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Didaktisk design 

Den multimodale  
vending 
 

At være skabende  
og undersøgende i skolen 
 

I gang med 
undervisningen! 

 



Didaktisk design – et gummibegreb 

 

• Design, af latin designare, ‘aftegne, gøre 
udkast, planlægge’. 
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Didaktisk design 

1. DD som et artefakt: et undervisningsforløb 

2. DD som en proces: det at udtænke 
undervisning, herunder: 

– At planlægge 

– At realisere 

– At redesigne 

– At evaluere 
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Didaktisk design –  
læring som re-medieringsprocesser 

Kress og 
Selander, 2012 
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Arven fra Dewey 

At lære gennem erfaringer og medbestemmelse 

Hvordan? 

• anbringe eleven i ‘egentlige 
erfaringssituationer’ 

• tænkningen stimuleres af ‘et virkeligt 
problem’ 

• empirisk erfaring 

• tentative løsningsforslag 

• at eleven selv afprøver og opdager 
hypotesernes gyldighed 
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Learning by doing 

• Men hvad var det egentlig, den gamle sagde? 

 

 I don’t believe people learn merely by  doing. The 

 important things are the ideas that a man puts 

 into his doing. Unintelligent doing will result in 

 his learning the wrong thing.  

      (Dewey 2005: 14) 

• Hypotese + erfaring + refleksion 
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Kress’ designbegreb 

• Kress (eng. forsker) skelner mellem 
multimodal kompetence og multimodalt 
design. Det første er at tilpasse sig en 
etableret praksis (fx skrift og tale i skolen) 

 

• Det andet er at kunne udtrykke mening ved at 
re-designe multimodale tegn til budskaber og 
situationer på en optimal måde. Denne praksis 
er endnu ikke etableret i skolen. 
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En udfordring til dansklæreren 

• Forenklede Fælles Mål (Dansk):  
– Eleven kan lancere større multimodale 

produktioner (færdigheds- og vidensmål 9. klasse) 

 

• Hvad indebærer det at lancere en større 
multimodal produktion, og hvordan kan vi 
synliggøre fagligheden i den designproces, 
som går forud for produktet? Hvordan 
stilladser vi elevernes læring? 
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Så altså… 

  

 Vi lærer ved at udtrykke os dvs. at designe 

    Gunther Kress 

  

 Multimodale tekster er hvor tids 
 kommunikationsform 

    Anne Løvland 
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Ansigtsløs kommunikation 

Samarbejde i netværk 

Kritisk bevidsthed 

Identitetsdannelse 

Semantiske ressourcer 
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Multimodalitet 
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Jamen, vi har da masser af multimodalitet i skolen… 
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Layout styrer 
læseretning 
og rytme 

Faktaboksen 
skaber et brud i 
rytmen = 
opmærksomhed 

Abstrakt 
ikonisk 
gengivelse 

Teksten forankrer 
billedets betydning 

Kompositionen fortæller læseren hvordan 
elementerne hører sammen 

Farven er også en del af kompositionen 



The Visual Turn? 

• The Visual Turn er ikke nødvendigvis et entydigt 
paradigmeskift. Det visuelle er kun én af flere 
multimodale ressourcer, som trives i dag: visuel, 
taktil, auditiv + temporal, sekventiel + 2D, 3D + 
symbolsk, ikonisk og indeksikalsk gengivelse 

• Så pointen er ikke, at skrift skal afløses af billeder 
og video, men at læreren og eleverne har MANGE 
semiotiske ressourcer at vælge imellem med 
forskellige affordances til forskellige 
kommunikationssituationer 
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Eksempler på it-didaktiske design 
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T-PACK 
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T-PACK 
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Troværdighed i nettekster 
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© Rasmus Fink Lorentzen, Simon 
Skov Fougt 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=utWX8oe4QDk
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Teknologiens rolle 



Designguide: Fasebeskrivelser 
(Fougt/Bundsgaard) 

Fase Fasebeskrivelse Fase- 

tidsforbrug 

Fasens rolle i det 

samlede forløb 

Delprodukt Vurderingsfokus Læringsmål 

1 Research. Her skal eleverne finde 

en egnet faktahjemmeside som 

de vil arbejde med resten af 

forløbet. Denne skal godkendes af 

læreren. 

