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Indledning 

Dette hæfte skal ses som en slags manual, der skal kunne læses og anvendes 
inden for EUD-området, hvor fokus er rettet primært mod læse- og skriveudfordrede elever, men 
også inden for EUD-undervisning generelt. 

Hæftet henvender sig primært til faglærere og læsevejledere på EUD-området, der i deres daglige 
praksis har interesse for at udvikle deres undervisning med fokus på brugen af digitale og 
multimodale læremidler til understøttelse af læse- og skriveudfordrede elever.  

Indholdet bygger på erfaringer fra projektet Multimodale Muligheder  og en række principper for 1

udvikling og brug af digitale multimodale læremidler i undervisningen på EUD. Som en del af 
projektet blev http://mmeud.dk udviklet, hvilket er et eksempel på et iLæremiddel til faget 
tegningslære på tømreruddannelsen.   

Principperne i ILæremidlet er udviklet med en særlig elevgruppe som målgruppe, men disse 
principper kan også gavne andre elever. De gældende principper bygger bl.a. på nogle læsefaglige 
strategier, der er til gavn for alle elevtyper, og som bør indgå i faglærerens overvejelser, når der 
anvendes eller designes digitale multimodale læringsressourcer til undervisningen.  

Læremiddelproducenter og forlag vil også kunne gøre brug af erfaringerne og principperne, der 
beskrives i dette hæfte. Forlaget Praxis har under produktionen af det multimodale produkt fornyet 
både synet og praksis omkring produktionen af deres ibøger og andre digitale materialer. Der er 
som en del af projektet altså fremkommet nogle principper, som vil blive anvendt i forlagets 
fremtidige produktioner til gavn for brugerne og især til gavn for de læse- og skriveudfordrede.  

  Projektet var en del af programmet “Bedre faglig læsning og skrivning”, der kan findes her: 1

    http://www.euddansk.dk/
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Om projektet Multimodale Muligheder 

I 2011 blev det vedtaget, at man ville styrke indsatsen for læse- og skriveudfordrede unge på EUD. 
Denne indsats skal bidrage til at fastholde elever i uddannelserne gennem udviklingen af 
praksisnære læringsaktiviteter, der bl.a. kunne understøttes gennem inddragelse af it. Under 
programmet “Bedre faglig læsning og skrivning” opstod der 12 projekter, som fordeler sig på tre 
hovedtemaer, og det drejer sig om følgende:  

• Sprogscreeningsværtøj 
• Støtte og vejledning til faglig læsning og skrivning i den faglige undervisning 
• Udvikling af multimodale læremidler 

Multimodale Muligheder lægger sig under temaet Udvikling af multimodale læremidler, og projektet 
har haft to hensigter. For det første videreudvikling og forbedring af et eksisterende digitalt og 
multimodalt læremiddel til EUD med baggrund i erfaringerne fra “Læsbare Læremidler” (Kabel, 
Gissel & Carlsen, 2009) og for det andet at udfærdige en manual med principper for brugen af 
digitale, multimodale læremidler til understøttelse af læse- og skriveudfordrede elever på EUD. 

Som nævnt tager projektet afsæt i et eksisterende digitalt og multimodalt læremiddel til EUD, og i 
dette tilfælde drejer det sig om grundbogen til mureruddannelsen fra Forlaget Praxis, nemlig 
Clausen m.fl.: Murerbogen. Denne grundbog  har netop været genstand for analyse og 
anbefalinger i projektet Læsbare læremidler og med afsæt i den eksisterende iBog har projektets 
fokus været at udvikle en række principper for udviklingen og brugen af iLæremidler. Resultatet af 
arbejdet blev et selvstændigt produkt til projektet med fokus på tømreruddannelsen, og tre af 
forfatterne  til Tegningslære og Tagkonstruktioner har taget del i udviklingen af produktet. 
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Er det en fagbog eller et læremiddel?  

Et opmærksomhedspunkt der blev tydeligt under projektet var, at de materialer der blev brugt i 
undervisningen på EUD i høj grad bar præg af at være mere fagbøger frem for egentlige 
læremidler. Men hvad er forskellen? Fagbogen er ofte skrevet af en fagperson, der selekterer og 
formidler et fagligt stof og henvender sig først og fremmest  til andre fagpersoner omkring et særlig 
genstandsfelt. Ofte har fagbogen ikke et særligt blik for modtagerens forkundskaber eller evner, og 
tager ikke højde for en læse- eller læringsproces, og formidlingen i en fagbog er ofte primært tekst 
suppleret med billeder. Alt dette betyder, at teksterne ofte er komplekse og svære at læse, idet de 
kræver en vis mængde af forudgående viden for at forstå og bearbejde det læste indhold.  

Et læremiddel er også kendetegnet ved et højt fagligt niveau, men har i modsætning til fagbogen 
også  et særligt blik på modtageren af det faglige indhold. Læremidlet har det man kunne kalde en 
synlig iboende didaktisk intention. Den iboende didaktiske intention er blandt andet en stilladsering 
af det faglige indhold, der tager udgangspunkt i en tydelig målsætning og  progression samt en 
række tilknyttede aktiviteter samt hjælp til læse- og forståelsesstrategier i forhold til indholdet. 

Projektet og udviklingen af MMeud.dk har derfor været præget af at skabe et digitalt læremiddel 
frem for en digital fagbog, hvor elevens interaktion med læremidlet både støtter læsningen af 
indholdet i læremidlet og samtidig aktiverer eleven i forskellige læringskontekster uden for 
læremidlet for at sikre forankringen af det faglige indhold. Læremidlet henvender sig på den måde 
til eleven gennem forskellige læringsstrategier og støtter eleven i dennes læringsproces. 

Ud over at støtte eleven, støtter læremidlet ofte også læreren med ideer til at stilladsere elevernes 
læringsproces og redidaktisere læremidlet i klasserummet. Det sker oftest gennem 
lærervejledninger, hvor der findes bud på aktiviteter og opgaver som kan gennemføres i 
undervisningen. Læremidlet henvender sig dermed også til læreren, der støttes i at tilrettelægge 
undervisningen, hvor læremidlet indgår som et delelement. 
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Læremidler + læse- og skriveudfordrede elever 

Omdrejningspunktet for udviklingen af iLæremidlet til EUD har dels været et fagligt stofområde og 
dermed et uddannelsesmæssigt sigte og dels en række overvejelser over, hvordan læremidlet 
kunne støtte læse- og skriveudfordrede elever og dermed et kompenserende sigte eller måske 
rettere et understøttende sigte for netop denne elevgruppe.  

