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 Fagets udvidelse: It og medier kræver udvikling af 
nye tekstkompetencer gennem udvalgte genrer, 
modaliteter og kommunikationssituationer 
 

 Organisering/produktion: It og medier kan 
understøtte elevsamarbejde og elevproduktioner  
 

 Kultur/samfund: It og medier kan gøre 
undervisningen mere meningsfuld i relation til 
samfundskrav og elevforudsætninger 
 
 



 Fokusgruppesinterviews med 23 lærere på en 
svensk folkeskole i udskolingen (Erixon, 2010) 
 

 Studiet viser, at der er en værdimæssig spænding 
mellem profane og hellige arbejdsformer samt 
materialer indenfor hvert fag 
 

 Svenskfaget handler iflg. lærerne primært om 
bøger og skønlitterære fortællinger. Samtidig ser 
lærerne nye muligheder i fht at finde 
lydoptagelser, arbejde med film osv.  
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Presentationsanteckningar
The study shows that the teachers in the lower secondary school where the investigation was conducted use so-called new media to a relatively limited extent but that they are ready to develop their use if resources are made available. They also think that the content, working methods, relations and the role of the teacher are changing, usually for the better. Drawing on Durkheim’s concepts of ‘the sacred’ and ‘the profane’ it appears in this study that the sacred in schools is often associated with the physical and practical….At the same time as books and written narratives still seem to be the norm, the teachers realise the new forms of distribution of narratives,e.g. in the form of a narrating voice in a sound book or pictures intended to illustrate a story in the form of a film or in some otherway, also imply that something qualitatively new is being added. The pupils who do not manage to commit a story to paper often succeed,also, in making a story with the aid of film. The pupils with a writing disability then often begin with a storyboard, as they do not have towrite anything but only to draw:When they make a film, that’s another way of telling a story, and those who do not manage to commit it to paper often manage actuallyto get it, to make a coherent story, maybe even with a little twist. In the seventh form they can already manage, those who think it is alittle boring to write, for example, and then that we compare the film with the narrative, that’s something I think we all do.



 Brugen af it og medier i danskfaget udlægges 
ofte som et ”for” (hype) eller ”imod” (kritik) 
 

 Behov for mere nuancerede beskrivelser af, 
hvordan it og medier indgår i danskfagets 
didaktiske praksis (gøren, viden, materialitet) 
 

 Didaktiske anbefalinger for meningsfuld brug 
af medier og it i danskfaget 
 
 



 Præsentere en domænemodel der kan 
beskrive brugen af it og medier som 
didaktiske grænseobjekter i danskfagene 
 

 Eksemplificering af domænemodellen med 
spilbaserede undervisningsforløb 
 

 Diskutere hvordan man kan bruge modellen 
som præskriptiv forståelsesramme til at 
udvikle scenariebaseret undervisning 
 
 



 Hvordan kan man forstå brugen af it og 
medier i danskfaget som et didaktisk 
grænseobjekt, der kobler forskellige 
domæner (sociale verdener)? 
 

 Hvordan kan man designe og facilitere 
undervisningsscenarier, der skaber relevante 
faglige ”oversættelser” på tværs af domæner 
gennem brug af it- og medie-støttede 
scenarier? 



Fagligt perspektiv Betydning Aktiviteter 

”Teknologier” 
Informationsteori, 
kommunikationsteori 
 

Redskaber  
 
- Google, Word, LMS… 

Teknikker og 
arbejdsformer 

”Medier” 
Medieteori, tekstteori, 
semiotik, æstetik 

Modaliteter 
 
- skrift, billeder, lyd… 

Reception og produktion 

”Kulturformer” 
Kulturteori, sociologi 

Kontekster 
 
- sociale medier, debat, 
spiluniverser, nyheder… 

Deltagelse i globalt 
netværkssamund 
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Hvordan kan man forstå brugen af it/medier i danskfaget?Selvfølgelig er perspektiverne i høj grad overlappende



 Et analytisk begreb som kan beskrive 
fænomener, der ”bebor” flere sociale 
domæner og samtidig tilfredsstiller hvert 
domænes specifikke behov (Star & Griesemer, 1989) 

 
 IT og medier er didaktiske grænseobjekter i 

dansk, eftersom de refererer til forskellige 
domæner – både indenfor og udenfor skolen 



 Scenariekompetence er en vigtig 
forudsætning for læring og undervisning, dvs. 
evnen til at forestille sig, handle gennem og 
reflektere over mulige udfald indenfor et 
givent domæne – fx. spil, litteratur, debat, 
journalistik osv. (Hanghøj, 2009) 
 

 Inspireret af Deweys antagelser om læring 
som inquiry og beslutningsprocesser som en 
dramatic rehearsal 



 Faglige domæner 
 Disciplinære videnspraksisser     reception & produktion… 

 
 Pædagogiske domæner 
 ”Skolske” videnspraksisser     organisering, dialog… 

 
 Hverdagsdomæner 
 Ikke-specialiserede videnspraksisser    elevernes livsverden 

 
 Scenariebaserede domæner 
 Forestillede videnspraksisser     spil, debat, journalistik… 
 

 



Fagdomæner 
Disciplinære 

videnspraksisser 
 

Scenariedomæner 
Forestillede 

videnspraksisser 

Pædagogiske domæner 
“Skolske” / institutionelle 

videnspraksisser 
 

Hverdagsdomæner 
Ikke-specialiserede 

videnspraksisser 
 

It og medier 
som grænseobjekter i 
danskundervisningen 
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Hvad tæller som gyldig viden? Potentielle spændinger mellem forskellige praksisformer og vidensdomænerEksempel: Elev der agerer som politiker – udvikling af scenariekompetence i samspil mellem de fire forskellige praksisformer



