 

skriftlige. Nogle af disse nye markante responsinviterende elementer har jeg allerede beskrevet 

som fx interaktivitet, animationer og det digitale medie, andre vil jeg komme ind på i de 

efterfølgende teoriafsnit, men før jeg når dertil, vil jeg redegøre for følgende: 1. min opfattelse af 

begrebet læser, 2. den duale henvendelse til både børn og voksne, der er karakteristisk for nyere 

børnelitteratur, og 3. forskellige syn på barnet, som kan anvendes til at indkredse den implicitte 

opfattelse af barnet som læser i fortællingen og bruger i det funktionelle design. 

Begrebet læser 

Jeg definerer det at læse en tekst som en aktiv meddigtende indre mental proces som i princippet 

er uafhængig af hvilke modaliteter, der formidles igennem og hvilken fysisk interaktion, der er 

involveret. Receptionen af teksten sker under alle omstændigheder i hovedet på læseren, og 

teksten bliver først realiseret, når den læses af læseren. Meddigtning kan i forhold til dimb-

fortællinger manifesterer sig konkret ved, at læseren faktisk er meddigter af selve fortællingen 

under læsningen. I substantivisk form er begrebet læser et overordnet begreb for den, som er i 

den aktive medskabende mentale proces.  

Den dobbelte henvendelse i børnebøger 

Denne dobbelte henvendelse i børnebøger kalder den engelske børnebogsforsker Barbara Wall for 

dual address (1991). Dual address betyder, at børnebogen henvender sig synkront til både en 

barnelæser og en voksenlæser.  
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Barbara Wall undersøger i sin bog The Narrator´s voice. The dilemma of children´s fiction (1991), 

hvordan fortællerstemmen og henvendelsen til barnet i engelsk skriftlig børnelitteratur har 

udviklet sig fra 1700-tallet til dag. Wall skelner mellem tre forskellige former for læserhenvendelse 

i børnebøger, som samtidig afspejler den historiske udvikling: Double address, som betegner den 

henvendelse, der på den ene side henvender sig til barnet, men som samtidig for at behage eller 

underholde den voksne henvender sig til voksne. Dette syn afspejler en opfattelse af barnet som 

et individ, der adskiller sig væsentligt fra de voksne. Denne henvendelsesform er kendetegnet for 

Viktoriatidens engelske børnelitteratur. Single address, som betegner den henvendelsesform, der 

udelukkende er rettet mod en barnelæser. Dual address betegner den synkrone henvendelse til 

børn og voksne, som er kendetegnet ved nutidig børnelitteratur, og som Wall anser for den mest 

perspektivrige. 

Billedbogsforsker Carole Scott peger i artiklen Dual Audience in Picturebooks (1999) på, at denne 

duale henvendelse har en særligt karakter i forhold til billedbøger ved i oplæsningssituationen at 

invitere til et kollaborativt forhold(min oversættelse) mellem barn og voksen. Et kollaborativt 

forhold, hvor både børn og voksne kan udvide hinandens forståelse. Børn og voksne fokuserer ikke 

på det samme under læsningen. Scott hævder, at barnet primært læser billederne, hvorimod den 

voksne koncentrerer sig om den skriftlige fortælling. Men der kan både i skift og billeder være 

referencer til begivenheder, personer, andre tekster, humoristiske pointer, som kun voksne 

fanger, mens barnet på den anden side lægger særligt mærke til små detaljer i billederne, som den 

voksne overser. Børn og voksne kan derved have et berigende fortolkningsfællesskab, hvor de 

udvider hinandens forståelse netop ved at have forskellige fokus. I forhold til dimb-fortællinger er 

det interessant at overveje, hvem der vil have fokus på elementer som animationer, narrative og 

meddigtende interaktivitet, lyde og musik. Jeg forestiller mig, at barnet som udgangspunkt vil have 

størst fokus på animationer og interaktiviteten, hvorimod den voksne kan opfatte flere 

konnotative betydninger bag noget bestemt musik eller nogle lyd, som barnet ikke opfatter på 

samme måde. Til gengæld kan barnet netop pga. sin begrænsede kulturelle viden måske opleve 

disse elementer mere umiddelbart. Interaktiv meddigtning som fx at kunne komponere noget 

musik eller skabe et billede opfatter jeg som primært rettet mod barnet. 
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Årsagen til denne duale henvendelse i billedbøger er ifølge den danske børnelitteraturforsker Nina 

Christensen(2003, s. 77) primært bevidstheden hos både forfattere, illustratorer, udgivere og 

distributører om, at barnet har brug for en voksen til at få læst den skrevne tekst højt, og at den 

voksen derfor også skal føle sig talt til. Spørgsmålet er, om denne præmis også gælder for digital 

børnelitteratur, og hvordan det funktionelle design omkring fortællingen forholder sig til dette 

forhold. Det er ikke kun interessant i forhold til en intim oplæsningssituation mellem en voksne og 

et barn, men peger også på, hvordan børn som elever og voksne som lærere i en 

undervisningssituation sammen kan opleve fortællingen, udnytte hinandens forskellige fokus, og 

lade dimb-fortællinger være udgangspunkt for et fortolkningsfælleskab i klassen. 

Forestillinger om barnet og barndommen 

I forbindelse med afdækningen af den implicitte barnelæser og implicitte barnebruger, er det 

væsentligt at gøre sig klart, hvilke syn på barnet der implicit kommer til udtryk. Til overvejelserne 

omkring den implicitte barnelæser hører forestillinger om barnets egenskaber og barndommen, 

og hvad der kendetegner forholdet mellem børn og voksne. 

Christensen (2005, s. 29-34) redegør for fire forestillinger om barnet, som knytter sig til fire 

forskellige historiske perioder. De fire forestillinger om barnet og barndommen er følgende: 

1. En forestilling om barnet som et videbegærligt individ, der udvikles under oplysningstiden i 

1700-tallet. Børnelitteratur i denne periode betegnes som ”Opdragelseslitteratur”(ibid, s. 

32). Barnet opfattes som et ufuldstændigt væsen, der skal opdrages og dannes. Forfatteren 

betegnes som ”den litterære opdrager”(ibid., s. 32). Den voksne er det færdigopdragede 

menneske. Barndommen er et stadie, der bør forlades hurtigst muligt, og afskeden 

opfattes som et fremskridt. Barndommen er det uciviliserede, onde og syndefulde. I 

litteraturhistorien tegnes på den baggrund ofte et billede af kedsommelige, moraliserende 

tekster, der primært har til opgave at opdrage, belære og afrette barnet. Christensen 

fremfører dog i hendes senere analyser af børnelitterære tekster fra anden halvdel af 

1700-tallet i bogen Videbegær (2012, s. 10) et andet mere nuanceret syn på periodens 

barnesyn. Christensen fremhæver periodens forestilling om barnet som både et 

videbegærligt, nysgerrigt og kunstnerisk modtageligt væsen. Barnet opfordres gennem 

sokratiske samtaler om filosofiske emner til at gøre sig sine egne overvejelser og tænke 
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selvstændigt. Barnet ses grundlæggende som et væsen, der ønsker at blive oplyst. Der 

skelnes ikke mellem fiktive og faglige tekster. De skal alle oplyse og formidle viden. 

2. En romantisk naiv forestilling om barnet (begyndelsen af 1800-tallet). Forfatteren 

forholder sig til sin egen barnedom som et tab. Forfatteren og kunstnere er i særlig grad 

kontakt med ´barnet i sig selv´. Barnlighed er kilden til deres kunstneriske udfoldelse. 

Barnet opfattes som et fantasifuldt og poetisk væsen, som har et naturligt fællesskab med 

digtere og kunstnere generelt. H.C. Andersen er et eksempel på en forfatter med denne 

opfattelse af barnet. De priser sig selv for at have bevaret ”barnesjælen” (2005, s. 32). 

Denne romantiske forestilling om barnet ses stadig i nutidig børnelitteratur fx i Astrid 

Lindgrens børnebøger. 

3. En romantisk sentimental forestilling om barnet (1800-tallet). Barndommen opfattes som 

en svunden tid, et overstået kapitel, som man altid vil længes efter. Et eksempel på denne 

opfattelse er børnebøgerne Peter Plys og Peter Pan. Denne form for opfattelse af 

barndommen bygger på en grundlæggende forestilling om en for den voksne uigenkaldelig 

tabt tilstand. En konsekvens af denne opfattelse er, at barnet skal beskyttes mod 

voksenverdenens realiteter. 

4. En forestilling om barnet som et individ, der skal bevidstgøres om psykologiske og sociale 

forhold, udvikler sig i 1970-1980´erne. Den kritiske forfatter opfatter sig selv som barnets 

litterære advokat. Forfatteren kan gennem sin litteratur ruste barnet til bedre at kunne 

møde verden. Barndommen er en del af en ofte problematisk social virkelighed, som 

barnet skal bevidstgøres om. Barnet skal ikke beskyttes mod de voksnes verden. Børn og 

voksne er en del af den samme historisk-sociale realitet. Barnet skal forberedes på de 

aspekter af tilværelsen, der tidligere er blevet opfattet som uden for barnets verden fx 

følelser som ensomhed, splittelse, identitetskriser, virkelighedstab. En psykologiserende 

tilgang til barnet, der peger tilbage til på den litterære opdrager fra 1700 tallet, der så 

oplysning og viden som kilder til at styrke og modne barnet.  

Christensen påpeger på baggrund af sine analyser, at der i nyere børnelitteratur stadig findes træk 

fra disse historiske forestillinger om barnet. Der er ofte træk fra flere af disse forestillinger i 

samme tekst.  
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Jeg vil supplere dette med et andet syn på barnet og barndommen. Simon Egenfeldt-Nielsen 

beskriver i artiklen De digitale medier og barndom: et nyt paradigme eller genoplivning af et 

gammelt (2000) paradigmet det kompetente barn, der har rødder i familieterapeuten Jesper Juuls 

kendte bog Dit kompetente barn (1995). Paradigmet fremhæver børn som aktive og skabende, 

hvor udgangspunktet er barnets frie leg og udfoldelse.  Dette barnesyn synes at korrespondere 

med digitale teksters øgede fokus på interaktivitet som fx dimb-fortællinger og computerspil, der i 

højere grad giver brugeren mulighed for til-og-fra-valg. Dette paradigme ligger til grund for en del 

dansk forskning i børn og medier. For eksempel tager både Birgitte Holm Sørensen (2000), der 

forsker i børn og multimedier, og Carsten Jessen (2000), der forsker i børn og computerspil, 

udgangspunkt i dette paradigme. Her er det interessant at bemærke, at der blandt disse forskere 

er en udbredt opfattelse af, at børn er mere kompetente i deres omgang med digitale medier end 

voksne, og at de voksne på dette område kan lære af børnene. Børns tilgang opfattes som naturlig 

og ´indfødt´, hvorimod de fleste voksnes tilgang opfattes som tøvende og ængstelig. Egenfeldt-

Nielsen kritiserer denne opfattelse for at afsondre og idealisere barndommen og derved ”skaber 

kontekster, som voksne ikke kan trænge ind i” (2000). 

Jeg vil undervejs i mine analyser af de implicitte læsere og brugere i dimb-fortællinger forsøge at 

afdække hvilke syn på børn, barndom og voksne, der kommer til udtryk i de responsinviterende 

elementer, jeg har valgt at fokusere på.  

Dimb-fortællingers fortælleforhold 

Fortælleforholdet i dimb-fortællinger er umiddelbart mere komplekst, end det er tilfældet for 

papirbaseret børnelitteratur. Årsagen er bl.a., at fortællingen dels formidles gennem flere 

modaliteter, som formidler betydning på hver deres måde, og som derfor ofte involverer flere 

producenter, og dels at der er flere implicitte læsere og brugere i teksten. 

Da billedbogen er en genre, der ligger tæt på dimb-fortællinger, og som samtidig er den genre som 

dimb-fortællinger i dette speciale udspringer fra, vil jeg tage udgangspunkt i Christensens model 

for fortælleforholdet i billedbøger, som hun fremlægger i sin bog Den danske billedbog 1950-1999 

- teori, analyse og historie(2003).  
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Forfatter Implicit fortæller  Fortæller Modtager  Implicit læser Faktisk læser 

voksen voksen Barn eller 

voksen 

Barn og/eller 

voksen 

Barn og/eller 

voksen 

Barn og/eller 

voksen 

Fig. 2. Christensens model over udsigelsessituationen i billedbøger for børn (2003, s. 76) 

I ovenstående model, som ses i fig. 2, er forfatteren og den faktiske læser de eneste, der er uden 

for teksten. Fortælleren er den, der formidler historien. Modtageren er den person i teksten, der 

lytter til det fortalte. Fortælleren og modtageren kan være både et barn og/eller en voksen, og 

mere eller mindre åben eller skjult. Den implicitte fortæller er ikke en konkret person, men er et 

udtryk for de normer, der implicit er indlejret i teksten. Det modsvares af de implicitte læsere, der 

er forestillingen om forfatterens forestilling om dem, der skal være læsere af billedbogen.  

Producenter af dimb-fortællinger 

I forhold til dimb-fortællinger er der mange andre involveret i produktionen end blot forfatteren, 

hvilket medfører, at der potentielt kan identificeres flere børnesyn. Processen med at producere 

og udgive digitale fortællinger er mere kompleks og involverer flere producenter end for fx en bog. 

Der kan være en forfatter af den skriftlige fortælling, en illustrator, som skaber billederne, en 

animator, der animerer billederne, en lyddesigner, der komponerer lydsiden og en programmør, 

der sætter det hele sammen og en designer, der udvikler det funktionelle design omkring 

fortællingen. Det kan være den samme person, der enten selv producerer eller er involveret i 

udformningen af flere af delelementerne, hvilket vil medføre et mere helstøbt udtryk, og modsat 

kan de forskellige elementer give et mindre usammenhængende indtryk, hvis der ikke arbejdes ud 

fra en fælles ide om fortællingen, og hvem den egentlig produceres til. 

Det er under alle omstændigheder en omkostningsfuld, kompliceret og ofte langvarig 

produktionsproces, der ligger bag dimb-fortællinger, hvilket også afspejler sig i det 

forholdsmæssige begrænsede danske udbud.  

Fokalisering 

Fokalisering er et begreb, der kan anvendes til at afdække og nuancere fortælleforholdet i det 

skriftlige tekstmodus (Iversen & Nielsen, 2008). Begrebet anvendes til at skelne mellem, hvem der 

taler, og hvem der ´ser´ i den skriftlige fortælling. Begrebet anvendes til at adskille 

fortællerstemmen fra synsvinkelbærerne. Disse forskellige synsvinkler tilbyder læseren forskellige 
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sansningspunkter, hvorfra den fremstillede verden kan sanses. Ved at afdække synsvinklerne i den 

skriftlige fortælling, er det muligt pege på, hvem der kunne tænkes at ville indtage hvilke 

synsvinkler, og dermed pege på mulige de implicitte læsere.  

Begrebet er udviklet af den franske strukturalistiske narratolog Gérard Genette (2004, s. 75-83) 

Genette skelner mellem tre typer af fokalisering:  

1. Nul-fokalisering angiver, at der ikke er markeret en vinkel, hvorfra iagttagelser gøres, og 

hvor fortælleren ikke har nogen begrænsning i forhold til karakternes tanker. 

2. Indre fokalisering angiver, at begivenhederne ses igennem én af karakternes synsvinkler. 

Den indre fokalisering kan være fikseret til den samme karakter gennem hele fortællingen, 

eller den kan være variabel og skifte mellem karaktererne.  

3. Ydre fokalisering angiver, at den fremstillede verden anskues således fra et punkt uden for 

karaktererne, men inden for det fremstillede univers. 

Fokalisering er ofte ikke konstant gennem hele fortællingen, men kan beskrive synsvinkel i et 

afgrænset narrativt segment (Genette, 2004, s. 83).  

Fokalisering i forhold til dimb-fortællinger er særlig interessant, da der ofte er indlejret en 

mundtlig fremførelse af den skriftlige fortælling, som læses højt med større eller mindre 

dramatisering af personernes direkte tale eller tanker. I papirbaseret børnelitteratur er den 

implicitte fortællerstemme ofte tænkt til en implicit voksenlæser. I dimb-fortællingerne 

ekspliciteres fortællerstemmen ofte konkret af en voksen, samtidig med, at det er et barn, der er 

en indre fokaliseret. På den måde fastholdes den voksen som fortæller. Men det konkrete fysiske 

samvær mellem børn og voksen med børnelitteratur som omdrejningspunkt påvirkes potentielt, 

da en fysisk voksen ikke mere er en forudsætning for, at barnet kan høre den skriftlige fortælling 

læst højt af den indlejrede oplæsning. Men det åbner samtidig for nogle andre interessante 

didaktiske muligheder som fx at fokusere på den mundtlige fremførelse som udtryk for 

fortolkning. 
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Synsvinkler i billeder 

Synsvinkler i billeder nuancerer fortælleforholdet på en sofistikeret måde og bidrager til at skabe 

et komplekst og til tider divergerende samspil med synsvinkler i den skriftlige og mundtlige 

fortælling.  

I billeder retter hovedpersonen sit blik mod nogen eller noget. Det kan betegnes som 

hovedpersonens synsvinkel (Christensen, 2003, s. 105). Hvis personens ansigt er afbildet forfra 

eller fra siden, kan læseren se, hvad blikket rettes mod. Så er hovedpersonens synsvinkel i 3. 

person (han, hun, den, det betragter). Synsvinklen i 1. person kan iscenesættes gennem billeder 

ved, at læseren ser på det samme, som personen i billedet ser på. Det kan vises ved, at man fx ser 

baghovedet af personen, som man så kikker sammen med på noget, men det kan også udledes 

mere indirekte fra konteksten. Hovedpersonens blik kan rettes direkte ud mod læseren, hvilket 

svarer til en eksplicit henvendelse til læseren, som i det skriftlige tekstmodus kunne skrives: ”Du, 

kære læser….” (2. person).  

Der er en fundamental forskel på, om hovedpersonen ser direkte ud mod læseren eller ikke. Den 

direkte du-henvendelse involverer læseren, og der iscenesættes en imaginær tæt kontakt med 

den fremstillede person, og det kan invitere læseren til at identificere sig med personen. Læseren 

bliver objektiviseret i forhold til fortællingen. Når blikket ikke rettes direkte mod læseren, er 

henvendelsen mere indirekte. Så er læseren et subjekt. Læserens rolle er som en usynlig 

tilskuer(Ferdinand, 2012; Kress & Leeuwen, 2006, s. 117). 