Da iBogen har et specifikt fagligt sigte, nemlig at fungere som grundbog inden for et fagligområde 
på erhvervsuddannelsen, så er der ingen tvivl om, at der er tale om et læremiddel. Jens Jørgen 
Hansen skelner mellem funktionelle, semantiske og didaktiske læremidler (Hansen, 20110:21), 
hvor funktionelle læremidler defineres som “redskaber, der faciliterer og støtter elevens 
læreprocesser” (Hansen 2010:67) , semantiske læremidler, der defineres som  ‘tekster’, der på 
forskellig vis er “afbildninger” af virkeligheden (Hansen 2010: 49), og didaktiske læremidler, der er 
udformet i “et didaktisk læremiddeldesign” med en særlig “intention om at lære eleven noget 
bestemt og støtter dermed lærerens undervisningsopgave” (Hansen 2010:93). Hvis vi skal placere 
iBogen som læremiddel, så er der tale om et didaktisk læremiddel, idet der er indlejret en didaktik i 
læremidlet. Der er elevopgaver  løbende gennem læremidlet, og der er lærersider, som støtter 
læreren i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Dette er læremidlets 
intention. I udviklingen af læremidlet har man bevæget sig fra et læremiddel, der primært havde 
karakter af et semantisk læremiddel, idet det fungerede som et opslagsværk for lærere og elever, 
en fagbog, til et didaktisk læremiddel. Der optræder i læremidlet bl.a. forforståelsesopgaver, der er 
en støtte til at opstille læseformål med de enkelte afsnit, der er elevopgaver, der er interaktive 
evalueringsmuligheder, m.v. 

Og hvilke særlige hensyn kan der tages, når modtageren er læse- og skriveudfordret? Og hvad 
forstår vi ved læsning og skrivning? I evalueringsrapporten fra projektet MIL (Multimodal læring) 
arbejder man ud fra et læsebegreb, der har fokus på netop det multimodale aspekt, idet man 
definerer ‘multimodal læsning’ som afkodning af tegn bredt forstået og ikke blot tegn forstået som 
skrifttegn:  

”Når computeren via et højtlæsningsprogram læser op, defineres dette som multimodal læsning. 
Når man lytter til tekst gennem en MP3 afspiller eller ser en kort animationsinstruktion, så læser 
man. Når en avanceret mobiltelefon omsætter tekst til lyd, så læser mobilens bruger. Når man via 
animationsfilm føres gennem informationer, som vises i billeder, tekst og filmstumper, så læser 
man.”   
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Dette multimodale læsebegreb inddrager således flere forskellige ”modes” som skrift, billede, 
animation,figur, lyd o.s.v. Og læsning og skrivning bliver altså, når det defineres multimodalt, et 
spørgsmål om at kunne formidle og forstå mening gennem en række andre tegn og ikke blot 
gennem skrifttegn (Kress & Selander, 2012). 

Denne forståelse af læsning ligger som en præmis for iBogen til erhvervsuddannelsen, idet der 
netop gøres brug af mange modaliteter. Den sproglige repræsentationsform, som skriften er, er 
stadig den dominerende, men den suppleres og understøttes væsentligt med andre 
repræsentationsformer som film, billeder, lyd. Og på samme måde lægges der i den indlejrede 
didaktik op til, at eleverne også arbejder multimodalt, når der er fokus på ‘skrivning’ eller måske 
mere præcist produktion. Modsvarende det multimodale læsebegreb, så lægges der op til at 
lærerne tænker i multimodale produktioner eller læringsaktiviteter, når de anvender læremidlet i 
deres undervisning, så eleverne kan formidle faglig viden og indsigt gennem brugen af flere 
modaliteter, fx fotos, illustrationer og lyd.  

Didaktisk ilæremiddel + iBogsdidaktik 

I den didaktiske intention i læremidlet kan man støtte de læse- og skriveudfordrede på flere 
områder. I processen med udvikling af læremidlet har følgende tematikker vist sig, som vil blive 
udfoldet i det følgende: 

• Informationssøgning 
• Læsbarhed 
• Navigation 
• Repræsentationsformer  
• Interaktionsmomenter 

Informationssøgning 
For en læseudfordret elev er det særligt vigtigt, at det er let at søge den relevante information. 
Tekster med megen skift bliver hurtig uoverskuelig, og det kan være vanskeligt at bruge 
læseteknikker som skimning og overblikslæsning. IBogen giver særlige muligheder inden for netop 
dette område både gennem brug af layout, men i særdeleshed pga. muligheden for at arbejde med 
særlige søgefunktioner i læremidlet. 
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Læsbarhed 
Det sproglige indhold vil stadig være dominerende i iBogen, da det at lære et fag, også er at lære 
fagets sprog. I læremidlet støttes eleverne i forståelsen af fagets sprog dels ved bevidst at arbejde 
med en sproglig tilgængelighed i forhold til ordvalg og sætningsopbygning, men også ved at tilbyde 
eleven ordforklaringer på fagets faglige begreber og på gråzoneord. IBogen gør det muligt at 
eleven kan søge støtte ved, at ordenes forklaring er tilgængelig, imens teksten læses.   

Navigation 
I digitale læremidler kan navigationen ofte være en udfordring, da de mange muligheder og klik, 
som gør det nemt at bevæge sig rundt i læremidlet, også gør det vanskeligt at danne sig et overblik 
og kunne orientere sig i teksten. Dette har iBogen taget højde for ved fx at gøre det muligt for 
eleverne at ‘pinne’ indholdsfortegnelsen fast, så man som læser hele tiden ved, hvor man er i 
bogen og hvilket afsnit eller underafsnit, man befinder sig i.  

Repræsentationsformer 
Som læse- og skriveudfordret er det af afgørende betydning, at den skriftlige repræsentationsform 
suppleres eller understøttes af andre repræsentationsformer som fx fotos og illustrationer for at 
styrke forståelsen af fagets stof. I iBogen er centrale fagord ofte suppleret med et foto, der dermed 
konkretiserer fagordet til det konkrete praksisfelt. IBogen gør det også muligt at anvende levende 
billeder i læremidlet, hvilket kan være med til at styrke forståelsen af en proces. De enkelte 
repræsentationsformer har hver deres styrker og begrænsninger - deres affordances - og hvis en 
proces skal vises, så gøres det bedst gennem levende billeder suppleret med speak frem for i ord. 
IBogen gør det også muligt at høre informationer som indlæst tekst. Og ikke mindst gør iBogen det 
muligt at benytte oplæsningsprogrammer, da der er tale om skærmtekst.  

Interaktionsmomenter 
En iBog er karakteriseret ved, at læseren kan interagere med stoffet/bogen og dette kan eleven på 
flere måder med iBogen. Dels er der afsluttende i bogens kapitler en opsummerende quiz, hvor 
eleven kan teste sin viden. Men foruden det, så  findes der en række oversigter/materialer, som 
eleven kan downloade direkte fra iBogen. Der findes 3D illustrationer, som gør det muligt for eleven 
at bevæge sig rundt i og om en konstruktion. Og det er muligt for eleven at tilpasse bogen til 
elevens eget niveau ved at tilvælge hjælpefunktioner som fx ordforklaringer til fagord eller 
gråzoneord, når der er brug for det. 
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Dette er alle områder, der er indtænkt i det didaktiske læremiddel for at tilgodese læse- og 
skriveudfordrede elevers særlige behov. Og som alle elever kan have fordel af. Men foruden disse 
særlige fokuspunkter, så indeholder læremidlet også en række pædagogiske og didaktiske 
overvejelser, der også tilgodeser de læse- og skriveudfordrede og som baserer sig på fagets og 
uddannelsens indhold. På dette område har nedenstående tematikker dannet afsæt for designet af 
iBogen: 

