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Hvilken rolle spiller læremidler i skolens fag og i fagenes didaktik? Med udgangspunkt i dette 
spørgsmål sætter konferencen ”Læremidler og fagenes didaktik” fokus på læremidlers rolle i 
undervisningen og læremidlers rolle i vores forståelse af undervisningen og fagene. 

Læremidler som fx grundbøger, opgavebøger og temahæfter udgør ofte et omdrejningspunkt 
i skolens fag. Læremidler har betydning for et fags tekster, et fags arbejdsmåder og et fags 
viden og begreber. Derfor er det vigtigt at have blik for læremidlers betydning og gøre dem 
til omdrejningspunkt i en diskussion af fagenes didaktik. Spørgsmålet er både, hvad læremi-
dler vil med fagene, og hvad de gør ved fagene. Hvad vil de have eleverne til at lære? Hvad 
vil de have eleverne til at gøre? Og ikke mindst – hvad vil de med læreren?  
  
Læremidler udgør det konkrete afsæt for konferencen. Det gælder analyse af læremidler 
og i diskussion af fagenes didaktik. De enkelte oplæg bidrager både med teoretisk indsigt 
til, hvordan vi kan forstå læremidler, og praktiske ideer til, hvordan læremidler kan indgå i 
lærerens praksis.

Konferencen henvender sig blandt andet til undervisere i folkeskolen og læreruddannelsen, 
skolebibliotekarer, CFU-konsulenter, læremiddelkonsulenter i kommunerne og forlagsbranchen.

Læremidler og fagenes didaktik



9.15-10.00:  Velkomst og indledende oplæg ved Dagrun Skjelbred, dr. philos og  
professor i tekstvitenskap ved Høgskolen i Vestfold

  Oplægget tager udgangspunkt i forskningsprojektet »Lesing av fagtekster som 
grunnleggende ferdighet i fagene« og sætter fokus på analyse af læremidler:  
•  Hvad karakteriserer læremidlets tekster? 
•  Hvordan kan læremidler analyseres?  
•  Hvad sker der, når læremidlet sættes i spil i klasserummet? 

10.00-10.45: Fagligt oplæg I. Dansk:

 Oplæg: Marie Slot 
 Respondent: Dagrun Skjelbred

11.15-12.00:  Fagligt oplæg II. Naturfag:

 Oplæg: Trine Hyllested  
 Respondent: Jens Dolin

12.00-13.00:  Frokost 

13.00-13.45:  Fagligt oplæg III. Kulturfag:

 Oplæg: Jens Aage Poulsen 
 Respondent: Jeppe Bundsgaard

13.45-14.15:  Alment oplæg: læremidler i fagenes didaktik

 Oplæg: Keld Skovmand 

14.45-15.15:   Læremiddeltjek – præsentation ved Thomas Illum Hansen og  
Dorthe Carlsen

15.15-16.00:   Afsluttende oplæg ved Birgitte Holm Sørensen, professor, ph.d. leder af 
forskningsprogrammet Medier og IT i læringsperspektiv. Danmarks Pædago-
giske Universitetsskole, Aarhus Universitet

  Det afsluttende oplæg perspektiverer læremiddelfeltet i forhold til didaktisk design, 
elever og læreres it-kompetencer: 
•  Hvad betyder det, når it kommer ind i klasserummet – ind i fagene?  
•  Hvordan kommer fremtidens læremidler til at se ud?

Program



Tid og sted
Torsdag den 5. november 2009 kl. 9.00-16.00
University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C.

Pris
Kr. 1.200,- inkl. kaffe, brød, frugt, kage og frokostbuffet.

Tilmelding
Tilmelding sker elektronisk via Læremiddel.dk’s hjemmeside: www.laeremiddel.dk
Sidste frist for tilmelding er 5. oktober 2009. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfris-
tens udløb.

Arrangør
Dorthe Carlsen, Læremiddel.dk, dca@ucsyd.dk
Marie Slot, Læremiddel.dk, mafs1@ucl.dk 
Ditte Bjerrisgaard Bundesen, kommunikationskonsulent, Læremiddel.dk, dbbu@ucl.dk
Tina Danielsen, sekretær, Læremiddel.dk, tida@ucl.dk

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler. Videncentret er et partnerskab mel-
lem University College Lillebælt, University College Sjælland og University College Syd. Formå-
let med videncentret er at udvikle ny viden om læremidler. Se også www.laeremiddel.dk.
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