Som jeg i sammenhæng med en tidligere opgave har undersøgt, så er der uenighed blandt 

forskere om, hvorvidt det er muligt at tildele læseren en synsvinkel i 1. person (Ferdinand, 2012). 

Kress og van Leeuwen mener, det er umuligt: “The ´I´ is absent in pictures”(2006, s. 122). 

Christensen mener, at læseren tildeles 1. persons synvinkel, når læseren ser på noget sammen 

med hovedpersonen (2003, s. 105).  

Synshøjden 

Børn og voksne ser den virkelige verden fra forskellige højder. Derfor er højden, hvorfra 

afbildningen sker, særlig betydningsfuld i børnelitteratur. Her er den mest almindelige synshøjde i 

nærheden af barnets synshøjde (Christensen, 2003, s. 103).  
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Synshøjden i billeder er grundlæggende forbundet med imaginære magtrelationer (Leeuwen, 

1999, s. 13). Læseren kan enten se op på noget, som derved positioneres som overlegent, eller 

læseren kan se ned på noget, som derved positioneres som underlegent, eller læseren og den 

afbildede person er i samme øjenhøjde, hvor relationen således er ligeværdig. 

Afstand 

Afstand mellem mennesker har betydning for, hvordan vi umiddelbart relaterer os til hinanden. 

Det bygger på konkrete livserfaringer, mennesker har gjort sig med, og hvordan man i en given 

kultur generelt holder afstand til andre mennesker. Kulturantropologen Edward Hall(1969, s. 110-

120) har udarbejdet en teori om menneskers behov for sociale afstande til hinanden. Han 

pointerede betydningen af de usynlige sociale grænser, som mennesker har om sig selv.  

 

Fig. 3. Visuel illustration af Edward Halls social afstande i den vestlige kultur("Proxemics," 2013) 

Kress og van Leeuwen (2006, s. 124) tager udgangspunkt i Halls teori i forhold deres begreber for 

afstande i billeder. De tillemper dem dog, så de korresponderer med mere almindeligt anvendte 

begreber. Et eksempel på udbredte begreber for afstande i billeder, som også Christensen (2003, 

s. 102) anvender, er begreberne ultranær, nær, halvtotal, total og fuldtotal.  

Van Leeuwen (1999, s.27) tilpasser Halls teori, så den også kan anvendes i forhold til stemmers 

formidling af afstande. Han vælger dog at opdele Halls kategori social distance i to: informal 

distance og formal distance. 
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Herunder i fig. 4 har jeg indsat de forskellige begrebssæt i et skema for at give overblik. De er sat 

op, så inddelingerne korresponderer med hinanden. 

Kress og van 

Leeuwens 

begrebssæt for 

afstande i 

billeder(2006, s. 

124) 

Hvad der ses 

af personen i 

billedet 

Udbredte 

begreber for 

anstande, som 

Christensen 

anvender(2003, 

s. 102) 

Halls 

begrebssæt 

for sociale 

afstande(1969, 

s. 110-120) 

Van Leeuwens 

begrebssæt for 

afstande formidlet 

gennem 

stemmen(1999, 

s.27) 

Mine danske 

begreber, 

svarende til Halls 

begrebssæt 

Intimate 

distance 

Ansigt og 

hoved 

Ultranær Intimate space 

0 - 0,45 m 

Inimate distance 

En hviskende, blød 

stemme 

Intim afstand 

Close personal 

distance 

Hoved og 

skulder  

Nær Personal space 

0,45 – 1,2 m 

Personal distance 

Afslappet, lav 

stemme 

Personlig afstand 

Far personal 

distance 

Fra livet og op Halvtotal 

Close social 

distance 

Mennesket i 

fuld figur 

Total Social space 

1,2 – 3,6 m 

Informal distance 

Utvungen fuld 

stemme 

Social afstand 

Far social 

distance 

Mennesket i 

omgivelser 

Fuldtotal Formal distance 

Høj stemme 

Public distance Mennesket på 

længere 

afstand  

 Public space 

Fra 3,6 m og 

længere 

Public distance 

Maximal højde. 

Råbe 

formel afstand 

 Fig. 4. Min oversigt over forskellige begreber for afstande i billeder og lyde 

Jeg mener, det er væsentligt, at begrebssættet afspejler den effekt, som afstanden har på 

mennesker og deres relationer, og at det kan anvendes på tværs af flere modaliteter. Jeg vil derfor 

læne mig mere op ad Halls kategorier. Med udgangspunkt i Halls kategorier har jeg udarbejdet 

nedenstående begrebssæt, som ses i fig. 5, for de sociale afstande mellem læser og de 

fremstillede personer, der formidles gennem i billeder og stemmen. 
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Kategorier for sociale afstande formidlet gennem billede og 

stemmen 

Afstande i billeder.  

Man kan se følgende af 

den fremstillede person 

Afstande via stemmen 

Her udtrykkes afstand gennem 

stemmens højde 

Intim afstand 

Læseren inviteres til en intim relation til den fremstillede 

person. Læseren opfordres til at relatere sig som et nært 

familiemedlem. 

Fra en detalje i ansigtet til 

hele hovedet 

En hviskende stemme 

 

Personlig afstand 

Læseren inviteres til at relatere sig til den fremstillede person 

som en ven, man kan diskutere personlige emner med. 

Fra Livet og op Stemmen er lav og afslappet. 

Social afstand 

Læseren relaterer sig til den fremstillede person som en, man 

har et formelt forhold til. 

Menneske i fuld figur, 

som fylder hele rammen 

eller sammen med et 

mindre udsnit af 

omgivelserne 

Stemmelejet går fra utvungen 

til højt 

Offentlig afstand 

Læseren relaterer sig til den fremstillede person som en, man 

har et distanceret forhold til 

Menneske som en mindre 

del af omgivelserne 

Stemmelejet er råbende og kan 

høres fra stor afstand. 

Fig. 5. Mit begrebssæt for afstande i billeder og stemme med udgangspunkt i Edward Halls kategorier. 

I forhold til de implicitte læsere er det interessant at se på, hvilke af de fremstillede personer, som 

læseren kommer helt tæt på og hvilke, der holdes en større afstand til, da det er afgørende for, 

hvem læseren inviteres til at identificere sig med. 

Der er værd at bemærke, at der er mange andre aspekter ved stemmen, som formidler betydning 

som fx betoning, pauser og sindstilstand. 

Tegns mange betydninger 

Den implicitte henvendelse til barnet og den voksne læser viser sig gennem de billedlige, lydlige og 

skriftlige tegn, der formidles betydning igennem. I den forbindelse vil jeg dels inddrage 

semiotikeren Charles Sanders Peirces inddeling af tegn i tre kategorier, da de kan anvendes til at 

indkredse nogle grundlæggende træk ved tegn, og dels vil jeg inddrage Roland Barthes begreber 

om tegns denotative og konnotative betydninger, da de kan anvendes til at indkredse, hvilken 

social og kulturel viden, tegnet forudsætter, at læseren besidder. Det kan være med til at pege på 

om de implicitte læsere er børn eller voksne. 
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Peirce inddeler tegn i tre klasser, alt efter hvorledes forholdet mellem objektet og det 

repræsenterede er motiveret; ikoniske, indeksikale og symbolske tegn. De tre tegntyper adskiller 

sig ved måden, de forholder sig til det, de betegner. Det symbolske tegn er således bestemt af 

kulturelle konventioner, og relationen mellem objekt og det betegnede er, ifølge Pierce, arbitrær. 

Det ikoniske tegn er kendetegnet ved at ligne det betegnede, og relationen er således tydeligt 

motiveret. Det indeksikale tegn er kendetegnet ved at være et symptom på det betegnede objekt, 

og det er således motiveret af en kausal relation mellem objektet og det betegnede.  

Kress mener modsat Pierce, at tegn altid er motiverede, selvom motivationen ofte fortaber sig i 

fortiden. Derudover mener han, at tegns betydning altid bliver til i brug. I artiklen Against 

Arbitrariness skriver Kress: “Signs are always motivated by the producer´s “interest”, and by 

characteristics of the object” (1993, s. 173). Det er jeg i princippet enig i, men ved at afdække, 

hvilken type tegnet tilhører, er det muligt at vurderer hvilken viden og erfaring, der skal til for at 

afkode dem. Afkodning af overvejende symbolske tegn kræver en højere grad af kulturelt baseret 

viden, end afkodning af primært ikoniske og indeksikale tegn.  

I litterære tekster skal tegn ofte forstås både bogstaveligt og i overført betydning. På den måde 

kan tegn være flertydige. Man kan skelne mellem tegns denotative og konnotative betydninger. 

Disse begreber er udtænkt af den franske semiotiker Roland Barthes(1986). Den denotative 

betydning er tegnets bogstavelige betydning, og den konnotative betydning er den overførte eller 

symbolske betydning. Barthes skelnede i sin analyse af skrift og billeder i reklamer mellem disse to 

betydningslag. Jeg anvender begreberne til at afdække betydningslag for tegn i litterære tekster i 

enhver modalitet. 

I forhold til tegn i dimb-fortællingerne vil jeg særligt forholde mig til de konnotative betydninger, 

og hvordan henholdsvis børn og voksne potentielt kunne afkode dem, da det kan pege på de 

implicitte læsere. 

Weinreich beskriver, hvordan der i litterære tekster er indlejret en encyklopædisk viden, som 

møder læserens encyklopædisk kompetence (Weinreich, 1999, s. 82).  Weinreich er inspireret af 

Umberto Eco. Den litterære tekst forudsætter således forskellige niveauer af encyklopædiske 

viden, som meget bredt dækker over sociale normer og viden om verden. Der kan være referencer 

til andre tekster, personer og begivenheder uden for teksten, som barnelæseren og 
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voksenlæseren potentielt kan opfatte meget forskelligt. Weinreich opdeler Ecos encyklopædisk 

kompetence i flere kompetencer, men jeg vælger i denne sammenhæng Ecos samlede betegnelse. 

Jeg vil anvende det til at forholde mig til, hvilken encyklopædisk viden forskellige tegn kunne 

tænkes at forudsætte hos hhv. barnelæseren og voksenlæseren.  

Implicitte brugere 

Parallelt med det litteraturteoretiske begreb implicit læser har det funktionelle design ligeledes 

indlejret en mere eller mindre implicit forestilling om hvem, der skal være brugere af designet. Det 

er således relevant at skelne mellem en implicit barne- og voksenbruger, da der fx kan være 

visuelle tegn, funktioner eller informationer, der henvender sig primært til den voksne eller 

barnet. Jeg forholder mig derfor særligt til, hvem billederne eller skriften på de interaktive felter i 

billedet, som jeg fra nu af vil omtale som knapper, kan være henvendt til. Ligesom jeg forholder 

mig til indlejrede funktioner som at kunne få læst den skriftlige fortælling op 

Designere kan i kommunikationssammenhænge arbejde ud fra en såkaldt persona. En persona er 

en fiktiv person, opfundet med det formål at hjælpe designere til at forstå de mennesker, der skal 

bruge deres produkt. Opbygningen af den fiktive persona er ofte baseret på designernes intuition 

og egen erfaring, hvilket gør, at metoden har mødt kritik. Kommunikationsrådgiver Donald A. 

Norman (2004) argumenterer dog for, at de fiktionsbaserede personaer fungerer i praksis. 

Norman mener, det er givende for designerne at udvikle en persona-case, og udfører rollespil 

omkring dem. Det er intentionen, at designerne skal få et så nuanceret billede af den fiktive 

persona, at de kan ´spørge´ ind til deres holdninger og præferencer. 

Man kan sige, at jeg går den modsatte vej i specialet og forsøger at afdække, hvilken personaer 

der kan være indlejret i dimb-fortællingens funktionelle design. Jeg kalder dem blot implicitte 

brugere i stedet. Ved at se på hvilke muligheder og begrænsninger dette design tilbyder, vil jeg 

indkredse, hvem de implicitte brugere kunne være og i hvilken situationer, det er tanken, 

fortællingen skal realiseres. Men det er forsat baseret på mine subjektive forestillinger med de 

begrænsninger, det nødvendigvis må medføre. 

Jeg vil nu vende mig mod analysen af de tre dimb-fortællinger. Jeg har optaget en video af dem 

hver, der viser de omtalte sider og funktioner. De er lagt ud på youtube.com og linket til dem 
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fremgår af kilde- og litteraturfortegnelsen bagerst. Henvisninger i teksten består dels af navnet på 

videoen og tidsangivelsen (t.). Et eksempel på en henvisning til et bestemt sted i videoen om 

Garmanns Sommer: ("Garmanns Sommer video," t. 0:10-0:45). 

Analyse af Garmanns Sommer 

 

Præsentation 

Jeg vil begynde med at analysere Stian Holes digitaliserede version af billedbogen Garmanns 

Sommer (2008). Den digitale udgave af Garmanns Sommer (2011) kan købes i App Store og kan 

derfor kun opleves på en iPad. Det er som nævnt den af analyseobjekterne, der efter min 

vurdering, har det største litterære potentiale i litteraturundervisningen i den danske grundskole. 

Derfor går jeg dybere ind i analysen af selve fortællingen end ved de øvrige. 

Både Billedbogen og den digitale version er skabt af den norske forfatter og illustrator Stian Hole. 

Billedbogen Garmanns sommer (2008) er den første bog i trilogien om drengen Garmann. De to 

andre billedbøger hedder Garmanns gade (2010a) og Garmanns Hemmelighed (2010b). Det er kun 

Garmanns Sommer (2008), der blevet digitaliseret, og det er kun den norske udgave.  

Garmanns Sommer (2011) handler om drengen Garmann på ca. seks år, der snart skal begynde i 

skole. Det narrative forløb strækker sig over de sidste dage før hans skolestart. Garmanns frygt og 

bekymring over denne skolestart er handlingens omdrejningspunkt. Garmann spørger sine tanter 

og forældre, om de også kender til at være bange. De voksne giver ingen lette svar, men stof til 

eftertanke. Der er ingen forløsning til slut, og Garmann må leve videre med sin uvished og angst.  

Børn og voksne deler grundlæggende livsvilkår herunder at frygte forandring og det ukendte. 

Faren formulerer det tydeligt, da han siger dette til Garmann på side 17: ”Jeg tror, at alle 

mennesker har noe de gruer seg til.”. De voksne kan ikke garantere tryghed og sorgløshed, men de 

kan være gode samtalepartnere, så de svære følelser bliver sat i perspektiv, og give følelsen af ikke 

at være alene med bekymringerne. På den måde er selve tematikken vedkommende for 

mennesker i alle aldre og peger dermed på, at de implicitte læsere er både børn og voksne. 
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Implicitte brugere i det funktionelle design  

Interaktiviteten i Garmanns Sommer er udelukkende funktionel og ikke en del af den narrative 

fortælling. Det betyder, at alle animationer automatisk sætter i gang. Læseren involveres ikke 

fysisk i fortællingen. Det peger implicit på en bruger, som skal forholde sig fysisk passivt 

modtagende til fortællingen.  

Det funktionelle design kan betegnes som relativt simpelt, da de muligheder, der stilles til 

rådighed for brugeren, er begrænsede i forhold til de øvrige dimb-fortællinger. Den funktionelle 

interaktivitet imiterer på flere punkter den interaktivitet, der kendetegner bogen. Det drejer sig 

også her om at bladre mellem sider, og handlingen har en lineær struktur. På den måde bygger 

designet ovenpå læserens formodede erfaringer med bogmediet. Der er dog alligevel 

bemærkelsesværdige forskelle. 

 

Fig. 6. Forsiden på Garmanns Sommer. 

Det funktionelle design formidles på forsiden, som kan ses i fig.6, hvor der er indsat et vejskilt 

formet som en pil, hvor der står: ”BLA FOR Å LESE”. Her formidles den funktionelle design både 
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gennem skrift og et ikonisk tegn. Ordene er korte og lydrette og er tilpasset det mindre barn som 

begynderlæser.  Det understøttes af, at bogstaverne er skrevet som versaler, og at typografien er 

enkel og uden fødder, hvilket ligeledes gør den lettere at læse på skærm. Pilen, som er den form 

skiltet antager, er et ikonisk tegn, da pilen imiterer en arm, der peger i en bestemt retning. 

Ikoniske tegn er umiddelbart lette at afkode, da de ligner det, de betegner, og derfor støtter de 

barnelæserens umiddelbare afkodning af det funktionelle design. 

 

Fig. 7. Formidling af det interaktive funktionelle design på side 2 i Garmanns Sommer 

På næste side, som ses i fig. 7, udfoldes det funktionelle design yderligere. Her ses tre ikoniske 

billeder ude til venstre, der gennem visuel lighed formidler funktionaliteten. De ikoniske tegn 

afbilder en tabletcomputer med et skærmbillede af blå himmel med skyer på, der ligner den 

baggrund, som ikonerne vises på, hvilket peger på, at ikonerne sandsynligvis er designet til netop 

denne fortælling. Ellers formidles funktionaliteten ikonisk ved et billede af en hånd med en 

pegende finger, som viser det, brugeren skal gøre med sin finger, en pil, der viser fingerens 

bevægelsesretning, og en sort ring, der formidler, at man skal banke sin finger på skærmen for 

henholdsvis at bladre hurtigt og vise/skjule skriften. De ikoniske tegn støttes af ord, der som 
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verber i imperativ formidler hvilke handlinger, der afbildedes. Skriftens typografi er den samme 

som på skiltet fra forsiden, hvilket gør det lettere at afkode, at det igen drejer sig om formidlingen 

af det funktionelle design. Genkendelighed skaber sammenhæng, støtter afkodningen og øger 

derved brugervenligheden. Den adskiller sig i øvrigt væsentligt fra skrifttypen i fortællingen ved 

ikke at være dekorativ, hvilket understreger dens funktionelle formål. 