• Stilladsering af elevens læringsproces 
• Arbejdsformer, der kobler teori med praksis 

Stilladsering 
Når iBogen vælger at placere sig i læremiddellandskabet som et didaktisk læremiddel, så er det 
afgørende, at iBogen støtter og stilladserer eleven i en læringsproces. Det er vigtigt, at eleven ved, 
hvad der skal læres og hvordan der skal læres. Det er især afgørende, at enhver læsetekst er 
forsynet med en aktivering af elevens forforståelse, så eleven har aktiveret sin egen forståelse af et 
fagligt emne og dermed de kognitive skemaer, der er relevante. Desuden er det vigtigt, at 
læremidlet gør brug af tydelige læseformål og læringsmål, så eleven ved, hvad der skal læses efter, 
og hvad der skal læres. Og det er afgørende, at disse læseformål og læringsmål hænger sammen 
med den afsluttende evaluering og opsummering af kapitlerne. 

Arbejdsformer 
En del af iBogen lægger op til, at man individuelt tilegner sig et stof. Men derudover er det vigtigt, at 
iBogen som et didaktisk læremiddel lægger op til både pararbejde og gruppearbejde, så elevernes 
viden kommer i spil i en faglig udveksling. Det er også afgørende, at der stilles 
refleksionsspørgsmål til stoffet, og at praksis sættes i spil med teorien.  
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Foruden den indlejrede didaktik, som findes i læremidlet, så findes der også en didaktik udenfor 
læremidlet i lærerens anvendelse af det og dermed lærerens redidaktisering. Det sker ved at 
læreren fx udvælger særlige stofområder, fravælger opgaver og erstatter dem med andre, laver sin 
egen progression gennem læremidlet, tilføjer andet stof eller andre valg, der relaterer sig til den 
enkelte lærers pædagogiske og didaktiske overvejelser. Man kan tale om en iBogsdidaktik, som 
fokuserer på anvendelsen af læremidlet. Her har der i afprøvningen af læremidlet vist sig en række 
særlige opmærksomhedspunkter, som vil blive berørt i det følgende. Punkterne er: 

• Praksisnærhed/autencitetsbegreb 
• Kontekstkobling mellem teori og praksis 
• Legitimering 

Praksisnærhed/autencitetsbegrebet 
En væsentlig motivationsfaktor for eleverne er, at teorien er praksisnær, da undervisning i teori 
dermed ‘giver mening’. Praksisnærhed er dermed også med til at styrke forståelsen af det faglige 
stof.  Som lærer bærer man en naturlig autencitet, med sig, da man selv har været i faget og kan sit 
håndværk, og denne autencitet bringer man med i sin undervisning. Selv om der er tale om fx teori, 
så er man som lærer ‘mester’ , man kan spørge og få svar.  

Kontekstskobling mellem teori og praksis 
Det er afgørende for en forståelsesmæssig sammenhæng for eleven, at der sker en kobling mellem 
teori- og praksisområdet. Eleven skal have kognitive praksis-skemaer, som teorien kan kobles på, 
og også kognitive teori-skemaer, som praksis kan kobles på. Det er derfor væsentligt  at tilrette en 
undervisning, hvor samspillet mellem disse to er tydeligt.  

Legitimering 
Det er væsentligt, at det faglige stof er båret af en legimitet. En naturlig legitimering sker gennem 
inddragelse af elementer fra virkelighedens verden, som er lige uden for døren. Når eleverne fx 
skal arbejde med tagkonstruktioner, så legitimeres det fx gennem, at læreren inddrager fotos fra 
verden ‘udenfor’, og at eleverne fx også selv i deres præsentation af et fagligt stof skal skal 
legitimere deres præsentationer gennem inddragelse af helt konkrete eksempler, som fx den 
bygning de selv sidder og får undervisning i eller bygninger, der findes, når man bevæger sig i 
nærområdet. 
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I det ovenstående er det blevet skitseret, hvordan iBogen som didaktisk læremiddel støtter læse- 
og skriveudfordrede i det didaktiske design, som iBogen indeholder.  

Og desuden er det blevet skitseret, hvordan det didaktiske design, som læremidlet indgår i er med 
til at støtte samme gruppe elever. De samlede betragtninger er illustreret i figuren neden for, der 
tilsammen illustrere undervisning i og med iBogen. 
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Multimodalt iLæremiddel til EUD 

I det følgende sættes fokus på en række eksempler, der illustrerer, hvordan det producerede 
læremiddel imødekommer de tematikker, som har været berørt i det foregående, som dels støtter 
elevgruppens behov og uddannelsens indhold. Eksemplerne kommer fra to iLæremidler til 
tømrerfaget, og det drejer sig om Tagkonstruktioner  og Tegningslære 3D - AutoCAD og SketchUp 
(Praxis, 2012).  

Læsbarhed, informationssøgning og navigation 

OVERSIGT OVER MMEUD.DKS BRUGERFLADE 

Et væsentligt område, når det gælder læse- og læringsproces handler om læsbarhed, søgning af 
relevant information og gode muligheder for at navigere i læremidlet. I iLæremidlet er der udviklet 
på en funktion, der grafisk kan støtte eleven i at navigere rundt i læremidlet uden at miste fokus.  Et 
eksemplet herpå er den interaktive indholdsfortegnelse. hvor indholdsfortegnelsen registrerer 
elevernes navigation i læremidlet og viser, hvor man befinder sig her og nu ved hjælp af visuel 
markør i form af en orange bjælke. Eleverne kan også bruge den interaktive indholdsfortegnelse til 
at klikke sig frem og tilbage i læremidlet. Og sidst kan nævnes, at indholdsfortegnelsens menu er 
dynamisk, forstået på den måde, at menuen kun viser det, der er relevant her og nu i forhold til 
elevernes navigation. Derfor udvider og lukker menuen sig alt efter, hvor eleverne befinder sig i 
læremidlet. På denne måde kan man minimere informationer, hvis der er brug for det, for at skabe 
overblik, og de kan maksimeres, hvis man har brug for at få alle underliggende niveauerne vist.  
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Ikoner 
Ikoner er symbolske repræsentationer, hvor informationer ‘pakkes’, 
og dermed komprimeres. Det er det, der sker, når blyanten optræder 
som symbol på en skriveopgave, hvor informationerne “Nu skal du 
arbejde med en skriftlig opgave” formidles gennem et enkelt ikon.  

Ikonerne er skabt med henblik på at give eleverne en fornemmelse 
af, hvad der gemmer sig bag det næste klik. Det betyder for eleven, 
at man undgår unødvendig læsning af tekst, og det støtter eleven i 
navigationen og i forståelsen af læremidlets indhold. Læremidlet 
bruger derfor en række ikoner, der grafisk skal understøtte eleverne i 
forhold til både navigation, overblik og forforståelse af fx opgaver og 
indhold. Eksempler på ikoner i læremidlet er her illustreret. 

