Kapitel 1

Multimodal analyse og produktion
gennem rap – en case
5.b arbejder gennem tre uger med eventyret Den lille Rødhætte tværfagligt mellem dansk og musik i et forløb, der er planlagt af bogens forfattere i samarbejde med lærerne. Efter at have læst eventyret skal klassen i grupper omskrive
det til en raptekst, hvorefter to af klassens raptekster skal viderebearbejdes til
musikvideoer. De to første uger er normale skemauger, mens den sidste er en
emneuge, hvor begge lærere har klassen hele ugen.

Figur 1. Optagelser til musikvideoen er i gang – en dansescene, hvor der
rappes. Den moderne udgave af Rødhætte står forrest i en rød hættetrøje.
Eleverne har selv valgt lokationen (en trappe på skolen) og udarbejdet
koreografi under vejledning af lærerne.
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Der er opstillet følgende læringsmål for forløbet:
• Eleverne skal opnå indsigt i eventyrgenren og kunne identificere eventyrtræk, fx via aktantmodellen
• Eleverne skal opnå indsigt i rapgenren og kunne identificere rapgenretræk,
fx enderim, indrim, allitteration, assonans1 og slang
• Eleverne skal kunne omsætte eventyrtræk til rapgenren
• Eleverne skal udvise forståelse for forholdet mellem beat og rim
• Eleverne skal udforske modaliteternes muligheder for at udtrykke en fortælling.
Og forløbet er inddelt i følgende faser:
1. Læsning af eventyret Den Lille Rødhætte med resumé
2. Genrearbejde, eventyr, med fokus på aktanter og personkarakteristikker
3. Læsning af raptekster (som der også lyttes til)
4. Genrearbejde, rap med fokus på flow, beat, rim og sprog
5. Produktion af raptekster med peer-feedback og lærerfeedback. Først rimord,
så vers, så strofer
6. Valg af raptekster til musikvideoproduktion og indspilning af rap
7. Genrearbejde, musikvideo med fokus på det multimodale samspil
8. Udarbejdelse af storyboard til musikvideo (dansklæreren) parallelt med koreografi (musiklæreren) – med lærerfeedback
9. Indspilning af musikvideo med efterfølgende redigering
10. Præsentation af musikvideo (forældre og parallelklasse).
I kort form mimer forløbet rapperes kreative produktion, hvor eleverne producerer en raptekst og senere en musikvideo, som præsenteres for et publikum.
Ikke alle elever deltager lige meget i alt: Alle elever er med i det analytiske
arbejde og i raptekstproduktion i forløbets første del (punkt 1-7), mens eleverne
arbejder mere opdelt i anden del (musikvideoproduktionen, punkt 8-10). Alle
elever indgår i nogle dansescener, men nogle tager sig af koreografi. Det er
heller ikke alle elever, der rapper, og nogle elever er mere aktive i forhold til at
indspille og redigere video, indspille og redigere raptekst osv.
Første uge har genrefokus på eventyret, som klassen først læser sammen,
ved at dansklæreren læser eventyret højt.

1 Læreren anvender danske betegnelser: vokalrim og bogstavrim.
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Det er oplagt at (gen)læse eventyret før den videre læsning:

kortlink.dk/u35y

Herefter genlæser eleverne teksten i grupper og udarbejder et kort resumé med
de væsentligste handlingspunkter, som diskuteres i klassen (i stil med Rødhætte
skal ud til bedstemor med kage og vin, møder ulven, der lokker hende på afveje,
ulven skynder sig direkte til huset og æder først bedstemor, så Rødhætte. Til
sidst reddes de af jægeren). Herefter arbejder klassen i grupper med personkarakteristik af de fem personer (Rødhætte, ulven, moderen, bedstemoderen og
jægeren), fordi eleverne skal støtte sig op ad disse personkarakteristikker, når
de skal skrive rapteksterne. For at understøtte genrekendskabet til eventyret
arbejder klassen også med aktantmodellen, som eleverne kender fra et tidligere
forløb om eventyr i 4. klasse.
De to sidste dage i første uge sætter dansklæreren fokus på rapgenren med
særlig vægt på sproglige virkemidler, slang og rim: enderim, indrim, allitteration, assonans. Læreren holder et kort oplæg om det i klassen (jf. Fougt, 2006;
Fougt, Lorentzen & Taagehøj, 2018). Dansklæreren inddrager her to raptekster
til at illustrere de genretræk, der ønskes fremhævet. For det første Pede B’s Cirkuler’ fra 2010, som dels har et oldschool rapflow, dels er den samtidig nærmest
et klasseeksempel på rapgenrens selvhævdelse og pral og de konstituerende
rim, billedsprog, slang og lydlege.