Designet imiterer papirbogens funktionalitet ved, at brugeren skal klikke på skærmen yderst til 

højre, hvorefter næste side glider ind fra højre. I en bog kan man hurtigt bladre bogen igennem og 

slå ned på en vilkårlig side. Ofte giver en indholdsfortegnelse overblik over bogens kapitler med 

sidetal. I Garmanns Sommer er det ikke muligt at få overblik over fortællingens sider, da man kun 

kan bladre fra en side til den næste. Brugeren ved således ikke umiddelbart, hvor mange sider 

fortællingen består af, og man kan ikke komme hen til en vilkårlig side. I dette tilfælde tilbyder 

papirbogen bedre muligheder for at danne sig et overblik før læsningen og efterfølgende hurtigt at 

fokusere på et udvalgt sted. Det er særlig problematisk i forhold til Garmanns Sommer, som er 

episodisk i sin opbygning. Hver side lægger op refleksioner og samtaler om forskellige emner, så 

plottet træder i baggrunden. Rækkefølgen af siderne forekommer ikke så væsentlig. Den lineære 

navigation lægger ikke op til, at læserne kan komme til den ´episode´, som de har lyst til. Det er 

samtidig vanskeligt at inddrage den i et fortolkningsfællesskab i litteraturundervisningen i 

grundskolen, hvor det ligeledes er væsentligt hurtigt at kunne pege på en side. Det vanskeliggør de 

mulige før- og efterlæsningsaktiviteter, som ofte er en del af en litteraturarbejdet i grundskolen.  

Jeg vurderer på den baggrund, at det funktionelle design har en implicit bruger indlejret, som ikke 

forventes at kunne overskue andet end nogle ret begrænsede muligheder, og som skal ledes 

lineært gennem fortællingen. Det peger på et mindre barn som den implicitte bruger. Det peger 

desuden på en individuel læsesituation, hvor barnet ikke har en voksen til at hjælpe med at afkode 

en mere kompliceret funktionalitet.  

Denne vurdering understøttes ligeledes af funktionaliteten bag den indlejrede oplæsning. Den 

skriftlige fortælling læses højt af en professionel norsk oplæser Frøydis Armand. Oplæsningen 

begynder automatisk i det øjeblik, man bladrer om til en ny side ("Garmanns Sommer video," t. 

1:33-1:40). Det er ikke muligt at slå oplæsningen fra. Selve oplæsningen peger på en implicit 

bruger, der er et mindre barn, som har brug for at få læst den skriftlige fortælling højt, da barnet 
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ikke selv kan læse. Det lægger desuden op til en individuel læsesituation, hvor barnet sidder alene 

med iPaden og oplever fortællingen. Det kan umiddelbart opfattes som en udvidelse af børns 

mulighed for at få adgang til børnelitterære oplevelser, hvis de altså dels har adgang til en iPad og 

dels har nogle voksne omkring sig som foranlediger, at fortællingen købes og hentes ned. Men 

funktionaliteten udelukker samtidig de voksne fra at læse fortælling højt for børn. På den måde er 

det funktionelle design radikalt med til at ændre præmisserne for samvær omkring børnelitteratur 

mellem børn og voksne. Det potentielle kollaborative forhold mellem børn og voksne, hvor de 

begge parter bidrager til at udvide hinandens forståelse og tolkninger, modarbejdes af denne 

funktionalitet. Det gælder både i private sammenhænge og i fortolkningsfællesskaber om 

litteratur i skolen.  

I litteraturundervisningen vil det være et begrænsende element, at det ikke er muligt at slukke for 

oplæsningen, da man så skal bruge tid på at høre oplæsningen til ende, før man kan tale sammen 

om fortællingen, hver gang man kommer ind på en ny side. Man kan naturligvis skrue helt ned for 

lyden på selve iPaden, men så forsvinder de øvrige lyde også, hvilket fjerner et væsentligt 

betydningslag i fortællingen. Det svarer til at slukke for lyden i en film, hvilket vil ødelægge 

helhedsoplevelsen. Det ville øge dens både litteraturdidaktiske og samværsfaciliterende 

potentiale, hvis oplæsningen kunne slukkes. 

En anden funktionalitet, der ligeledes peger på det individuelle mindreårige barn som implicit 

bruger er, at den skriftlige fortælling kan skjules, når der bankes let med fingeren på siden 

("Garmanns Sommer video," t. 1:48-1:53)Det kan afspejle en implicit forståelse af, at det mindre 

barn sandsynligvis ikke kan læse og derfor vil opleve skriften som et unødvendigt element på 

siden. Problemet er, at skriften i Garmanns Sommer dels er en integreret del af billedernes 

komposition, hvilket betyder, at der opstår tomme områder i billedet, når teksten skjules, og dels 

at skriften inviterer barnelæseren til at give den opmærksomhed.  
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Fig. 8. Side 6 i Garmanns Sommer med og uden den skriftlige fortælling. 

Det sidste, jeg vil nævne, der ligeledes peger på en individuel brug, er billedernes størrelse. 

Billederne i billedbogen og den digitale version er umiddelbart identiske. Der er dog stor forskel i 

formatet. I billedbogen fylder illustrationen et dobbelt opslag, der svarer til et A3 format i 

størrelsen. I den digitale version fylder det samme billede iPad-skærmen, som svarer til lidt mindre 

end et A5 papir. Billedbogens store format peger i sig selv på, at der er flere, der kan se og læse 

samtidig, hvorimod iPadens lille format peger på en individuel læser.   

Implicitte læsere i fortællingen 

Nu vil jeg vende mig mod selve fortællingen og afdække de implicitte læsere her. Det er særlig 

interessant, om de er i harmoni eller modstrid med den implicitte bruger af det funktionelle 

design. 

Den skriftlige og mundtlige fortælling 

Som jeg i en tidligere opgave (Ferdinand, 2012) om billedbogen Garmanns Sommer (2008) 

analyserede mig frem til, så hæver fortælleren sig både op over begivenhederne og er inde i 

hovedet på Garmann, dvs. der både forekommer nul-fokalisering og indre fokalisering, der er 

fikseret på Garmann. Den skriftlige fortælling er identisk i papirudgaven og den digitale version. 

Den indre fokalisering inviterer barnelæseren til at identificere sig med Garmann, hvilket peger på, 

at den primære implicitte læser er et barn på samme alder som Garmann. Den mentale afstand 

mellem læser og Garmann mindskes gennem den indre fokalisering. Læserens oplevelse af mental 

afstand formindskes yderligere af, at fortællingen fortælles i præsens. Disse fortællemæssige 
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forhold er med til at etablere kortere tidsmæssig og mental afstand både mellem Garmann og 

læseren og mellem fortælleren og læseren.  

Direkte tale og dialog er karakteristisk for den skriftlige fortælling, hvor Garmann fører 

eksistentielle samtaler med de voksne omkring ham. Det ses fx af denne dialog mellem tante 

Augusta og Garmann: 

Hvad skal du bli når du bliver stor” hvisker Tante Augusta og putter en tjuekrone i hånda hans utan at 

noen andre ser det. ”Brandmann eller fotballspiller?” ”Flammesluker” svarer Garmann og putter 

mynten i lomma. ”Hvordan bliver det mon å begynne på skolen, mon tro – har du sommerfugle i 

magen?” spør tante Borghild. ”Jeg gruer meg”, svarer Garmann og lurer på hvordan sommerfuglene 

kommer seg inn i magen (ibid, s.6) 

Direkte tale er almindeligt i billedbøger (Christensen, 2003, s. 58) og afspejler forfatterens 

bevidsthed om den særlige læsesituation for billedbøger, hvor den skriftlige fortælling ofte skal 

læses højt for barnet af en voksen. Den voksne kan derved dramatisere fortællingen mundligt for 

barnet. Det forstærkes af tilhørende kommentarer som fx ”hvisker Tante Augusta”, der giver en 

slags vejledning til oplæseren om, hvordan det skal læses op. På den måde er der indlejret en 

implicit voksenlæser i den skriftlige tekst. Disse vejledende bemærkninger til oplæseren kan 

forekomme overflødige i dimb-fortællingen, da der er indlejret en oplæsning af den skriftlige 

fortælling, hvor det gerne skulle kunne høres, hvordan det er intenderet, at den skal fremføres 

mundtligt. På den måde virker den direkte kopiering af billedbogens skriftlige fortælling ikke 

oplagt. En tilpasning til den mundtlige fremførsel kunne være hensigtsmæssig.  

Noget lignende kan siges om den mundtlige fortælling, hvor den samme oplæser læser hele den 

skriftlige fortælling højt. Fortællerstemmen og personernes direkte tale ekspliciteres ikke fx ved at 

forskellige skuespillere fremfører dem. De forskellige personer kunne træde tydeligere frem, hvis 

forskellige skuespillere lagde stemmer til dem. Men denne mulighed udnyttes ikke i Garmanns 

Sommer, hvilket kan være begrundet i en traditionel tænkning, eller økonomiske hensyn, da det 

alt andet lige er dyrere at få flere skuespillere til at bidrage til produktionen end blot én.  

Det skal dog pointeres, at oplæseren Frøydis Armand dramatiserer de forskellige personer ved at 

variere sin stemme og derigennem tilføre dem forskellig betydning. Det er særlig tydeligt, da tante 

Borghild spørger Garmann på side 6: ” Hvordan bliver det å begynne i skolen, mon tro – har du 
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sommerfugle i magen?” ("Garmanns Sommer video," t. 1:58-2:04). Her ændrer Armand sin 

stemme, så den lyder som en rar gammel dame. Den hviskende stemme formidler en intim social 

afstand, som understreger tantens intime fortrolige relation til Garmann. Det komplementeres af 

den gavmilde handling, hvor Augusta giver Garmann tyve kroner. Den fortrolige relation bekræftes 

af Garmanns ærlige svar: ”Jeg gruer mig” ("Garmanns Sommer video," t. 2:05-2:08). Her er 

Armands stemme mere høj og tydelig, hvilket passer til en drengs stemme, der står ved sin følelse. 

Her er det værd at bemærke, at Armand ikke tillægge udsagnet overdreven frygt gennem 

stemmeføringen. Det kan tolkes, som at udtalen står i et i kontrapunktisk forhold til det potentielt 

voldsomme udsagn. Det kunne være sagt med væsentlig mere angst udtrykt igennem stemmen. 

Det kan tolkes som en understøttelse af budskabet om, at angst er et menneskeligt grundvilkår, 

som alle er nødt til at leve med, og som børn har brug for at forholde sig naturligt til. Det kan 

opfattes som et udtryk for et barnesyn, hvor barnet skal bevidstgøres om denne 

almenmenneskelige følelse. 

Synsvinkler i billederne 

I fortællinger med billeder kompliceres fortælleforholdet af, at synsvinkler formidles både gennem 

skrift og billeder. Som jeg påpegede i min tidligere opgave (Ferdinand, 2012), så er der et atypisk 

og varieret brug af synsvinkler i billederne. Jeg vil herunder kort opsummere min pointer i 

opgaven. 

For det første er der flere eksempler på, at de afbildede personer kikker direkte ud på læseren fx 

Garmann på side 1, 3, 5 og 6, tanterne på side 4 og 7, og moderen på side 8. Det svarer til en ´du´-

henvendelse i den skriftlige tekst. Den direkte henvendelse inviterer beskueren til at relatere sig til 

personen. Det inviterer både barne- og voksenlæseren til at identificere sig med de forskellige 

personer og giver derved mulighed for at se på den fremstillede verden fra forskellige synsvinkler.   

For det andet er der flere eksempler på, at læseren tildeles en synsvinkel i 1. person ved mere eller 

mindre direkte at se på den fremstillede verden gennem Garmanns øjne. Det mest udbredte 

eksempel på dette er visualiseringerne af Garmanns indre forestillinger, som er symmetrisk med 

den indre fokalisering fikseret til Garmann i den skriftlige fortælling.  Det ses fx på side 6, som ses i 

fig. 8, hvor billedet viser Garmanns indre forestilling om det verbale billedsprog sommerfugle i 

maven, og på side 7, som ses i fig. 11, hvor Garmann forestiller sig tante Ruth kører på skateboard. 
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Disse indre forestillinger har ofte et humoristisk præg og inviterer børn og voksne til et 

kollaborativt forhold, hvor de sammen kan more sig over verbalsproget dobbelte betydning. 

Synsvinklerne i billederne er således primært fra eller på Garmann, hvilket indikerer, at den 

primære implicitte læser er et barn på Garmanns alder, dvs. ca. 6 år, og sekundært en voksen. 

Synshøjden 

Den mest udbredte synshøjde korresponderer med en barnehøjde, hvilket indikerer, at den 

implicitte læser er et barn. Der er flere eksempler på modstridende urealistiske synshøjder i 

samme billede, hvilket peger på en barnelæser, som kan acceptere det underlige og surreale og 

forstår fiktionens konventioner, hvor det mærkelige skal få læseren til at undre sig og stille 

spørgsmål (Ferdinand, 2012). 

Afstand mellem læser og de fremstillede personer 

Garmann afbildes i varierende afstande til læseren. Garmann præsenteres på side 1 (fig.6) og 3 

(fig.10) med en personlig afstand til læseren, dvs. den afstand, vi har til mennesker, vi er eller vil 

være venner med, og som vi kan drøfte personlige emner med. Det står i et symmetrisk forhold til 

oplæserens stemme på side 3, der er lav og afslappet, og som ligeledes iscenesætter en personlig 

afstand. Den sidste sætning ”Snart er det høst” hviskes, hvilket gør relationen mere intim 

("Garmanns Sommer video," t. 0:16-0:50). Der inviteres således til et tillidsfuld forhold mellem 

læser og fortælleren og mellem læser og Garmann, der kan få barnelæseren til at knytte sig til 

Garmann som en fortrolig ven.  

Konnotative betydninger og kulturelle referencer 

Billederne er den mest centrale modalitet i Garmanns Sommer. De virker umiddelbart dragende 

og fylder hele siden ud. Stian Holes billeder er digitale collager, produceret i et 

billedbehandlingsprogram på computeren. De sammensætter billedelementer fra fotografier, 

tegninger og dekorative elementer rummer et væld af genstande og personer, der konnoterer 

betydninger fra forskellige tider, menneskealdre og stilarter, der kan få læseren til at undres og 

stille spørgsmål. Der er referencer, der inviterer læsere med forskellige encyklopædisk viden til at 

respondere forskelligt. Enkelte billedelementer er animerede. De er alle automatiske animationer, 

der sætter i gang af sig selv. Animationer i sig selv peger på et mindreårigt barn som læser, men 

den automatiske igangsætning peger på et passivt barn, der ikke skal foretage sig noget aktivt for 
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folde fortællingen ud. Jeg vil forholde mig til, hvorledes de formilder betydning og er i samspil med 

de øvrige modaliteter. 

På hver side er der en form for baggrundslyd, som er sammensat af flere effektlyde8. På enkelte 

sider er der desuden enkeltstående effektlyde. Jeg vil forholde mig til, hvad de repræsenterer og 

hvilken konnotativ betydning, de kan tænkes at have, og hvorledes de spiller sammen med de 

afbildede og beskrevne elementer. 

Fig. 9. Side 4 i Garmanns Sommer 

Billedet på side 4, som ses i fig. 9, viser Garmanns indre forestilling om de gamle tanter, der snart 

ikke er højere end græsset. Det rummer en humoristisk og kærlig hentydning til, at man siger, at 

gamle mennesker vokser nedad. Den hentydning er det ikke sikkert børn på seks år opfatter, så 

det peger på en implicit voksenlæser, der kan forklare det.  

                                                           
8
 Effektlyd er et filmanalytisk begreb, der beskriver lyde, der er lagt ind efter følgende. 
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Der er flere elementer i billedet, der virker underlige, som fx insektvingerne på tanternes rygge. 

Vingerne står i et kontrapunktisk forhold til den skriftlige fortælling, da de ikke omtales yderligere. 

Vingerne tiltrækker sig ekstra opmærksomhed ved, at de er animerede, så deres bevægelser 

efterligner insektvingers bevægelser ("Garmanns Sommer video," t. 1:00-1:27)Animationerne er 

immobile, men så centralt placerede og store, at de er noget af det første, læseren ser på. 

Animationerne er uendelige, da de bevæger sig, så længe siden vises. De animerede vinger får 

læseren til at lægge særligt mærke til dem, og dermed understøttes læserens potentielle undren 

over deres konnotative betydning. De kunne konnotere betydningen englevinger og pege på, at 

tanterne er gamle og snart skal dø, og at de måske skal flyve op til himlen. Christensen peger på, at 

insekter som er et ledemotiv der går igen på flere billeder, kan være symbol på forgængelighed 

(2012, s. 57). Det peger således igen på altings endeligt. 

Derudover ses et gammeldags kroketspil i græsset, som er typisk legetøj fra en tid, da tanterne var 

børn. Det kan pege på den almindeligt udbredte opfattelse, at man går i barndom, når man bliver 

gammel. Det er med til at pege på, at børn og gamle mennesker kan opleve et særligt fællesskab, 

da de begge er i kontakt med deres barnlige sider. Det peger dels på en implicit voksenlæser, der 

kunne være ældre og på en barnelæser, der fascineres af legetøj generelt, også det fra en anden 

tidsperiode. 

Ifølge den spanske billedbogsforsker Teresa Colomer (Christensen, 2012, s. 67) er det en tendens i 

nutidige billedbøger til, at børns forhold til ældre mennesker fylder en del. Colomer hævder, at 

gamle mennesker i dag ses som reflekterede, erfarne mennesker, der er værd at snakke med om 

alvorlige emner. Mennesker man som barn også kan more sig sammen med. Det er tydeligt i 

Garmanns Sommer, hvor Garmann taler med de gamle tanter om frygt og død.  

Forståelsen af tegnenes konnotative betydninger i billedet, der ses i fig. 9, forudsætter dels en 

konkret viden om, at gamle mennesker faktisk falder sammen og dermed syner kortere år for år, 

og dels en litterær viden om vingernes og legetøjets potentielle konnotative betydning, som det 

ikke er sikkert mindreårige børn har. Det er et tegn på, at der er en implicit voksen medlæser, som 

vil kunne dele sin større encyklopædiske viden på disse områder med barnet. 

