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Læremidler spiller en afgørende rolle i grundskolen. Alt fra kopiark til bøger  
og digitale portaler kræver, at lærere træffer didaktiske valg og vurderer, hvad 
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hvor læremidlerne præsenterer højst forskellige bud på god danskundervisning. 
Det kræver sin lærer at vælge til og fra.

I Læremidlernes danskfag undersøger en gruppe forskere fra DPU, Aarhus 
Universitet, hvilke bøger og portaler, der faktisk optræder i danskfaget, og hvad 
der kendetegner dem. På den baggrund diskuterer forskerne, hvordan lære-
midlerne lever op til de krav og udfordringer, som et globaliseret og digitaliseret 
samfund stiller.

Bogen tegner et broget billede af danskfaget, hvor formelle færdigheder og 
nationale forestillinger dominerer, mens elevernes egne erfaringer og kommu-
nikation med omverdenen sjældent bliver inddraget. Det centrale spørgsmål er, 
om vi har det danskfag, vi ønsker os. 

Didaktiske studier præsenterer den nyeste forskning 
inden for didaktik, pædagogik og undervisning. 
Bøgerne er skrevet af førende didaktiske forskere, der 
inviterer til drøftelser af god undervisning i grundsko-
len og på ungdoms- og videregående uddannelser. 
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Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Denne antologi er resultatet af et kollektivt forskningsprojekt centreret om-
kring det danskdidaktiske forskningsmiljø på DPU, Aarhus Universitet, der blev 
igangsat i foråret 2015. Afsættet for og motivationen bag projektet har været 
den vigtige rolle, læremidler spiller for undervisningen i dansk i grundskolen, og 
bestræbelsen i projektet har været at undersøge det, man kunne kalde læremid-
delsituationen i danskfaget her i anden halvdel af 2010’erne.

Undervisning og læremidler hænger uløseligt sammen. Det er særdeles svært 
at forestille sig undervisning, uden at der også indgår midler til at fremstille og 
bearbejde undervisningens indhold. Selv hvis man tænker sig den mest minimali-
stiske undervisning, hvor læreren selv uden hjælpemidler formidler alt det faglige 
stof, kan man ikke komme uden om, at der også er et læremiddel. I dette tilfælde 
er der tale om, at lærerens mundtlige fremstilling i kombination med mimik og 
gestik tjener som (lære)midler til repræsentation af det faglige stof. Almindeligvis 
henviser betegnelsen læremidler dog til ’genstande’, der så at sige er adskilt fra 
læreren. Der findes mange forskellige slags læremidler. I flæng kan eksempelvis 
nævnes: aviser, film, skønlitterære tekster, tavler, hjemmesider, plancher, lærebøger, 
læringsportaler, landkort, it-programmer, kopimateriale, udstoppede og levende 
dyr, apps, temahæfter, fotos, reklamer, fagbøger, computerspil, modeller. Disse 
’ting’ har det til fælles, at de i forbindelse med undervisning bruges som midler 
til, at eleverne skal lære (noget). Hvad vi her kalder læremidler, kendes også under 
andre betegnelser såsom undervisningsmaterialer, lærematerialer, læreressourcer, 
skolebøger, didaktiske design m.m., og som det også fremgår af listen, er læremidler 
på ingen måde en ensartet kategori. 

I det forskningsprojekt, nærværende antologi præsenterer, har vi samlet vores 
interesse om den type af læremidler, der går under betegnelsen didaktiske læremid-
ler, og som defineres ved, at ”de er produceret med henblik på undervisning i et 
bestemt indhold og derfor har en indlejret didaktik” (Hansen & Skovmand 2011, 

KAPITEL 1 

DANSKFAGET SET 
GENNEM DETS  
LÆREMIDLER

Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard,  
Simon Skov Fougt og Anna Karlskov Skyggebjerg
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s. 19), f.eks. lærebøger og it-baseret undervisningsmateriale.1 Dette fokus har vi 
valgt af to grunde. For det første fordi de didaktiske læremidler i kraft af deres 
indbyggede pædagogiske og didaktiske intention i modsætning til de andre typer 
læremidler rummer en ambition om direkte at influere på (dansk)undervisningens 
grundlag, tilrettelæggelse og afvikling. For det andet ud fra antagelsen om, at disse 
læremidler fylder særdeles meget i (dansk)undervisningen; en antagelse, som vi har 
fået underbygget i den kvantitative undersøgelse, vi har gennemført som en del 
af dette projekt (se kapitel 2). Når vi efterfølgende i dette og de øvrige af bogens 
kapitler for letheds skyld bruger betegnelsen læremidler, er det altså i betydningen 
didaktiske læremidler.

Grundskolefaget dansk er fortløbende centrum for diskussioner om dannelse og 
udvikling af specifikke kompetencer. Hvor fagets identitet tidligere var knyttet til 
det curriculære indhold og faglige emner som litteratur, sprog og medier, beskrives 
det i dag gennem kompetenceområder som læsning, skrivning og fortolkning. 
Faget har gennemgået et perspektivskifte, som også kendes fra andre fag, men som 
skolens største fag har dansk i særlig grad behov for en forskningsmæssig belysning 
af de faglige omkalfatringer og dertil hørende legitimeringsdiskussioner. 

Samfundsmæssige faktorer som øget international konkurrence, migration og 
digitalisering har ikke bare medført en gentænkning af danskfagets curriculum, 
men også betydet en ændring af didaktiske kategorier og undervisningsformer. Når 
læremidlerne udgør perspektivet i denne bog, skyldes det et syn på læremidler som 
betydningsfulde artefakter, der virker i interaktion med undervisningens andre 
aktører og præmisser. Ved at studere fag og læringsformer gennem læremidler får 
man mulighed for at diskutere en række forhold i og uden for danskfaget. Det 
gælder betydningen af styredokumenter (curriculum) og andre kontekstuelle 
forhold, lærerkompetencer og didaktisk praksis, herunder også intenderede og 
faktiske lærer- og elevpositioner. Læremidler er en hidtil ganske sparsomt belyst 
kategori i den fagdidaktiske forskning, selvom læremidlernes rolle er uomtvistelig 
(Hansen 2010). 

I kraft af at være grundskolens største fag påkalder danskfaget og dets læremidler 
sig naturlig interesse og opmærksomhed, men det vil selvsagt også være yderst relevant 
at foretage undersøgelser af læremiddelsituationen i andre af grundskolens fag. Her 
ligger en oplagt opgave for kollegaer inden for de andre fagdidaktiske områder.

1  De øvrige to kategorier i den læremiddeltypologi, der refereres til her, er henholdsvis semantiske 
læremidler (der bringer indhold ind i undervisningen, men uden indbygget didaktik som f.eks. en 
film eller en novelle) og funktionelle læremidler (der er redskaber til at håndtere indhold, men som 
hverken rummer indhold eller didaktik, som f.eks. PowerPoint eller en tavle).
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I den resterende del af kapitlet beskriver vi først mere indgående det forsknings-
mæssige afsæt for undersøgelsen af læremiddelsituationen i danskfaget. Herefter 
giver vi et kort overblik over tidligere danske læremiddelundersøgelser, og som 
afrunding, inden vi præsenterer antologiens øvrige kapitler, redegør vi for den 
metodiske tilgang, vi har anvendt i undersøgelsen. 

I NÆSTE TIME SKAL VI HAVE FANDANGO!

Først en anekdote fra den danske skolevirkelighed anno 2016: I en forbindelse, 
der ikke havde noget med forskning at gøre, var en af forfatterne til dette kapitel 
(herefter omtalt som forfatteren) på besøg på en dansk folkeskole, der må be-
tegnes som en ressourcestærk og veldrevet skole. Under besøget fik forfatteren 
lejlighed til at tale med en lille gruppe elever fra 4. klasse. På et tidspunkt i sam-
talen spørger forfatteren til elevernes skoledag. Eleverne giver sig til at fortælle, og 
undervejs siger en af dem: ”Og så i næste time skal vi have Fandango”. Forfatteren 
spiller dum og spørger: “Fandango, hvad betyder det – skal I danse eller lege 
eller hvad?”. ”Nej, nej”, råber eleverne i kor og griner, ”vi skal lave i Fandango! I 
bogen! Det er jo dansk!”. Efterfølgende lader eleverne forfatteren se deres klasses 
ugeplan, og han kan konstatere, at der ud for den pågældende time faktisk står 
”Dansk. Fandango” og ikke andet.