Repræsentationsformer og interaktionsmuligheder 

Ilæremidlet understøtter de læse- og skriveudfordrede gennem en række  varierede 
repræsentationsformer og interaktionsmuligheder i forhold til læsningen og bearbejdelsen af det 
faglige stof. Nogle har allerede været nævnt som fx ikoner og en indholdsfortegnelse, der visuelt 
understøtter forståelsen af læremidlets opbygning og læserens navigation, men også andre former 
for repræsentationer inddrages. Det gives der eksempler på i det følgende:  

Fagbegreber og gråzoneord 
Fagsproget er centralt, når man skal lære et fag, men også vanskeligt. En understøttende funktion i 
iLæremidlet er understregninger og forklaringer på fagbegreber og gråzoneord. Når eleven i 
teksten støder på disse i teksten, kan man klikke på ordet, hvilket aktiverer et vindue med en 
forklaring på ordet i den specifikke kontekst ordet indgår i.  
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Foruden fagsproget, så indeholder teksterne en del gråzonesprog, og især gråzoneordene kan 
være en udfordring for eleverne, da de lægger sig som ord der på den ene side har en almen 
forståelsesramme, men samtidig kan have flere betydninger eller en indbygget faglig proces 
(Svensson, I., Michelsen, B., 2012). Også disse ord kan eleven få ordforklaring på. I det konkrete 
læremiddel er fagordene understeget med fuld optrukket linje, men gråzoneordene er markeret 
med en stiplet understregning, som det kan ses  af eksemplet nedenfor: 

ET EKSEMPEL PÅ EN TEKST, HVOR BÅDE FAGBEGREBER OG GRÅZONEORD ER UNDERSTREGEDE 

Hvis teksten indeholder mange fagbegreber og gråzoneord kan den hurtigt blive uoverskuelig, og 
derfor har læremidlet en funktion, der gør det muligt at slå understregninger af gråzoneord fra og til, 
ved hjælp af et lille ikon i venstre side af skærmen. Netop ved at adskille faglige begreber og 
gråzoneord forsøger læremidlet at understøtte den læsende i så stort et omfang som muligt.  

Tegninger og billeder 
Et gennemgående træk ved iLæremidlet er, at det faglige stof ofte understøttes af billeder og 
tegninger. Nogle af disse illustrationer er interaktive forstået sådan, at  eleverne kan bevæge sig fra 
tagets overflade og derefter fjerne lag på lag af de konstruktioner, de skal lære noget om, til de til 
sidst befinder sig ved tagets inderste konstruktion. I forbindelse med tagkonstruktioner skal 
eleverne fx ikke blot genkende særlige tagkonstruktioner på et virkeligt hus, men også mentalt 
kunne forestille sig huset uden tagbelægning. Gennem brugen af interaktive billeder og 3D 
animationer, støttes eleven i denne øvelse. 
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EKSEMPEL PÅ BILLEDE OG TEKST I EN UNDERSTØTTENDE MODALITET, HVOR BÅDE HUSET KAN SES MED TAGBELÆGNING 
OG DE DERTILHØRENDE FAGBEGREBER OG UDEN BELÆGNING MED DERTILHØRENDE FAGBEGREBER. 

Brugen af 3D simulerede tegninger gør ydermere en forskel ved at bringe det fagligt teoretiske stof 
nærmere noget “virkeligt” for eleverne, og på denne måde gøres teorien mere praksisnær. 
Eksemplet nedenfor med en kel i 3D giver eleverne en fornemmelse af sammenhæng mellem 
teorien og den færdige konstruktion i værkstedet. 3D tegningen kunne her betragtes som et 
mellemled eller en bro mellem den abstrakte forståelse af hvad en kel er og den konkrete, fysiske 
genstand der produceres i  

 

EKSEMPEL PÅ EN GRAFISK FREMSTILLING AF EN KEL I 3D.  
FIGUREN KAN DREJES OG VENDES  
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En tredje måde hvorpå iLæremidlet bruger billeder og tegninger som understøttende element er fx 
ved hjælp af billedserier. Billedserien nedenfor illustrerer et handlingsforløb, som eleven skal 
gennemføre. Det er en form for instruktiv tekst, der skridt for skridt guider eleven fra start til slut ved 
både at forklare og illustrere. På den måde kan eleverne få processen delt op i mindre dele, og den 
visuelle gengivelse af processens dele er med til at understøtte de enkelte handlinger eleven skal 
udføre.nedenfor ses et eksempel på, hvordan en billedserie forklarer processen, når man skal lave  
en opsnøring. 

 

BILLEDSERIE AF EN OPSNØRING 
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Video som en ressource 

En stor del af iLæremidlet bygger på 
brugen af videomaterialer. Det drejer 
sig både om instruktive videoer om 
programmerne AutoCAD og SketchUp, 
motivationsvideoer til legitimering af 
indholdet over for eleverne og videoer 
med fagligt indhold, der supplerer den 
faglige undervisning. Mediet kan altså 
bruges på mange forskellige måder og 
indtage forskellige funktioner i forhold 
til både lærerens didaktiske design og 
elevernes læring. 

EKSEMPEL PÅ EN VIDEO, HVOR TEGNING AF  
KELPROFIL ILLUSTRERES OG VISES  

Videoer kan desuden have understøttende og kompenserende funktioner for elever, der skal lære 
på andre måder end iLæremidlets traditionelle verbal- og skriftsproglige tilgang. (Hachmann og 
Holmboe, 2014) Video kan fx bruges som evalueringsværktøj, hvor eleverne viser, hvad de har 
lært, eller som et dokumentationsværktøj, hvor elever fastholder processen med fortløbende 
refleksioner. Et eksempel kunne være arbejdet i værkstedet, hvor eleverne gør noget samtidig med 
at de forklarer hvad og hvorfor. Samtidig kan elevernes egne produktioner danne afsæt for 
teoriundervisningen og dermed som tidligere nævnt skabe en kontekstkobling mellem teori og 
praksis. 
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Mesters tricks 
Begrebet  Mesters tricks er egentlig 
elevernes eget, da det kom frem under 
et interview med en murerelev, der bl.a. 
blev spurgt om vigtigheden at have en 
fagperson som underviser. Eleven gav 
udtryk for, at noget meget værdifuld ved 
at have mester med i værkstedet var, at 
han efter mange års erfaring kunne 
nogle tricks, som ikke stod i nogen 
lærebog. Det kunne være særlige 
arbejdsgange eller særlig brug af 
forskellige kneb, der gjorde opgaven 
nem at løse. På baggrund af dette 
opstod begrebet Mesters tricks, der i 
iLæremidlet er en lille række videoer, 
hvor faglæreren giver ud af sine mange 
års erfaring.  

EKSEMPEL PÅ EN MESTERS TRICKS VIDEO,  
HVOR MESTER GIVER ET TRICK TIL NEMT  

AT SKÆRE TAGPLADER PÅ BYGGEPLADSEN 

Brug af onlinetjenester og tredjepartsløsninger som understøttelse 
til læremidlets aktiviteter 

Som udvidelse til iLæremidlets funktionaliteter lægges der i nogle af opgaverne vægt på brugen af 
Google Dokumenter og den sociale bogmærketjeneste Diigo.   

