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• Didaktikkens forandring 

 

• Nye udfordringer for 

dansklæreren  

 

• Multimodalitet og iBogen 

Danskspor Basis 



En fagdidaktiker må 

overveje 
• Samfund og livsverden 

• Formålet med skolen 

• Mål for undervisningen 

• Indhold i undervisningen 

• Metoder og organiseringer 

• Evaluering 

(Bundsgaard 2005) 



Fagdidaktik og almen 

didaktik 

Fagdidaktikken kan ikke begrænses til 

indholdsudvælgelser (C.A.Larsen, F.V.Nielsen),  

men må også forholde sig til overordnede 

begrundelser, mål og værdier 



Carl Aage Larsens 

dannelsesteoretiske  

didaktikmodel,1969 



Eksempler på væsentlige danskfaglige 

mål 
At bidrage til udviklingen af de kommunikative færdigheder 

eleverne ikke kan udvikle andre steder (fx i fritidsverdenen). 

 

At kunne forstå og håndtere: 

 

• Ansigtsløs kommunikation (empatisk kompetence) 

• Informationssøgning (vurdere, kontekstualisere) 

• Netværkskompetence (deltage og samarbejde i, Castells 

2000) 

• Fortælle sig selv (narrativ kompetence, Wellmann 2001) 

• Læsning af elektroniske tekster (PISA 2011) 

• Producere v.h.a. teknologi og modalitet (multimodale tekster, 

Kress 2010) 

• Udvikle etisk kompetence 



Det 21. århundredes 

kompetencer  

 Samarbejde 

 Vidensopbyggelse 

 It-understøttede læringsprocesser 

 Selvstyring 

 Problemløsning og innovation 

 

ITL 2011, innovative Teaching and Learning 



Teknologi 

Organisering +  

tilrettelæggelse 

Indhold 

Undervisnings- og  

læringsrum 

Deltagerforudsætninger 

(lærer og elever) 

Didaktikkens forandring 
(Holm Sørensen, Levinsen 2012) 



En gentænkning af fag 

og didaktik 
Eleven som didaktisk designer: 

 

"Arbejde med projekter og it  

betyder, at elever i højere  

grad selv målsætter,  

planlægger og  

tilrettelægger deres  

læreprocesser"  
(Holm Sørensen 2010) 

 

 



Potentialet med it 
• It giver adgang til viden 

• It understøtter multimodalitet 

• It tilbyder nye muligheder for kommunikation 

• It tilbyder nye muligheder for 

undervisningsdifferentiering 

• Uformelle læringsstrategier + eleven som 

producent 

• It motiverer/varierer 



Principper for it-didaktisk design 

Undervisningen skal så vidt muligt være 

 

•Autentisk 

•Faglig 

•Kollaborativ 

•Udnytte it til organisering 



Multimodalitet 



Multimodalitetsbegrebet 

• Definition: tekster der kombinerer 

meningsskabende enheder på forskellig 

måde (Løvland 2007) 

• "The World told"          "The World shown" 

(Kress 2010) 





Modaliteters affordans 

• Hvad er billeder gode til at udtrykke? 

• Hvad er skrift god til at udtrykke? 

• Hvad er animationer gode til at udtrykke? 

• Hvad er musik god til at udtrykke? 

• Hvad er grafik god til at udtrykke? 

 Forskelligt semiotisk potentiale! 





Multimodalitet tilbyder 

• Flere måder at formidle et komplekst stofområde på 

• Forskellige indgange til stoffet 

• Skærpet opmærksomhed 

• Andre handlemønstre end læsning (fx pause, play, 

lytte, interaktion) 

• Grafik kan lette forståelsen 

• Stoffet bliver nemmere at huske 
(Steinmüller 

2012) 



Danskspor Basis 
 7. – 9. klasse 

 Hele faget 

 iBog 

 Multimodalitet og arbejdsformer 

 Affordans 

 Wikis 

 Blogs 

 iBøger 

 Computerspil 

 Præsentation og samarbejde 

 

 





Wikipedia består af multimodale tekster 

 

     

Denne 

screencast 

gennemgår 

opslaget om 

Folketinget  





 

Begravelsen er en multimodal fiktiv tekst som 

skaber et meget sanseligt rum. Den udnytter 

affordansen i modaliteterne billeder, animation, 

skrift, grafik og links. 

 





Multimodale præsentationer 
 

Når du fremlægger for andre, er det vigtigt at din tekst både 

kommunikerer præcist og på en spændende måde. Du skal 

tænker over hvad du vil kommunikere til hvem og hvordan. 



Kommunikativ 

kompetence 

Hermeneutisk 

kompetence 

Æstetisk 

kompetence 

Kompetence til 

samarbejde 

Konsumptiv  

kompetence 



Workshop… 





Styrk! 
 

Diskuter dette didaktiske design. I skal drøfte: 

 

 a. elevernes rolle 

 b. læringsmiljøet (rammerne) 

 c. lærerens rolle og muligheder for at give 

 kvalificeret feedback 

 d. elevprodukter 

 

 Overvej hvordan I kan forbedre designet! 







Principper for it-didaktisk design 

Undervisningen skal så vidt muligt være 

 

•Autentisk 

•Faglig 

•Kollaborativ 

•Udnytte it til organisering 





Slides’ne kan hentes på: 

 

www.rasmus-fink-lorentzen.dk 

 

 

Få adgang til Danskspor Basis mens iBogen 

bliver til på: 

www.systime.dk  
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