Selvom en anekdote som denne ikke kan sige noget repræsentativt om danskun-
dervisning eller dansklæreres praksis, kan den alligevel tjene som et illustrativt 
eksempel på den tætte forbindelse, der er mellem (dansk)fag, læremidler (i dansk) 
og (dansk)undervisning. Anekdoten anskueliggør således en række forskellige 
vinkler på denne forbindelse, der tilsammen har dannet afsæt for den undersøgelse 
af danskfagets læremidler, som vi præsenterer her i bogen. I det følgende ser vi 
nærmere på disse forskellige vinkler.

Manglende viden om dansklæreres brug af  læremidler
Dansklæreren har i anekdoten valgt at bruge Fandango i sin undervisning. Et 
spørgsmål, der umiddelbart trænger sig på, er, om dette kan betegnes som væren-
de et typisk eller et usædvanligt valg fra lærerens side. Baseret på forlagenes op-
lagstal og erfaringsbaserede indtryk fra den danske skolevirkelighed har vi grund 
til at antage, at det faktisk er ganske typisk. Imidlertid har det indtil nu højst kun-
net være en antagelse, for i Danmark har vi haft yderst begrænset viden om lære-
res brug af læremidler generelt og dermed også om, hvilke læremidler dansklærere 
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faktisk bruger, og i hvilken udstrækning de bruger dem i undervisningen. Der 
findes enkelte undersøgelser af danske læreres læremiddelbrug, der også omfatter 
danskfaget, men disse undersøgelser er alle afgrænsede og selektive, og ingen af 
dem søger at afdække hele danskfaget på tværs af områder og klassetrin. Det har 
været målet med dette forskningsprojekt at kunne give mere velfunderede svar på 
spørgsmål om, hvilke læremidler der anvendes i dansk, og hvad der kendetegner 
dem. På baggrund af den kvantitative undersøgelse, som vi præsenterer i kapitel 2 
og 3, kan vi bekræfte vores antagelse, nemlig at Fandango er et af de mest anvend-
te læremidler i dansk i øjeblikket, særligt på mellemtrinnet.

I denne forbindelse er det ikke uvæsentligt at være opmærksom på de forhold, 
der gør sig gældende vedrørende produktion af læremidler i Danmark. På tværs 
af lande er der betydelige forskelle, hvad angår produktionsforholdene knyttet til 
lærebøger og andre didaktiske læremidler. I nogle lande bestemmes det fra centralt 
hold, hvilke læremidler der skal anvendes i de forskellige fags curricula, i andre 
har man et centralt organ til at kontrollere og certificere kvaliteten af de udgivne 
læremidler, og i atter andre er læremiddelmarkedet privatiseret og relativt frit (se 
f.eks. Weinreich 1995). Danmark er kendetegnet ved et privatiseret og ikkecerti-
ficeret læremiddelmarked, hvilket medfører dels en i forhold til landets størrelse 
stor diversitet af læremidler, dels at ansvaret for og bemyndigelsen til indkøb 
af læremidler i vid udstrækning påhviler den enkelte skole og dens forskellige 
lærerteams. Udfordringen for skole og lærere er ikke blevet mindre af det seneste 
årtis voldsomme udvikling og udbredelse af digitale læremidler.

