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Forord

Grænserne sprænges for læremidler i disse år. For det første oplever 
vi nu kulminationen af en semiotisk bølge der har været i gang i  
flere årtier: Den traditionelle lærebog med tekster – grammatiske 
oversigter og eksempler, (skrevne) eksempler på sprogbrug og  
samtaler, litterære tekster og sagtekster om kultur og samfund – er 
blevet suppleret med auditivt materiale, først på kassette, senere dvd 
og siden online, og med visuelt materiale, først i form af tegninger 
og andre grafiske illustrationer samt sort-hvide fotos og farvefotos, 
senere i form af lysbilleder, spillefilm og video/ dvd, hvor det visuel-
le indgår i et samspil med tale og reallyd og (måske) tekst. I dag er det 
så genstandene og den materielle praksis der bliver inddraget. Som 
kronikforfatteren Lone Svarstad skrev i sidste nummer af Sprog-
forum, kan tidligere sprogstart være ensbetydende med at sprog-
lærere tager til IKEA for at købe børnekøkkener som læremiddel til 
fremmedsprogsundervisning.

For det andet står vi midt i en omfattende digitalisering af hver-
dagsliv, kultur og samfund, og det præger ikke mindst skolen. De 
trykte lærebøger findes stadig, men suppleres med eller erstattes  
i større og større omfang af e-bøger (elektroniske bøger) og i-bøger 
(interaktive bøger), styret og produceret af forlag og mediekoncer-
ner. Samtidig er der, i hvert fald i princippet, mangfoldige mulighe-
der for at elever, kursister, lærere kan kommunikere aktivt på tværs 
af nationale grænser og lave selvstændige produktioner via internet-
tet, sociale medier osv., med brug af forskellige platforme: PC, 
smartphone, tablet m.m. For sprogfagene vil mediekonvergensen, 
som bl.a. går i retning af at integrere sanserne i samtidige sekvenser: 
syn og hørelse, og måske følesans, lugt og smag (?), være særdeles  
interessant for yderligere levendegørelse af sprogbrug og sproglig 
interaktion i alle mulige genrer og situationer, både de mere reali - 
s tiske og de mere fiktive eller eventyrlige.

For det tredje betyder disse udviklinger at vi i repertoiret af lære-
midler ikke bare har »didaktiserede materialer«, dvs. materialer som 
er udtænkt og udformet med undervisning og læring for øje, men 
også en lang række materialer der måske er hentet på internettet og 
ikke er didaktiseret i forvejen. Sådanne materialer bliver undertiden 
kaldt »autentiske tekster«, men det er vigtigt at understrege at alle 
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materialer der inddrages i undervisningen, bliver didaktiseret på en 
eller anden måde i processen, af læreren eller af læreren og eleverne 
i fællesskab. Materialerne bliver brugt til bestemte læringsformål og 
aktiviteter, de bliver brugt som supplement til eller i modsætning til 
andre materialer osv.

Men uanset om læremidlet indeholder verbalsprog, billeder eller 
lyd, og uanset om det er i elektronisk eller trykt form, og uanset om 
det er skabt i didaktisk øjemed eller ej, kan det anskues ud fra en fæl-
les synsvinkel: det er en tekst der har en række funktioner i den so-
ciale praksis. Man kan, ligesom den britisk-australske sociolingvist 
Michael Halliday, skelne mellem tre funktioner: den ideationelle, 
den interpersonelle og den tekstuelle funktion (Halliday 1978).

Den ideationelle funktion er forbundet med det indhold der for-
midles. Det fremgår blandt andet af Karen Risagers artikel i dette 
nummer at der er grund til at granske hvilke budskaber der formid-
les gennem indholdet, herunder måske skjulte budskaber af ideolo-
gisk karakter. Når udlændinge lærer dansk, skal de blandt andet lære 
hvad det fænomen man sidder på, hedder på dansk, fx stol, taburet, 
sofa eller hvad der ellers kan være af muligheder. Hvis et læremiddel 
til dansk for voksne udlændinge visualiserer stolen ved at gengive 
kendte danske arkitekters designstole, fx stole designet af Børge  
Mogensen, Hans Wegner eller Kaare Klint, kan man spørge hvorfor 
forfatter og forlag træffer dette valg. Kan valget være forbundet med 
at kursisten ikke alene skal lære at det man sidder på, hedder stol  
på dansk, men måske samtidig skal blive bekendt med danske mid-
delklasseværdier, som blandt andet kan symboliseres ved designer-
møbler?

Den interpersonelle funktion handler om relationer der ud-
trykkes mellem personer eller grupper i teksten eller i konteksten. 
Dette perspektiv er repræsenteret i Liv Eides artikel. Når lærebogs-
forfatteren vælger at den person der skal repræsentere kineseren, skal 
hedde Quang, araberen Mohammad og danskeren Jens, kan det for-
anledige til spørgsmål om hvorfor danskeren ikke kan hedde Quang 
eller Mohammad lige så vel som Jens. Den interpersonelle funktion 
handler også om de relationer læremidlet tilbyder sine brugere,  
elever og lærere. Hvilke roller placeres eleven i, som én der løser fast-
lagte opgaver, eller som én der går på opdagelse i materialet på egen 
hånd? Hvilke didaktiske handlemuligheder åbner materialet for  
læreren, og hvilke blokeres?

Den tekstuelle funktion udgøres af selve sammenvævningen af 
teksten ud fra en række virkemidler af sproglig, visuel osv. karakter. 
Hvordan er teksten opbygget? Hvad er det der får den til at hænge 
sammen (argumentation, fortælling, krydsreference, sidestilling, 
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