Det er oplagt at læse teksten og lytte til (uddrag af) nummeret før den videre
læsning:

Tekst					 Musik
kortlink.dk/u364
kortlink.dk/u365
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Eleverne sidder fysisk med teksten, mens læreren gennemgår sin modelanalyse
for eleverne. Cirkuler’ indeholder dels en række lydord (fx eenie meenie miney
mo, hiphop heidi ho), dels indeholder den mængder af enderim (tighte flow –
tegnebog – bikershow – skejser på), indrim (pladerne – haderne), allitteration
(hip hop heidi ho, Stik mig et sygt hit og et syretrip, put’ penge i et parkometer)
og assonans (fx på e og æ-lyde i deprimerende mester, Men den her verden
den er fuld af enerverende mennesker). Endelig indeholder den en mindre del
engelske ord (eenie meenie miney mo, time to go).
Endvidere inddrager læreren efter en del overvejelser Gillis Langsom fra
2017. Ud over rim og enkelte assonanser forekommer en del ord på spansk og
tyrkisk (mama rica – kære mor, primo – fætter (spansk), götten – røv (tyrkisk))
– en nyere tendens i rap, hvor rapperne sammenblander sprog, og det skal forløbet også vise eleverne. Men samtidig handler rapteksten om narkohandel, og
derfor bruger hun kun nummeret til at vise inddragelsen af andre sprog uden
at gå i dybden med det. Hun udleverer ikke rapteksten til eleverne, og de lytter
blot til den via YouTube.

Det er oplagt at læse teksten og lytte til (uddrag af) nummeret i forbindelse
med læsningen:

Tekst					 Musik
kortlink.dk/u36b
kortlink.dk/u36e

I uge 2 skriver klassen i grupper på 3-4 elever hver deres episke rapfortolkning
af eventyret. Musiklæreren har på forhånd lavet tre beats i forskellige tempi via
Garageband, og grupperne kan selv vælge, hvilket beat de vil arbejde med.
Som anført er denne fase struktureret gennem først et fokus på mulige rim, så
mulige vers og siden mulige større udkast, jf. figur 2.
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Figur 2. Eleverne arbejder med udkast til raptekst.