Sammenfald mellem læremiddel og (dansk)fag
Det umiddelbart mest iøjnefaldende træk ved anekdoten fra 4. klasse er den iden-
tifikation, eleverne foretager mellem danskfaget og læremidlet, når de siger, ”vi 
skal have Fandango”. Læremidlet optræder metonymisk som stedfortræder for 
hele danskfaget, og for eleverne er der tydeligvis lighedstegn mellem at arbejde 
med Fandango og det at have dansk, ligesom ugeplanen vidner om lærerens be-
kræftelse af samme relation. To andre vigtige forhold er værd at bemærke i denne 
forbindelse. For det første at identifikationen mellem (dansk)fag og læremiddel 
forudsætter en vis form for rutinemæssighed og gentagelse – eleverne må med 
andre ord være vant til at se Fandango figurere på ugeplanen, for ellers ville de 
ikke så selvfølgeligt forbinde det med dansk. For det andet kunne ugeplanens 
sidestilling af dansk og læremiddel (Fandango) tyde på, at læremidlet i vid ud-
strækning er bestemmende for det indhold og de aktiviteter, eleverne arbejder 
med i undervisningen, og muligvis også for undervisningens organisering og mål. 
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Anekdoten afspejler i disse henseender et forhold, der er ganske veldokumenteret 
inden for forskningen i læreres undervisningsplanlægning og brug af læremidler. I 
en reviewartikel over empirisk forskning i amerikanske læreres planlægningspraksis 
fastslås det, at læremidler er en af de faktorer, der influerer stærkest på læreres 
planlægning af undervisning. Denne forskning peger på, at lærere i vid udstrækning 
betjener sig af læremidler som didaktisk holdepunkt og inspirationskilde både i 
forhold til udvælgelse og organisering af fagligt indhold i længere forløb og til valg af 
konkrete undervisningsaktiviteter i den enkelte lektion (Warren 2000, s. 39).2 Det 
samme billede tegner sig i studier, der har undersøgt læreres planlægningspraksis og 
læremiddelbrug inden for specifikke fag, eksempelvis matematik (Superfine 2008), 
samfundsfag (Christophersen 2004) og af særlig interesse i denne sammenhæng 
modermålsfaget (Hodgson, Rønning, Skogvold & Tomlinson 2010; Rønning et 
al. 2008). I deres omfattende undersøgelse af norske læreres og skolers planlæg-
ningspraksis og -strategier i lyset af reformen kundskabsløftet konstaterer Hodgson 
et al., at det for norsklærere såvel som for naturfags- og samfundsfagslærere (de tre 
fag, som indgår i studiet) gør sig gældende, ”at læreboka er den mest dominerende 
formen for læreplan” (Hodgson et al. 2010, s. 87). 

I Danmark er empiriske studier af læreres planlægningspraksis i forhold til 
læremiddelbrug et forskningsmæssigt underbelyst område. Et nyere kvalitativt studie 
undersøger og sammenligner seks dansk- og matematiklæreres tilgang til og syn 
på planlægning, og resultatet bekræfter den nordiske og internationale litteratur. 
Lærerne støtter sig i høj grad til læremidler i forbindelse med deres didaktiske valg, 
og de har stor tillid til læremidlerne som fagligt og fagdidaktisk grundlag for deres 
undervisning (Skott & Bremholm, under udgivelse). Den kvantitative undersøgelse, 
som vi præsenterer i kapitel 2 og 3, viser, at en tredjedel af dansklærere i høj eller 
meget høj grad tager udgangspunkt i læremidler, når de forbereder sig, mens 
kun 20 procent gør det i mindre grad eller slet ikke. Undersøgelsen viser også, at 
dansklærerne oplever, at de har indflydelse på indkøb af læremidler. 

Der er altså solid grund til at antage, at danskfagets læremidler har en afgørende 
indflydelse på den måde, danskfaget i grundskolen konkret udfoldes og realiseres 
på gennem dansklæreres planlægning og gennemførsel af undervisning, eller med 
andre ord på den måde, danskfaget faktisk praktiseres på i skolen. Det er desuden 
indlysende, at de læremidler, der er meget udbredte og i særlig grad foretrækkes 
af dansklærere, spiller en særlig stor rolle i denne forbindelse. Det kan i øvrigt 

2  De øvrige centrale faktorer, der fremhæves i Warrens review, er: lærerens undervisningserfaring, 
undervisningens rammebetingelser og hensynet til elevernes interesser, niveau og behov (Warren 
2000). 
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hertil bemærkes, at denne indflydelse ganske givet ikke mindskes med den nye 
arbejdstidsaftale, der i august 2015 trådte i kraft på folkeskoleområdet, og som 
har medført, at lærerne generelt har mindre forberedelsestid til den enkelte un-
dervisningslektion. Den kortere forberedelsestid udgør en rammebetingelse for 
lærerarbejdet, der givetvis medfører, at mange lærere i øget grad vil søge støtte til 
deres undervisning i færdige undervisningsformater som bl.a. læremidler.

Læremidler – verdens værste læringsteknologi?
En anden vigtig vinkel på anekdoten ligger i umiddelbar forlængelse af den fore-
gående. Eller rettere sagt, den ligger bagved eller under, for i nærværende antologi 
er der tale om et kritisk blik på sammenfaldet mellem danskfag og læremiddel. I 
og med at der i anekdotens 4. klasse sættes lighedstegn mellem danskundervis-
ning og Fandango, kan der være grund til at nære en vis bekymring over denne 
danskundervisnings konkrete idé, indhold og afvikling og ikke mindst over, hvil-
ken grad af danskdidaktisk refleksion fra lærerens side der ligger til grund for den 
konkrete undervisning. 

