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Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst 
kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det 
innebærer arbeid med tekster som 

•bildebøker, 

•tegneserier, 

•aviser, 

•reklame, 

•nettsider, 

•sangtekster, 

•film og 

•teater. 

Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, 
kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. (s. 38)

Kunnskapsmål, VG1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive 
uttrykksformer i framføringer og presentasjoner 

• tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, 
bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise 
sammenhengen mellom innhold, form og formål 

• beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og 
reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde 

• bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne 
tekster (s. 45)



Overblikk
1. Multimodal diskurs: en felles grammatikk?

2. Estetiske virkemidler: Stillbilder

— pause —

3. Estetiske virkemidler: Levende bilder

4. En sammensatt tekst

5. Prinsipper for sammensetning

— lunsj — 

6. Musikkvideo

7. Hva gjør vi nå? Sammensatte tekster i 
klasserommet

Del 1: 

Felles grammatikk?

Multimodal Discourse

Ikke bare en grammatikk for hvert 
modus, men

en felles, multimodal grammatikk.

Eksempel: innramming
Bilder har alltid en ramme som skiller dem fra omgivelsene. På samme måte 

har bøker kapitler, og aviser skiller artikler fra hverandre med streker og 

marger.

Gunther Kress og Theo van Leeuwen. Multimodal Discourse. London: Arnold, 2001.

Gunther Kress, University of London

Theo van Leeuwen,  Cardiff University

Modus: «språk»

eller mer presist:

«semiotiske ressurser som på 
samme tid kan realisere diskurser 
og former for (inter)aksjon» (s. 21)

Medium: fysisk materiale

Gunther Kress og Theo van Leeuwen. Multimodal Discourse. London: Arnold, 2001.

Gunther Kress, University of London

Theo van Leeuwen,  Cardiff University

Multimodal?!



Modus

Modalitet

TEKSTTYPE

Felles prinsipper

Mange prinsipper går igjen fra teksttype til teksttype. Her er noen av dem:

Blikkfang (elementer som styrer 
oppmerksomheten)

Harmoni og kontrast

Konnotasjoner

Eller, som en 
sosialsemiotiker ville 

sagt det: 

Ideasjonell mening (om fenomener, hendelser handlinger 

og ideer)

Mellompersonlig mening (senderens holdninger, 

meninger, og relasjon til mottaker)

Tekstuell mening (relasjoner innad i teksten)

M. A. K. Halliday

Del 2: 

Bilder



Hvorfor trykker VG 
dette bildet på 
førstesiden?

Teksttyper

Beskrivelse

Argument

Fortelling

Eksposisjon

Bilders affordans:
Gode grunner til å 

bruke bilder

Beskrive

Forklare

Blikkfang

Konnotasjoner

Typografi: Blikkfang

Stor skrift og sterke, lyse 
farger fanger blikket.

Den første tekstlinjen er satt 
stort, og leder øyet inn i det 

første avsnittet.



Typografi: Harmoni

Balansen er sikret ved å 
plassere teksten etter et 

usynlig rutenett.

Også bildet er plassert etter 
rutenettet.

Fotografi som bevis

Fotografier er kjemiske 

avtrykk, og kan ikke 

unngå å beskrive det 

som er foran linsen.

Tre typer tegn

Ikoniske tegn

tegn som er like referenten på en eller annen måte 

(gjentar et element av førstehet)

Indekser

tegn som har en fysisk forbindelse med referenten 

(andrehet)

Symboler

Tilfeldig valgte tegn (tredjehet)

Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Fotografiet er både 
indeks og ikonisk



Emne: Fwd: VS: Fw: Photos of Israel that will 

never make the news . . . Please pass on

Nå fikk dere et annet inntrykk av krigen, tenker jeg!
Jon M

Videresendt melding:

Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Dato: 2. august 2006 15.56.42 MET
Til: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Emne: VS: Fw: Photos of Israel that will never 
make the news . . . Please pass on

!

!

Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sendt: 2. august 2006 12:56
Til: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
Emne: VS: Fw: Photos of Israel that will never 
make the news . . . Please pass on
!

!

Subject: Fwd: Fw: Photos of Israel that will never 
make the news . . . Please pass on
!

!

Bilder av Israel som aldri kommer til å bli vist i 
nyhetene…. Vennligst; send videre.
!

!

Roland Barthes (1915-1980)

Roland Barthes.  «Bildets retorikk». 1964. Overs. Knut Stene-Johansen. I tegnets tid: Utvalgte artikler og essays. Oslo: Pax, 1994. 22-35.

