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Eksperimenter i undervisningen med 

brug af nye læremidler eller med nye 

måder at bruge læremidler på. 

 

Eksperimenter med læremidler som 

understøtter koblingen mellem praktik 

og undervisningen på 

uddannelsesstederne. 



Profession 

• Lærerfaglighed 

• Undervisningsfaglighed 

• Videnskabsfaglighed 

• Skolefag - dansk 

Didaktik 

• Undervisningskompetence 

• Handlekompetence 

• Refleksionskompetence 

Læremidler 

• Funktionelle læremidler 

• Semantiske læremidler 

• Didaktiske læremidler 

• (Carlsen og Hansen 2009) 





Studerende i linjefaget dansk, 1. årgang 

Studiemønster ”Fiktion, dannelse og 

litteraturpædagogik”  

Det didaktiske læremiddel Ingelise 

Moos: Fra en anden klode, DLF 

Udformning af en web-side, der supplerer 

og understøtter materialet. 

http://www.e-pages.dk/gennemsyn/8


 at kvalificere den studerendes færdighed i at 
producere digitalt læremiddel til danskfaget på 
baggrund af fagdidaktiske overvejelser 
 

 at kunne producere og anvende digitale læremidler 
som et læringsrum (den studerendes egen 
læreproces) 
 

 at kunne producere og anvende digitale læremidler 
som et undervisningsrum (til brug i praktikken) 
 

 at kunne producere og anvende digitale læremidler 
som et kommunikationsrum (kommunikation og 
samarbejde med kolleger og forældre) 

 



INDHOLD FORM 

 Litteratur i 

danskundervisningen 

 Novellen som genre 

 Materiale der understøtter 

det litteraturpædagogiske 

arbejde (fx modeller, 

skemaer, forklaring af 

fagbegreber) 

 Materiale der supplerer det 

litteraturpædagogiske 

arbejde 

 

 

 Elementer der er 

elevhenvendte 

 Elementer der er 

forældre/kollegahenvendte 

 Mulighed for interaktion – 

eleverne kan fx lave quiz, 

besvare opgaver,  skrive 

fælles noveller 

 Elementer der udnytter 

mediets særlige form, dvs. 

levende billeder og lyd 

 



 Web 2.0 
• Brugerdeltagelse 

• Peer-evaluering 

• Kollaborativ meningsdannelse 

• Vidensdeling 

• Genbrug i nye sammenhænge 

• Distribueret ejerskab 

• Vidensskabelse gennem samarbejde 

 
 Samle, remediere, producere og kommunikere  
 (Gynther: Didaktik 2.0,  2010) 

 
 Multimodale læremidler 

• Forskellige repræsentationsformer/semiotiske ressourcer 

• Modal affordans 



Facilitering af sammenhæng mellem 

receptive og produktive praksisser 
(Mc Luhans 2003:6) 

 Kvalificerer elevernes didaktiske og semiotiske 

kompetencer 

 

 

 

 

Cultural 

contexts 

Social funktions Semiotic 

processes 

Lived Cultural Discourse 

Selective Creative Design/producti

on 

Recorded Critical Distribution 

Interpretation 

Media literacy: a cultural-semiotic model. Burn & Durran, 2007. 













PROCES –  

LÆRINGSRUMMET  

PRODUKT - 

UNDERVISNINGSRUMMET 

 Praktik – linjefag 

 Professionsrettethed 

 Fagdidaktisk refleksion og 

diskussion 

 Teknisk udfordring 

 

 

 

 Mening,  facilitering og 

didaktisk design 

 

 Muligheder og 

begrænsninger 

 Motiverende 

 Overblik, fleksibilitet 

 Overskud 

 

 

 

 Redidaktisering 

 

 



 Færdigheder   

 

 

 Professionsrettethed 

 

 

 Samspil mellem fag og 

praktik 

 

 

 Eget læringsrum 

 

 ”Det kan jo nærmest ikke 

blive mere 

professionsrettet.” 

 ”Klare overvejelser over 

hvorfor, hvad og hvordan.” 

 ”Det at arbejde med 

læremiddelproduktion er 

jo professionsrelateret” 

 ”Arbejdet har uddybet det 

faglige” 

 ”Didaktisk bevidsthed” 

 …og en tidskrævende og 

lang proces… 

 

 



Æstetik/semiotiske ressourcer 
Læremiddelgenrer 

• elevhenvendt + lærerhenvendt 
(terminologi/formidling) 

Analyse af egne didaktiske læremidler  
• vidensdimension,  læringsdimension, 

undervisningsdimension 
På tværs  

• Syntese – mellem pædagogiske fag, 0,2 
samarbejdet, praktik, skole-it. 

På langs 
• Progession 1.-4. årgang 