Som anført sætter dansklæreren først eleverne til at brainstorme på mulige rim
ud fra eventyret. Eleverne skriver fx
• Rødhætte – mætte – gætte – sætte – spætte
• Blomster – monster
• Kage – lagde – klage – sagde
• Bedstemor – gæstebord
• Hen – slem
Dernæst beder læreren grupperne skrive eksempler på vers med rim. Eleverne
skriver fx:
• Husk at gå den lige vej, ellers spiser ulven dig
• Plukker blomster til sin sammenkomst, og et monster kom, og var det min
moster mon?
• Jeg husker helt klart alt sammen, det bliver ren fryd og gammen
• Sikke store ører der, mon hun mig kan høre mer’?
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Undervejs beder hun grupperne give eksempler på assonans og allitteration,
som kunne bruges. Eleverne skriver fx:
• ‘Hætten gav hend’ hånden på det
• Smed store sten i maven på den
• Jægeren præger atmosfæren
På den måde skaber klassen fælles en ‘ord- og rimbank’ (en rapperrim-bank,
som dansklæreren kalder det), som eleverne kan bruge som inspiration til den
egentlige tekstskrivning. Læreren har oprettet padlets2 til formålet, så grupperne har adgang til hinandens rim. Det medfører nogle protester i klassen,
fordi nogle elever opfatter, at de dermed giver de gode idéer fra sig. Læreren
tager elevernes bekymringer alvorligt og har en drøftelse om deling, inspiration
osv. Eleverne accepterer tilsyneladende tilgangen, selvom vi (bogens forfattere,
som løbende deltog i undervisningen) iagttog enkelte elever, der holdt ‘de gode
rim’ for sig selv.
Herefter holder musiklæreren et oplæg om flow, hvor han ud fra eksempler
gennemgår takt, beat og offbeat. Læreren understreger forholdet mellem beat
og flow, dvs. den tilpasning af ordene, der skal ske, for at ord og beat passer
sammen. Rapperen skal med sin stemme (som jo er et instrument i rapmusik)
spille sammen med beatet, 1-2-3-4. Musiklæreren arbejder derfor først med omskrivningsøvelser, hvor eleverne skal skrive en ny tekst til en kendt rap gennem
et skema, han har lavet til MC Einars Arh dér fra 1989:
Omkvædet i sangen lyder:
Arh der!
Jeg siger fra her
fordi far her
ka ikke klar mer
jeg syn’s jeg vader i pladder
jeg er ved at blive skør
og jeg hader al de padder
der skader mit humør
Arh dér!
Ved at sætte teksten ind i et skema, der følger beatet (altså taktslagene 1-2-3-4),
og udvide med de halve slag med (1-og-2-og-3-og-4-og) fremgår det, hvordan
tekst og beat passer sammen, jf. figur 3.
2 Padlet.com, en onlinevæg, hvor man kan skrive kollaborativt. Padlet kan findes på SkoleTube.
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Figur 3. Arh dér (MC Einar, 1989) sat i flowskema.

Ud fra dette skema skal grupperne først skrive en ny egen tekst, der passer med
flowet, og derefter skal de indskrive dele af deres egne Rødhætte-raptekster i
skemaet, jf. figur 4. Begge lærere understreger rappens tendens til at forkorte
ord, så de passer bedre til flowet, fx ved at skære endelser væk eller udelade
stavelser, jf. omkvædet i Pede B’s tekst:
Ka’ ik’ holde det tændt
Ka’ ik’ stoppe min ven
Vi tæller op igen
Og lader det cirkuler’
Det’ ik’ svært og forstå
Hvor’n planen vil gå
Smid pladerne på
Og lad dem cirkuler’ ...
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Figur 4. Eleverne arbejder med flowskemaet.

Dansklæreren har i skriveugen organiseret undervisningen, så eleverne dagligt
er til skrivekonferencer (Hetmar, 2000),3 jf. figur 5, hvor eleverne i gruppen
præsenterer deres foreløbige udkast, og hvor læreren giver feedback ud fra de
fastlagte vurderingsfokusser (udvalgte faglige områder, som er aftalt med eleverne – fx enderim, allitteration, slang).4 Flere gange i løbet af ugen parrer hun
grupper med hinanden, der giver hinanden feedback. Det er dog tydeligt, at
eleverne helst vil have feedback fra lærerne, selvom det kommer frem, at særligt
to af drengene lytter meget til rap i deres fritid og derfor fremstår som sproglige
og især genremæssige ressourcer i klassen.

3 En skrivekonference er ”… en situation, hvor en lærer taler med en eller flere ad gangen om en tekst, der er under udarbejdelse, eller om en færdigproduceret tekst, om selve arbejdet med teksten og om de strategier, skriveren benytter sig
af ” (Hetmar, 2000, s. 99). En skrivekonference er således et forum, hvor lærer og elever kan diskutere tekster og de valg,
skriveren træffer.
4 “Vurderingsfokus handler om at udvælge 2-3 overskuelige, målbare vurderingskriterier, som elevernes arbejde i den
enkelte fase vurderes ud fra. Vurderingsfokus handler altså om at orientere eleverne mod de vigtigste 2-3 faglige mål i fasen
i det sammenhængende faglige fokus i hele forløbet. Som anført bør eleverne gøres bekendte med disse i opstarten af den
enkelte fase” (Fougt, 2018, s. 189).
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Figur 5. Skrivekonference med dansklæreren.

En del elever udtrykker frustrationer over, at de også skal nå at skrive et omkvæd
til sangen (det er ikke alle grupper, der vælger denne løsning). For at aflaste dem
går musiklæreren ind og hjælper dem med dette.
Fredag i den anden uge af forløbet præsenterer grupperne deres raptekster i
klassen, og klassen bliver enig om, hvilke to tekster der skal arbejdes videre med
i næste uge, hvor teksterne skal omsættes til videoer i to store grupper. I elevernes
begrundelser går især gode rim igen som argument, ligesom flere elever henviser
til eventyret.
Herefter sætter dansklæreren fokus på det multimodale samspil i musikvideoer
ved at arbejde med rapperen Mund de Carlos musikvideo Hit med den fra 2014.
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Det er oplagt at læse teksten og lytte til (uddrag af) nummeret i forbindelse
med læsningen:

Tekst					Musik
kortlink.dk/u36n
kortlink.dk/u36k

Eleverne ser først videoen og giver udtryk for deres umiddelbare reaktioner,
og herefter præsenterer læreren sin modelanalyse af den med teksten fremme
på whiteboardet efter at have set videoen igen: Rapteksten handler i klassisk
rapstil om det at rappe (Ordene først: Giv mig mikrofonen, så jeg kan lave et hit
med den), og på den måde antyder titlen, Hit med den, en dobbeltbetydning:
Giv mig den (mikrofonen) – eller lave et hit med den (mikrofonen), hvilket også
omkvædet spiller på. Teksten indeholder gennemgående en række ordspil, som
læreren fremhæver fx at stene i et glashus i stedet for at ‘kaste med sten i et
glashus’, Jeg står for så meget jeg må være ude i et misbrug, hvor ‘står for’ udtales
som ‘stoffer’, Ordkløvernes konge frem for ‘løvernes konge’, men læg mærke til,
hvordan k’et nærmest sluges i udtalen, så det lyder, som om der siges ord-løvernes konge. Samtidig kan teksten i perioder læses på tavlen i videoen (Mund de
Carlo skriver den), og på den måde bliver det tydeligt. Og med henvisning til
Bamses Billedbog skal det lyriske jeg Aske på Luna med sin Cuba-cigar.
I et multimodalt perspektiv kombinerer videoen en rammefortælling med
en ældre mandlig lærer foran en tavle, der brokker sig over ungdommen, filmet
i sort-hvid og med billedforstyrrelser a la et gammelt tv, mens Mund de Carlo i
1950’er-tøj står i baggrunden, med en klassisk performativ rapmusikvideo i farver med håndtegn, attituder, breakdance, dans og graffiti, mens Mund de Carlo
rapper. Netop denne kombination af gamle dage og det moderne er grunden
til, at videoen er blevet valgt til forløbet, fordi rapversionen af eventyret på
samme måde lægger op til at kombinere det klassiske med det moderne. Farver, filmning, billedeffekter og påklædning i videoen understøtter altså ‘i gamle
dage og i dag’, og dansklæreren betoner meget i samtalen i klassen, at dette er
aktive valg fra musikvideoinstruktørens side. Samtidig illustrerer videoen også
i perioder teksten. Fx medvirker tv-værten Jes Dorph Petersen i videoen, mens
Mund de Carlo rapper om ham, også med reference tilbage til at være dagens
news (Jes Dorph blev regnet af nogle som Mr. News):
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Kaster mig ikke ud i at stene i et glashus
Har været et frisk pust og nu jeg dagens news
Klatten jeg kører med skal sluges
Fanbus af Escort rap dudes så jeg kan få Jes Dorph-status …
Læreren retter ligeledes elevernes opmærksomhed på personernes påklædning,
både i de ældre klip og i de moderne, fordi tøjet i samspil med lyd, verbaltekst,
bevægelser og fx kameraføring er med til at formidle et indhold. Læreren gentager flere gange, at det er aktive valg, som er med til at skabe mening.
Tredje strofe indledes med et ordspil på ordspillet om, at æbler ikke falder
langt fra stammen, i øvrigt kombineret med allitteration på f:
Falder over æblerne der ikke falder langt fra stammen
fordi de ikke når at falde fra træet før vi fælder det
Samtidig ser vi Mund de Carlo give et æble til læreren, og på den måde fremkommer endnu en dobbeltbetydning af æblet (et æble til læreren).
Desuden skrives teksten til rappen som nævnt i perioder på tavlen, mens den
ældre herre agerer lærer med pegepind. Og samtidig forsøger den 1950’er-klædte
Mund de Carlo at få fat i mikrofonen, som ligger på lærerens kateder. Men efterhånden gennem videoen overgiver læreren sig til rytmerne, giver mikrofonen til
Mund de Carlo (jf. det direkte samspil mellem tekst og billeder) og rokker selv
med til sidst. På den måde viser læreren, at Mund de Carlo har det, der skal til,
selvom han tilhører den ‘frygtelige ungdom’. Disse scener er kombineret med
mere hiphopagtige scener, som læreren kalder det, med Mund de Carlo, der rapper, kaster håndtegn, dj’en ved pladespilleren, breakdance og dans. Igen betoner
læreren, at det er aktive valg, som er med til at skabe mening.
Om mandagen i uge 3, emneugen, skal elevernes videoer planlægges og filmes.
Mandagen starter med, at nogle elever sammen med musiklæreren får indspillet de
to rapnumre i en foreløbig version (via Soundation på SkoleTube), jf. figur 6.
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Figur 6. Eleverne arbejder med redigering af rapnummeret i Soundation.