Denne skepsis over for læremidlers uhensigtsmæssige indflydelse på undervisning 
og lærerarbejde er særdeles udbredt inden for den (fag)didaktiske sagkundskab. Et 
af de mest radikale og provokerende udtryk for denne kritiske vinkel finder man 
nok hos den amerikanske literacy- og læringsforsker James Paul Gee. Gee fastslår 
kort og godt: 

One of the worst educational technologies ever invented was the textbook. Evidence 
is replete that textbooks do not work well. Why? Because they are meant to be one-
size-fits-all, all-purpose solutions to learning. (Gee 2015, s. 128). 

Den engelske term ’textbook’ dækker i vid udstrækning, hvad vi her kalder di-
daktiske læremidler, og med termen sigter Gee både til analoge og digitale lære-
bogstekster, selvom dette ikke fremgår direkte af citatet. Gee har især to væsent-
lige kritikpunkter, hvoraf det første berøres i citatet. Han påpeger, at læremidler 
bygger på et grundlæggende uholdbart didaktisk koncept, idet man gennem 
en fælles adressat forsøger at ramme en gennemsnitlig elev i en gennemsnitlig 
undervisningssituation. I forsøget på at nå alle elever på én gang risikerer læ-
remiddelforfatterne slet ikke at nå nogen, mener Gee. For det andet kritiserer 
han læremidler for at begrebs- og abstraktliggøre faglige indholdsområder, hvilket 
virker hæmmende snarere end fremmende for en hensigtsmæssig og konstruk-
tiv faglig dybdelæring. Ifølge Gee fordrer konstruktiv læring, at elever møder 
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nye indholdsområder gennem undersøgelses- og erfaringsbaserede tilgange, idet 
disse tilgange kan skabe den konkrete forståelsesmæssige fortrolighed med om-
rådet, der så kan danne grundlag for efterfølgende begrebsliggørelse og abstrakt 
tænkning. Læremidler forhindrer ifølge Gee undersøgende og erfaringsbaserede 
tilgange til læring og inviterer i stedet til overfladisk og faktaorienteret begrebs-
indlæring. Gees kritik er stærkt generaliseret og savner fornemmelse for nuancer, 
hvad angår forskelligartetheden af både faglige discipliner og typer og formater 
inden for læremidler, men den peger på et grundlæggende dilemma ved brug af 
læremidler, som det er vigtigt at have for øje: Læremidler kan kvalificere under-
visningen, hvis de bringer noget ind, som læreren ikke selv var i stand til, men de 
risikerer i samme ombæring at bidrage til, at læreren mister ansvar for sin egen 
undervisning. Endnu værre bliver det, hvis læremidlerne ikke rummer kvalificeret 
fagligt indhold og ikke bidrager til velfunderede elev- og lærerpraksisser. 

En mindre radikal og mere udbredt skepsis over for læremidler – der samtidig 
kan siges at have affinitet til Gees andet kritikpunkt – retter sig mod, at brugen af 
læremidler indebærer en risiko for at svække lærerens selvstændige (fag)didaktiske 
refleksion i forhold til planlægning, gennemførsel og evaluering af egen under-
visning. Denne skepsis er udbredt blandt den (fag)didaktiske og pædagogiske 
sagkundskab, og teoretisk er den bl.a. inspireret af Donald Schön og hans begreb 
om den refleksive praktiker (Schön 1983). At være i stand til at reflektere over 
konkrete undervisningssituationer som konsekvenser af (fag)didaktiske valg og på 
baggrund af denne refleksion træffe fremadrettede (fag)didaktiske beslutninger er 
i denne tænkning et vigtigt adelsmærke og kendetegn for den fagprofessionelle 
lærer. Det er ved at anvende sine faglige, didaktiske og pædagogiske kvalifikationer 
til at reflektere over udfaldet af egen undervisningspraksis, at læreren er i stand til 
at tilpasse, optimere og udvikle sin undervisning i forhold til forskellige konkrete 
undervisningsudfordringer (relateret til elever, mål, rammebetingelser m.m.). 
Af denne grund kan man også se den refleksive praksis beskrevet som lærerens 
metakognition (Hartman 2001). 