Bilder er alltid fulgt av 
språk

Språket forankrer og 
forsterker

Forankring reduserer 
mangetydighet: hva er 
dette?

Forsterkning (mer sjeldent): 
språk og bilde har et 
komplementært forhold; de 
forsterker hverandre

Fotografi: Konnotasjon

To slags konnotasjon

 (av mange)

Avstamning
Tegn importert fra et annet modus

Erfaringsbasert meningspotensial
Tydelige spor av en fysisk produskjon

Gunther Kress og Theo van Leeuwen. Multimodal Discourse. London: Arnold, 2001.

Gunther Kress, University of London

Theo van Leeuwen,  Cardiff University



Tegninger: 

stilisering gir overblikk
Tegninger kan 

forenkle, 
overdrive, og vise 

umulige synsvinkler

Tegningen (kartet) forklarer, 
fotografiet bevitner hvordan det 

egentlig ser ut.

Tegningen (kartet) forklarer, 
fotografiet bevitner hvor skrekkelig 

det faktisk var.



Bildemodi
Blikkfang

Harmoni og kontrast

Fotografier som ikon og indeks

Tegning som stilisert forklaring

Tegning som karikatur

Bilder har flerbetydninger, 
konnotasjoner

Bilder er alltid forankret av tekst

Del 3: 

Dynamiske modi

Levende bilders 
affordans:

Beskrive

Fortelle

Blikkfang: det spektakulære

Engasjere

Levende bilder kan 
vise bevegelse

En film kan vise akkurat hvordan man skal hakke løk eller 
utføre en styrkeøvelse.



Levende bilder kan 
vise tidsforløp

Denne animasjonen 
viser hvordan de fire 
flyene som ble kapret 
11. september 2001 var 
i lufta samtidig.

Dynamiske tekster 
river publikum med
De fortsetter bare, og holder 
oppmerksomheten

De er redigert slik at de flyter greit 
(«continuity editing»)

Lyd og bilde (eller ulike lydkilder) klippes på 
forskjellig sted, så klippene blir mindre 
merkbare («lydbroer»)

1. Eksteriørbilde 
viser hvor vi er

2. Etableringsbilde 
viser personene i 
forhold til hverandre

3. Halvtotal av 
personen som 
snakker

4. Reverse shot, 
over skulderen til 
den vi nettopp så…

8. Ny total, eyeline 
match

9. Point of view

10. Reaksjonsbilde

Continuity editing

•180°-regelen: kameraet må bare være på den ene siden av en akse 

mellom to personer eller aksen noe beveger seg langs. Dette sikrer:

•sammenhengende forhold mellom personer og gjenstander i 

rommet

•sammenhengende bevegelsesretning

•sammenfallende blikkretning (eyeline match)

•30°- regelen: Det må minst være 30 graders vinkel mellom to 

kamerainstillinger for å unngå at motivet hopper synlig mellom to 

bilder.

•shot/reverse shot

•point-of-view shot

•klipp i bevegelse

•lydbroer



Del 4: 

En sammensatt tekst

Sammensatt tekst: 
Harmoni og balanse

Bildet og skriften er svært 
symmetrisk komponert.

Den eplegrønne fargen går igjen i 
skriften og i bakgrunnen til høyre.

Den eplerøde bakgrunnen er 
komplementærfargen, og skaper 
en fin kontrast. Den står dessuten 
fint til det brune i håret og toppen 
modellen har på seg.

Leppestiften har eksakt samme 
farge som den røde bakgrunnen.

Sammensatt tekst: 
Konnotasjon
Denotasjon:
En kvinne som spiser et eple, 
og en parfyme som lukter 
eple.

Konnotasjon 
(tilleggsmening):
Eple = sunn og frisk
Eva og kunnskapens tre
New York som «the big 
apple»
Golden Delicious er et 
epleslag



Hei, du! 
 Så vakker, fristende og deilig 

som et grønt eple vil du også bli 
om du bruker

fra

Noen  
sammensatte 
tekster kan 
leses som 
setninger

Ideal 

Virkelighet 

Gunther Kress og Theo van Leeuwen. Reading Images. London: Routledge, 1996.

Kjent Nytt 

Gunther Kress og Theo van Leeuwen. Reading Images. London: Routledge, 1996.