Google Dokumenter 
En del af tankerne bag iBogens aktiviteter er ,at eleverne skal være modtagere og producenter på 
samme tid. De skal så at sige “læse med pennen i hånden”. Som en del af skriveprocesserne er 
der i iLæremidlet nogle forberedte skriveskabeloner, som eleven kan skrive videre på. 
Skriveskabelonerne åbnes i et Google dokument, som eleven gemmer på sin egen computer eller 
på Google Drev.  
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Skabelonerne skal støtte eleven i skriveprocessen og kan variere fra, at eleven  
udfylder dele af teksten i en skriveskabelon til at eleven støttes i fremstillingen af en længere 
tekstproduktion.  

Diigo er et gratis program, der kan installeres i computerens browser, og eleverne kan bruge 
programmet til at understrege tekst og ord i forskellige farver, til at lave noter visualiseret som 
‘postit-lapper’, som kan placeres overalt på siden og derefter dele disse sider og noter med 
kammeraterne. En mulighed for de læse- og skriveudfordrede er, at de fx kan understrege ord der 
er svære for dem og dele siden med andre for derigennem at få hjælp eller støtte.  

Personliggørelse for det enkelte hold 
Læreren har mulighed for at tage en personlig kopi af iLæremidlet. Denne mulighed giver læreren 
mulighed for at producere opgaver og noter til holdet, som bliver en del af det samlede læremiddel. 
På den måde kan læreren altså gøre læremidlet til holdets iLæremiddel og støtte hele gruppen af 
elever, hvor læreren finder det nødvendigt.   

Stilladsering og arbejdsformer 

Som en del af stilladseringen understøtter iLæremidlet eleven gennem forskellige typer af opgaver, 
der dels udstyrer  eleven med et læseformål og er med til at aktivere forforståelsen, og dels giver 
feedback undervejs i læringsforløbet via små quizzer samt par- og gruppeopgaver, der giver eleven  
mulighed for at sætte sin faglige viden i spil sammen med andre.Herunder giver vi et par eksempler 
på disse opgaver. 

Før du går igang-opgaver 
Før du går i gang-opgaver er indsat i starten af hovedafsnittene.  Det er små opgaver, der hjælper 
eleverne med at blive "tunet ind" på det emne,  de skal i gang med. Tanken er, at opgaverne skal 
løses, inden eleverne går i gang med at læse afsnittet, og dette gør det lettere for eleven at forstå 
indholdet, fordi det giver en forestilling om, hvad der skal arbejdes med. Et eksempel kan ses her: 
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EKSEMPEL PÅ EN FØR DU GÅR IGANG-OPGAVE 

Tjek-opgaver 
Tjek-opgaverne findes i slutningen af hovedafsnittene og består af spørgsmål til hovedafsnittene. 
Ved at svare på spørgsmålene kan eleven tjekke, om det vigtigste i afsnittet er forstået. Hvis det 
viser sig, at der er områder eleven ikke har forstået, kan eleverne gå tilbage og enten genlæse 
teksten eller få hjælp. Spørgsmålene hjælper samtidig med at repetere emnet for eleven, idet 
fagord og emner opsummeres. 
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Gruppe-opgaver 
Gruppe-opgaverne findes forskellige steder i iLæremidlet og skal løses sammen med andre. 
Formålet med gruppe-opgaverne er at anvende viden i praksis, og læringen skal her ske ved, at 
eleven er aktivt deltagende i en social læreproces.  Et eksempel kunne være en praktisk opgave i 
værkstedet, der efterfølgende skal fremlægges for klassen. I læremidlets didaktiske intention søger 
det at koble teori og praksis, og i dette tilfælde en praksis, der ligger uden for selve læremidlet, men 
inden for uddannelsens ramme, og som det er lærerens og uddannelsesstedets opgave at søge at 
tænke som en helhed.   

 

EKSEMPEL PÅ EN GRUPPEOGAVE 
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Legitimering i introduktionsvideo 
Indgangen til indholdet i iLæremidlet sker gennem en introduktionsvideo, som eleven skal begynde 
med at se. Eleverne i projektet angav, at det var vigtigt for dem, at de på forhånd vidste hvad og 
hvorfor, de skulle beskæftige sig med teorien. ILæremidlet forsøger at imødekomme dette ved at 
tage eleven med på en “vandring” gennem et villakvarter, hvor kameraet er rettet mod skotrender 
med underlæggende kelkonstruktion på forskellige tagtyper. Filmen er med til at legitimere 
indholdet i læremidlet og motivere eleven for arbejdet med tagkonstruktioner. 
 

EKSEMPEL PÅ EN TRODUKTIONSVIDEO SOM ELEVERNE STARTER MED AT SE 
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Autentiske fotografier skaber sammenhæng 
På samme måde som introduktionsvideoen gør iLæremidlet også brug af autentiske fotos med den 
funktion at skabe sammenhæng mellem den virkelige verden og teorien. Billederne giver, efter 
elevernes egne udsagn, en følelse af, at der bygges bro mellem teksten i bogen og det, de kender 
fra verden udenfor bogen. 
Samtidig hjælper billederne eleverne med at relatere stoffet til forskellige faglige kontekster. Man 
kunne sige, at der sker en form for “blid” kontekstkobling (Nortvig & Eriksen, 2013) mellem 
uddannelse og arbejdsplads, da billederne er med til at simulere en begyndende forståelse af det 
faglige stofs relation til deres fremtidige virke på arbejdspladsen. Et eksempel kan ses her: 

 

EKSEMPEL PÅ BRUG AF AUTENTISKE BILLEDER SOM LEGITIMERING AF TEORIEN 

� �23



�

Brug af diagrammer og modeller for at systematisere elevernes viden 
Når eleverne har arbejdet med et emne eller et fagligt felt, kan det være en hjælp for dem 
afslutningsvis at gennemgå stoffet endnu en gang og gerne i fællesskab som en form for repetition. 
Læreren kan støtte eleverne i forståelsen af det læste ved at vælge en diagrammatisk model, der 
egner sig bedst til at systematisere det stof,  eleverne har arbejdet med. ILæremidlet opfordrer 
læreren til at inddrage forskellige grafiske modeller til dette arbejde. Metoderne er: 

• Mindmap 
• Trædiagram 
• Venn-diagram 
• Tidslinje 
• Kolonnesystem 

EKSEMPEL PÅ FORSKELLIGE 
DIAGRAMMATISKE MODELLER, DER KAN STØTTE ELEVEN I AT SYSTEMATISERE OG BEARBEJDE DET FAGLIGE STOF. 

I læremidlet finder læreren anvisninger til,  
hvordan de enkelte modeller kan støtte en læseforståelsesproces, og hvordan den sættes i spil i 
undervisningen. Hertil gives et konkret eksempel som lærer og eleverne kan støtte sig til, første 
gang de anvender modellerne. 

