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I skolen og i modermålsundervisningen fylder mundtlighed meget. I et almendidaktisk 
perspektiv er mundtligheden kernen i vores forståelse af undervisning som det ”at vise til 
rette gennem samtale” (von Oettingen, 2016: 73). Omvendt fylder mundtlighed ikke meget 
som indhold og genstandsfelt i modersmålsundervisningen (Haugsted, 1999; Penne & 
Hertzberg, 2015, Hvass, 2017), og mundtlighed behandles ofte i et almendidaktisk 
perspektiv. Derfor efterlyses en "mundtlighedsdidaktik" (Aknes, 2016; Høegh, 2017).  

Nærværende undersøgelse indgår i et større projekt i Universitetsskolen 
(www.universitetsskolen.dk), der udforsker mundtlighed i modersmålsundervisningen. I 
denne delundersøgelse fokuseres på analyse af didaktiske læremidler ud fra følgende 
forskningsspørgsmål: 

● Hvordan og i hvilken udstrækning gøres mundtlighed til indhold i tre af de mest 
anvendte læremidler til modersmålsundervisningen samt et temabaseret, præmieret 
læremiddel med særligt fokus på mundtlighed?  

Læremidler betragtes som et didaktisk holdepunkt og inspirationskilde både i forhold til 
udvælgelse og organisering af fagligt indhold og til valg af konkrete undervisningsaktiviteter 
i den enkelte lektion (Hodgson et al, 2010; Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, 2005). 
Nærværende undersøgelse er en undersøgelse af læremidlets intenderede brug. Analysen af 
læremidlerne er en tekstanalytisk og fagdidaktisk indholdsanalyse (Hansen, 2012) med 
særligt fokus på mundtlighed. Der skelnes mellem undervisning i og med mundtlighed, og 
undervisning med mundtlighed karakteriseres ud fra det fagdidaktiske og fagteoretiske blik 
på mundtlighed, der anlægges (Haugsted, 1999; Høegh, 2018).  

Genstandsfeltet for undersøgelsen er fire didaktiske læremidler til danskundervisningen på 
mellemtrinnet. De tre læremidler er valgt, fordi de ligger i top i en kvantitativ fagdidaktisk 
læremiddelundersøgelse både med hensyn til brug og lærernes positive vurdering 
(Bundsgaard, Buch & Fougt, 2017). Læremidlet Ordet er dit adskiller sig fra de øvrige ved at 
være et temabaseret læremiddel om mundtlighed og modtog i 2017 en andenplads ved 
uddelingen af Undervisningsmiddelprisen (UVM, 2017).  
 
Undersøgelsen bidrager med viden om læremidlers potentialer i forhold til at støtte læreren i 
at bedrive undervisning i mundtlighed i modersmålsfaget, og danner sammen med de øvrige 
delprojekter afsæt for udvikling af en række mundtlighedsdidaktiske greb, der gøres til 
fagdidaktiske eksperimenter i Universitetsskolen.  
 
Undersøgelsen er et igangværende studie og de første fund vil kunne præsenteres på 
konferencen. 
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