 Gamification – pædagogisk brug af spilelementer 
 Ex: Quest 2 Learn skolen på Manhattan 
 

 Undervisning om spil 
 Ex: Spil som fortællinger/udtryksform, The Sims 
 

 Undervisning gennem spil 
 Ex: Spil som undervisningsmetode, ABCity, Global Conflicts 
 

 Undervisning i design af spil 
 Ex: Spildesign som problemløsningsmetode (OTG) eller 

som kreativ produktionsproces (fx Mission Maker) 
 



 Et it-støttet debatspil til gymnasiebrug, hvor 
eleverne skal repræsentere og debattere 
forskellige ideologier mhb. at vinde en valgkamp 
 

 Tværfagligt fokus: politiske ideologier, retoriske 
appelformer og medborgerskab 
 

 Teknologien havde en sekundær funktion, 
primært til research på partiernes hjemmesider 



 Spilforløbene afspejlede lærernes fagsyn 
 simulation, repetition, undersøgelse, underholdning 

  
 … og elevernes forskellige ”stemmer” 
 reproduktive, personlige, professionelle, satiriske 
 

 Mange lærere/elever brugte spillet som 
anledning til at reflektere over forskelle i fht. 
den daglige undervisning 
 Fx mundtlighed, gruppearbejde, tværfaglighed 



 Et læringscomputerspil til udksoling/gym, 
hvor eleverne agerer journalister, der skal 
indsamle argumenter i en 3D konfliktzone 
 

 Mulighed for at skrive journalistiske 
featureartikler i forlængelse af spillet 
 

 Computerteknologi spiller central rolle i 
undervisningsforløbene 
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Jeg har især studeret læreres brug af læringscomputerspillet GCKortlægning af forskellige læreres måde at bruge spillet på – DK, Norge, England



 Spillet var i nogle tilfælde med til at ekskludere 
lærere og elever fra undervisningen 
 Ex: Lærer der reduceres til en der ”kigger over 

skulderen”; click-a-thon og elevbortvisning 
 

 I andre tilfælde åbnede spillet op for at elever 
eksperimenterede med nye genrer og lærere 
reflekterede deres pædagogiske tilgange 
 Ex: Lærer der udforsker spillets arbejdsform (jf. 

Google, inquiry); elev der skriver featureartikel 
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Det betyder, at vi I mindre grad på forhånd kan afgøre, hvad man lærer gennem en given læringsressource



 Et undervisningsforløb i 8. klasse om 
gysergenrer med gyserspillet Penumbra 
 

 Eleverne afprøver spillet på bærbare i skolens 
kælder. Herefter gengiver de en scene med 
spillet i ”gysersprog” inden de gruppvist 
udvælger deres bedste gysersætning til tavlen. 
 

 Læreren fungerer som dramaturgisk 
iscenesætter af undervisningsscenariet 



 



 Undersøgelse af to danskfaglige forløb på 
læreruddannelsen (udskolingen), hvori der 
indgår spil og spilelementer: 
1. Romanlæsning af Ægte brøker med kobling til 

spilelementer: Facebook-meddigtning, blog-
skrivning og sammenligning med FPS 

2. Litterære byvandringer og design af et LBG samt 
et forløb om udvikling af literacy gennem 
arbejde med computerspil og ”paratekster” 



 



 De lærerstuderende har mange og delte holdninger til 
brug af it og medier i danskfaget. 
 

 Kritik af computerspil: ”slik”, der skal ”lokke” børnene – 
det er at ”fedte for børnene”. Undgå fraddigtning, den 
litterære fortælling som hellig teksttype. 
 

 Tekniske problemer og uklar opgave gjorde det svært for 
at sammenligne synsvinkler på tværs af roman og spil.  
 

 FB blev fremhævet som relevant i forbindelse med 
personkarakteristik og romananalyse. 
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Problemet med opgaven var, at:Teknikken ikke fungeredeDe studerende var skeptiske overfor computerspil og havde begrænset viden om FPSDe studerende var bange for at hive eleverne væk fra bogen (fradigtning)



 Meningsfuld brug af it og medier (herunder spil) 
forudsætter ”oversættelser” på tværs af de fire 
domæner 
 

 Forudsætter opgave- og genrematch – ex: 
computerspil, journalistik, debat, roman, FB… 
 

 Design af undervisningsscenarier skal skabe 
relevante handlemuligheder i forhold til 
scenarierne i de multimodale teksttyper 



 Brugen af it/medier i dansk medfører at: 
  

 Lærere positioneres som designere og 
iscenesættere af scenariebaserede forløb 
 

 Elever positioneres som aktive deltagere (og evt. 
producenter), der bl.a. kan udvikle 
scenariekompetence indenfor bestemte domæner 
 

 Læringsressourcer positioneres ud fra deres 
multimodale affordances, dvs. deres 
læringsmæssige muligheder og begrænsninger 
 



 IT og medier er ikke ”bare” teknologier eller 
teksttyper; de er aktører, som er med til 
rammesætte danskfagenes gøren 
 

 IT og medier er grænseobjekter i danskfagene; 
de muliggør scenarier, der kræver relevante 
oversættelser, iscenesættelser og 
legitimeringer på tværs af forskellige domæner 
– både ”indenfor” og ”udenfor” skolen 



 Mindre curriculum detailstyring: 
Danskfagene som arenaer for multiple 
tekstpraksisser. 
 

 Mere fokus på koblinger af domæner og 
læringsressourcernes materialitet 
 

 Kvalificere ændringer af fagets gørens- og 
vidensformer gennem iscenesættelsen af it- 
og medie-baserede scenarier. 
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