Levende bilder

Viser bevegelse i alle detaljer

Viser tid

Viser fortellinger (som er 
handlingsorientert og 
tidsorganisert)

Er redigert så de river deg med



Del 5: 

Prinsipper for 
sammensetning

Sansene setter 
grenser

Vi kan bare få med oss språk fra én kilde 
av gangen

Vi kan bare se på én ting av gangen

Vi kan bare høre på én ting av gangen

Vi kan se og høre samtidig

Omslutning

Enten omslutter teksten (typografien) 
bildet, eller så omslutter bildet teksten

Flerstemmighet

Konsonans: stemmenes budskap 
harmonerer

Dissonans: stemmene «kolliderer» med 
motstridende budskap

Akkompagnement: en stemme er gjerne i 
forgrunnen, de(n) andre akkompagnerer

Polyfoni: 1 + 1 = 3



Akkompagnement Akkompagnement

Polyfoni

Del 6: 

Musikkvideo



Musikkvideo er sammensatt!

Sangtekst

Melodi

Rytme (groove)

Sound (instrumentering, harmonikk, stemme)

Artisten

Artistens identitet

Visuelle effekter

Historien

Musikkvideo er ikke film

Struktur: Vers + refreng (+ historie)

Klipp: Rytmisk, sangens struktur, visuelle 
effekter

«Visuell musikk»: farger som klanger, 
poetiske bilder, rytme, repetisjon

Musikk er en viktig 
identitetsmarkør



Bandet spiller Fortelling

Illustere teksten Synge i forskjellige klær



Dans Visuelle effekter

Reklame for film Humor



8 velprøvde videoknep

Bandet spiller

Fortelling

Illustrere teksten

Synge i forskjellige klær

Dans

Visuelle effekter

Reklame: scener fra en film

Humor

Del 7: 

Hva gjør vi?

Kunnskapsmål, VG1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive 
uttrykksformer i framføringer og presentasjoner 

• tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, 
bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise 
sammenhengen mellom innhold, form og formål 

• beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og 
reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde 

• bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne 
tekster (s. 45)



Hvilke tekster?

Gode (kanoniske) tekster

Populære tekster

Aktuelle tekster

Lærerike tekster

Studere tekster
eller skape tekster?

Har du noen gode 
erfaringer å dele?

Fem minutter 
igjen :-)



Løsrevet fra vanlig undervisning

Elevene organiserer seg selv

Søker kunnskap aktivt

Presenterer til slutt

Adaptasjon: en fortelling i bok, film og dataspill

Prosjektarbeid
om adaptasjon

Utfyllende kompetanser

Språk er den eneste teksttypen som er representert  i alle kategorier: som tale er 

språket  både auditivt  og dynamisk, som skrift er det både statisk og visuell.   
Gjennom språket  er det altså  mulig å forene de innebygde motsetningene og 
spenningene i sammensatte tekster.  Språkets to modi, tale og skrift, er også de 
teksttypene som ikke kan representere andre teksttyper, men som lar seg repre-
sentere av alle de andre (Liestøl 1999).  Dermed får det  verbale en helt unik po-
sisjon i sammensatte tekster.   

Lærernes litterære kompetanse vs. elevenes digitale ferdigheter

Språkets sentrale rolle i integrasjonen og samspillet  mellom teksttypene indik-
erer at  det  litterære paradigme med sin verbale dominans har en sterk relevans 
for sammensatte tekster og den kompetanse vi etterlyser.  Hvordan forholder så 
den verbale og litterære kompetansen seg til de andre teksttypene og ferdighe-
tene som kreves for å håndtere dem? 
 I diskusjonen av digital kompetanse tidligere hevdet vi at  kompetanse = 
dannelse + ferdigheter.  Mens lærere er utdannet  i og utøver en litterær dannelse 
er elevene under utdanning, og skal tilegne seg og utvikle dannelse.  Selv om 
elevene er under utdannelse har de likevel en rekke ferdigheter.  I tillegg til ba-
sisferdighetene som de hele tiden videreutvikler har etter hvert  svært mange 
også tilegnet  seg (ofte utenfor skolen) en rekke digitale ferdigheter (Tapscott 
1998).  De bruker stadig mer tid på omgang med digitale medier som Internett/
Web/mobiltelefoni og dataspill – ofte mer enn lærerne.  På en rekke områder – 
særlig spill – er elevene lærerne overlegne når det  gjelder digitale ferdigheter.  
Dette gjensidig ekskluderende, men supplerende forholdet mellom lærer og elev 
kan illustreres på følgende måte:

AUDITIV VISUELL

DYNAMISKSTATISK

VERBAL

musikk tale skrift
bilde/
video

bilde skrift tale
video/
musikk

litterær kompetanse digitale ferdigheter

ELEVLÆRER

hvordan tre slike beslektede uttrykk både er forskjellige og like har vi det  bin-
deleddet som kan få lærerens litterære kompetanse i berøring med elevenes 
digitale ferdigheter:

Gjennom sammenlikning av likheter og forskjeller i serien av adaptasjoner 
beveger lærere og elever seg mot  hverandres spesielle kunnskaper langs en 
felles tematisk gjenstandsrekke.  Et første eksempel på denne trikotomien finner 
vi i en av de største litterære og filmatiske suksesser de siste femti år.  Adaptas-
jonen av J. R. Tolkiens mytiske og eventyrlige univers:

Lord of the Rings (Ringenes herre) ble utgitt som bok i 1954-55, har solgt  nær-

mere 50 mill. eksemplarer på verdensbasis, og er gjentatte ganger kåret til en av 
det 20. århundres viktigste bøker.  Filmtrilogien basert på boken (regi: Peter 
Jackson) hadde premiere årlig i perioden 2001-3.  Plattformspillene som baserer 
seg på filmene ble utgitt  parallelt.  Lord og the Rings er også blitt tegnefilm og 
det har kommet en rekke dataspill basert på historien de siste ti-årene.  Det 
populære onlinespillet  World of Warcraft står også i stor gjeld til Tolkiens uni-
vers og kan betraktes som en form for adaptasjon, men da kanskje i større grad 
av romanen The Hobbitt (Hobbitten) fra 1937 (som det også er laget  tegnefilm 
av) enn Lord of the Rings.  Tolkien har hatt enorm innflytelse på den litterære 
fantasygenren, og dermed indirekte på spillgenre som adventure og fantasy, sær-
lig når det gjelder miljø, mytologi, karaktertyper og -egenskaper.  Tolkientitlene 

litteratur

ELEVER DIGITALE FERDIGHETERLÆRERS LITTERÆRE KOMPETANSE

spillefilm dataspill

HISTORIENS VANDRING (ADAPTASJON)

Hvordan vurderer vi elevenes 
tekster?

Harmoni?

Kontrastvirkninger?

Blikkfangeffekt?

Fornuftig leserekkefølge?

Hvilke konnotasjoner?

Konsonans eller dissonans?

Polyfoni?

«The take-away»

•Noen begreper

– Harmoni/kontrast

– Konnotasjon

– Blikkfang

– Konsonans/dissonans

– Akkompagnement

– Polyfoni



•Noe dere allerede visste

– fotografier lyver ikke

– fotografer lyver i blant

– tegninger kan forenkle og klargjøre

– språk trengs for å tolke bilder

– musikkvideo er både musikk og video (og 
sangtekst)

•Noen begreper

•Noe dere allerede visste

•Noe å tenke over?

•Bevissthet på egen kompetanse?

Les mer:

Maagerø og Tønnesen: Å lese i alle fag. 
Universitetsforlaget, 2006

Les mer:

Kjørup: Hvorfor smiler Mona Lisa?
Roskilde universitetsforlag, 1995



Les mer:
Fagerjord

W
EB-M

EDIER
Introduskjon til sjangre og uttrykksform

er på nettet

Denne boka er en veiviser til de mange nye medie-
formene på web. Den beskriver alle de små, men 
likevel viktige forskjellene mellom webmedier og
andre medier. Webmedienes uttrykksformer er for-
skjellige fordi de oppstår i et møte mellom data-
maskinenes muligheter og tradisjonelle sjangre.
Datateknologien gjør noen operasjoner enklere eller
raskere enn de var før, og i tillegg tilbyr den helt nye
funksjoner. Men det tar tid å se mulighetene. All kom-
munikasjon må ta utgangspunkt i et kjent språk, og
skal vi gjøre oss forstått i nye medier, må vi ta
utgangspunkt i gamle, velprøvde språk og sjangre.

World wide web er en ganske ny teknologi. Den første
versjonen kunne testes i 1991. I denne boka er det fire
hovedkapitler basert på fire grunntrekk ved web-
medierne: Multimedia, lenker, det globale nettverket
og kybertekst. Forfatteren gjennomgår også en rekke
vanlige sjangre på nettet, som blogger, hypertekst-
litteratur, hjemmesider, nettaviser, portaler, søke-
motorer, wikier med mer.

Boka henvender seg til alle som bruker internett i
arbeid, studier og privat, og som vil få mer ut av
timene ved dataskjermen.

Anders Fagerjord (f. 1970) er førsteamanuensis
i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.
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