I det ovenstående er der givet eksempler på nogle af de funktioner, som iLæremidlet rummer i 
forhold til at støtte elever med skrive- og læseudfordringer i at tilegne sig, bearbejde og omskabe 
det faglige stof. Vi har af omfangsmæssige grunde og af hensyn til læseren ikke gået i detaljer af 
hverken teknisk eller teoretisk art, men har forsøgt at give et overblik over, hvordan observationer 
og samtaler med elever, faglærere, læsevejleder og forlag har givet afkast i forhold til nogle nye og 
væsentlige forbedringer af iLæremidlet som didaktisk læremiddel til EUD. 
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Et multimodalt læringsdesign 

En pointe som har været gentaget flere gange er, at iLæremidlet ikke er nok i sig selv, men skal 
iscenesættes af faglæreren i undervisningen. For at faglæreren kommer godt i gang med brugen af 
iLæremidlet med blik for de læse- og skriveudfordrede fandt projektet det nødvendigt at skabe et 
tæt samarbejde mellem læsevejlederen og faglæreren. En del af læsevejlederens faglighed består 
netop i at have blik for den lærendes strategier og metoder i forhold til tilegnelsen og “læsningen” af 
multimodale læremidler. Hvor faglæreren har blik for udvælgelse og præsentation af det faglige 
stof, som eleven skal lære, har læsevejlederen blik for, hvordan det faglige stof skal afkodes, 
analyseres, systematiseres og omskabes for at give mening for eleven.   
I det følgende vil vi beskrive et eksemplarisk forløb, hvor  MMEUD.dk er blevet  inddraget i 
undervisningen som en del af et multimodalt læringsdesign. Forløbet der her er beskrevet blev 
gennemført i to klasser på tømreruddannelsen i samarbejde med to faglærere og en læsevejleder i 
foråret 2014, og forløbet er tiltænkt elever på hovedforløbet.  

Når vi mener, at forløbet som bliver beskrevet her er eksemplarisk er det fordi forløbet er 
karakteriseret ved: 

• Skiftende modaliteter og modalitetspraksisser som støttende stillads for læse/ 
skriveudfordrede elever. 

• At aktiviteterne kobler den konkrete praksis med faglige begreber, der knytter sig til 
faget, dvs at eleven støttes i at koble det konkrete med det abstrakte. 

• At eleverne arbejder med det faglige stof både receptivt (læsende) og en produktiv 
(‘skrivende’/formidlende) 

• At eleverne formidler fagligt stof i en multimodal form 

Undervisningsforløbet er organiseret omkring syv undervisningssekvenser, der tilsammen udgør et 
samlet forløb. Temaet er “tagkonstruktioner” og læringsmålene med forløbet er, at eleverne lære og 
kunne anvende en række faglige begreber, der knytter sig til dette område. Og de skal kunne 
formidle deres viden i en multimodal form. 
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Begreberne som er på spil i undervisningen i dette tilfælde er listet herunder: 

• Lav taghældning 
• Skifter 
• Kel 
• Klo 
• Tungt tag 
• Helvalm 
• Saddelhak 
• Hanebånd 
• Halvvalm 
• Kip 
• Stern 
• Skotrende 
• Afstivning 
• Let tag  

De følgende sekvenser vil deles op i tre punkter: Beskrivelse, intention og vurdering. 
Denne tredeling skal skitsere dels hvad der er foregået, hvad der var tænkt og hvilken værdi der 
skabes gennem sekvensen.  

1. sekvens: “Uanset hvilket vindue du ser ud af, er der ingen huse uden tage” 

Beskrivelse:  
Intentionen med den første undervisningssekvens er dels at skabe overblik over dagens aktiviteter  
og læring og dels at skabe en kontekst for det faglige stof, der skal arbejdes med. 
Et centralt punkt er, at eleverne skal introduceres til og forstå, hvorfor de skal vide noget om de 
faglige begreber i forhold til den praksis de skal ud i som færdiguddannede tømrere.  

Intention: 
Faglæreren giver gennem sit oplæg en legitimering af teoriundervisningens indhold i forhold til “den 
virkelige verden” for derigennem at skabe en indre motivation hos eleverne. De skal motiveres til 
arbejdet med sprog og tekst. For at understøtte indholdet bruger lærerne en forberedt powerpoint-
præsentation, hvor han dels argumenterer for, hvorfor danske tømrere skal være de dygtigste i et  
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konkurrenceperspektiv med billigere udenlandsk arbejdskraft og dels gennemgår forskellige faglige 
begreber ud fra billeder af byens hustage fra forskellige perspektiver.  

Læreren selv rummer i denne sekvens også en stor del af fagligheden. Alene hans påklædning i 
form af karakteristisk arbejdstøj og en tommestok som pegepind signalerer, hvilken faglig kontekst 
vi bevæger os i. Tommestokken bruges både som pegepind og til at anvise forskellige vinkler, og 
tommestokken optræder i undervisningen dermed som et funktionelt læremiddel og er med til at 
skabe bro mellem praksis og teori.  

Vurdering: 
I denne første sekvens er det afgørende, at eleverne både kender til formålet med opgaven og dels 
forstår opgaven. Legitimeringen sker gennem brug af visuelle repræsentationer af steder eleverne 
kender, da der ikke blot er tale om bytage, men om Esbjergs bytage. Nærhed og genkendelighed er 
væsentlige parametre for, at eleverne føler sig motiverede. 
At den teoretiske formidling sker af en lærer, som tydeligt repræsenterer faget gennem sit udtryk, 
sit fagsprog og sit valg af funktionelle læremidler vurderes også som en væsentlig faktor, da det er 
udtryk for en faglig autoritet. 
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2. sekvens: Videnssøgning i iBogen 

Beskrivelse:  
I den efterfølgende undervisningssekvens skal eleverne alene eller i par bruge MMEUD.dk som 
basis for at undersøge og få uddybet de faglige begreber, de blev præsenteret for i faglærerens 
oplæg.  
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Intention: 
iLæremidlet er i denne sammenhæng en opslagsbog for eleverne, og gennem forskellige visuelle 
og interaktive muligheder i læremidlet støttes eleverne i at informationssøge og “læse” det faglige 
stof. Eleverne motiveres til arbejdet med fagsproget, da læreren bevidst anvender faglige begreber, 
når der tales om det særlige faggområde, som i dette tilfælde er tagkonstruktioner. 

Vurdering: 
Det vurderes, at arbejdet fungerer bedst, når der samarbejdes om øvelsen, da eleverne her har 
mulighed for at hjælpe og støtte hinanden i forståelsen. Hvis man arbejder i par er der den 
udfordring, at det ofte er kun er den ene elev, der navigerer og læser i iLæremidlet, mens den 
anden elev mere har en støttende funktion i forhold til at finde svar på arbejdsspørgsmålene. De 
elever, der arbejder individuelt søger automatisk støtte ved hinanden, så det vurderes, at denne 
aktivitet giver det bedste forståelsesmæssige udbytte, hvis det organiseres, så man også mundtligt 
skal formidle det faglige stof til hinanden gennem et samarbejde. 