Der er en baggrundslyd på side 4 ("Garmanns Sommer video," t. 1:00-1:34)der består af lyde fra 

insekter som fluer, græshopper, bier og myg, fugle som synger, måger, der skriger, koklokker, der 
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høres i den fjerne, en hund, der gør og svagt violinspil. Det er lyde, som ville kunne høres på en 

eng om sommeren. De komplementerer det, at handlingen foregår om sensommeren. De 

formidler både en dejlig sommerdag med fuglefløjt og græssende køer, men samtidig noget 

foruroligende, da de stikkende insekter også er ubehagelige og foruroligende. Mågeskriget kan på 

lignende måde virke skræmmende. På den måde er de med til at skabe en modsætningsfyldt 

stemning af både noget behageligt og foruroligende. Lydene står i et komplementerende forhold 

til billedet, da det kunne være lyde på den græsplane, der afbildes. Men der er intet af det, som 

lydene repræsenterer, der rent faktisk afbildes. Det er kun tanternes insektvinger, der står i et 

komplementerende forhold til insektlydene. Violinspillet er et kontrapunktisk element, da det ikke 

er en naturlig lyd på en sommereng. Det kan få læseren til at undre sig over hvem, der spiller og 

hvor, det kommer fra. Senere i fortællingen bliver det klart, at Garmanns far spiller violin, som det 

fremgår af fig. 13, så på den måde kan det betragtes som en slags lydlig ledetråd, der er lagt ned i 

fortællingen allerede i begyndelsen. Violinmusik appellerer umiddelbart mere til voksne end børn, 

så på den måde peger det på en voksenlæser. Det er lyde, som går igen på flere af siderne. 

Den skriftlige fortælling rummer nogle vanskelige ord og vendinger, det ikke er sikkert, et mindre 

barn forstår hele betydningen af, og som står i et kontrapunktisk forhold til de øvrige tekstmodi, 

da de ikke uddybes nærmere billedligt eller lydligt. Det gælder fx formuleringen om, at tanterne 

kommer på besøg ”med gikt og brok og fyrstekake”på side 6, som ses i fig.9. Det er ikke 

sandsynligt, at alle børn ved, hvad gigt er, eller hvordan en ”fyrstekake” ser ud. Men ordet 

”fyrstekake” lyder flot, og man ser for sig en imponerende kage, som er en fyrste værdig. Det 

peger igen på en voksenlæser med større encyklopædisk viden, der kan dele sin viden med barnet. 

Det metaforiske og filosofiske udsagn om, at tanterne kommer med ”båten fra en annen tid.”, som 

kan ses i fig. 9, kan også umiddelbart være vanskelig at begribe for et barn, da den skal forstås i 

overført betydning som et billede på, at tanterne tænker mere gammeldags end Garmann. Det er 

som bekendt ikke er muligt bogstaveligt at rejse i tiden.  

På den måde kan ukendte ord, verbalt billedsprog og filosofiske udsagn være en kilde til 

forundring, æstetiske oplevelser og filosofiske samtaler mellem børn og voksne. Det kan opfattes 

som et udtryk for en implicit norm om, at børn (og voksne) udvikler sig i mødet med det ukendte. 

Det er som nævnt fortællingens tematiske omdrejningspunkt, så på den måde giver fortællingen 
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læseren en konkret oplevelse af selv at forholde sig til noget ukendt og opleve det som positivt. På 

den måde peges, der på, at det umiddelbart vanskelige og uforståelige er kilden til udvikling og 

ikke noget, børn skal skærmes mod. Det trækker tråde tilbage til oplysningstiden barnesyn. 

 

Fig. 10. Side 3 i Garmanns Sommer. 

På billedet i fig. 10 kan det store træ med de urealistisk store æbler tolkes som en reference til 

kundskabens træ i en af vor kulturs store fortællinger, kristendommens skabelsesberetning. 

Pointen i den fortælling er, at med viden og kundskaber følger også bekymringer og tab. Det 

harmonerer med, at Garmann netop skal begynde i skole og til at blive klogere, og med det følger 

ængstelse. Det er sandsynligvis en reference, kun en voksenlæser kan afkode. Det peger implicit 

på en voksenlæser med et forholdsvis højt litterært vidensniveau. 
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Fig. 11. Side 7 i Garmanns Sommer. 

En anden reference, som sandsynligvis kun opfattes af en voksenlæser, er de høje skyskrabere og 

flyet, som ses i fig. 11. Det kan tolkes som en reference til det voldsomme terrorangreb på 

tvillingetårnene i New York den 9.11.2001 (Ferdinand, 2012). Et seksårigt barn, som er alderen på 

den implicitte barnelæser, var ikke født, da den begivenhed fandt sted. Den voksne læser kan 

vælge at indvie barnet i sine associationer, hvilket således peger på forestillingen om, at barnet 

skal bevidstgøres om og ikke skærmes mod voldsomme politiske begivenheder i verden.  

Det er i øvrigt værd at bemærke skateboardet, der er et nutidigt legetøj, som børn i dag kan 

relatere sig til. Det peger på et nutidigt barn som implicit læser. Men det er samtidig værd at 

bemærke, at der ikke er afbilledet noget af det mest udbredte legetøj for nutidige børn som fx 

iPads, computere, smartphones og lignende. Det står i et ambivalent forhold til det medie, som 
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barnelæserne faktisk skal opleve fortællingen på. Det kan tolkes som et træk fra det romantisk 

sentimentale barnesyn, der vil beskytte barnet mod det moderne livs kompleksitet. 

 

Fig. 12. side 17 i Garmanns Sommer. 

Der er referencer til den berømte rockmusiker Elvis (Ferdinand, 2012). Han er afbildet som en af 

personerne i bussen, som ses i fig. 12. Det peger igen på en implicit voksenlæser, da et barn ikke 

kan forventes at kende til ham. Det kan være en anledning til, at den voksne lærer barnet Elvis´ 

musik at kende. 
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Fig.13. Side 16 i Garmanns Sommer. 

Der er ydermere kunstneriske referencer, som kan pege på en implicit voksenlæser. Det kan ses i 

fig. 13, hvor Garmann sidder sammen med sin far i døråbningen med ryggen til læseren. Skyerne 

uden for døråbningen er gengivet, så det kan ligner renæssancens såkaldte trompe l´oeil malerier, 

der er malet med så stor dybde og virkelighedstro gengivelse, at det bedrager øjet til at tvivle på, 

om det er virkeligt (Christensen, 2012, s. 72). Synsbedraget understreges her yderligere af, at 

skyerne på himlen er animerede, så de bevæger sig ("Garmanns Sommer video," t. 2:31-

2:45)Referencen til den kunstneriske retning, er det sandsynligvis kun særlig kunstnerisk vidende 

voksenlæser, der opfatter, men under alle omstændigheder peger det på et barnesyn med træk 

fra oplysningstiden, hvor barnet udvikler sig i mødet med det skønne. Dette syn understøttes 

yderligere af, at læseren får at vide, at Garmanns far spiller violin i et orkester, og at læseren kan 

se hans violin og fine tøj afbildet og høre violinspil i baggrunden. Det er en kunstart, som 

sandsynligvis er fremmed for mange børn, men som de altså kan møde her.  
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Fig.13. Side 6, der viser Garmanns indre forestilling af billedsproget sommerfugle i maven. 

Der er en del verbale billedsprog i Garmanns Sommer, som sætter Garmanns fantasi i gang. På 

billedet i fig. 13 kan man se Garmanns indre forestilling om den metaforiske vending 

”sommerfugle i magen”. Det fremgår af den skriftlige fortælling, som Garmann opfatter helt 

bogstaveligt. Det er Garmanns forestilling om, hvordan det mon ser ud og føles med sommerfugle 

inde i hans egen mave, der visualiseres på billedet. På den måde er billedet en komplementerende 

forlængelse af den sidste sætning: ””Jeg gruer meg”, svarer Garmann og lurer på hvordan 

sommerfuglene kommer seg inn i magen.”. 

Sommerfuglenes bevægelse i maven er animerede, så de efterligner sommerfugles abrupte 

bevægelser ("Garmanns Sommer video," t.1:38-2:14). De er svagt mobile og bevæger sig rundt i 

maven i et uendeligt mønster. Sommerfuglenes abrupte og mobile bevægelser understøtter den 
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kropslige følelse, som mennesker kan have i maven, når de er spændte og nervøse for noget. 

Bevægelserne formidler netop det, som det verbale billedsprog drejer sig om. Det er et godt 

eksempel på, at animationer kan anvendes til at udtrykke bevægelser, hvad stillestående billeder 

ikke kan. Det peger implicit på en verbalsprogligt kompetent barnelæser, der kan forstå verbalt 

billedsprog i overført betydning, og som samtidig kan se det morsomme i at forstå det 

bogstaveligt. Det peger også på en implicit voksenlæser, der evt. kan hjælpe barnet med at forstå 

den dobbelte betydning. 

Den skriftlige fortællings visuelle udtryk 

Skrift har altid et visuelt udtryk, dels gennem dens placering på siden og dels gennem skriftens 

typografi, størrelse, farve osv.  

Skriften er kompositionsmæssigt placeret i en blok i venstre side på næsten alle siderne. Det 

skaber en visuel genkendelighed mellem siderne. At skriften er placeret i en massiv blok, gør det 

vanskeligt for børn at læse den. Hvis det var hensigten, at barnet selv skulle kunne læse teksten, 

ville den sandsynligvis være sat mere læsevenligt op fx med større linjeafstand og skift til ny linje 

ved direkte tale. Det peger på den voksne som oplæser af den skriftlige fortælling. 

Det første bogstav i hver tekstblok er et overdrevet og ornamenteret versal. Det rummer en 

intertekstuel reference til meget gamle bøger, som begynder på samme måde. Det er med til at 

rette barnets blik mod skriften og måske vække en interesse for at afkode den. 

Skriftens integrerede placering og den dekorerede tekst indikerer, at det billedlige tekstmodus er 

det centrale, hvilket peger på, at den primære implicitte læser er et barn, som får den skrevne 

tekst læst højt af en voksen.  Det underbygges af muligheden for at skjule skriften, som jeg 

tidligere har været inde på. 

Enkelte steder er skriftens visuelle form med til at udtrykke betydning på en særlig måde. Det ses i 

fig. 13, hvor den sidste sætning løsner sig fra tekstblokken og slanger sig over mod illustration på 

højre side. Sætningen, der bugter sig, lyder således: ”… og lurer på hvordan sommerfuglene 

kommer seg inn i magen”. Sætningen næste leder læseren over til visualiseringen af dens udsagn. 

På den måde bliver det tydeligt, at billedet en visualiserer Garmanns indre forestilling af det 

verbale billedsprog. Sætningens bugtende vej kan tolkes som et visuelt metaforisk udtryk for 
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Garmanns tanker, der ´flyver af sted´ mod hans indre bogstavelige forestilling af metaforen: 

sommerfuglene i maven. Det er med til at gøre barnet interesseret i skriften og opfordre det til at 

forsøge at afkode det. 

Konklusion på analysen af Garmanns Sommer 

Min analyse viser, at der er et modsætningsfyldt forhold mellem den implicitte bruger i det 

funktionelle design omkring fortællingen og de implicitte læsere, der er indlejret i den litterære 

fortælling. Jeg vil begynde med at opsummere mine pointer fra analysen og derefter 

sammenholde dem med hinanden. 

Den implicitte bruger i det funktionelle design i Garmanns Sommer er et mindreårigt barn, der ikke 

kan, og heller ikke skal opfordres til at læse, og som forventes at sidde alene med iPaden og 

oplever fortællingen. Der er indlejret en opfattelse af barnet som et individ, der skal have en 

simpel let afkodelig funktionalitet med meget begrænsede muligheder for at til og fravælge 

funktioner som fx oplæsning. De voksnes tilstedeværelse i læsesituationen er ikke tænkt ind i det 

funktionelle design. Inddragelse af Garmanns Sommer i et fortolkningsfællesskab i 

litteraturundersvisning i grundskolen er heller ikke tænkt ind i designet.  

De implicitte læsere i fortællingen er både børn og voksne. Der er en synkron henvendelse til både 

børn og voksne og fortællingen er et eksempel på dual adress henvendelse. Det peger selve 

temaet, om frygten for det ukendte som et menneskeligt grundvilkår, på. 

Den primære implicitte læser er et seksårigt barn, der inviteres til at identificere og knytte sig til 

hovedpersonen på samme alder. Det ses gennem den indre fokalisering, der er fikseret til 

Garmann, synsviklerne, der både i den skriftlige og billedlige fortælling går ud fra eller hen på 

Garmann, den barnlige synshøjde og gennem den sociale afstand, der appellerer til barnelæseren 

om at relatere sig til Garmann som en fortrolig ven. Der er repræsenteret (få) genstande, som et 

nutidigt barn kender fra sin egen verden fx et skateboard, men ingen computere eller iPads. 

Skriftens visuelle udtryk peger på barnet som interesseret i at afkode skriften. Derudover er den 

implicitte barnelæser et barn, der kan acceptere og undres over billedernes surreale udtryk og 

mærkelige sammensætninger. Disse kontrapunkter lægger op til at kunne foldes ud i et 

fortolkningsfællesskab mellem børn og voksne, og peger dermed synkront på en implicit 

voksenlæser. Det gælder også fokusset på de verbale billedsprog og deres dobbelttydighed, som 
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børn og voksne inviteres til at udforske, undres og more sig over i fælleskab. Der er flere 

eksempler i både skrift og billeder, som peger på verbalsprogets billedlige og lydlige kvaliteter som 

kilder til barnets positive udvikling. 

Den implicitte voksenlæser viser sig dels gennem den udbredte brug af dialog og direkte tale i den 

skriftlige fortælling og dels gennem de mange konnotative betydninger og referencer, som 

henvender sig til et voksent encyklopædiske videns niveau, fx referencerne til voldsomme politiske 

begivenheder som 9.11., store kulturelle fortællinger som skabelsesberetningen, afdøde 

rockstjerner som Elvis. I billederne er der mange referencer til tidsperioder, hvor den voksne kan 

have været barn, fx kroketspillet Det appellerer til voksenlæseren om at huske tilbage på sin egen 

barndom, og tage et historisk barns synsvinkel.  

Barnesynet i Garmanns Sommer har træk fra flere af historiske barnesyn. For det første peger 

temaet, frygten for det ukendte og altings evige forandring, på, at barnet ikke skal skærmes mod 

livets vanskelige følelser, men tværtimod har gavn af gennem dialog at bevidstgøres om dem.  For 

det andet peger fortællingen på flere træk fra oplysningstidens barnesyn, hvor barnet ifølge 

Christensen(2012) anses for et videbegærligt og selvstændigt væsen, der udvikler sig i mødet med 

modgang, det ´skønne´ og viden om verden. Garmann udvikler sig ved at håndtere utrygheden og 

gennemleve en svær overgangstid. Løsningerne var mere enkle dengang end i dag, hvor børn også 

må leve med tilværelsens kompleksitet og må finde deres eget ståsted. Garmann udvikler sig 

gennem mødet med æstetikken i billedkunsten, musik og verbal sproget. Garmann udvikler sig af 

at få viden om verden gennem de mange referencer til forhold og begivenheder ude i 

virkeligheden. Fortællingen kan give anledning til at tale om virkeligheden, og på den måde 

skelnes der ikke skarpt mellem fiktion og fakta. 

For det tredje kan det tolkes som træk fra den romantisk sentimentale opfattelse, hvor barnet skal 

beskyttes mod nutidige digitale medie som fx mobiltelefoner, iPads og computere, der ellers fylder 

meget i de fleste nutidige børns liv fra de er helt små. Disse ting eksisterer ikke i Garmanns verden. 

Dette syn stå i et ambivalent forhold til det medie, som barnelæseren skal opleve fortællingen på. 

Det er også muligt at indkredse et implicit syn på de voksne. De voksne er generelt nogle som 

barnet har tætte og positive relationer til, og som barnet kan have ligeværdige og udviklende 
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dialoger med. De voksne kan ikke fjerne utryghed og svære følelser, men gennem dialog med dem 

kan barnet hjælpes til at forstå livets grundvilkår bedre.  

Den implicitte barnelæser og bruger er således et mindre barn på ca. 6 år, men herefter hører 

lighederne op. 

I designet omkring fortællingen peger det, at man kan fjerne den skriftlige fortælling, på en 

opfattelse af barnet som én, der ikke kan læse, og derfor ikke har nogen interesse i de skrevne ord. 

Det står i et ambivalent forhold til fortællingen, hvor skriften gør særlig opmærksom på sig selv 

over for barnet gennem dens visuelle udtryk, og derved peger på, at børn udvikler sig i mødet med 

det ukendte skriftsprog. 

Det funktionelle design lægger tydeligt op til barnets individuelle brug af fortællingen. De voksne 

er tænkt helt ud af læsesituationen i kraft af, at man ikke kan slukke for oplæsningen. Det står i 

skarp kontrast til den implicitte voksenlæser, der er så tydeligt er til stede i fortællingen gennem 

avancerede konnotative betydninger og referencer i billeder, skrift, musik og lyde. Denne 

funktionalitet i designet forringer muligheden for, at børn og voksne kan udnytte potentialet ved 

at være sammen i fortolkningsfællesskab omkring fortællingen. Det indikerer samtidig, at 

Garmanns Sommer ikke er tænkt som potentielt analyseobjekt i litteraturundersvisningen.  

Selve det digitale medie iPaden står i et modsætningsforhold til fortællingen, dels pga. 

billedelementerne, der konnoterer betydninger fra ældre tidsperioder, og dels pga., at der ikke 

repræsenteres nogen digitale artefakter, som spiller så stor en rolle i de fleste nutidige børns liv. 

Spændingsfeltet mellem nyt og gammelt bliver forstærket i det digitale medie.  

Analyse af The Heart and The Bottle 
 

Præsentation  

The Heart and the Bottle (2010) er en engelsksproget digitaliseret udgave af billedbogen med 

samme titel af den nordirske forfatter og tegner Oliver Jeffers. The Heart and the Bottle udnytter i 

højere grad end Garmanns Sommer iPadens digitale interaktive muligheder. Den giver derfor et 

indtryk af tabletcomputerens potentiale i forhold til børnelitteratur. Det er hovedårsagen til, jeg 

har valgt at inddrage den som analyseobjekt. Derfor ligger mit fokus i analysen dels på det 
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funktionelle design og på den særlige narrative og meddigtende interaktivitet, som kendetegner 

fortællingen. Jeg går derfor ikke i dybden med analysen i forhold til fortælleforhold, synsvinkler, 

synshøjde og afstande, da fortællingen ikke er relevant som analyseobjekt i 

litteraturundervisningen i den danske grundskole.  