De øvrige elever arbejder i klassen sammen med dansklæreren, som beder
grupperne skitsere deres drejebog for videoen i et storyboardskema, hun har
udarbejdet. Dette storyboard skal godkendes, før de får lov at filme. Læreren
lægger i samtalerne med grupperne vægt på, hvordan rapteksten er tænkt visualiseret i musikvideoen, og hvordan både eventyrgenren og rapgenren kommer frem, fx gennem påklædning, dans, lyd og billeder, og videoerne bliver
til i en proces gennem flere samtaler med grupperne, som også selv idégenererer. Det er tydeligt, at eleverne er inspireret af Mund de Carlo-videoen, i og
med at deres videoer er tænkt vekslende mellem hiphopscener (rap, håndtegn
og breakdance), ord skrevet på tavlen, fællesdans og historien om den Lille
Rødhætte, som eleverne i videoen er meget tro mod, selvom det er i moderne
udgaver (teksterne er mere eksperimenterende og legende, men følger stadig
eventyrets grundfortælling).
I perioder mister lærerne overblikket over, hvor eleverne er, fordi de arbejder i mindre grupper med forskellige delprojekter. De har rent fysisk lavet et
skema på tavlen, som eleverne skal ajourføre (fx laver koreografi i musiklokalet), men ikke alle elever får det gjort. Men gennem jævnlige statusmøder med
de to grupper, som på skift mødes med lærerne to gange dagligt, holder de
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næsen oven vande og bevarer overblikket, ligesom lærerne får indsigt i elevernes arbejde med at omsætte skrift til rapmusikvideo.
Fem elever beder om lov til at arbejde med koreografi til dans til de to videoer. De har tidligere haft et forløb i idræt, hvor klassen har skullet udarbejde
koreografier, og det giver lærerne lov til. Læreren fastholder gruppen gentagne
gange på, at disse koreografier skal være nemme, så alle elever i klassen kan
være med. Gruppen holder dog hårdnakket fast i, at det også skal se godt ud
(flere af eleverne i gruppen går til dans, og de har tilsyneladende inddraget
deres danselærer undervejs. Gruppens forslag til koreografi er i hvert tilfælde
fagligt gennemarbejdet, hvor bevægelser stemmer fint overens, også som kontraster, til musikken og rappen). Gruppen har bl.a. valgt en søjlegang på skolen
som kulisse til en af dansescenerne, hvor alle elever i klassen skal være med.
De synes, stedet ser hiphopagtigt ud, og derfor vil det være en god baggrund
for scenen, og den koreografi, eleverne udarbejder, er også meget hiphopagtig
(eleverne udtrykker, at den er ‘ret sej’). Eleverne træffer altså aktive valg i det
multimodale udtryk, om end det er valg, der lægger sig tæt op ad genren. På
lærerens opfordring filmer eleverne scenen fra tre forskellige vinkler på samme
tid, så der i den endelige video kan klippes mellem vinklerne, jf. figur 7.