1-2 lektion + 

hjemmearbej

de 

Den valgte tekst er 

afsættet for elevernes 

læring. Den skal altså 

have kvalitet nok til at 

kunne bruges i de 

næste faser (skal 

godkendes!) 

Link til side Pejlemærker er: 

Er siden relevant i 

forhold til emnet? 

Er siden troværdig ud 

fra en overordnet 

vurdering? 

Hvilke 

repræsentationsform

er indgår? 

Viden om søgning 

og udvælgelse 

herunder at blive 

enige i en gruppe 

2 Multimodal analyse 1: Sproglig 

analyse. 

Gruppen skal vha. en interaktiv 

assistent i fællesskab arbejde sig 

igennem en analyse af tekstens 

sproglige niveau 

1 – 2 

lektioner + 

hjemmearbej

de 

Dette er en 

delanalyse som indgår 

i den samlede analyse 

og vurdering af 

teksten. 

Skriftligt input til 

den interaktive 

assistent 

  

Eleverne tager 

individuelle noter til 

eget brug 

Faglige begreber: 

Deiksis,  

Sproglig modalitet, 

metaforer 

Udvikle viden om 

begreber og 

forståelse for 

skriftsprogets 

betydning for 

budskabet i en tekst 

3 Multimodal analyse 2: andre 

repræsentationsformer. 

Gruppen skal vha. en interaktiv 

assistent i fællesskab arbejde sig 

igennem en analyse af tekstens 

billedlige og lydlige 

repræsentationsformer (billeder, 

video, lyd, links, grafik, layout) 

1 – 2 

lektioner + 

hjemmearbej

de 

Dette er en 

delanalyse som indgår 

i den samlede analyse 

og vurdering af 

teksten. 

Skriftlige input Følgende faglige 

begreber: 

1) billedanalyse 

2) typografi og layout 

3) lyd 

4) video/filmiske 

virkemidler 

Udvikle viden om 

begreber og forstå 

sammenhængen 

mellem 

multimodale 

repræsentationsfor

mer 

4 Argumentations- og 

kommunikations-analyse:  

Gruppen skal vha. en interaktiv 

assistent analysere tekstens 

afsenderforhold 

1 – 2 

lektioner + 

hjemmearbej

de 

Dette er en 

delanalyse som indgår 

i den samlede analyse 

og vurdering af 

teksten. 

Skriftlige input Følgende faglige 

begreber: 

1) argumentation 

2) afsender 

3) producent  

  

Udvikle viden om 

argumen-tation i en 

tekst samt kunne 

gennemskue 

afsenderforhold 

5 Fem kritiske spørgsmål: Gruppen 

skal samle alle deres input. 

Derudover skal de formulere fem 

kritiske spørgsmål som de finder 

vigtige 

1 – 2 

lektioner 

Dette er opsamlingen 

af det samlede 

arbejde og 

vurderingen af 

teksten.  

Samlet skriftligt 

produkt om 

opsumme-rer alle 

input  

Gruppen formulerer 

selv spørgsmålene. 

Ingen nye fagbegreber 

Udvikle 

kommunikationskriti

sk kompetence 
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Designs er noget vi kan give videre… 

Den kritiske (it)forbruger 
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Centrale begreber 
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Elev i dansk, 7. klasse 

 

• Funktionel specialisering 

 

• Affordans 

 

• Transformation (samme tegnverden)/ 
transduktion (ny tegnverden) 



Børnehaven som autentisk målgruppe 
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Flipped Classroom og didaktisk design 
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Det traditionelle kan også være levende, 
anskueliggørende, inspirerende, engagerende, 
provokerende, vedkommende etc…. 

 Og det ‘flippede’ (klasserumsaktiviteterne) 
 kan være traditionel, kedelig begrebsbrug 
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Lærerens didaktiske design er afgørende 



Så spørgsmålet er 

 

Hvordan bliver vi bedre til at anvende video og 
andre teknologiske ressourcer, så 
undervisningen understøtter elevernes 
reflekterede designprocesser gennem 
multimodale udtryksformer? 
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FFM Dansk 

• Fremstilling: 

 

 

• Her kan skal vi udnytte it 
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Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur  
Præsentation 

og evaluering 



Ressourcer på Skoletube 

 

Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stip. AU, VIA, 
ralo@via.dk 



Der skal vi hen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak fordi I lyttede! 