The Heart and the Bottle handler om en nysgerrig pige på ca.4-5 år, der videbegærligt udforsker 

”all the curiosities of the world” (ibid, s. 6). Det gør hun dels gennem bøger, som en ældre mand 

læser højt for hende i en lænestol og dels ved at undres over naturens fænomener som fx 

stjernerne og havet. Hun udtrykker sig ved at tegne, men da hun vil give en tegning til den gamle 

mand, er han forsvundet. Stolen er tom, og nu ændres piges liv radikalt. Hun oplever en følelse af 

usikkerhed og putter derfor sit hjerte i en flaske, som hun hænger om halsen. Hun har udviklet sig 

til en ældre pige, som er mere bevidst og dermed også mere usikker på sig selv. Hun holder op 

med at undres og udforske verden nysgerrigt. Flasken bliver med tiden ubekvem at have 

hængende om halsen. Det er mødet med en anden nysgerrig pige på ca. 4-5 år, der får den ældre 

pige til at indse, at hendes hjerte skal ud af flasken igen. Hun prøver på mange måde, men det er 

den lille pige, som med lethed hiver hjertet ud af flasken. Den ældre pige får sit hjerte tilbage på 

rette plads, og nu er hun igen åben over for verden. Hun sætter sig i lænestolen og læser nu selv 

bøgerne. De kan tilfredsstille hendes genvundne nysgerrighed og åbne en verden af viden og 

oplevelser. 

The Heart and the Bottle drejer sig om, at det mindre barn, som er umiddelbart nysgerrigt, 

udforskende og videbegærligt, ændrer sig, når det bliver ældre. Så mistes nysgerrigheden og den 

umiddelbare måde at møde verden på. Følelsen af usikkerhed træder i stedet, og det større barn 

vil begynde at undertrykke sine umiddelbare følelser. Det mindre barn har en særlig uspoleret 

barnesjæl, som det uundgåeligt mister med alderen. Når man bliver ældre, kan mindre børn 

minde én om det tabte barndomssind, og hjælpe én med at have kontakt med ´barnet i sig selv´ og 

derved genfinde sin nysgerrighed. Temaet afspejler dermed tydeligt et romantisk naivt syn på 

barnet og barndommen. 

Temaet peger implicit på både en barne- og voksenlæser. Barnelæseren kan identificere sig med 

pigens umiddelbare barnlige tilgang til verden, og den voksne kan genkalde sig sit eget tab af 

barnesindet og huskes på at bevare kontakten til barnet i sig selv.  
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Interaktiviteten anvendes i fortællingen både funktionelt, narrativt og meddigtende, hvilket peger 

på tre fundamentalt forskellige formål. Jeg vil derfor analysere det i hvert deres afsnit.  

Implicitte brugere i det funktionelle design 

Det funktionelle design omkring fortællingen imiterer bogen, ved at brugeren skal bladre sig 

lineært gennem fortællingen, ligesom det var tilfældet i Garmanns Sommer. Det er dog mere 

visuelt formidlet her ved en lille hvid trekant i nederste højre hjørne, som ligner et ombuk i en 

papirside i en bog. Det kan ses i fig. 14. 

  

Fig. 14. Side 2 i The Heart and the Bottle. 

Den lille hvide snip appellerer til at tage fat i snippen, trækker den skråt hen over skærmen og 

derved bladrer til næste side. Overgangens animation mellem to sider ligner ligeledes en 

papirsides bladren, som det fremgår af fig.15. 
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Fig.15. Side 3 i The Heart and the Bottle. 

 

 

Fig. 16. Navigationsbanneret i The Heart and the Bottle. 

Der er dog også en anden måde at navigere rundt mellem siderne på. Det fremgår af fig. 16. Her 

ses et navigationsbanner med små billeder, såkaldte thumbnails, af hver af siderne i teksten, der 
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gør det muligt for læseren at tilgå en vilkårlig side og samtidig give et overblik. Banneret er mobilt, 

så læseren har adgang til alle siderne, når man glider fingeren hen over den ("The Heart and the 

Bottle video," t. 0:23-0:33). Navigationsbanneret bliver henholdsvis synligt og usynligt, når man 

rører MENU-knappen i øverste venstre hjørne. Funktionaliteten formidles dels skriftligt og dels 

mundtligt gennem en oplæserstemme. 

 

Fig. 17. Side 3 i The heart and the Bottle. 

Det interaktive funktionelle design omkring fortællingen foldes yderligere ud på næste side, som 

ses i fig. 17. Her formidles funktionaliteten bag den indlejrede oplæsning via skriften nederst på 

siden, hvor der står: ”To hear the book being read to you just tap [et billede af højtaler-ikonet 

vises her] ind the top right corner of the page.” Man kan således henholdsvis tænde og slukke for 

oplæsningen af den skriftlige fortælling ved at røre ved det knappen med højtaler-ikonet afbilledet 

på, som er placeret i øverst højre hjørne.  Det peger dels implicit på et barn, der kan sidde alene og 

opleve fortællingen og dels på en voksen, der kan læse den skriftlige fortælling højt for barnet. 
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Funktionaliteten omkring oplæsningen giver mulighed for både at opleve og tale om fortællingen i 

fortolkningsfællesskab med andre og at opleve den individuelt. 

Det interaktive funktionelle design, der formidles, og som ses i fig. 17, er let at afkode. 

Principperne bag designet formidles dog udelukkende skriftligt, hvilket peger på en implicit 

voksen, der kan læse og formidle funktionaliteten videre til barnet. Men det peger også på en 

implicit barnebruger, der blot skal prøver sig frem og selvstændigt finder ud af, hvordan det 

fungerer. Det peger på barnesynet om det mediekompetente barn, der hurtigt kan afkode 

funktionaliteten bag en digital tekst, og som ikke behøver nogen instruktion i modsætning til de 

voksne. Derudover er der træk fra oplysningstidens syn på barnet som et nysgerrigt videbegærligt 

barn, der ønsker at blive klogere og finde ud af det. Dette syn korresponderer med det barnesyn, 

der kommer til udtryk i selve fortællingens tema om det nysgerrige barn. 

Implicitte læsere i den narrative interaktivitet  

Til forskel fra Garmanns Sommer er der i The Heart and the Bottle eksempler på forskellige former 

for narrativ interaktivitet. Jeg vil redegøre nærmere for udvalgte eksempler i dette afsnit. Først vil 

jeg forholde mig til, hvordan den narrative interaktivitet formidles til læseren. 

Principperne bag den narrative interaktivitet formidles på side 3, som ses i fig. 17. Her 

præsenteres knappen med ordet ”HINT”, som ses i øverste venstre hjørne ved siden af MENU-

knappen. Når HINT-knappen berøres, vises nogle lysegrå markeringer i billedet, som består af 

stiplede linjer, pile og simple stregtegninger, der formidler, hvordan læseren skal røre ved 

skærmen for manuelt at aktivere de interaktive mobile animationer i billedet. De grå markeringer 

forsvinder af sig selv efter et par sekunder. De er således hjælpende tips om, hvordan læseren kan 

være interaktiv med billedelementerne på skærmen. HINT-knappens funktion formidles ved, at 

der er tegnet en ring rundt om feltet med en pil, der peger ind i ringen, og at der ved pilens start 

med skrift står, at man skal røre her, hvis man ikke kan komme videre: ”Tap if you get stuck”. 

Selvom skriften ligner håndskrift og dermed kan virke barnlig og uformel, så er det sandsynligvis 

ikke let for et mindre barn at læse, hvilket igen peger på en implicit opfattelse af barnet som en, 

der bare prøver sig frem, eller på en voksen, der læse det for barnet. 

Det bærende princip om, at animationerne sættes i gang af læseren, der er fysisk interaktiv med 

skærmen, kan afprøves på side 3, som ses i fig. 17, og på videoen ("The Heart and the Bottle 
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video," t. 0:35-1:08). Den gamle mands hat inviterer til at blive rørt ved, da den bevæger sig svagt. 

Man kan få den til at flyve væk, når man rører den, og hvor langt den flyver afgøres af, hvor langt 

man lader sin finger glide over skærmen. Det starter flere andre animationer og lyde. Der 

åbenbares en fuglerede med fugl i under hatten, og man hører fuglefløjt. Manden åbner øjnene, 

munden formes til et o, og der høres et overrasket udbrud, som når man bliver forskrækket og 

trækker vejret ind hurtigt. Der ses streger rundt om hovedet på manden, som ofte ses i 

tegneserier, og som formidler overraskelse. Derudover kan læseren trække den gamle mands arm 

tilbage og frem igen, som om læserens finger får mandens arm til at skubbe den lille pige af sted 

på den trehjulede cykel. Mens pigen kører, høres en pigestemme, der siger ”Push”, og når hun 

bremser op, høres en hvinelyd. Denne form for narrativ interaktivitet rummer en implicit 

forventning om, at barnet ønsker at være aktivt involveret i at få begivenheder i fortællingen til at 

ske. Det kunne pege på det mindreårige barn, fx 4-6 år, som implicit læser. Det rummer træk fra 

barnesynet om det kompetente barn, der er skabende og aktivt, og på det nysgerrige barn fra 

oplysningstiden. 

 

Fig. 18. Side 4 i The Heart and the Bottle. 
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På side 4, som ses i fig. 18, der er selve fortællingens første side, skal barnelæseren udforske den 

narrative interaktivitet og få handlingen til at udspille sig ("The Heart and the Bottle video," t. 

1:09-1:39). Læseren skal først trække i træet, så lidt af pigen kommer til syne, hvorefter pigen 

vinker til og kikker ud på læseren. Pigen springer frem med et grin og løber hen over skærmen og 

ud af billedet mod højre. Pigen leger gemmeleg med læseren. Læseren inviteres helt konkret til at 

lege med ved at trække træet væk for at se hende. Pigens vinken og direkte blik ud på læseren kan 

betragtes som en du-henvendelse til læseren, som om pigen siger ”Hej læser, kom og lege med. 

Følg mig”. Der er således en du-henvendelse indlejret i den interaktive animation, der inviterer 

barnelæseren til at lege med. 

Man kan herefter røre skærmen, og så ´vokser´ der blomster frem fulgt af en sjov ´flop´ lyd, som 

når en prop trækkes op af en flaske.  Barnelæseren får en konkret oplevelse af selv at være et 

nysgerrigt, legende barn, der dels aktivt udforsker sidens muligheder og dels bliver nysgerrig på, 

hvor pigen dog løber hen, så barnelæseren får lyst til at bladre til næste side. Fortællingen lægger 

på den måde op til, at læsningen er en legende og udforskende proces. 

 

Fig. 19. Side 6 i The Heart and the Bottle. 

På side 6, som kan ses i fig. 19 og på video ("The Heart and the Bottle video," t. 1:46-2:40), vises en 

situation, hvor en ældre mand sidder i en lænestol og læser højt fra papirbøger for pigen. Her viser 

den narrative interaktivitet sig ved at læseren skal røre ved bogen, som så åbnes, og manden 

begynder at mime, at han læser højt. Det vises ved, at han bevæger munden, som om han taler, 
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mens man hører en udefinerbar mumlen. Svævende frit i rummet ses nu nogle ovale billeder, som 

bevæger sig svagt, som for at gøre opmærksom på sig selv. De ligner en form for talebobler og kan 

opfattes som afbildninger af det, manden læser højt for pigen. Når læseren rører ved taleboblerne 

sættes en animation i gang, som enten blot kort bevæger elementerne, eller som viser en handling 

som et fragment af en større fortælling. Her følger en kort beskrivelse af, hvad der afbildes i 

boblerne og udspiller sig via den indlejrede animation: solsystemet, hvor en ufo flyver igennem, 

menneskets indre organer, tegninger af plantefrø, som ligner noget fra en ældre anskuelsestavle, 

som bevæger sig mekanisk, når de berøres, jorden, der er flad, og hvor et skib sejler ud over 

kanten og en abe, der hugger i en statue. Flere af disse billeder kræver en større encyklopædiske 

viden inden for kultur, historie eller naturvidenskab for at forstå deres betydning. Det drejer sig fx 

om aben, der hugger en statue med mejsel, og som kunne formidle fortællingen om, at mennesket 

stammer fra aberne, men udviklede sig kulturelt, her symboliseret som statuen, som netop er det, 

der adskiller dyr fra mennesker. Eller det kan være fortællingen om, hvorledes den sort/hvide 

tegning af plantefrø var forskernes måde at afbilde, forstå og kategorisere naturen på. Eller den 

gamle forestilling om jorden, der er flad. Eller fremtidens skelsættende opdagelser, som hvis vi fik 

besøg af en ufo. Disse animerede billeder peger på en implicit voksenlæser, da barnet ikke kan 

forventes at kunne forstå disse referencer. Den voksne inviteres til at overtage manden i stolens 

rolle som fortæller og give hans mumlen substans. Det peger på en forholdsvis vidende 

voksenlæser, der kender den vestlige kulturs store fortællinger. Det potentielle kollaborative 

forhold mellem barnet og den voksne består her i at både barnet og den voksne har andel i 

fortællerens rolle. Barnet får begivenheden til at udspille sig, og den voksne kan give den dybde 

gennem sin fortælling. På den måde bliver den voksne iscenesat som konkret meddigter. 

Barnesynet har træk fra oplysningstiden, hvor man mente, at barnet udvikler sig af at få viden om 

verdens faktiske indretning, og opfattes som et videbegærligt individ. 

Det er et paradoks, at papirbaserede bøger har så fremtrædende en plads i fortællingen, når 

fortællingens eget medie er iPaden. Der er på den måde et ambivalent forhold mellem det medie, 

som idealiseres i selve fortællingen og det medie, som fortællingen formidles igennem. Pigen på 

billedet er åbenlyst interesseret i, hvad bøgerne kan formidle af viden og fortællinger, hvilket ses 

ved, at hun står ved siden af og rokker og lytter intenst med åben mund og blinkende øjne. En del 
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nutidige børn får hovedparten af deres viden om verden gennem andre medier end bøger fx via 

internettet, tv og film. Det er ikke en del af fortællingens univers. Det er udtryk for et nostalgisk 

gammeldags syn på, hvor børn får deres viden fra, som ligger langt fra nutidige børns 

erfaringsverden. Det peger på, at den implicitte læser er en voksen, som kan genkende bøgerne 

som den primære kilde til viden. 

 

Fig. 20. Side 13 i The Heart and the Bottle, der viser, hvordan læseren får dag til at blive nat. 

Et andet eksempel på den narrative interaktivitet ses på side 13, som ses i fig.20, og på videoen 

("The Heart and the Bottle video," t. 3:35-3:50). Her visualiseres og animeres vendepunktet i 

fortællingen, hvor pigen finder lænestolen med den gamle mand tom. Vendepunktet udspiller sig 

interaktivt ved, at læseren får dag til at blive til nat ved at glide sin finger hen over skærmen, 

hvorved billedet skrifter fra lyse til mørke farver. På den måde involveres læseren konkret i det 

dramatiske skift. Læseren overtager fortællerens rolle ved formidle, hvad der sker. Det svarer til, 

at fortælleren fortalte at dag blev til nat. Læseren folder i stedet denne afgørende begivenhed ud 

og involveres derved i at drive fortællingen frem. Det står i et komplementerende forhold til den 
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skriftlige fortælling, som formidler årsagen til at dag blev til nat, nemlig at pigen fandt stolen tom, 

underforstået at hun havde forventet at finde den gamle mand. 

 

Fig. 21. To screen dumps af side 17 i The Heart and the Bottle, hvor læseren kan få pigen til at vokse, hvorved 

udtrykket ændrer sig.  

Endnu et interessant eksempel på narrative interaktivitet ses i fig.21 og i videoen ("The Heart and 

the Bottle video," t. 3:52-4:12), hvor læseren kan få pigen til at vokse og blive ældre. Læseren 

sættes igen i fortællerens sted. Læseren overtager rollen som den, der folder begivenhederne ud. 

Når læseren ´hiver´ i pigen, så bliver hun højere og ændrer udseende, så hun ser ældre ud. Hun 

skifter frisurer fra to rottehaler til én, og hendes ansigt og krop bliver smallere. Farven på 

omgivelserne ændres fra lyserød til gråbrun, hvilket både formidler skiftet fra lille til stor pige og 

stemningen, der skifter. Tankeboblen over pigens hoved skifter også fra billedet med pigen, der får 

læst bøger højt af den ældre mand til et billede af den tomme stol. Den store pige har hjertet i 

flasken om halsen. Det er en effektfuld visualisering og interaktiv animering af pigens udvikling 

igennem fortællingen. Læseren kan ´hive´ pigen op og ned, hvilket giver læseren en interessant 

mulighed for at spole frem og tilbage i handlingen.  
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Fig. 22. To sceen dumps af side 25 i The Heart and the Bottle, hvor den anden lille pige hiver den store piges hjerte ud 

af flasken. 

Pigen, der nu er blevet ældre og derfor har indkapslet sin hjerte i en flaske, får til sidst hjælp af en 

anden lille pige, der hiver hjertet ud af flasken igen, som det fremgår af fig. 22 og videoen ("The 

Heart and the Bottle video," t. 4:18-4:26). Læseren skal her sammen med pigen få begivenheden 

til at udspille sig. Læseren skal med fingeren føre pigens hånd med hjertet op af flasken, som så 

svupper op med lyden af et ´flop´. Læseren inviteres til at arbejde sammen med den lille pige og 

bliver derved inddraget i fortællingen som en agerende karakter. Det kunne svare til en du-

henvendelse til læseren, som lyder: ”Du der, kom lige og hjælp mig”. Det peger implicit på en 

barnelæser på samme alder som den lille pige. 
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Fig. 23. Tegneværkstedet på side 11 i The Heart and the Bottle. 

Der er et eksempel på narrativ meddigtende interaktivitet, hvor barnelæseren skal være direkte 

meddigtende engageret i fortællingen. Det drejer sig om tegneværkstedet, som ses i fig. 23, hvor 

læseren skal træde i pigens sted og tegne en tegning til den gamle mand. Når læseren så bladrer 

om til næste side, hænger tegningen på væggen, som det kan ses i fig. 20 og på videoen ("The 

Heart and the Bottle video," t. 2:54-3:33). Læseren overtager således hovedpersonens rolle for en 

stund og bliver konkret sat til at udføre hendes handling. Læseren tildeles her 1. persons 

synsvinkel både visuelt og interaktivt. Det er en effektfuld og direkte måde at få barnelæseren til 

at identificere sig med pigen. Det peger igen på en implicit barnelæser på samme alder som den 

lille pige. Det meddigtende værksted afspejler desuden et romantisk naivt syn på barnet som et 

fantasifuldt og poetisk væsen, der har en umiddelbar lyst og evne til at udtrykke sig kunstnerisk.   

