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SKOLEBIBLIOTEKETS DAG 2010 -

LÆREMIDLERNE OG SKOLENS LÆRINGSCENTER

[… ét enkelt af spørgsmålene….]:

På hvilken måde kan skolebiblioteket rådgive og 

vejlede om samspillet mellem læringsmål, 

læreprocesser og læringsressourcer?

Kilde: Skolebiblioteket – fra pædagogisk 

servicecenter til læringscenter. 2005



Antropologerne.com 

(Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler):

Flertallet af brugere i denne gruppe har ideer til, hvordan digitale 

læremidler kan implementeres i undervisningen. Der er generel enighed 

blandt brugerne om, at det er et stort arbejde og kræver meget opsøgende 

arbejde (på den rigtige måde med hensyn til andres følelser af 

kompetence), at formidle den viden, de sidder inde med og de ideer, de 

har, og at de således kan fungere som inspiratorer for skolens andre 

lærere. Bibliotekarer skal således ikke kun forholde sig og operere 

ud fra og i forhold til deres egne attituder til teknologi og digitale 

læremidler. De må også medregne og inkludere andres holdninger i 

deres arbejde. 

Brugerne handler forskelligt, når det kommer til at overkomme deres 

formidlingsproblem. Hvor visse vælger at lægge meget energi i det 

opsøgende arbejde, giver andre udtryk for, at de finder det problematisk, 

idet de er bange for at virke docerende. Hvor de gerne anbefaler bøger, er 

de anderledes forbeholdne, når det kommer til at anbefale digitale 

læremidler. Det forhold at produktet er digitalt, er med andre ord en 

forskel, der gør en forskel. 

LÆREMIDDELFAGLIGHED 

- At kunne karakterisere, vurdere, vælge, 

anvende og kritisk diskutere læremidler



Læremidler - ?



Hvordan vælger lærere 

undervisningsmidler?
Folkeskolen maj 1997



”Man kan ikke vedtage et sæt regler for, hvordan 

undervisningsmateriale skal være. (…) 

Men det må kunne lade sig gøre i grove træk at 

opstille en række punkter, der kan bruges som 

stikord, når fagudvalget skal vælge materialer, så 

man ikke bare vælger ud fra, hvad medlemmerne 

lige har i hovedet. Det mest presserende er nok at 

prøve at komme med nogle bud på, hvad man skal 

gå efter, når der skal vælges….”

Fagbladet Folkeskolen 23.maj 1997



Kan der skabes et ’værktøj’ med 

kvalitetskriterier, som lærere, 

team, studerende og 

skolebestyrelser kan anvende 

ved vurdering/valg af læremidler?



Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

EN LÆREMIDDELTEST?

NEJ, MEN ET

LÆREMIDDELTJEK!

Læremiddeltjek er udviklet i et samarbejde mellem 

læremiddel.dk og folkeskolen.dk



Hvad er et læremiddel?

Læremidler er midler, der 

bringes ind i 

undervisnings- og 

læringssammenhænge 

med elevernes læring som 

mål.



Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

Hvad er læremidler?

Undervisningsmi

dler

Tekster/anskuel

ses-materialer

Redskaber 

Type Didaktiske 

læremidler

Semantiske 

læremidler

Funktionelle 

læremidler

Eksempler Lærebogssystem Film og 

litteratur

Tavle og 

computer



Læremiddeltjek







ANALYSESPØRGSMÅL:

1. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter 
udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed?

2. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter 
udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets progression?

3. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter 
udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets differentiering?

4. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter 
læremidlet lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering 
af henholdsvis undervisningen og elevernes læring?

5. I hvilken udstrækning og på hvilken måde er der 
sammenhæng i læremidlet i forhold til mål, værdier, indhold, 
udtryk og aktivitet?

6. I hvilken udstrækning og på hvilken måde legitimeres 
læremidlet i forhold til Folkeskolelovens formål, den aktuelle 
læreplan og aktuel faglig viden?



Hansen, Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010

Hvad er repræsentationsformer?

Indgår ikke 

direkte i 

læremidlet, men 

via opgaver, der 

lægger op til 

forskellige 

handlinger



De læremidler, vi analyserer i Læremiddel.dk, er generelt 

kendetegnet ved en udpræget mangel på: a) metakognitive 

opgaver, der styrker den faglige læsning af læremidler –

herunder en multimodal læseforståelse; b) 

lærervejledninger, der støtter lærerens brug af modaliteter 

og multimodalitet i undervisningen; c) kreativ og flertydig 

multimodalitet, der udfordrer eleverne og imødekommer et 

behov for at udvikle forskelligartede 

fortolkningskompetencer og læseforståelsesstrategier.

”Læremiddelanalyse – multimodalitet som analysekategori”, 

Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010



Hansen, Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010



Lærerstøtte

Støtte til planlægning: I hvilken udstrækning understøtter 

læremidlet lærerens planlægning af undervisning, kommunikation 

om undervisning og tilpasning af læremidlet til den planlagte 

undervisning – og på hvilke måder?

Fx: faglig opdatering af læreren, hjælp til supplering og tilpasning, 

værktøjer til årsplaner osv.? 

Støtte til gennemførsel: I hvilken udstrækning understøtter 

læremidlet lærerens gennemførsel af undervisning, navigation i

undervisningen og tilpasning af læremidlet undervejs – og på hvilke 

måder?

Støtte til evaluering: I hvilken udstrækning understøtter 

læremidlet lærerens arbejde med evaluering – både lærerens 

evaluering af undervisningen og af elevernes læring, men også 

lærerens støtte til elevernes evaluering af egen læring – og på hvilke 

måder?

Fx relation til Fælles Mål, forskellige former for evaluering, faglige 

mål – eller også sociale mål og mål vedr. arbejdsformer?



Det perfekte læremiddel?

& 

Konstitutive virkninger (ikke-

prøven)

Tjek 

www.læremiddeltjek.dk


