
Hvad er it-didaktik
- og hvilken rolle spiller 

den?
Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC 



Baggrund

Udviklingsarbejde

Lærer

Underviser i 
læreruddannelsen

Fagbogsforfatter

Videnmedarbejder

Nysgerrig



• Didaktikkens forandring

• Fire principper

• En kompetencetilgang

• Multimodalitet

• It i det små



Didaktikkens forandring
(Holm Sørensen 2011)

Traditionelle hovedbegreber:

Mål, indhold, arbejdsformer, læremidler, 
evaluering, deltagerforudsætninger, rammer

Lærerens domæne



Teknologi
Indhold

Organisering + 
tilrettelæggelse

Deltagerforudsætninger
(lærer og elever)

Undervisnings- og 
læringsrum



Didaktikkens forandring
(Holm Sørensen 2011)

Eleven som didaktisk designer

"Arbejde med projekter og it betyder, at eleven i 
højere grad selv målsætter, planlægger og 
tilrettelægger deres læreprocesser" (Holm 
Sørensen)

At "gentænke fag og didaktik" (Holm Sørensen)

Fra web 1.0 til web 2.0





Potentialet med it
• Internettet giver adgang til viden

• It arbejder med multimodalitet

• It giver nye muligheder for kommunikation

• It giver nye muligheder for 
undervisningsdifferentiering

• Uformelle læringsstrategier

• It motiverer (mange)



Undervisningens 
organisering?





It-didaktisk design
Fire principper (Bundsgaard 2005):

• Autentisk kommunikation (kommunikationsformer i 
undervisningen skal være autentiske for eleverne)

• Faglighed, ikke aktivisme (undervisningen skal have klare 
faglige mål og ikke blot sætte eleverne igang med it)

• Inddragelse og accept af sociale relationer (børn lærer af 
og med hinanden i fællesskaber)

• Strukturering og organisering af samarbejde (nye 
muligheder for samarbejde og undervisningsdifferentiering)



Læringssyn - en 
kompetencetilgang



• Viden og færdigheder              Kompetencer 
(material og formal dannelse - Klafki)

• "Kompetence er at vide hvad der skal til, og 
kunne håndtere udfordringerne i en given 
situation, såvel kropsligt, som kognitivt og 
følelsesmæssigt - og at ville håndtere disse 
udfordringer (dvs. at have kræfterne til det 
(energi), synes det er væsentligt (motivation) og 
godt (etik))."

• DeSeCo 2000 (OECD) 



En kompetences interne 
struktur



Forudsætninger for en 
kompetenceudvikling

• At indholdet tematiserer og 
reflekterer en given 
kompetence

• At undervisningen 
indeholder en 
fremmederfaring som 
udfordrer eleven

• At eleven er aktiv og 
refleksiv



Nøglekompetencer i dansk:
Sociale kompetencer

Fx Samarbejds- og 
netværkskompetence, empatisk 
kompetence, interkulturel kompetence

Fortolkningsmæssige kompetencer

Fx narrativ kompetence og 
scenariekompetence

Kommunikative kompetencer

Fx produktiv kompetence, kritisk 
kompetence og 
informationskompetence



Eksempler på it-
didaktisk design



Kommunikativ 
kompetence i 
indskolingen



• Organisering

• Kollaborativ læring

• Faglighed

• Autentisk kommunikation



En Interaktiv assistent



Flere eksempler ind 
her...







Blogs
- at skrive, dele og kommunikere på 

tværs af rummet





Undervisning og dialog  
i netværk



Blicher i cyperspace



(Pause)



Undervisningsformer 
(Bundsgaard/Kühn 2007)

Det induktive 
princip

Det deduktive 
princip

Formel
Erfaringsbaseret.

Programmet godkender 
disse svar, hvad er 

reglen?

Traditionel 
grammatiktræning: her 

er reglen, øv den

Funktionel
Problembaserede 

projekter: hvordan får 
vi en hockeybane?

Interaktive assistenter 
fx



Multimodalitet



Multimodalitetsbegrebet

• Definition: tekster der kombinerer 
meningsskabende enheder på forskellig 
måde (Løvland 2007)

• "The World told"          "The World 
shown" (Kress 2010)





Udfordringer

• Fortolkning af tekster i en visuel kultur (i alle 
fag!)

• Læsning på skærm (PISA 2009)

• Produktion af egne multimodale produkter og 
overvejelser over funktion og virkning



• At vurdere om de digitale 
læremidler tilgodeser de 
fire principper

Digitale læremidler...



Læremiddelstypologi

Didaktiske 
læremidler

Semantiske 
læremidler

Funktionelle 
læremidler

Kolorit (mat), 
Læsefidusen 

(da), PULS (n/t)

YouTube, 
skønlitteratur, 
film, reklamer

iPad, tavle, 
blyant

Illum Hansen 2010 



• IPad'en er et funktionelt læremiddel (Illum Hansen 
2010) på linje med:

Mobiltelefonen

Computeren

Blyanten

Bogen

Tavlen

Osv.

Brug den når den bidrager konstruktivt til 
undervisningens formål



It i det små

Støt hinanden og lav små projekter hvor I 
udvikler it-didaktiske design i fællesskab:

1. Idégenere

2. Gennemføre undervisningsforløb

3. Fremlægge, reflektere, videreudvikle



Dialog
• Fasthold et eller flere 

elementer fra denne 
fremlæggelse. Kan 
dette kombineres med 
din konkrete praksis i 
skolen? Hvordan?

• Diskuter jeres 
reflektioner herover i 
gruppen

• Eksempler i plenum

Principper:

• Autentisk kommunikation

• Faglighed, ikke aktivisme

• Inddragelse og accept af 
sociale relationer

• Strukturering og 
organisering af 
samarbejde
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