Den narrative interaktivitet lægger op til, at fortællingen skal opleves individuelt af ét barn. Dels er 

den baseret på, at ét barn udforsker de interaktive muligheder og oplever fortællingen i sit eget 

tempo, og dels kan den trykfølsomme skærm kun håndtere én finger, som berører den ad gangen. 

Det udelukker ikke en voksen fra at læse den skriftlige fortælling højt, mens barnet interagerer 

med fortællingen. Men i et større fortolkningsfællesskab, som fx i grundskolens 

litteraturundervisning, ville den individuelle udforskning gå tabt, hvis alle sammen skulle opleve 
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fortællingen sammen på en interaktiv tavle. Den individuelle udforskning er så væsentlig en del af 

denne dimb-fortælling, så den forudsætter, at eleven får mulighed for at opleve fortællingen 

individuelt. Der kunne fx gives mulighed for, at alle oplever den for sig selv, før den gøres til 

genstand for fælles drøftelse på den interaktive tavle. 

Konklusion 

I dimb-fortællingen The Heart and the Bottle er der overensstemmelse mellem de implicitte 

læsere, som viser sig igennem den narrative interaktivitet i fortællingen, og de implicitte brugere i 

det funktionelle design omkring fortællingen. I begge tilfælde er børn og voksne tænkt ind.   

Designet er let at afkode og den narrative interaktivitet formidles som visuelle hints til 

barnebrugeren. Den implicitte barnebruger forventes at udforske funktionaliteten på egen hånd. 

Det forventes ikke, at barnebrugere læser den skriftlige instruktion, som er henvendt til 

voksenbrugeren. Det peger på det mindreårige barn som bruger, der mediekompetent hurtigt 

afkoder og udforsker funktionaliteten.  

Den implicitte læser, der kommer til udtryk igennem den narrative og meddigtende interaktivitet, 

er ligeledes mindreårigt barn på ca.4-6 år, ligesom hovedpersonen. Det ses gennem de forskellige 

roller, som barnelæseren inviteres til at indtage gennem de forskellige former for interaktivitet. 

Læseren inviteres til at lege gemmeleg med pigen, hvilket kan tolkes som en du-henvendelse til 

barnelæseren, der er indlejret i den interaktive animation. Barnelæseren sættes her i rollen som 

ligeværdig legekammerat.  Barnelæseren overtager også fortællerens rolle som den, der formidler 

centrale begivenheder ved at være den, der får begivenheder som at gøre dag til nat til at udspille 

sig. I det indlejrede tegneværksted overtager barnelæseren hovedpersonens rolle og er meddigter 

af fortællingen ved at tegne en tegning, der efterfølgende indgår i fortællingen.  

De voksne er tænkt ind i det funktionelle design på flere måder. Det er muligt at tænde og slukke 

for oplæsningen, hvilket giver mulighed for, at en voksen kan læse fortællingen højt. Den skriftlige 

formidling af det funktionelle design er rettet mod voksne. Den voksne er tænkt ind i selve 

fortællingen dels gennem temaet, hvor den voksne kan reflektere over sin tabte barnesjæl og i 

mødet med det mindre barn mindes om at bevare kontakten til sin barnelige side og dels gennem 

billedlige referencer til vores kulturs store fortællinger, som kræver et voksent encyklopædisk 

videns niveau for at kunne foldes ud. Den voksne inviteres til at overtage fortællerens rolle og på 
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den måde være meddigter af fortællingen. Den litterære fortællings særlige dual adress lægger op 

til et kollaborativt fortolkningsfællesskab mellem børn og voksne. Det funktionelle design 

understøtter dette. 

I både designet og fortællingen er der træk fra flere historiske syn på barnet og barndommen. I 

designet er der træk fra paradigmet om det kompetente barn, der selvstændigt og aktivt udforsker 

mulighederne. Det går igen i fortællingen i kraft af de narrative interaktive animationer. 

Derudover er der i fortællingen træk fra det romantisk naivt barnesyn, der idealiserer barnet som 

særligt uspoleret væsen, der er i kontakt med sin kunstneriske side. Temaet i fortællingen peger 

på et romantisk sentimentalt barnesyn, der opfatter barndommen som en særlig livsperiode, hvor 

barnet har et uspoleret sind, som uundgåeligt forsvinder med alderen.   

Analyse af It was a Cold, Dark night 

 

Præsentation 

It Was a Cold, Dark Night (2013) er en engelsksproget dimb-fortælling skrevet og illustreret af Tim 

Hopgood. Den kan hentes i App Store. Appen har vundet konkurrencen Primary Digital Content 

Award på BETT 2013 konferencen9. 

Selve fortællingen er ikke interessant i forhold til litteraturundervisning i den danske grundskole, 

hverken på grund af det fremmede sprog eller det litterære potentiale. Jeg har valgt at inddrage 

den i analysen, da den har et interessant funktionelt design og særlige meddigtende supplerende 

aktivitet. Det er derfor primært disse aspekter, jeg forholder mig til, da den kan bidrage til at folde 

potentialet for den digitale børnelitteratur ud. Jeg anvender således ikke til de socialsemiotiske 

analysebegreber som synshøjde, blikretning, afstand i denne analyse. 

It Was a Cold, Dark Night er en simple fortælling om et pindsvin, der går alene rundt ude i den 

mørke, kolde skov og leder efter et sted at bo. Pindsvinet går hen til forskellige vilde dyr i skoven 

og spørger om, han kan bo der, men alle levestederne er optaget. Til sidst finder den en bunke 

blade, som bliver dens hjem.  

                                                           
9
 BETT er en stor årlig international konference om digital teknologi og læring. 
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Fortællingen har genretræk fra eventyret i form af gentagelser og fra fablen i form af dyr, der 

optræder med menneskelignende egenskaber. Fortællingens tema er, at alle har brug for at finde 

et sted, de kan kalde deres hjem. Fortællingen rummer derudover ikke umiddelbart elementer, 

der lægger op til konnotativ læsning, og der er heller ikke tegn i selve fortællingen, som kræver 

den voksnes fortolkning eller større kulturelle viden. Der er på den måde ikke en dual adress 

henvendelse, som i den to andre dimb-fortællinger.   

Fortællingen tager udgangspunkt i, hvor i naturen i et tempereret klima som fx Danmarks vilde dyr 

rent faktisk lever. Det er et tegn på, at der i fortællingen er indlejret et syn på barnet med rødder i 

oplysningstiden, hvor barnet skal oplyses, og hvor der ikke skelnes skarpt mellem fiktion eller 

fakta.  

Denne dimb-fortælling er ligesom de øvrige en remediering af en eksisterende billedbog. 

I It Was a Cold, Dark Night er interaktiviteten både narrativ, funktionel og en del af et supplerende 

meddigtende værksted. 
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Implicitte brugere i det funktionelle design 

 

Fig. 24. Forsiden på It Was a Cold, Dark Night. 

På forsiden præsenteres læseren for fem knapper, som det fremgår af fig. 24 og video ("It Was a 

Cold, Dark Night video," t. 0:00-0:09). De tre store knapper nederste bliver skiftevis små og store i 

en pulsagtig animation, som tiltrækker sig opmærksomhed. Bevægelsen appellerer særligt til 

barnelæseren om at røre dem. Hvad der ligger bag knapperne formidles udelukkende med skrift, 

som barnelæseren ikke kan forventes at læse. Det peger på en voksen som implicit bruger, der er 

involveret i barnets omgang med fortællingen.  

De to første af de tre nederste knapper giver to forskellige muligheder for at opleve fortællingen: 

”Read to me” og ”Read to my self”. Der gives således mulighed for at vælge oplæsning til og fra, 

ligesom det var tilfælde for The Heart and the Bottle, hvilket giver en voksen mulighed for at læse 

fortællingen højt for et eller flere børn. Men her afslører skriften, at intentionen er, at barnet 

enten selv læser eller får læst fortællingen højt af den integrerede oplæsning. Det vil sige, at 

designet ikke peger på muligheden for at den voksne kan vælge at læse fortællingen højt for 
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barnet, og derved ikke har indlejret en implicit voksen-oplæser.  Det peger på en implicit 

barnebruger, der er ved at lære at læse og skal bruge fortællingen til dette formål. Det er således 

en pointe, at den voksne helst ikke skal læse højt for barnet, da barnet skal prøve selv. 

Den tredje knap nederst med skriften ”Story Creator” leder hen til et supplerende meddigtende 

historieværksted, som rummer et interessant perspektiv, som jeg derfor vender tilbage til i et 

særskilt afsnit. 

Fig. 25. Side med information til de voksne om intentionen bag og brugen af It Was a Cold, Dark Night.  

Under knappen øverst til venstre med skriften ”Get more out of reading” ledes man over til en 

side med information til voksenlæseren om intentionen bag og brugsvejledning til fortællingen, 

som ses i fig. 25. Her fremgår, at det drejer sig, hvordan den voksne kan støtte barnet i at lære at 

læse, og hvordan fortællingen kan være udgangspunktet for, at barnet tilegner sig faktaviden om 

naturen. Det peger igen på det mindreårige barn som begynderlæser. Fortællingen opfattes 
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således ikke primært som kilde til en litterær oplevelse for barnet, men som en 

læseindlæringstekst. De voksne opfordres desuden til at bruge fortællingen som udgangspunkt for 

at tale med barnet om naturfænomener i den virkelige verden, hvilket lægger op til at bruge 

fortællingen som en faktatekst, og ikke fiktion. Jeg vil ikke gå nærmere ind i en analyse af denne 

ellers interessante side, da læseindlæring ligger uden for dette speciales problemfelt. Jeg 

bemærker blot, at den peger på, at de voksne er tænkt ind som en slags læsedidaktikere i forhold 

til barnets omgang med fortællingen.  

 

Fig. 26. Informationssiden i It Was a Cold, Dark Night. 

Under den anden knap på forsiden, som ses i fig.26 med overskriften ”Information”, er en side 

med faktuelle oplysninger om producenter, udgivere og copyright. Det er interessant at bemærke, 

at der eksplicit gøres opmærksomhed på reglerne for omgang med fortællingen i 

undervisningsmæssige sammenhænge. Det peger således på en lærer som implicit voksenbruger. 
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Fig. 27. Menubjælken nederst på siderne i fortællingen It was a Cold, Dark night. 

Det funktionelle design inde i fortællingen, der fremgår af fig. 27, hvor der ses en menubjælke 

nederst på siden. Knapperne her er alle let afkodelige ikoner eller symboler, som et barn 

sandsynligvis ville kunne forstå umiddelbart. Det peger på barnet som implicit bruger af det 

funktionelle design.  

I menubjælken er der nederst et navigationsbanner, hvor læseren kan hoppe til en vilkårlig side i 

fortællingen ved at røre ved billedets thumbnail, hvilket giver gode muligheder for at navigere 

rundt og danne sig overblik over fortællingen ("It Was a Cold, Dark Night video," t. 0:55-1:04). Til 

højre er knapper, der dels leder til forsiden her formidlet med det for mange kendte ikon: et 

stiliseret billede af et hus, og dels det symbolske spørgsmålstegn, der formidler, at her kan man få 

hjælp til at afkode det funktionelle design. Bag spørgsmålstegnet gemmer sig siden, som ses i fig. 

28, hvor funktionaliteten bag knapperne formidles udelukkende gennem skrift. Det peger på en 

implicit voksenbruger, da barnet ikke kan forventes at kunne læse. 
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Fig. 28. Siden bag knappen med spørgsmålstegnet afbildet med hjælp til at afkode funktionaliteten 

Til venstre i menubjælken er der tre knapper, der skal bruges til at åbne funktioner i fortællingen. 

Den første knap viser et billede af en dyrepote og kan bruges til at få tips om, hvor der er 

interaktive elementer i billedet. Når man rører ved knappen, vises poter i billedet, som er tegn på, 

hvor de narrative interaktive animationer gemmer sig i billedet, som det kan ses i fig.29 og video 

("It Was a Cold, Dark Night video," t. 0:32-0:38). Poten er et ikonisk tegn, der ligner en dyrepote, 

og kan give associationer til en menneskehånd, som er det, der skal bruges til at røre ved de 

interaktive elementer i billedet. På den måde appelleres der til barnelæseren om at tænke på sig 

selv som et dyr, der leger med i fortællingen, hvor dyrekaraktererne netop har menneskelige 

egenskaber. Barnet inviteres til at deltage som deltager i fortællingen.  
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Fig. 29. Poter vises i billedet, når man rører ved knappen med dyrepoten til venstre i menubjælken som tips om, hvor 

de narrative interaktive animationer er gemt. 

Den næste knap i menubjælken ude til venstre har afbildet en trekant, som er et indeksikalt tegn 

på én, der peger fremad, og det dækker over kommandoen ´afspil´. Man kan således få læst den 

skriftlige fortælling højt, hvis man rører der. Det peger på den føromtalte 

oplæsningsfunktionalitet, hvor barnet skal støttes i sin læseindlæring. Den intention forstærkes af, 

at skriften er animeret, således at ordet, der læses højt, skrifter farve til rød, som det kan ses i fig. 

30 og på videoen ("It Was a Cold, Dark Night video," t. 0:44-0:50). Det peger på fortællingen som 

en form for didaktiseret litteratur, hvor formålet er at lære barnet at læse.  
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Fig. 30. Skriften er animeret, så skriften skifter farver, når ordet læses højt. 

Fig. 31. Optagefunktionen med mulighed for at optage på tre spor. 

Den sidste knap i menubjælken ude til venstre viser et billede af en mikrofon og dækker over en 

lydoptager, hvor man kan optage op til tre spor, som ses i fig. 31. Det betyder, at man kan optage 

tre forskellige mundtlige fremførelser af fortællingen. På den måde kan læseren have tre 

forskellige udgaver af fortællingen, da den mundtlige fremførelse kan betragtes som en form for 

fortolkning af den skriftlige fortælling. Den kunne fx bruges til både barnets egen og den voksnes 

mundtlige fortælling. Optagefunktionen iscenesætter barnet og den voksne i rollen som fortæller 

og de lægger på den måde betydning ned i fortællingen. Det gør dem til meddigtere. 

Optagefunktionen peger på en opfattelse af barnet som et aktivt og skabende individ, der gerne vil 
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være meddigter af fortællingen. På den måde peger det på paradigmet om det 

(medie)kompetente barn. De tre optagespor peger på den voksne som potentiel oplæser og 

meddigter af teksten. Barnet kan fx få en af sine forældre eller en pædagog til at være stemmen i 

fortællingen. Det er en måde at personalisere fortællingen på, og det peger på en voksen 

medlæser som et aktivt og medskabende individ, der ønsker at involvere sig i barnets læsning. Det 

peger på den voksne som kompetent i sin opgang med digitale medier, hvilket ellers ikke er en del 

af paradigmet om det mediekompetente barn. Muligheden, at den voksnes kan optage sin 

mundtlige fremførelse af fortællingen, kan dog også opfattes som en potentiel erstatning for deres 

fysiske nærvær i oplæsningssituation, hvilket kan begrænse muligheden for et 

fortolkningsfællesskab mellem børn og voksne. 

Implicitte læsere i den narrative interaktivitet 

I fortællingen her er der integreret en simpel form for narrativ interaktivitet, hvor læseren kan 

sætte gang i handlinger ved at berøre nogle bestemte billedelementer. Et eksempel er på side 3, 

der fremgår af videoen ("It Was a Cold, Dark Night video," t. 0:34-0:38), hvor læseren kan røre 

nogle træer i billedet, som så udløser en animation, hvor træerne bøjer i vinden og blade falder 

ned fulgt af en realistisk lyd af vind, der suser, og træer, der knager. Dette står i et symmetrisk 

forhold til både skriftens budskab om, at ”the wind was blowing”. Derudover kan læseren berøre 

pindsvinet, som udløser en animation, hvor pindsvinet går et stykke hen over billedet om højre. 

Det involverer læseren i at få pindsvinet til at gå ud på dens rejse for at finde et hjem. Pindsvinets 

gåretning understreger desuden fortællingens læseretning og linearitet. Det er en del genbrug af 

den narrativ interaktivitet, da det er den samme type, der går igen på fleste sider. Barnet kan få 

pindsvinet til at gå, få blade til at flyve, træer til at svaje. Det peger på den ene side på et 

mindreårigt nysgerrigt barn, der kan lide at udforske verden og opleve nye ting. Men det peger 

samtidig på et barn, der ikke kræver den store variation, og som finder glæde i mange gentagelser. 

Det kan virke modsætningsfyldt. 

Der er ingen steder, hvor de forskellige modaliteter står i et kontrapunktisk forhold til hinanden. 

Læseren bliver således ikke udfordret af et kompleks samspil, der kunne får dem til at undres. Det 

peger på en opfattelse af barnelæseren som én, der kræver særlig adapteret forsimplet litteratur. 
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Historieværkstedet 

Det, der gør It Was a Cold, Dark Night til noget helt særligt, er det værkstedsprogram, der er følger 

med som en supplerende meddigtende aktivitet, som kan ses i fig. 32 og på video ("It Was a Cold, 

Dark Night video," t.1:30-2:28). Her kan læseren efter endt læsning skabe sin egen fortælling med 

billeder, skriftlig og mundtlig fortælling. Man kan sætte genstande og karakterer ind på scener. De 

kan forstørres og formindskes. Man kan skrive og optage sin fortælling. Det er værd at bemærke, 

at lydlige og musikalsk resurser ikke stilles til rådighed, ligesom det heller ikke er muligt at animere 

elementer, indlejre narrativ interaktivitet eller designe det funktionelle design.  

Fig. 32. Historieværkstedet, hvor læseren kan skabe sine egne fortællinger. 

Det står ikke nærmere beskrevet, hvad intentionen med værkstedet er, men jeg opfatter det 

sådan, at barnet skal lære at konstruere fortællinger med udgangspunkt i den læste fortælling, da 

de billedlige resurser, der stilles til rådighed, enten er identiske med dem fra fortællingen eller i 

samme stil. Barnet sættes her i digterens sted. Barnet går fra at være læser til at være digter. 
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Barnet skal ikke, som i The Heart and the Bottle, være meddigter af fortællingen, men får her 

mulighed for at digte en hel fortælling. Jeg vil dog fortsat betegne det som meddigtning, da barnet 

ikke har frit spil, men skal digte med udgangspunkt i den læste fortællings resurser. Hvis der havde 

været mulighed for at tilføje selvvalgte resurser som fx billeder, kunne digtningen blive mere 

frigjort af den læste fortælling. Det ville give muligheder for at digte mere selvstændigt og vælge, 

hvor bundet fortællingen skulle være. Under alle omstændigheder peger værkstedet tydeligvis på 

barnet som et skabende væsen i forlængelse af paradigmet om det kompetente barn. 

Instruktionen i værkstedets funktioner er i skriftlig form og peger dermed på den voksne som 

implicit bruger. Det kan opfattes sådan, at barnet forventes at afkode funktionaliteten selv, hvilket 

igen peger på barnet som mediekompetent i forhold til at omgås digitale tekster. Det kan samtidig 

opfattes på den måde, at barnet primært er en elev, der skal lære at skrive og læse ved  at 

konstruere fortællinger. Det kunne opfattes som, at barnets digtning af fortællinger betragtes som 

et middel til læse- og skriveindlæring. Denne type værksteder rummer et særligt potentiale i 

forhold til meddigtende litteraturaktiviteter i grundskolen. Det vil jeg komme nærmere ind på i det 

litteraturpædagogiske perspektiverende afsnit. 

Konklusion 

Både barnet og den voksne er tænkt ind i It Was a Cold, Dark Night, men på en væsentligt 

anderledes måde end i de to andre dimb-fortællinger. Udgangspunktet i It Was a Cold, Dark Night 

er, at barnet skal lære at læse og skrive. Udgangspunktet er øjensynligt ikke at give barnet en 

børnelitterær oplevelse. Det kan opfattes som om, fortællingen hovedsagligt er et middel til læse- 

og skriveindlæringen. Både instruktion om læsestøtte og det funktionelle design er henvendt til 

den voksne. Barnet støttes i sin selvstændige læsning gennem den animerede skrift, der følger 

oplæsningen. Barnet iscenesættes på den måde som elev, og den voksne sættes i rollen som 

læselærer. Oplæsningsfunktionen, der kan tændes og slukkes, er sandsynligvis tænkt som en 

læsestøttende funktion, som barnet langsom slipper. Det virker ikke sandsynligt, at funktionens 

formål er at støtte op om børn og voksnes fortolkningsfællesskab i en realtime 

oplæsningssituation, da selve fortællingen ikke umiddelbart lægger op til inddragelse af 

voksenlæserens konnotative læsning og referencer. 

Den narrative interaktivitet er forholdsvis simpel, og består hovedsageligt af interaktive 

animationer, der aktiveres, når man rører dem, og som gentages igennem fortællingen. Det peger 
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på den primære implicitte læser som et nysgerrigt og udforskende mindreårigt barn (ca. 5-7 år), 

der samtidig finder glæde i gentagelser. Dette forhold kan forekomme ambivalent. 

Barnet (og den voksne) iscenesættes som meddigtere, dels igennem den tresporede 

lydoptagefunktion i selve fortællingen, hvor barnet (og den voksne) kan optage deres mundtlige 

oplæsning og lade den blive en del af fortællingens udtryk, og dels i det supplerende 

fortællingsværksted, hvor barnet kan digte en fortælling med udgangspunkt i de billedlige resurser 

fra fortællingen. Barnet opfattes her som et skabende væsen, der vil og kan digte med. Men 

formålet er øjensynligt stadig at støtte barnet i dets læse- og skriveindlæring. 

Samlet konklusion på analyserne 

De analyserede tekster lægger i fortællingen og det funktionelle design op til forskellige former for 

fortolkningsfællesskaber. Jeg har gennem afdækning af de implicitte læsere og brugere indkredset, 

hvilke former for fortolkningsfællesskaber, der lægges op til. 

Selve fortællingen i både Garmanns Sommer og i The Heart and the Bottle lægger op til 

kollaborative fortolkningsfællesskaber mellem børn og vokse, da de begge rummer dual-adress 

henvendelse til barne- og voksenlæseren, hvorimod It Was a Cold, Dark Night ikke rummer 

tydelige voksenhenvendelser i selve fortællingen. Dual adress henvendelsen er særlig tydelig i 

Garmanns Sommer, hvilket kan danne grundlaget for et gensidigt berigende og ligeværdigt 

fortolkningsfællesskab mellem børn og voksne, hvor alle potentielt beriger hinanden med deres 

forskellige fokus og fortolkninger. Både temaet, frygten for altings evige forandring, referencer til 

kendte personer, globale begivenheder, kunstneriske retninger, musik, legetøj fra ældre 

tidsperioder, der kan få den voksne til at genkalde sig sin egen barndom, og de afbildede voksnes 

direkte blik ud på læseren taler til et voksent encyklopædisk vidensniveau og peger tydeligt på en 

implicit voksenlæser. Barnet, der er den primære implicitte læser, inviteres til at identificere sig 

med og knytte sig til hovedpersonen Garmann via synsvinkler i både den skriftlige fortælling og i 

billederne, gennem sociale afstand og synshøjde. Den implicitte barnelæser er et barn, der ikke 

skal beskyttes mod svære følelser, men som skal bevidstgøres om dem ved at tale om dem med 

andre. Barnet skal heller ikke beskyttes mod vanskelige ord, tvetydigheder og det underlige. 

Tværtimod udvikler barnet sig i mødet med det ukendte. Barnet opfattes også som et 

videbegærligt barn. En anden afgørende faktor i forhold til at etablere et berigende 
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fortolkningsfællesskab er det åbne og flertydige ved litteraturen. Garmanns Sommer har flere 

elementer, der kan få både børne- og voksenlæsere til at undre sig i fællesskab. Der er fokus på de 

dobbelte betydninger af verbalt billedsprog, tvetydige udsagn, der lægger op til filosofiske 

samtaler og kontrapunktisk samspil mellem forskellige modaliteter.  

The Heart and the Bottle henvender sig også implicit til både barne- og voksenlæseren. Både 

temaet om barnet, der mister sit barnesind, og billedlige referencer til vores kulturs store 

fortællinger henvender sig implicit til voksenlæseren. Den voksne iscenesættes i rollen som 

meddigtende fortæller, der inviteres til at øse af sin større encyklopædiske viden til barnet. 

Barnelæseren inviteres til gengæld gennem den narrative interaktivitet til at indtage roller som en 

jævnaldrende legekammerat, fortælleren, der får begivenhederne til at udspille sig og som 

meddigter, der overtager hovedpersonens 1. persons perspektiv. Roller, der gennem sofistikeret 

narrativ interaktivitet, peger på det mindreårige barn som implicit barnelæser og meddigter.  

Fortællingen It Was a Cold, Dark Night har til gengæld ikke umiddelbart elementer i fortællingen, 

der henvender sig særligt til en voksenlæser, hvorimod den narrative interaktivitet peger på det 

mindre barn som implicit læser. Den inviterer ikke på samme måde til et gensidigt ligeværdigt 

fortolkningsfællesskab, hvor begge parter inviteres til at ind byde ind med noget.  

Det funktionelle design spiller en afgørende rolle i forhold til hvilke former for 

fortolkningsfællesskaber mellem børn og voksne, der lægges op til. Her adskiller de tre dimb-

fortællinger sig væsentligt fra hinanden. I Garmanns Sommer er der et forholdsvis simpelt 

børnehenvendt funktionelt design med relativt begrænsede muligheder og funktioner. 

Funktionaliteten formidles til et barn som implicit bruger. Voksenlæseren er tænkt ud af det 

funktionelle design, hvilket viser sig ved, at det ikke er muligt at slukke for oplæsningen. Den 

implicitte bruger er et barn, der sidder alene og oplever fortællingen på iPaden. I Garmanns 

Sommer er der således et ambivalent forhold mellem den duale henvendelse til børn og voksne i 

selve fortællingen og så den ensidige henvendelse til barnet i det funktionelle design. Det 

forholder sig anderledes i The Heart and The Bottle, hvor både børn og voksne er tænkt ind som 

brugere af det funktionelle design. Den skriftlige formidling af funktionaliteten og muligheden for 

at tænde og slukke for oplæsningen peger på en implicit voksenbruger, der potentielt kan fungere 
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som realtime fortæller og oplæser. Det enkle let afkodelige design og den visuelle formidling af 

tips om den narrative interaktivitet peger på barnet som primær implicit bruger.  

I It Was a Cold, Dark Night er forholdet mellem børn og voksne tænkt fundamentalt anderledes. 

Her er barnelæseren primært en, der skal lære at læse, og den voksnes rolle er at støtte op om 

dette projekt. Fortællingen er her et middel til læseindlæring og ikke et potentielt analyseobjekt i 

litteraturundervisningen. Men den meddigtende historieværksted peger på et interessant 

potentiale i forhold til litteraturarbejdet i grundskolen. 

Navigation mellem siderne er i alle dimb-fortællinger baseret på imitation af bogens bladren. 

Garmanns Sommer tilbyder udelukkende denne lineære læseform, hvilket står i et ambivalent 

forhold til fortællingens episodiske opbygning, hvor man kan dvæle længe ved enkelte sider, og 

hvor rækkefølge ikke er afgørende. De to andre dimb-fortællinger tilbyder derimod muligheden 

for at kunne komme til en vilkårlig side, når som helst. De har begge et mobilt navigationsbanner, 

hvor alle siderne er tilgængelige umiddelbart. Det giver bedre vilkår for større og mere 

organiserede fortolkningsfællesskaber som litteraturundervisningen i grundskolen, da det er 

lettere at slå ned på udvalgte sider og danne sig et overblik fortællingen før læsningen. 

Det funktionelle design omkring den skriftlige fortælling inviterer også til en særlig form for 

fortolkningsfællesskab mellem børn og voksne. I Garmanns Sommer kan den skriftlige fortælling 

helt fjernes, hvilket implicit peger på et barn, der ikke kan læse. Det står i et ambivalent forhold til 

det forhold i fortællingen, hvor skriften også inviterer til barnets opmærksomhed og er en 

integreret del af billedets komposition. I The Heart and the Bottle og i It Was a Cold, Dark Night 

kan skriften ikke fjernes. I The Heart and the Bottle er intentionen med den skriftlige fortælling 

primært, at barnet skal lære at læse, hvilket bl.a. viser sig ved, at ordene er animerede, så de 

fremhæves, når de læses højt.  

I The Heart and the Bottle og It Was a Cold, Dark Night er der nogle interessante eksempler på 

meddigtende interaktivitet. I tegneværkstedet, der er integreret i fortællingen The Heart and the 

Bottle, hvor læseren skal tegne en tegning som gave til manden, som efterfølgende hænger på 

hans væg, er meddigtningen en del af selve fortællingen og derfor også narrativ. Barnelæseren 

overtager for en stund hovedpersonens rolle og synsvinkel, og det involverer barnet på en konkret 
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og direkte måde i fortællingen. Barnets tegning kan betragtes som et konkret udtryk for barnets 

fortolkning af pigens relation til og følelser for manden, som derfor kunne danne udgangspunkt for 

samtaler om fortællingen i et fortolkningsfællesskab i skolen. 

Den tresporede optagefunktion i It Was a Cold, Dark Night er et andet eksempel på en narrativ 

meddigtende aktivitet, som er en del af fortællingen. Funktionen er sandsynligvis tænkt som en 

læsetræningsaktivitet for barnelæseren, men i forhold til at initiere fortolkningsfællesskaber 

omkring børnelitterære fortællinger, så kan funktionen opfattes som en meddigtende aktivitet, 

hvor barnets og den voksnes mundtlige fortællinger kan anskues som fortolkninger, der kan tales 

om. Barnet er den primære meddigter, men muligheden for tre spor peger implicit på en voksen 

meddigter. Det indikerer ændrede læsesituationer og samvær omkring børnelitteratur for både 

børn og voksne og peger derfor ligeledes på nye rammer for fortolkningsfællesskaber.  

Historieværksted i It Was a Cold, Dark Night er et eksempel på en supplerende meddigtende 

aktivitet, hvor barnet efter læsning kan digte fortællinger med udgangspunkt i resurser fra 

fortællingen. Barnet som læser erstattes her af barnet som digter. Dette meddigtende værksted 

rummer et særligt potentiale i forhold til, at barnet kan give sine opfattelse og fortolkning af 

fortællingen et konkret udtryk, som kan danne udgangspunkt for samtaler i 

fortolkningsfællesskaber.  Den implicitte opfattelse af barnet i de meddigtende aktiviteter er et 

aktivt og skabende barn i forlængelse af paradigmet om det kompetente barn.  

Litteraturdidaktisk perspektiv 
I dette afsnit vil jeg diskutere spørgsmålet fra problemformuleringen: Hvorledes kan dimb-

fortællinger bidrage til at udvikle grundskoleelever som litteraturlæsere?  

De dimb-fortællinger, jeg har inddraget i specialet, giver et varieret indtryk af, hvor 

børnelitteraturen kan være på vej hen. Hver for sig indikerer de, at børnelitteraturen måske står 

på tærsklen til en dybtgående forandring, som vil påvirke vores individuelle og fælles oplevelse og 

fortolkning af den. 

Hidtil har litteraturundervisningen i grundskolen hovedsagligt beskæftiget sig med skriftlige 

tekster, men litteraturen bliver i stigende grad multimodal, hvilket bør afspejle sig i grundskolens 
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tekstvalg og litteraturdidaktikken. Den digitale form inviterer til revision af analysebegreber, 

opgavetyper og arbejdsformer i litteraturundervisningen i grundskolen.  

Dimb-fortællinger kan være med til at lære eleverne, hvordan multimodale tekster generelt 

formidler betydning og kommunikerer med læseren, hvilket på et overordnet plan er væsentligt, 

da kommunikation mellem mennesker i dag bliver mere og mere multimodal. Elevernes læsning 

og meddigtning af dimb-fortællinger kan være med til at øge deres bevidsthed om forskellige 

modaliteters virkemidler og potentiale. En af fordelene ved dimb-fortællinger i en didaktisk 

kontekst er, at man kan styre tempoet. Det gør det muligt i et fortolkningsfællesskab at stoppe op 

og fokuserer på de enkelte dele. Gode navigationsmuligheder og til og fravalg af funktionaliteter 

er her essentielle. Det er væsentligt, at det funktionelle design giver mulighed for at vælge at læse 

den individuelt eller i fællesskab med andre. 

Den litteraturpædagogiske opfattelse af, hvordan elever skal møde teksten uanset hvilke medier 

eller modaliteter den formidles gennem, forandrer sig ikke nødvendigvis. Troen på, hvordan børn 

og unge udvikler sig som litteraturlæsere, er grundlæggende den samme og afhænger af, hvilket 

litteraturpædagogisk syn, man anlægger. 

 Jeg vil i forlæggelse af min litteraturteoretiske tilgang antage en receptionsorienteret 

litteraturpædagogisk tilgang. Set gennem et receptionsorienteret perspektiv bliver teksten først til 

i mødet med læseren, hvilket fører fokus over på elevens opfattelse af teksten. 

Receptionsorienterede litteraturpædagoger lægger vægten mellem læserens reception og teksten 

forskelligt. Jeg vil derfor begynde med at redegøre for og diskutere mit receptionsorienterede 

litteraturpædagogiske udgangspunkt for, hvordan eleverne kan udvikle sig som litteraturlæser.  

Den danske litteraturpædagog Bo Steffensens, der bl.a. baserer sin teori på Wolfgang Iser, mener, 

at et helt centralt aspekt af at udvikle sig som litteraturlæser, er at kunne anvende den fiktive 

læseform (2005, s. 101).  At læse med den fiktive læseform drejer sig om at forstå, at teksten er 

fiktiv, og at der er en fortæller, der ikke er lig med forfatteren, men skal forstås som en 

konstrueret fortællerinstans. At læse fiktivt betyder at læse med fordobling. Den fiktive læseform 

er afgørende for, hvordan læseren udfylder tekstens tomme pladser. Steffensen hævder, at den 

fiktive læseform giver læseren ”langt flere tomme pladser og langt mere ubestemthed end ved 

andre læseformer” (ibid., s. 111). 
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Ved at læse med fordobling kan læseren afdække tekstens merbetydning. Steffensen kalder også 

dette for konnotationslæsning (ibid., s. 138). En læser, der læser med fordobling, vil begynde at 

undre sig. Denne undren er ifølge Steffensen helt central i forhold til læsning af litteratur, da det 

får læseren til at lede efter ´noget mere´ i teksten, noget der går ud over dens umiddelbare 

betydning. Det er denne undren, som er udgangspunktet for Steffensens litteraturmetode 5 

spørgsmål, der ifølge ham skal være omdrejningspunktet for litteratursamtalen i klasseværelset 

(ibid., s. 212).  I forhold til dimb-fortællinger er det centralt, at tegn i enhver modalitet potentielt 

kan være bærer af merbetydning og dermed gøres til genstand for konnotationslæsning. 

Steffensen sætter ikke oplevelse og fortolkning af teksten op som hinandens modsætninger, men 

pointerer, at enhver oplevelse forudsætter eller er lig med en fortolkning (ibid., s. 52). Han skelner 

til gengæld mellem bevidst og ubevidst fortolkning. Den ubevidste fortolkning af teksten, som den 

viser sig i den første umiddelbare læsning, tager ofte form af identifikationer. Steffensen skelner 

mellem to former for identifikation: introjektion, hvor læseren lever sig ind i de fremstillede 

personer og overtager deres egenskaber, eller projektioner, hvor læseren læser sig selv ind i de 

fremstillede personer og tillægger dem sine egne egenskaber. Bevidst fortolkning kræver til 

gengæld analyse. Analyse er forudsætningen for, at fortolkninger ikke forbliver projektive, ”men 

også gør det muligt at se teksten som noget, der er anderledes end læseren” (ibid, s. 54). Analyse 

og fortolkning er ikke målet i sig selv, men målet er ifølge Steffensen at ”kombinere oplevelsen og 

fortolkning i en syntese, hvor tekstens fremmedhed kan bringes i kontakt med læseren, så ny 

”viden” opstår” (ibid., s. 54). 