En refleksiv lærerpraksis er ikke uforenelig med brug af læremidler, men når der 
alligevel inden for denne tænkning er en udbredt skepsis over for læremidler, skyldes 
det opfattelsen af, at brugen af læremidler risikerer at suspendere lærerens egen (fag)
didaktiske refleksion. Det kan ske, hvis læreren så at sige overlader det didaktiske 
initiativ til læremidlet og lader læremidlets snarere end egne (fag)didaktiske valg 
(med hensyn til mål, indhold, aktiviteter og organisering) bestemme undervisningen, 
idet lærerens refleksive opmærksomhed hermed bliver sløvet. Det kan ligeledes 
indebære en risiko for, at læreren i sin undervisning mere eller mindre bevidst 
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kommer til at overtage og realisere læremidlets tilgang til fag, viden, læring, elever 
m.m., selvom han/hun ikke nødvendigvis intentionelt tilslutter sig denne tilgang. 
Det er denne form for skepsis over for læremidlers uhensigtsmæssige indflydelse, 
der ligger til grund for Jørgen Frosts argumentation for, at (læse)undervisning bør 
være lærerstyret og ikke læremiddelstyret (Frost 2003, s. 16 ff.). Og man ser den 
ligeledes i Karsten Schnacks analyse af det, han kalder problemet med det gode 
læremiddel, nemlig at når læreren opfatter et læremiddel som særligt godt, risikerer 
det at komme til at dominere undervisningen og dermed udfoldelsen af lærerens 
personlige professionalitet (Schnack 1995, s. 31). 

At bruge læremidler som reflekteret praktiker fordrer, at man som lærer besid-
der de nødvendige kompetencer til at kunne forholde sig (fag)didaktisk bevidst 
til de læremidler, man overvejer at anvende i sin undervisning. Af netop denne 
grund ser man, at analyse og vurdering af eksempler på læremidler er en hyppigt 
forekommende aktivitet i dansk læreruddannelse. Ligeledes har man især inden for 
de senere år i Danmark og de øvrige nordiske lande set en øget forskningsmæssig 
interesse for den lærerfaglige kompetence til at kunne forholde sig didaktisk bevidst 
til valg og brug af læremidler, en interesse, der også er foranlediget og forstærket 
af den voldsomme udvikling og udbredelse af digitale læremidler inden for det 
seneste tiår. Denne interesse har bl.a. udmøntet sig i udviklingen af en række 
forskellige modeller til analyse og vurdering af læremidler. Nationalt Videncenter 
for Læremidler (Læremiddel.dk) – der blev etableret i 2007 – har været en central 
drivkraft i dette arbejde, og flere værdifulde bidrag er udviklet i regi af centeret eller 
af forskere med tilknytning til centeret (Graf, Hansen & Hansen 2012; Hansen 
& Skovmand 2011; Hansen 2009). Centeret har ligeledes enten været involveret 
i eller inspireret til udviklingen af praksisorienterede redskaber til vurdering af 
læremidler såsom Læremiddeltjek og Vurdigi,3 hvoraf det sidste er specifikt rettet 
mod vurdering af digitale læremidler. Det skal retfærdigvis nævnes, at der også uden 
for Læremiddel.dk.s sfære er udviklet bidrag til analyse af læremidler (se Risager 
2014; Nielsen 2010; EVA 2009). 

Sådanne analysemodeller og vurderingsredskaber kan være en værdifuld hjælp 
til såvel fra et forsker- som et praktikerperspektiv at forholde sig kritisk og didaktisk 
bevidst til læremidler. Samtidig er det dog vigtigt at være opmærksom på, at disse 
modeller og redskaber typisk er generiske, og dermed kan de ikke gøre arbejdet 
alene. Det er afgørende, at det kritisk-analytiske blik på læremidler også omfatter 
specifikt faglige og fagdidaktiske perspektiver, for de enkelte fag og faglige områder 
rummer specifikke aspekter og problematikker, som læremidler kan behandle på 

3  Se henholdsvis http://www.laeremiddeltjek.dk og http://vurdigi.dk (begge tilgået 4.8.2017).

http://www.laeremiddeltjek.dk/
http://www.vurdigi.dk/



