
FremtidensFremtidens
digitale
læremidler
Ebbe Dam Nielsen



Fremtidens
di it l

Læremidler  er midler,
der bringes ind i en
undervisnings-digitale

læremidler 

undervisnings
sammenhæng
med elevernes læring
som mål.læremidler 

Læremidler (analoge som digitale)
transporterer det - der skal læres

som mål.

transporterer det der skal læres



http://www.youtube.com/watch?v=7nJC8iBvu4Yp y













Skoleunivers.dk

Oplæsning med talesyntese
Ordbogsopslag
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g p g
Skrivestøtte
Stavekontrol



Skoleunivers.dk
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Skoleunivers.dk
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Superbog dk

Portal med digitale udgaver af lette bøger
Oplæsning (talesyntese)

Superbog.dk

Oplæsning (talesyntese)
Opgaver
Anmeldelse
Egen/klasseoversigt
Besked fra læreren
Stil spørgsmål til forfatterenStil spørgsmål til forfatteren
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Fremtidens læremidler

Læreren skal kunne ’finde sig selv’ i en undervisning med it. 
Læreren skal kunne ’redidaktisere’ - sætte it-delen ind i en Læreren skal kunne redidaktisere  sætte it delen ind i en 
forklaringsramme, der giver læreren initiativet.
Det handler om muligheder frem for begrænsninger.

Bogen som udgangspunkt og i 
interaktion med andre interaktion med andre 
resurser/læremidler – digitale 
værktøjer.



Fremtidens læremidler



Fremtidens læremidler

Læreren skal kunne ’finde sig selv’ i en undervisning med it. 
Læreren skal kunne ’redidaktisere’ - sætte it-delen ind i en Læreren skal kunne redidaktisere  sætte it delen ind i en 
forklaringsramme, der giver læreren initiativet.
Det handler om muligheder frem for begrænsninger.

Give feed back –
evalueringsmuligheder.

Indhold skal kunne 
integreres med elevens eget 
udstyr og omvendt.

Differentieringsmuligheder 
– hjælp til elever og lærere 
med særlige behov –
inklusion/talent.

Enkelhed, let at anvende.

Bogen som udgangspunkt og i 
interaktion med andre interaktion med andre 
resurser/læremidler – digitale 
værktøjer.



Fremtidens læremidlers 
barrierer

Eleverne skal 

Tilladelse til elevernes brug 
af eget udstyr. 
Udstyr til alle elever, hvis 
de ikke selv har

Lærernes digitale 
k t

Velfungerende trådløst 
netværk. Skolens udstyr  

kunne uploade.
de ikke selv har.

kompetencer.skal fungere.

Penge



En skole giver børnene hver en computer for at øge motivationen       Julius  FolkeskolenEn skole giver børnene hver en computer for at øge motivationen       Julius, Folkeskolen

- Og så sparer vi på vikarkontoen. De opdagede slet ikke, at Jytte var syg i går!



www.plotind.dk

Skoene 
fortæller
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M bilt l fMobiltelefonen

4 sms noveller i ca. 30 ”sms’er”, som hele klassen modtager i løbet af 2 x 4 dage.

Sms’erne udsendes mandag til torsdag i en valgfri ugeSms’erne udsendes mandag til torsdag i en valgfri uge.

Der kan vælges mellem 
Merete Pryds Helle: ”Ingen kunne jo vide der var hunde” og
Jens Blendstrup: ”U and me babe (lol)”Jens Blendstrup: U and me babe (lol)
Jørgen Sonnergaard: ”Emmas fest”
Jesper Wung-Sung: ”Og dog bevæger den sig”.



Ingen kunne jo vide der
var hunde

LÆRERVEJLEDNING

Indhold

– En sms-korrespondance mellem
4 unge

MANDAG
A l  til Al

Indhold
3 Ingen kunne jo vide der var hunde
Sådan tilmelder du dig
4 Sms-noveller
Litteraturen kommer ikke altid i bøger
Hvad er en sms-novelle?

Ayla til Alex:
Har du hørt at Sofia skifter skole? Har det
noget med dig at gøre? A

Alex til Sofia:
Skifter du skole? Er du ved at skide i

Hvorfor arbejde med sms-noveller i overbygningen?
7 Sms-novellen og litteraturarbejdet
Litteratur på mobilen
Opbygning
Personer
Sms-sprogSkifter du skole? Er du ved at skide i

bukserne?

Sofia til Alex:
Fuck dig!

Sms sprog
9 Om Ingen kunne jo vide der var hunde
9 Før I læser
10 Mens I læser
15 Når I har læst
Litteratur på mobilen
Opbygning

Sofia til Ayla:
Hvorfra ved Alex at jeg skifter skole? Du er
den eneste jeg har fortalt det til. Du aner
ikke hvad du gør.

Opbygning
Personerne
Sproget
Forslag til videre arbejde
Tema: Elevernes egen brug af sms’er
Opgave: Skriv en sms-novelle

Ayla til Sofia:
Han stod med sit skateboard og ventede på
dig og Mathias hele eftermiddagen. Jeg fik
ondt af ham. Sorry! Merete Pryds Helle: Ingen kunne jo vide der 

var hunde
Alex til Sofia:
Hey, du ved godt, det var din egen skyld,
ikk? For fanden, hvis du sladrer, er det os
alle 3 der ryger. Ingen kunne jo vide, der var
hunde. Vuf.

var hunde
Sms-novelle
Udskrift af sms-novelle til gratis download fra
www.alinea.dk
© 2008 Alinea, København
- et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag 
/ l k bA/S, et selskab i Egmont

Forlagsredaktion: Astrid Pejtersen og Rikke 
BayHele novellen og lærervejledningen til gratis download på www.alinea.dk



TIL MATEMATIK OG
NATURFAGENE



Eksempel på et emne

ElevenEleven
Tilrettelagte undervisningsforløb 
med respons .

Læreren

Gennemgang på IWB.

Læreren kan selv tilrettelæggegg
undervisningsforløb. 
Der kan vælges mellem alle 
portalens læringsobjekter og 
emner. 
Der kan indgå egne uploadedeDer kan indgå egne uploadede
materialer.











http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWs


