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Kære Læser 

 
Ministeriet for Børn og Undervisning har iværksat programmet Bedre faglig læsning og skrivning i 
erhvervsuddannelserne, og Multimodale Muligheder er et af 11 projekter under dette program.  

 
I Multimodale Muligheder er det formålet, at undersøge og fremkomme med anbefalinger til udvikling af 
digitale, multimodale læremidler, der fokuserer på faglig læsning. Projektet ser nærmere på iBogen som 
et nyt digitalt læremiddel, der i mange tilfælde erstatter den trykte grundbog. Projektet skal gennem en 

brugerdrevet designproces frembringe to produkter:  
1) en manual med principper for udvikling af multimodale, digitale lærermidler 
2) et konkret eksempel på et læremiddel, der følger disse principper. 
 
Der vil løbende i projektforløbet udkomme nyhedsbreve, hvor erfaringer i processen formidles. 
 
Projektets deltagere  

 
Fire organisationer samarbejder om projektet: Læremiddel.dk, Erhvervsskolernes Forlag, EUC Vest og 
Byggeriets uddannelser. Blandt deltagerne findes således både læremiddelforskere, 
læremiddelproducenter, lærebogsforfattere, læsevejledere, lærere og elever. Projektet følges desuden af 
en række interessenter. 

Læremiddel.dk er et nationalt videnscenter for læremidler, der har til formål at udvikle og formidle viden 

om læremidlers betydning for læring og undervisning. Fra Læremiddel.dk deltager Roland Hachmann og 
Rikke Christoffersen Denning. Roland er projektleder, og han bidrager ligesom Rikke med en 

forskningsbaseret udviklingstilgang i projektet. Rikke og Roland er fysisk placeret på UC Syddanmark, 
Haderslev. 

Erhvervsskolernes Forlag udgiver trykte og digitale læremidler til hele erhvervsskolesektoren. Forlaget 

har de senere år arbejdet meget iBøger og faglig læsning. Fra Erhvervsskolernes Forlag deltager Karin 
Eckersberg, specialkonsulent i digitale læremidler, Helle Risager Grubbe, projektleder på forlagets iBøger 
samt Heidi Parsberg, faglig redaktør på udgivelsen Tegningslære.  

EUC Vest udbyder tømreruddannelsen og andre erhvervsuddannelser, og skolen har dermed det daglige 

og praktiske kendskab til elevgruppen, undervisning i tegningslære, læsevejledning og faglig læsning. Fra 

EUC Vest deltager planlægningsleder Frank Borggaard, læsevejleder Liselotte Steiness Jensen, 

tømrerfaglærer Frank Kleemann Aarestrup, murerfaglærer Jørgen Pørkcen Sørensen samt en række 

elever 

Byggeriets Uddannelser er sekretariat for nogle af uddannelserne inden for byggeområdet og arbejder 

bl.a. på at sikre elever i byggebranchen et effektivt og relevant uddannelsesforløb. Byggeriets 

Uddannelser har været med til at finde forfattere til projektet.  

Der er tre faste forfattere på udgivelsen Tegningslære: Karsten Musgaard, Martin Arp Pedersen og 

Kenneth Sjøberg Wolff. Alle tre forfattere har erfaring med undervisning i faget Tegningslære på 

tømreruddannelsen. 
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Projektet følges desuden af en række interessenter, som i skrivende stund omfatter fire skoler: 

Hansenberg, Learnmark, Syddansk Erhvervsskole og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. En 

femte interessent er NOTA, som er bibliotek med bøger til børn og voksne med læsevanskeligheder. 

NOTA hjælper deres brugere ved fx at digitalisere eller indtale litteratur og læremidler.  

Endelig følges projektet af Danske Erhvervsskoler, som har til formål at skabe bedst mulige forhold for de 

erhvervsrettede uddannelser. 

Projektets interessenter informeres løbende om projektet og inviteres til at deltage i projektets 

udviklingsseminar og interessenterne har derigennem indflydelse på fremtidens læremidler til eud. 

