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Hvad er læremidler? 
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Analysestrate
gi 

Redidaktisering Didaktisering Didaktisering  

Hvad er læremidler? 

Undervisningsmidl
er 

Tekster Redskaber  

Type Didaktiske  
læremidler 

Semantiske 
læremidler 

Funktionelle 
læremidler 

Eksempler Lærebogssystem Film og litteratur Tavle og 
computer 

Kendetegn Mening + 
Facilitering + 
Didaktisk design 

Mening båret af 
tegn 

Facilitering af 
læring og 
undervisning 
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Hvor sidder kvaliteten? 

•  Det gode 
undervisningsmiddel ligger 
inden for elevens nærmeste 
udviklingszone, 

•  men også inden for 
lærerens og skolens 
nærmeste udviklingszone.  
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Formål 

At udvikle og 
formidle 
professions-
viden om 
læremidler og 
læremiddel-
kulturer 
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Formål 

Lære 
Middel 
Didaktik 
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Hvordan undersøger vi 
læremidler? 
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Læremidler om læremidler 

Læremiddel
-didaktik Kultur 

Æstetik 

Natur 

Dansk 

F-
spro
g 

Mate- 
matik 

Tre analytiske niveauer 
•   Læreplansanalyse 
•   Læremiddelanalyse 
•   Praksisanalyse 
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Læremidler om 
læremidler 
Projektet 
•  30 konsulenter 
•  13 bogudgivelser 

Konferencen 
•  Dorthe Carlsen (U.C. Syd) 
•  Marie F. Slot (U.C. Lillebælt) 
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Det fagdidaktiske perspektiv 
Det gode undervisningsmiddel  
skaber udveksling og 

sammen- 
hæng mellem et fag og dets  
vidensstrukturer på den ene 

side  
og eleverne og deres 

erfarings- 
strukturer på den anden 

Det almendidaktiske 
perspektiv 

Det gode undervisningsmiddel  
udvælger og organisere faglig  
viden ud fra almene indholds- 
kategorier, der relaterer til  
elevens livsverden og gør det  
muligt for eleven at udvikle sig i  
kraft af alment dannende  
kategorier og kompetencer. 

To perspektiver 
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Høgskolen i Vestfold (1999-2003) 
- Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av læremidler  

•  Hverken lærere eller skoler har eksplicit formulerede 
kriterier for valg og vurdering 

•  Lærernes metode: Diskussion af vurderingseksemplarer 
fra forlagene 

•  Lærernes konklusion: Den bedste måde at vurdere et 
læremiddel på er ved at købe det og anvende det et år 
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Tjeklister 
•  Undervisningsmiddelprisen:  UVM’s liste over ønskelige 

     kvaliteter 

•  Danmarks skolebibliotekarer:  Pædagogiske noter til  
     materialevalg (EMU’en) 

•  Høgskolen i Vestfold:   Kriterieliste og   
     vurderingsskjema 

•  UNESCO:    Tjekliste med 216 kriterier 

Francois Richaudeaus:  Conception et productions de manuels  
    Scolaire (1979). 
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Læremiddeltjek 

Viden            Læring        Undervisning 
•  Hvad skal eleven lære? 
•  Hvilket indhold og 

hvilke vidensformer? 
•  Hvordan organiseres 

og fremstilles 
indholdet?  

•  Hvordan er forholdet til 
basisfag, læreplan, 
fagets tradition og 
elevens livsverden? 

•  Hvordan er forholdet 
mel-lem erklærede 
hensigter og 
læremidlets indholds-
struktur 

•  Hvordan skal eleven 
lære? 

•  Hvilke aktiviteter og 
arbejdsformer? 

•  Hvordan organiseres 
og motiveres elevens 
læreprocesser?  

•  Hvordan er forholdet til 
elevens udvikling og 
livs-verden? 

•  Hvordan er forholdet 
mel-lem erklærede 
hensigter og 
læremidlets elevroller? 

•  Hvordan skal læreren 
undervise? 

•  Hvilke metoder og 
undervisningsformer? 

•  Hvordan organiseres 
og understøttes 
lærerens undervisning?  

•  Hvordan er forholdet til 
det omgivende 
samfund? 

•  Hvordan er forholdet 
mel-lem erklærede 
hensigter og 
læremidlets 
lærerroller? 



1. Kontekst 

Hensigt 
Baggrund 
Forventnin
g 

2. Karakteristik 

Indtryk 
Overblik 
Tilgængelighed 

        
    

     

         

Udtryksanalyse 
Medier 
Repræsentationsform
er 
Genre og teksttyper 

Aktivitetsanalyse 
Rammesætning 
Arbejdsformer 
Undervisningsformer 

Indholdsanalyse 
Kategorier 
Struktur 
Vidensformer 

3. Analyse 

Samlet vurdering 
af didaktisk 
potentiale 

4. Fortolkning 

Redidaktisering 
i forhold til brug 
og brugere 

5. Praksisperspektiv 

   
   
   
   

     

   
   
   
   
   
     

Foku
s 
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Fokuspunkter 
 1. Tilgængelighed    