3. sekvens: Sortering med begrebskort 

Beskrivelse: 
I den tredje undervisningssekvens skal eleverne systematisere deres nyerhvevede viden ved at 
arbejde med faglige begreber. Eleverne får udleveret et sæt kort bestående af en række billeder, en 
række overskrifter og en række forklaringstekster, som de parvis skal systematisere. Det handler 
nu for eleverne om at samle de tre dele således at billede, overskrift og forklaringstekst passer 
sammen.  
For at dette skal lykkes, er eleverne nødt til at italesætte og diskutere begreberne og i fællesskab 
finde frem til den rigtige kombination.  

Intention:  
Denne aktivitet skal underbygge elevens forståelse af det faglige stof ved at arbejde med centrale 
begreber inden for det faglige område. Ved at isolere begreberne fra den sammenhængende tekst i 
iLæremidlet støttes eleven i at finde frem til det centrale i teksten. Forklaringsteksterne er med til at 
støtte elevens forståelse af selve begrebet, og præcisere og konkretisere begrebet. Og den visuelle 
repræsentation er med til at forankre begrebet til en praksis. 
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Vurdering: 
I denne sekvens var der en tendens til, at eleverne arbejdede med begrebskortene, så den visuelle 
repræsentation blev placeret først, dernæst tekstforklaringen og til sidst det faglige begreb. En 
forklaring på dette kan være, at eleverne søger mod et konkret niveau  for at skabe sig en mere 
håndgribelig og fysisk gengivelse, for dernæst at tilføje en sproglig forklaring og til sidst supplere 
med det mest abstrakte nemlig fagbegrebet. De bevæger sig generelt fra det mest konkrete til det 
mest abstrakte. For at understøtte forståelsen af det faglige stof i læremidlet vil det være en fordel, 
at de visuelle repræsentationer er gengivet fra iLæremidlet i det omfang det er muligt.  
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4. sekvens: Anvendelse af den faglige forståelse - en fotojagt. 

Beskrivelse:  
Denne undervisningssekvens sender eleverne uden  
for klasserumsmiljøet og ud i et andet læringsmiljø.  
Eleverne får i grupper opgaven at gå på “jagt” efter eksempler på de 
faglige begreber i nærmiljøet. Det kunne fx være begreberne: 

• Lav taghældning 
• Skifter 
• Kel 

Opgaven er nu for eleverne at finde eksempler på begreberne og 
fotografere disse med deres mobiltelefon. 

Intention: 
I opgaven ligger der en identificeringsopgave  
og en dokumentationsopgave, hvor den nyerhvervede viden sættes i 
spil og dokumenteres via et digitalt medie (mobiltelefonen) og udtryk. 
Når eleverne har fundet forskellige eksempler på begreberne skal de 
vende tilbage til skolen og omsætte deres fund til en multimodal 
powerpointpræsentation. 

Vurdering: 
Der ligger i aktiviteten en omskabelsesproces, hvor eleven går fra at 
have beskæftiget sig med det faglige indhold på et abstrakt plan til nu 
at skulle ud og omsætte denne viden i et autentisk læringsmiljø uden 
for skolen rammer. Det vurderes, at denne aktivitet er vigtig, idet den 
giver eleverne mulighed for at etablere en kobling mellem 
undervisningens indhold og deres eget begyndende faglige blik i 
praksis.  
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5. sekvens: Omskabelse og remediering 

Beskrivelse:  
Når eleverne er vendt tilbage til skolen skal deres digitale produkter bearbejdes til en kort 
fremlæggelse, hvor de for resten af klassen viser deres fotografier og udpeger, hvor de faglige 
begreber er i spil på billederne. De fleste elever bearbejder billederne ved at sætte dem ind i en 
powerpoint og laver pile, overskrifter mm. Under fremlæggelsen suppleres powerpointen med tale 
og gestikulationer. Og faglæreren supplerer gruppernes fremlæggelser med ekstra viden og 
uddybende kommentarer, der udvider den faglige viden, der har været i spil.  

Intention: 
I denne opgave er det meningen, at eleverne først og fremmest bearbejder deres faglige indtryk fra 
førnævnte sekvens og dernæst  laver en kort fremlæggelse på klassen, hvor de viser, hvordan 
deres faglige viden kommer i spil. I begge aktiviteter skal eleverne opleve, at de faglige begreber 
bliver en del af deres ordforråd. Først bearbejdes billederne i grupper, hvor eleverne 
meningsforhandler og skaber deres visuelle produkt, og efterfølgende formidles produktet til 
klassen, hvor faglæreren sikrer, at eleverne kommer omkring den relevante teori. 
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Vurdering: 
I denne opgave er der mange elementer på spil, der vurderes betydningsfulde for elevernes 
læring.Dels ligger der en vigtig bearbejdningsopgave, hvor eleverne indbyrdes afklarer, forstår og 
præciserer faglige ord og begreber. Eleverne skal bruge et fagligt sprog for at kunne forklare andre, 
hvad de har beskæftiget sig med. På samme tid skaber eleverne selv koblingen mellem teori og 
praksis både for dem selv, men også for de andre i klassen. Slutteligt sker der gennem 
fremlæggelsen en kropsliggørelse af stoffet. Fremlæggelserne kan med faglærerens hjælp 
medfører en yderligere faglig diskussion og fordybelse, hvor andre ord, forklaringer og vinkler på 
det teoretiske stof bringes i spil.  

6. sekvens: Repetition og forankring 

Beskrivelse:  
Som afslutningssekvens på forløbet igansætter faglæreren en spillignende aktivitet, der bygger på 
en blanding af Jeopardy og Cooperative Learning-strategier. Aktiviteten går ud på, at eleverne får 
udleveret et kort med et svar og skal imellem hinanden gå rundt i lokalet og udfordre hinanden med 
deres svarkort. Når to elever konfronterer hinanden præsenterer først den ene og så den anden 
modparten for svaret, og det er nu op til modparten at stille det rigtige spørgsmål. Når begge har 
svaret rigtigt byttes kortene med hinanden, og eleverne finder en ny “modstander”.  

Intention: 
Aktiviteten skal som ses som opsummering på de aktiviteter og de faglige begreber, der har været 
gennemgået på dagen. Der ligger dels en social aktivitet indlejret og en aktivitet, der ved at trække 
på spil-elementet skal motivere eleverne. Fra et fagligt perspektiv benytter spillet sig af, at eleverne 
har lagret ordene i deres ordforråd. Spillet aktiverer elevernes hukommelse og træner en form for 
paratviden, som eleven skal have, når lærebøger og andre ressourcer ikke er tilstede.  