Brugerdrevet design   
 
Projektet er et brugerdrevet designprojekt med fire faser:  
 
1) Test af eksisterende iBog fra Erhvervsskolernes Forlag 

 
2) Udviklingsseminar med projektdeltagere og interessenter, der skaber idéer til iBogens udformning  
 
3) Idéer omsættes og der udvikles (og testes) diverse dele til iBogen og  
 
4) Afslutningskonference med formidling af resultater.  

 
For at opnå en autentisk udviklingssituation i projektet og afprøve nye produktionsmåder til 
læremiddelproduktion, arbejdes der konkret med en ny udgivelse: Tegningslære. Forfatterne er pt. i gang 
med at producere det første indhold til denne iBog, som projektdeltagere og interessenter skal arbejde 

med i fase 2 og 3.  
 
Third Spaces – Det innovative rum 

Projektet Multimodale muligheder har, som nævnt ovenfor, fokus på nye tilgange til at producere 

læremidler. En af disse tilgange er brugerdreven innovation.  

Det brugerdrevne handler i denne sammenhæng om, at brugerne har medindflydelse i forhold til 

udvikling af indhold og form i det læremiddel de senere skal undervise med. Brugerne bliver herved 

aktive ressourcer i produktionsprocessen. 

Det innovative betyder ikke udelukkende at finde på noget nyt, men også at komme frem til nye måder 

at genbruge det allerede eksisterende på.    

Gennem planlagte workshops rammesættes særlige mødesteder, hvor producenter (fx forfattere/forlag) 

og aktører med forskellige baggrunde (elever, læsevejledere, undervisere mm.) mødes for at udveksle 

tanker og erfaringer, der skaber innovative ideer til læremidlet.  

Vi kalder disse særlige mødesteder for Third Spacesi. 

I disse Third Spaces har deltagerne fokus på udvalgte temaer, der drøftes i sammensatte grupper.  

Det er her vigtigt at gruppen har så megen spredning som muligt både i fx alder, køn og faglig baggrund 

idet forskelligheden driver innovationen frem.  
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Velfungerende idéer og elementer fra dette arbejde vil indgå i det konkrete læremiddeleksempel, som 
projektet skal producere. 
 

Projektet afholder Third Spaces workshops torsdag d. 26. september 2013, hvor interessenter, 

producenter og projektdeltagere inviteres til at deltage. Officiel invitation følger. 

Projektets aktiviteter: 

I den følgende tabel skitseres projektets foreløbige aktiviteter. 

   

Dato: Aktivitet: 

14. maj 2013 Kick-off seminar for projektet på Roskilde Handelsskole 

4. + 11. juni 2013 Observation af undervisning og brug af murerbog på EUC Vest 

28. august 2013  Projektpræsentation på EF konferencen: Digitalisering af læringsrummet 
Se mere her 

29. august 2013 Opstartsseminar for projektets deltagere  

26. september 2013 Konference og workshops: Multimodale muligheder 

Brugerdrevet innovation – Third Spaces  

 

Her kan du følge med: 

Du kan følge projektet multimodale muligheder på ministeriets officielle hjemmeside euddansk.dk, 

hvor du også kan se de andre projekter der indgår i det samlede program 

Derudover kan du følge os og blande dig i debatten på  

Facebook.com/multimodalemuligheder  

eller  

Twitter.com/#MultimodaleMuligheder 

Er du interesseret i at vide mere om projektet og/eller blive interessent, kan du skrive til 

projektleder Roland Hachmann fra Læremiddel.dk: rhac@ucsyd.dk 

 

                                                
i Læs mere om third spaces her: 

http://www.digitalelaeremidler.dk/media(10983,1030)/6_BIDL.pdf 

https://www.facebook.com/efdigitals/app_144613289012727
mailto:rhac@ucsyd.dk
http://www.digitalelaeremidler.dk/media(10983,1030)/6_BIDL.pdf