Figur 7. Dansescene til den ene video optages. Hele klassen deltager. Scenen
filmes af tre elever fra tre forskellige vinkler, så der kan klippes. Eleverne har
selv valgt lokationen, en søjlegang på skolen, som giver et urbant, hiphopagtigt
udtryk, og de har selv udarbejdet koreografien, der mimer hiphopdans.
Multimodalitet i skolen – analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv, 4.-10. klasse
af Simon Skov Fougt og Anne Løvland ©Dafolo, 2019

23

I starten af videougen (uge 3) opsnapper den ene lærer, at den ene gruppe bokser med, hvordan de skal vise ulven i musikvideoen. Eleverne tænker meget
konkret og vil klæde en elev ud som ulv eller bruge en af elevernes schæferhund. Læreren viser derfor eleverne den norske kortfilm Pigen med skyklapperne, som er en moderne genfortolkning af Rødhætte af den pakistansk-norske
filminstruktør Iram Haq.

Det er oplagt at se filmen i forbindelse med den videre læsning. Vi vender
tilbage til filmen i kapitel 6.

kortlink.dk/rqqs

Her er ‘ulven’ repræsenteret ved en ond taxachauffør, og læreren taler herunder
med eleverne om symbolske måder at vise både ulven, Rødhætte, moderen
og jægeren på. Det inspirerer den ene gruppe til at lade ulven være en dyster,
mørk person, der kunne minde om en parodi på en skurk fra (dårlige) kriminalfilm med spejlglasbriller, sort hættetrøje og falske bakkenbarter. Her er eleverne begrænset og inspireret af, hvad de finder i skolens klæd-ud-kælder. Den
ene gruppe har på forhånd bestemt sig for, at Rødhætte helt konkret skal bære
en rød hættetrøje, som en af eleverne i klassen har. For den er ‘både en rød
hætte og ret hiphopagtig’, som de siger. Bedstemoderen vælger de at illustrere
gennem et hæklet sjal og håret i en fletning, for det, synes de, ‘ser gammelt
ud’. Igen træffer eleverne aktive multimodale valg om end selvfølgelig under
vejledning af lærerne og de muligheder og begrænsninger, de har på skolen.
Begge grupper har kig på den nærliggende park, som de vil filme skovscenerne i, og det giver nogle udfordringer, fordi begge lærere ikke altid er til
stede, for eleverne må ikke forlade skolen uden opsyn i skoletiden. Med lidt
improvisation løses problemet ved at blive i klassen, jf. figur 8.
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Figur 8. Rødhætte møder ulven i skoven. Rødhætte bærer en moderne
rød hættetrøje og holder en gammeldags madkurv til bedstemoderen.
’Ulven’ er iklædt sort hættetrøje med spejlglasbriller og bakkenbarter, og
på den måde bygger eleverne bro mellem eventyret og rappen. Skoven
illustreres med en grøn madras og et grønt tæppe. Læg mærke til,
hvordan billedet er beskåret på telefonen.