Vurdering: 
Aktiviteten vurderes som en relevant opsummering på det faglige stof. Aktiviteten samler  op på det 
faglige kernestof og fungerer som en form for summativ evaluering. Samtidig har aktiviteten en 
social gevinst idet eleverne møde “nye” samtalepartnere og kommer omkring klassekammerater, 
de normalt ellers ikke ville samarbejde med.    
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7. sekvens: Repetition -  parathedstest 

Beskrivelse:  
Når eleverne møder til næste undervisningsgang har læreren udformet det, man kunne kalde en 
repetitiv parathedstest. Det er en udfyldningsopgave, hvor eleverne skal indsætte de nylige lærte 
faglige begreber på en tegning af et hus (se billedet nedenfor). Og opgaven laves inden 
påbegyndelsen af det næste forløb. 
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Intention: 
Intentionen med opgaven er at få aktiveret den nye viden og sat den i spil i forhold til at tage det 
næste skridt i den faglige progression. Når man her kunne kalde det en parathedstest, skal de 
forstås sådan, at eleverne ved at udfylde opgaven får synliggjort om den basisviden, der er 
nødvendig for at tage det næste skridt, er tilstede. Hvis der er et eller flere begreber, der ikke kan 
indsættes, eller der er fejl, kan eleverne og læreren se, at de ikke er parate til at gå videre, men at 
der er nogle huller i deres viden, som der skal arbejdes med først.  

Vurdering: 
Denne type af refleksionsøvelse vurderes som  et vigtigt redskab både for læreren, som  et 
evalueringsredskab for den enkelte elev, og for eleven selv som en selvevaluering. Der er altså tale 
om en feedback-mekanisme til eleverne, om deres faglige standpunkt her og nu og en indikator til 
læreren om, at der evt. er et opmærksomhedspunkt eller to i forhold til den pågældende elev.  
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Afrundende kommentarer og anbefalinger 

Det foregående har været en skitse fra et multimodalt læringsforløb, som indeholder relevante 
elementer for en EUD-uddannelse. og vi vil her runde af og komme med en række anbefalinger, vi 
mener projektet erfaringsmæssigt har peget på. Anbefalingerne skal ses som konklusion på det der 
er set i projektet, erfaringer og samtaler med læsevejleder, faglærere og elever og de teoretiske 
aspekter, der har været grundlaget for vores blik på praksis i EUD. 

Digitale læremidler og didaktiske designs 
Det ovenstående undervisningsforløb, mener vi, tegner et eksemplarisk billede på, hvorledes man 
kan tænke et multimodalt læringsdesign ind på EUD suppleret med forskellige digitale ressourcer, 
herunder iLæremidler og eksempelvis elevernes egne mobiltelefoner. 
Det anbefales, at der ved brugen af digitale læremidler som fx iLæremidlet tænkes i sådanne 
designs, hvor læreren tager udgangspunkt i, at læremidlet er en ressource, der understøtter et 
specifikt læringsmål gennem en vekselvirkning mellem funktion og en aktivitet. Evaluering af 
processen er en vigtig faktor. Her tænkes både en formativ evaluering af den samlede 
læringsproces, men også i små “her og nu”-feedbackaktiviteter, der fortæller eleverne, om de er på 
rette vej gennem læringssekvenserne, og om de nærmer sig læringsmålene for undervisningen. 
Nedenstående figur illustrerer, hvordan læreren kan tænke læremidlet ind i sit undervisningsdesign. 

 

iLæremidlet rummer  en række muligheder og funktioner, som kan støtte den læse- og 
skriveudfordrede i at bearbejde det faglige stof, og det er derfor vigtigt, at læreren indtænker 
aktiviteter, hvor eleven stilladseres til bruge disse funktioner aktivt. 
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Eleven og læring 
Ud over at være receptive er eleverne også produktive i forhold til både produktion af faglige 
produkter og formidling af fagligt indhold. Særligt de aktiviteter, hvor man er fysisk mere aktiv 
(fotojagt, fremlæggelse og jeopardy) gav god genklang hos eleverne. Det multimodale 
læringsdesign består derfor  ikke alene i at inddrage forskellige multimodale læremidler, men også 
at variere undervisningens læringssekvenser, hvor forskellige modalitetsaktiviteter iscenesættes. 
En modalitetsaktivitet kan både tage udgangsunkt i eleven som modtager, men der bør i høj grad 
også tænkes i eleven som producent. Når man tænker i multimodalitetspraksisser betyder det, at 
små aktiviteter, det vi ovenfor kalder læringssekvenser, bygger på, at eleven skal samarbejde og 
omskabe den faglige viden gennem fx kroppen, billeder, lyd, video, tegninger osv. Eleverne tager 
altså den faglige viden og gør  den til deres egen på forskellige måder.  

Elevernes udfordring i en sådan sammenhæng bliver at få øje på, hvad det er for et fagligt stof der 
bearbejdes, og lærerens udfordring bliver hele tiden,at have øje for, hvor eleverne er i processen 
og støtte op der, hvor eleverne har udfordringer. Et bærende princip for det multimodale 
undervisningsforløb på EUD kunne, med en elevs egen formulering, lyde: “ Vi lærer med vores 
hænder”. Denne udtalelse kunne fint oversættes til “vi lærer, mens vi gør, producerer og er aktive”.  

Samarbejde med læsevejlederen og en god lærervejledninger 
Erfaringer fra projektet viser en en stor positiv effekt, når faglæreren støttes af en ressourceperson i 
at tilrettelægge og evaluere sin undervisningspraksis med iLæremidlet, og det anbefales, at 
læsevejlederne inddrages i denne proces. Læsevejlederen er en ressourceperson, der har et 
særligt blik for, hvordan  stilladserende elementer kan indlejres i undervisningen, således at 
eleverne støttes. Samarbejdet med læsevejlederen kan have mange former, men det er helt 
centralt, at læreren gennem samarbejdet med læsevejlederen klædes på til den særlige didaktik, 
der er forbundet med inddragelsen af digitale, multimodale læremidler i undervisningen. Således at 
faglæreren på sigt bliver uafhængig af læsevejlederens støtte. 

På samme måde bør læremidlet have blik for at levere en udførlig lærervejledning til læreren. 
En sådan vejledning kan både indeholde vejledninger til den konkrete brug af læremidlet, men bør 
også tydeligt vise den tænkte didaktiske intention. Der kan her tænkes i, hvordan lærervejledningen 
kan give faglæreren inspiration til kvalificerede aktiviteter til sin undervisning eller anvise særlige 
opmærksomhedspunkter i forhold til lærerens støtte af de læse- og skriveudfordrede. 
Lærervejledningen bør også indeholder eksempler på, hvordan samspillet mellem teori og praksis 
kan tydeliggøres for eleverne. 
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Koblingen mellem teori og praksis - en “EUD-didaktik” 
Projektet frembragte også tydelige indikationer på, at der kan tænkes i en særlig EUD-didaktik, 
hvor kontekstkoblinger spiller en central rolle. Faglæreren står med den særlige udfordring at skulle 
koble teori og praksis og skabe motivation hos eleverne for det teoretiske stof. En særlig udfordring 
på dette område vil være at tænke aktiviteter og ressourcer ind i undervisningen, der er med til at 
bygge bro mellem teori og praksis på en måde, hvor fx elevernes egne produkter inddrages som 
læringsressourcer. Et godt eksempel fra projektets observationer på tømreruddannelsen er arbejdet 
med forskellige 3D-tegneprogrammer. Her skal eleverne anvende deres teoretiske viden, når de 
arbejde med tegneprogrammet, og får så til gengæld noget, der (tilnærmelsesvis) er en afspejling 
af et virkeligt produkt. 
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