•  Indhold 
•  Udtryk 
•  Aktivitet 

2. Differentiering 
•  Indhold 
•  Udtryk 
•  Aktivitet            

3. Progression             
•  Indhold 
•  Udtryk 
•  Aktivitet 

4. Organisering 
•  Individ 
•  Gruppe 
•  Plenum  

5. Facilitering 
•  Planlægning   
•  Gennemførelse 
•  Evaluering   

6. Integritet 
•  Lærer 
•  Læremiddel  
•  Skolekultur   

7. Legitimitet 
•  Regeringens mål 
•  Læreplaner 
•  Faglig viden 

Elev- 
perspekti
v 

Lærer- 
perspekti
v 

Omverden
s- 
perspektiv 
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Læremiddeltjek –  
Et samarbejde med 
bladet Folkeskolen 



Vild med dansk 8 

Kontekst: 
•  Vinder af 

undervisningsministeriets 
undervisningsmiddelpris 

•  Repræsentativt analyseobjekt 

Karakteristik 
•  Multimodal 
•  Engagerende  
•  Mere bog end web 
•  Mere skønlitteratur end sagprosa 
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Karakteristik  

 1. Tilgængelighed    
•  Multimodalt 
•  Procesorienteret 

2. Differentiering 
•  Lydfiler med fortællinger 
•  Varierede opgaver 

3. Progression             
•  Blooms taksonomi 
•  Spiralprincippet  

4. Organisering 
•  Vekselvirkning  

5. Facilitering 
•  Faglig opdatering 
•  Kapitel-til-kapitel-vejledning 

6. Integritet 
•  Gennemarbejdet 
•  Styrende 
•  Velafgrænsede forløb 

7. Legitimitet 
•  Dannelsesfag +   
•  Redskabsfag  
•  Fagligt opdateret 



Læremidler er genrehybride og 
multimodale 
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Tilgængelighed: læsbarhed og 
lærbarhed  

Øger lærbarheden 
•  Appetitvækker og redundans 
•  Opgaveprogression: fra 

førlæs-ning til evaluering 
•  Farverkoder understøtter 

læsestrategi 

Konventionel 
multimodalitet: 

•  Illustration: Billeder = tekst 
•  Forklaring: Tekst forklarer 

billeder og modeller 
•  Forankring: Billeder bruges til 

at forankre tekster 



Konventionel multimodalitet 
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Farvekoder og faglig læsning 

 Genrer 

Skønlitteratur 
og sagprosa 
Brødtekst 

Faktaboks 

Biografi 

Opgaver 

Evaluering  

Fremstillingsforme
r 
Berette, beskrive, 
forklare, 
argumentere 
Beskrive, forklare, 
argumentere 
Forklare 

Berette, beskrive 

Instruere 

Instruere 

 Farve 

Lysegul 

Hvid 

Grå  

Grøn 

Brun 

Mørkegul 

 Teksttype Teksttype 

Analysetek
st 

Primærteks
t 

Formidlings
-tekst 

Paratekst 

Formidlings
-tekst 

Paratekst 

Formidlings
-tekst 

Paratekst 

Opgavetek
st 

Paratekst 

Metatekst Paratekst 
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Tilgængelighed: læsbarhed og 
lærbarhed 

Nedsætter lærbarheden 
•  Verbalsubstantiver: ”social 

opstigning” og 
”Modningsproces” 

•  Teoretisk, informationstæt 
forklarende fremstillingsform 

•  Ingen introduktion til 
læremidlets genrer 

•  Ingen metakognitive opgaver 
om læremidlets læsestrategier 

•  Digression uden redundans 



•  Komplementering: Fx når 
billede og tekst supplerer 
hinanden 

•  Udvidelse: fx når samstilling 
af tekst og billede skaber et 
fortolkningsrum.  

•  Problematisering: fx når 
modstilling af tekst og billede 
skaber en fortolkningskonflikt.  

Progression: kreativ multimodalitet 



Kreativ multimodalitet – 
leksivisualisering 
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Leksivisualisering 

•  Gennem billeder og tegninger 
ser vi virkeligheden 

•  Gennem ordene forstår vi den 
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Leksivisualisering 

•  Gennem billeder og tegninger 
ser vi virkeligheden 

•  Gennem ordene forstår vi den 
•  Gennem fotoet tror vi på 

tegningen 
•  Gennem tegningen forstår vi 

fotoet.  
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Progression 
•  Opgave: Førlæsning, 

beskrivelse, analyse, 
holdning, refleksion, 
transformation, produktion og 
evaluering? 

•  Genre: fra simple koder og 
genrer til sofistikerede 
blandingsgenrer? 

•  Modtagere: fra børne- til 
voksenlitterære tekster? 

•  Fremstillingsform: Fra at 
berette til at argumentere? 
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Progression 

•  Svarer på eget 
spørgsmål 

•  Fokuserer på litterære 
genres formelle træk 

•  Hvad med talegenres 
funktion og sociale 
formål? 

•  Sms, kommunebrev, 
skænderi, 
diskussion…? 
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Udviklingspotentiale 

Didaktisk potentiale 

Metakognitive opgaver til 
læremidlers primærtekster 

Multimodal fremstilling 

Formel genreprogression 

Tydelig progression og evaluering 

Redidaktisering 

Metakognitive opgaver til 
læremidlers paratekster 

Multimodale læsestrategier 

Funktionel genreprogression  

Tydeligere kriterier for progression 
og evaluering 