Parallelt arbejder dansegruppen, som jævnligt henvender sig til de to grupper, fordi
de gerne vil have mange dansescener i videoen. Gennem en proces med flere forhandlinger eleverne indbyrdes og med lærerne får grupperne talt sig frem til, hvilke
dansesekvenser der skal være hvor, og hvor mange der skal være med i dem.
I løbet af onsdagen i uge 3 går det op for flere elever, at de kun har næste
dag til at filme færdigt og redigere (lærerne har sat deadline til kl. 12 fredag),
og grupperne er blevet noget forsinkede, fordi læreren har fastholdt dem på
storyboardet og en grundig planlægning af videooptagelserne. Der er således
pres på i den sidste fase for at nå at skyde færdigt og redigere videoen. Begge
lærere arbejder meget aktivt med her, samtidig med at nogle elever sammen
med musiklæreren koncentrerer sig om at få genindspillet den ene gruppes
rapnummer i en bedre version end den fra i mandags. Det er som nævnt tydeligt, at eleverne har ladet sig inspirere af Mund de Carlo-videoen, hvor dele
af elevernes tekst fremgår af en ordsky på whiteboardet, samtidig med at der
rappes. Også Gillis sammenblanding af dansk og andre sprog har påvirket samMultimodalitet i skolen – analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv, 4.-10. klasse
af Simon Skov Fougt og Anne Løvland ©Dafolo, 2019

25

men med lærernes vejledning, jf. figur 9, idet den ene gruppes tekst, da jægeren
redder Rødhætte og bedstemor, lyder:
Wallah? What? Ulve-snot
Ikke godt – Pokkers nok
Jægers job, gøbben, ‘klok’,
Bedstes bud, reddet, flot
gamle sok, pelse-pjok
götten godt, færdig, stop

Figur 9. Sammenblanding af dansk, arabisk, engelsk og tyrkisk står skrevet
på whiteboardet med en ordsky (worlde.net) i baggrunden, mens der rappes.
Igen filmes med flere mobiler fra forskellige vinkler for at kunne klippe.

I uddraget, som i videosekvensen står på whiteboardet med en ordsky (wordle.
net), kombineres en række rimtyper − assonans (på a i Wallah, What), allitteration (på j, p, b og g (jægers job, pelse-pjok, bedstes bud (engelsk bagdel), götten
godt)), ørerim (what, snot, godt, nok, bud, flot, sok, pjok, godt og stop), lydord
(‘klok’ som lydsimulerer et skud) − oven i fire sprog (dansk, arabisk (Wallah),
engelsk og tyrkisk (götten)). Teksten er igen blevet til gennem en proces med
gentagne omskrivninger og vejledninger.
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Begge grupper når i mål med en nogenlunde gennemredigeret musikvideo,
hvor klassen har brugt WeVideo på SkoleTube til at redigere med. Under denne
redigering var grupperne især udfordret af at få musik og mundbevægelser til
at passe sammen i de scener, hvor rapperen skal forestille at rappe reelt, og
her måtte lærerne hjælpe meget, og eleverne har truffet en række valg, hvor
de fleste ligger tæt på de to involverede genrer, eventyret og rapmusikvideoen,
inden for de rammer, der nu var mulige i skolen, og inden for rammerne af
det videomateriale, eleverne havde. Her var det især en fordel, at flere scener,
især dansescener, blev filmet fra flere forskellige vinkler, hvorved det var muligt
at skabe variation. Parallelklassen inviteres herefter til at se klassens videoer,
ligesom de bliver præsenteret for forældrene ved et efterfølgende klassearrangement. Der er stolthed over forløbet blandt eleverne og lærerne, jf. figur 10.

Figur 10. Og de levede lykkeligt … Afslutningsscene i den ene musikvideo.
Rødhætte sidder foran sofaen sammen med bedstemoderen, og den døde
‘ulv’ ligger i sofaen, mens jægeren sidder på kanten.
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• Hvad er jeres umiddelbare indtryk af undervisningsforløbet som helhed?
• Hvad er jeres overvejelser om det multimodales
rolle i forløbet?
• Hvad er jeres overvejelser om de opstillede
læringsmål for forløbet?
• Hvilke erfaringer har I med den slags produktive (multimodale) forløb?
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