I mødet med teksten associerer læseren uundgåeligt. Steffensen skriver, at associationerne kan 

være kulturelle, litterære eller personlige (ibid., s. 42). De kulturelle associationer dækker bredt 

over associationer i en given kultur fx til kendte tekster, fortællinger, begivenheder, personer, 

steder, kunstværker osv. De kulturelle associationer er ofte enten usynlige eller selvfølgelige for 

læseren og afhænger i høj grad af læserens viden om kulturen. Litterære associationer kan fx være 

tekstens genre. Personlige associationer drejer sig om læserens personlige erfaringer og er det, 

der umiddelbart afgør, om teksten virker interessant for læseren. De kulturelle og litterære 

associationer har en del tilfælles med Ecos encyklopædiske kompetence. Jeg vil hævde, at de 

litterære associationer også er kulturelle. I Garmanns Sommer er det særligt de kulturelle 
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associationer i billederne, der indikerer, at der både er en implicit barnelæseren og en 

voksenlæser i teksten, da billederne lægger op til væsensforskellige associationer. Voksenlæseren 

kan vælge at dele sine associationer med barnelæseren, som i undervisningssituationen er lærer. 

På den måde kan teksten være med til at udvikle elevernes kulturelle viden og deres forståelse for 

betydningen i teksten. Det er dog væsentligt ifølge Steffensens teori, at associationerne ikke 

udelukkende bruges til at tale om ting ude i den virkelige verden, men at de ses i sammenhæng 

med teksten. Det er væsentligt som en del af den bevidste fortolkning, at læreren sammen med 

eleverne overvejer, hvad formålet med referencen kunne tænkes at være. 

Ifølge Steffensen skal eleverne lære den fiktive læseform, som i udgangspunktet er vanskelig at 

tilegne sig (ibid., s.105). Børn anvender umiddelbart den faktive læseform, hvor det drejer sig om 

at vurdere, om teksten er sand eller falsk i forhold til dens virkelighedsreference. Børn skal, ifølge 

Steffensen, lære at læse fiktivt. Ifølge Steffensen udvikler eleverne litterær kompetence, når de 

læser med den fiktive læseform, dvs. når de forstår og anvender de førnævnte 

fiktionskonventioner (ibid., s.117). Læreren spiller her en central rolle i forhold til at udvikle 

elevernes litterære kompetence.  

Steffensen kommer ikke nærmere ind på, hvilke analysebegreber der bør indgå i 

fortolkningsarbejdet i skolen, men da bevidstheden om fortælleren er central i den fiktive 

læseform, kan analysebegreber, der sigter på at afdække fortælleforholdet være relevante. Det 

gælder fx fokalisering i det skriftlige tekstmodus og synsvinkel, blikretning og synshøjde, i den 

billedlige tekstmodus. På den måde skal den analytiske værktøjskasse revideres med nye 

begreber, når det drejer sig om analyse af dimb- fortællinger. Nogle skal erstattes, andre 

revideres. Det er væsentligt, at eleverne får redskaber til at gennemskue, hvilke virkemidler der 

anvendes i teksten  

Noget særligt ved den digitale form er, at det er muligt at indlejre eller linke til elementer, der kan 

sætte indhold og form i perspektiv. Det kunne fx dreje sig om information om tilblivelsesprocessen 

eller en særlig inspirationskilde. I forhold til Garmanns Sommer kunne det dreje sig om tilblivelsen 

og teknikken bag de billedlige collager, som er Stian Holes kendetegn. Litteraturpædagogen Peter 

Kaspersen (2012, s. 72) påpeger, at internettet i undervisningen generelt set har gjort det langt 

lettere at inddrage teksters paratekster som fx anmeldelser, omtale, debat, remediering og 
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meddigtning af teksten på blogs, facebook og fanfiktionsider. Det er ligeledes lettere at efterforske 

kulturelle referencer, der er indlejret i teksten som fx at se en musikvideo med Elvis eller finde 

information om terrorangrebet i New York.  

Meddigtning er en receptionsorienteret arbejdsform i litteraturundervisningen, der har vundet 

stor udbredelse, og som jeg mener giver nogle særlige muligheder i forhold til dimb-fortællinger. 

Jeg vil derfor kort redegøre for og diskutere begrebets teoretiske oprindelse, videreudvikling, og 

potentiale i forhold til de dimb-fortællinger.  

Begrebet meddigtning er en væsentlig del af den danske litteraturpædagog Vibeke Hetmars 

litteraturpædagogik, som den kommer til udtryk i hendes ph.d. afhandling Litteraturpædagogik og 

elevfaglighed (1996, s. 123-151), som én af tre typer responsfokuserede aktiviteter. De øvrige er 

de associative (ibid., s. 126), hvor eleverne formulerer deres umiddelbare reaktioner på en tekst 

og de hybride (ibid., s. 150), der aktiviteter, der hverken er associative eller meddigtende som fx 

dramatisering eller billedfremstilling. Hetmar tager udgangspunkt i, at klasserummet er et 

fortolkningsfællesskab, hvor alle elever skal have mulighed for at konstruere og dele deres 

læsninger eller responser, som Hetmar kalder det. Alle responser er ifølge Hetmar i princippet lige 

gyldige, og målet er ikke en fælles fortolkning. Derfor er det afgørende, at eleverne får mulighed 

for at synliggøre deres responser, så de kan danne grundlag for samtaler i 

fortolkningsfællesskabet. De meddigtende aktiviteter en måde at synliggøre elevernes responser 

på. Ifølge Hetmar er meddigtning: 

…tilrettelagte situationer hvor eleven under en eller anden form, synligt og aktivt træder ind i fiktionens rum og 

gør noget ved det. Eleven sætter sig et øjeblik i forfatterens sted og producere en konkret meddigtning (1996, s. 

137).  

Hetmar inddeler de meddigtende aktiviteter i tre grupper:  

1. eleverne skriver deres bud på tekstdele som på forhånd er fjernet af læreren 

2. eleverne skriver nye episoder til en læst tekst  

3. eleverne digter om på en tekst ud fra lærerens ønske om at lede deres opmærksomhed hen på nogle af 

tekstens litterære virkemidler (1996, s. 137) 

Her vil jeg tilføje en anden type beslægtede opgaver, som kunne kaldes remedierende opgaver, 

hvor fortællinger går på tværs af medier. Begrebet remediering betegner ”overførsel af genre og 
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indhold fra et medie til et andet” (Finnemann, 2011, s. 465). Remediering af litterære tekster kan 

potentielt skabe øget bevidsthed om tekstens form i dets oprindelige medie, men også give en 

øget bevidsthed om forskellige mediers potentialer og begrænsninger. Spørgsmål som disse er 

relevante: Hvad er oplagt at overføre fra et medie til et andet? Hvad må undværes? Hvad kan 

tilføjes? Hvilken funktionalitet skal der være omkring teksten? Det vil både dreje sig om selve den 

litterære fortælling, men også det funktionelle design omkring den. Med litteraturens indtog i de 

digitale medier bliver det tydeligt, at litteraturundervisningen også må dreje sig om mediets 

betydning. Det kan ske ved at eleverne forholder sig til professionelle remedieringer som fx 

billedbogen, der bliver til en dimb-fortælling, eller ved selv at remediere fx en af de øvrige bøger i 

Garmann-trilogien. Remedierende opgaver rummer måske den største fare for, at det litterære 

værk forsvinder ud af fokus. Men det er samtidig med til at sætte spørgsmålstegn ved 

tankegangen om, at (kunst)værket er en ophøjet ubrydelig enhed, som altid skal være i centrum i 

litteraturundervisningen. Måske er det en forældet tankegang. 

Steffensen er generelt kritisk over for meddigtende opgaver (2005, s. 231,238). Han anerkender, 

at meddigtende opgaver kan vise, hvad eleverne selv har lagt vægt på i teksten og dermed pege på 

det, som kan være udgangspunktet for det videre litteraturarbejde, men han ser en fare i, at 

teksten reduceres til et redskab, og at værket forsvinder ud af fokus.  

Der er dog andre receptionsorienterede litteraturpædagoger, der fremhæver de meddigtende 

opgaver som en vej til større forståelse af teksten. Det gælder fx Birte Sørensen (Krabbe & Strøm, 

2010, s. 191) som dog også påpeger, at de meddigtende opgaver altid skal være tekstnære, så de 

hjælper eleverne med at digte sig ind og ikke ud af teksten. Det gøres bl.a. ved at have fokus på 

tekstlig dokumentation ved at henvise til teksten under arbejdet med de meddigtende opgaver. 

En mere nutidig dansk litteraturpædagog Ayoe Quist Henkel er også optaget af de meddigtende 

opgavers potentiale, og hun påpeger ligeledes den immanente fare for, at litteraturarbejdet 

bevæger sig væk fra teksten og kommer til at dreje sig mere om læserens konkretion af teksten 

end om teksten. Hun nævner som eksempel opgaver, hvor eleverne skal skrive slutninger på 

tekster med åbne slutninger. Henkel skriver, at en videreskrivning af slutningen kan være med til 

at fjerne fokus fra ”den litterære teksts åbne og flertydige slutning og flytte fokus til elevernes 

egne tekstproduktioner og mulige narrative behov for en forløsende slutning” (2012b, s. 196).   
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Henkel foreslår, at begrebet meddigtning erstattes af begrebet æstetiske udveksling, da det 

betoner, at de litterære aktiviteter altid skal have fokus på teksten som et æstetisk artefakt 

(Henkel, 2012b, s. 191). Æstetik skal i den forbindelse opfattes som et begreb, der dækker over 

fornemmelse, følelse, sansning og intuition. Det er ikke synonymt med ´det skønne´, som det ofte i 

mere pragmatiske sammenhænge dækker over, men snarere et perspektiv på verden, hvor det 

drejer sig om at møde den litterære tekst med sanserne først. Henkel fremfører sine forslag til 

læserorienterede arbejdsformer under overskrifterne: digtning, retorik, drama, billedkunst og 

musik. Digtning beskrives stort set som Hetmars begreb meddigtning, og de fire øvrige overskrifter 

kan gå ind under Hetmars hybride arbejdsformer, da der her ikke er tale om direkte 

meddigtninger. 

Jeg mener på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt at fastholde begrebet meddigtning, da det i 

Hetmars terminologi er mere præcist og nuanceret defineret, og i Henkels terminologi dækker 

bredere over elevernes æstetiske omgang med teksten. 

I både Hetmar, Sørensen og Henkels forslag til meddigtende opgaver er udgangspunktet at 

litterære tekster er skriftlige. Når de litterære tekster bliver digitale, mere multimodale og 

interaktive er dette nødt til at ændre sig. Begreber som retorik, billedkunst, musik vil ikke kun 

være relevante i de hybride litteraturbearbejdende opgaver, men bliver til modaliteter i teksten, 

der formidler betydning, og som derfor kan være udgangspunkt for meddigtning på lige fod med 

den skriftlige tekst.  

Med udgangspunkt i ovenstående og med særlig fokus på begreberne meddigtning og remediering 

vil jeg overveje, hvordan dimb-fortællingen Garmanns Sommer kunne inddrages i 

litteraturundervisningen på mellemtrinet i grundskolen, så eleverne kunne udvikle sig som 

litteraturlæsere. Jeg vil også lægge op til overvejelser om, hvordan Garmanns Sommer kunne 

redesignes funktionelt.  

Den implicitte barnelæser er, som min analyse viste, et barn på samme alder som hovedpersonen 

Garmann, det vil sige ca. 5-6 år. På den måde vil der være en uoverensstemmelse mellem den 

implicitte barnelæser i fortællingen og den faktiske læser i litteraturundervisningen. Det er 

væsentligt, at læreren er sig dette forhold bevidst og formidler det til eleverne.  
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Henkel skriver, at højtlæsning har et potentiale, da det er ”en måde at virkeliggøre en tekst og 

åbne dens rum. Højtlæsning er i sig selv en fortolkning, som finder belæg i det, der artikuleres” 

(2012b, s. 196). Henkel nævner læseteater, der er en mundtlig dramatisering af teksten, som en 

måde at give udtryk for sin fortolkning af teksten på. I Garmanns Sommer er der indlejret en 

professionel oplæsning, som kan betragtes som en fortolkning af den skriftlige fortælling og 

dermed gøres til genstand for analyse af stemmens udtryk og betydning. Eleven kunne optage sin 

egen oplæsning eller mundtlige dramatisering af fortællingen om og om igen, indtil den har det 

udtryk, som ønskes. Det kunne være oplæsning af den skriftlige fortælling eller en omformulering 

med fokus på, at fremførelse er mundtlig. En konkret opgave i forhold til Garmanns Sommer 

kunne være, at eleverne skulle vælge en side, som de skulle omskrive til en mundtlig fortælling og 

så optage fremførsel af. Den mundtlige fortolkning kan nu gøres til genstand for refleksion i 

fortolkningsfællesskabet i klassen, hvor eleverne fx kan begrunde deres valg af betoning og 

artikulation.  

Både Henkel og Hetmar foreslår, at eleverne skriver nye tekststykker i sammen stil som teksten. I 

forhold til Garmanns Sommer kunne det dreje sig om, at eleverne skriver en ny side, hvor de skal 

forsøge at efterligne stil, ordvalg og syntaks som fx at inddrage ord med en særlig lydside, verbalt 

billedsprog, tvetydige udsagn, direkte tale og fortælleforholdet. Eleven kunne forestille sig, at 

Garmann møder en ny person fx en kammerat og stiller det spørgsmål, som går igen på flere sider: 

Er du også bange for noget? På den måde kan eleverne blive bevidste om den skriftlige fortællings 

særlige indhold og form.  

Det digitale medie giver muligheder for, at eleverne kan være meddigtende i forhold til billeder, 

skrift, lyde, musik og interaktivitet. Der findes allerede teknologier, der gør det muligt at 

producere avancerede multimodale og interaktive tekster. Den teknologi, der bliver anvendt til at 

producere dimb-fortællinger kan i princippet gøres tilgængelig for læserens meddigtning. Et 

interessant eksempel i denne sammenhæng er appen Demibook composer("Demibooks® 

Composer," 2013), hvor man kan producere en dimb-fortælling, som ligner dem, der er beskrevet i 

dette speciale. De kan så mod en klækkelig betaling godkendes og udgives til salg i App Store. 

Teknologien kunne indlejres i en app som en supplerende aktivitet for en dimb-fortælling. På den 
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måde kunne elevernes muligheder for meddigtende litteraturarbejde i forhold til de dimb-

fortællinger udvides betragteligt.  

 I forhold til Garmanns Sommer kunne eleverne fx digte en ny side, hvor de skulle efterligne de 

multimodale collager. De skulle også forholde sig til hvilke billedelementer, der skulle animeres og 

tilføje narrativ interaktivitet. Resurser som billedelementer, animationer, lyde og musik fra 

fortællingen skulle være tilgængelige for læserens meddigtning, men det skulle samtidig være 

muligt selv at tilføje resurser. Eleverne kunne arbejde bevidst på at imitere Stian Holes særlige stil 

med de sammensatte billedelementer fra forskellige tider og menneskealdre, hans varierede brug 

af synshøjde, afstande og synsvikler, de urealistiske størrelsesforhold og det kontrapunktiske 

samspil mellem modaliteter 

Det er nyt og skelsættende, at de resurser, fortællingen består af, stilles til rådighed for elevernes 

meddigtende aktiviteter. Det giver helt nye muligheder for at lade eleverne interagerer og digte 

med på den multimodale tekst, hvilket kan være med til at udvikle eleverne som litteraturlæsere, 

Men det udfordrer samtidig den måde, vi traditionelt har opfattet et litterært værk. 

 

Abstract 

This thesis examines the type of digital literary children’s stories that are experienced on a tablet, 

stories, which may additionally be characterized as interactive and multimodal. 

Children’s literature has traditionally been read in the company of a grown-up, as the grown-ups 

have been a prerequisite for the child being able to have the story read aloud; or reading has 

taken place with a teacher as part of teaching reading skills in school. These conditions have been 

influenced by digital media. 

Newer children’s literature often contains an identifiable dual address (Wall, 1991) aimed at both 

the child and the grown-up reader. An implicit child reader and an implicit grown-up reader are 

identifiable throughout the story. An imbedded functional design enveloping the digital literary 

children’s stories, gives the reader certain opportunities to experience, read, influence, make up 

additional story lines, and navigate throughout the story, alone or in the company of others. It is 
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also possible to identify implicit users embedded in the functional design enveloping the story. In 

this thesis, I am uncovering the implicit readers within the story and the implicit users embedded 

in the functional design enveloping the story, as well as how they relate to one another. This will 

lead to an answer to the primary question posed in this thesis: which types of interpretive child-

grown-up communities are promoted by digital children’s literary stories? The answer to this 

question leads to my literary didactic contextualization, which discusses how digital literary 

children’s stories can contribute to develop secondary school pupils into literary readers. 

I have analyzed three digital children’s literary stories: Garmanns Sommer (2011) by Stian Hole, 

The Heart and the Bottle (2010) by Oliver Jeffers, It was A Cold, Dark Night (2013) by Tim 

Hopgood. 

My theory is based on a reception theoretical approach to the analysis and the literary didactic 

contextualizing. In addition, I have implemented social semiotic and narrative analysis concepts, 

and drawn upon children’s literature research. 

My analysis shows that the functional design plays a crucial part in fostering the interpretive child-

grown-up community by offering the choice of turning the read aloud function on/off, and by 

easing page-to-page navigation. 

The stories may contain integrated narrative interactivity, which means that the reader can 

influence or make up additional story lines. The child reader may be invited to take on roles such 

as a playmate, a narrator, who helps the story along; or as a co-author, who takes over the 

protagonist’s perspective. The grown-up reader may be directed into the role of a co-author, who 

is invited to share his/her larger, encyclopedic knowledge in a given read-aloud situation. 

The stories may contain co-author interactivity, e.g. an integrated art studio where the reader is to 

draw a drawing, which subsequently becomes a part of the story; a three-track recorder which 

allows the child and the grown-up to record their oral story; or a supplemental story creator 

workshop in which the child can make up his/her own story using resources from the story. Co-

author activities provide the children (and grown-ups) the opportunity to express their 

understanding and interpretation of the story in a concrete way, which can form the basis of 

conversations in interpretive communities in secondary school literary education. 
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Der er indhentet tilladelse til at anvende screendumps af dimb-fortællinger hos illustratorerne. 
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