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 Alment om digital læring i skolen

 SAMR-modellen
 Nabosprogsundervisning set SAMR-

modellens skygge

 Et undervisningseksempel
 Perspektivering

Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Mening/
betydning er…

… dikteret

…social konstrueret

… social konstrueret og
kontekstuelt fornyet.

Teknologien
er….

.. konfiskeret ved
indgangen
(digitale flygtninge)

… inddrages efterhånden
i undervisningen
(digitale immigranter)

… over det hele
(det digitale univers)

Skolen er
placeret …

… i en bygning

… en bygning
eller online

… overalt og komplet
integreret i samfundet.

Forældre anser
skolen for
at være…

… en
pasningsmulighed

..en pasningsmulighed

…et sted, hvor også de selv
kan lære noget.

… bliver anskaffet med
store omkostninger til
følge og siden
ignoreret.

.. er ”open source
produkter” og kan
anskaffes for forholdsvis
få omkostninger.

… kan skaffes til forholdsvis
lave priser og bliver brugt
bevidst.

Hardware og
software i
skolerne …..
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(Ruben Puentedura, 2014)

 Computere, tablets, smartphones bruges til at lave nøjagtig det samme som

tidligere.

 Eksempler:
 Opgaver skrives og afleveres ved hjælp af tekstbehandlingssystemer.
 Opgaverne ligner fuldstændig de analoge opgaver, men har fået et digitalt udtryk.

 Oplysninger indhentes ved hjælp af computer og ny teknik.
 Læringsprocessen ændrer sig grundlæggende ikke.

 Nabosprogdidaktik
 Vægtning af skriftlighed og tekstlæsning. Større bevidsthed om teksttyper og genrer

 Den nye teknik er med til at gøre læringsprocessen og undervisningen mere

effektiv gerne ved hjælp af interaktivitet.

 Eksempler:
 Der læses og bruges e-bøger i undervisningen
 Der bruges fx netordbøger, hyperlinks
 De studerende samarbejder fx ved hjælp af Google Docs.
 Der arbejdes med flere modaliteter, fx lydbøger m.m.
 Nabosprogsdidaktik
 Nye teksttyper ser dagens lys. Større vægt på film, billeder m.m.
 Udover læsning og skrivning lægges der større og større vægt på lytning.
 ”Norden i skolen” kan siges at være et godt eksempel på, hvordan internettet og adgang til ny
teknik skaber tilvækst til undervisningen. (http://nordeniskolen.org)

 Den nye teknik bruges til at ændre præsentationer, opgaver og

afleveringer.
 Eksempler:

 Eleverne afleverer ikke kun ved hjælp af skrevne produkter, men i form at lyd- og

videooptagelser.
 Lærere giver ikke kun skriftlig feedback, men måske i form af lydoptagelser.
 Elever og lærere har egne hjemmesider, som fx kan fungere som læringsportal (lærer)
eller portfolio (elever).
 Eleverne bruger forskellige sociale medier til at dele sine læringsmetier.
 Nabosprogsdidaktik
 Eleverne arbejder i højere grad multimodalt.
 WebQuest er fx en måde at modificere undervisningen ved hjælp af teknikken.

 Den nye teknik bruges innovativt, kreativt og er med til at skabe nye

læringssammenhænge

 Eksempler:
 Omvendt undervisningsdesign (e. Flipped approach)
 Blended learning (face-to-face blandet med fjernundervisning)
 Integreret brug af sociale medier: lærer/elever (fx Adobe Connect) – elever/elever
(fx Skype) – Alle (fx lukket Facebookgruppe) – Twitter m.m.
 Eleverne arbejder bevidst multimodalt.
 Der sættes fokus på begreber som: differentiering, kollaboration, autonomi,
fleksibilitet og variation.
 Nabosprogsdidaktik:
 Eleverne samarbejder selvstændigt over nettet. Sociale medier integreres i
undervisningen. Autonomi i undervisningen er gennemgående.
 Digital kommunikation med aktører udenfor skolen.

 Aktivering (sprog og sprogbrug)
 Effektuering (produkter bliver synlige)
 Autonomi (selvstændighed i og udenfor skolen)
 Innovation (større grad af nytænkning i forbindelse med stof og emner)

 Multimodalitet (arbejde med både lyd, billeder, skrift, tegninger, mimik m.m.)
 Kooperation og kollaboration (CL-strukturer, læring sker ved at konstruere ny

viden i samarbejde med andre).

 Klasserummet ”udvides” (klasserummets mure nedbrydes og læring sker mange

steder).

 Forudsætning: samarbejdsklasse(r) i et nordisk land
 Todelt målsætning: at arbejde med avisteksten som genre – kommunikation på

tværs af landegrænser.

 Skitse til projektforløb
 Klasserne bliver enige om et fælles tema
 Der sendes indsamlet/produceret materiale på de nordiske sprog mellem klasserne
 Hver klasse laver en ”avisredaktion”

 Alle elever fungerer som ”journalister”. Der laves mundtlige gruppeinterviews med

hjælp af sociale medier som Skype over nettet.
 Hver klasse udgiver deres avis på via nettet

 Ideen er: der arbejdes bevidst multimodalt, kollaborativt, differentiert og varieret.

 Al undervisning – inklusiv nabosprogsundervisning – er i mere eller mindre grad

præget af den ny teknik. Teknikken som afløsning til en omdefinering af
undervisningen.

 MOOC (Massive Open Online Courses) – en mulighed i

nabosprogsundervisningen?

 Er virtuel teknologi det næste skridt i udviklingen?
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