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Opgavedidaktik i danskfagene 

 - Et bud på  en opgavedidaktisk model til  
 udvikling af elevers tekstkompetence   
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Forskningsspørgsmål 

 

 

Hvordan kan der med afsæt i 
læremiddeldidaktik udvikles en eksplicit 
opgavedidaktisk model, som opbygger elevers 
udvikling af multimodal tekstkompetence i 
dansk? 
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HVAD  

HVORDAN HVEM / HVORNÅR 

 HVORFOR 
Nøglespørgsmål Udvikling af tekstkompetence  

Social proces elever deltager i 

Opgaver der tingsliggør elevers 
tekst- og deltagelsesprocesser 

Elevers kreative og æstetiske 
deltagelsespotentiale som afsæt 
for tekstprocesser 

Opgavedidaktisk model 
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 Kontekster  Læremidler 
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Opgaven iagttaget som sprog  

 
• Opgaver savner kontekst, 
• Læsestrategier er ofte implicitte, 
• Taksonomier og refleksionsniveauer er 

implicitte, 
• Opgaver udvikler ikke i tilstrækkelig grad 

sproglig opmærksomhed på et metaniveau. 
 
(Hedeboe, 2002) (Skjelbred, 2009) (Mulvad, 2009) 
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Eksempler 

Mine erfaringer med dansk i gymnasiet 
• Skriv en artikel, essay eller rapport 

om emnet. Forestil dig først, hvem du 
skriver til – hvem er din intenderede 
læser? 

• Vælg den metode til ideudvikling som 
du mener passer dig bedst og er mest 
velegnet til opgaven 

• Overvej dit synspunkt om emnet. 
Opstil 1-2 påstande og en række 
argumenter og find nogle 
overbevisende eksempler  

• Skriv herefter din tekst som skal 
indeholde flest mulige af de 
taksonomiske niveauer fra 
beskrivelse til perspektivering. 
(2005: 135)  
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Eksempler  

Giv egne eksempler  på hvordan turtagning og åbning kan gå galt i almindelig 
samtale og på nettet. Giv også eksempler på det modsatte. 

 

Giv eksempler på at netbaseret kommunikation skaber øget nærhed. Og giv 
eksempler på at netbaseret kommunikation skaber distance 

Find en kommunikationsstreng på Facebook eller  på et debatforum (fx You 
Tube) og lave en analyse af de tale- og skriftsproglige træk. Brug skemaet for 
side 83. 

 

Diskutér hvad det gør ved dialogen at den blev ført på nettet i stedet for 
ansigt til ansigt. 

Diskutér hvordan dialogen i de sociale medier påvirker ”virkelighedens” 
samtaler. 
Netværker - digitale medier i dansk (s 84) 
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Resultater   

 
• Opgaver i danskfagene er ofte mono-modale, 
• Opgaver er ikke rettet mod et 

kompetenceorienteret ”mellemniveau”,  
• Opgaver inkluderer sjældent 

kompetenceudvikling i andre fag eller andre 
domæner i og udenfor skolen, 

• Opgaver er svære at konkretisere for elever, 
• Deltagelse og tidsperspektiv er ofte svagt 

indbygget. 
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Opgavedidaktik i britiske læremidler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fokus på  ”visuelt   
display” 

• Fokus på elevens 
æstetiske og kreative 
kompetencer  

• Fokus på et 
kompetenceniveau 
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Konklusion og perspektiv 
• Opgaver skal tage afsæt i elevers æstetiske, kreative og 

emotionelle meningsproduktion(er)  i forhold til 
udvikling af multimodal tekstkompetence, 

• Opgaver skal muliggøre, at elever foretager beslutninger 
omkring valg af modaliteter med henblik på at udtrykke 
forskelligt meningsindhold, 

• Opgaver skal  formuleres  på baggrund af en samlet 
strategi for implementering af multimodalitet i 
danskfaget fra 0-18 år,  

• Opgaver skal opfordre og udfordre elever til receptiv og 
produktiv tekstpraksis. 
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HVAD  

HVORDAN HVEM / HVORNÅR 

HVORFOR 
Nøglespørgsmål Udvikling af tekstkompetence 

Praksis og social proces som 
elever deltager i 

Opgaver der tingsliggør elevers 
tekst- og deltagelsesprocesser 

Elevers kreative og æstetiske 
deltagelsespotentiale som afsæt 
for tekstprocesser 

Opgavedidaktisk model 
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Danskfagets opgaver   
- Hvor skal de hen ? 

• Hvordan kan danskfagenes opgaver designes, så 
de bliver rigere på multimodale relevante 
tekstprocesser? 

 

• Hvordan kan danskfagenes opgaver  tænkes 
kompetenceorienteret, så elevens tekstverden 
udenfor skolen indtænkes  i et kritisk, produktivt 
perspektiv? 
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Opgavedidaktik 
Videntaksonomi Videnniveuaer i opgaver 

1.ordensniveau 
Opgavelæsning: at læse og forstå 
- faktaviden og information 
- opbygning af et fagsprog  

2. ordensniveau  

Opgaveløsning: at løse opgaver 
- relevant brug  af fagets begreber 
- undersøgelse  og anvendelse  af danskfagets 

sprog og tekster 
- elevers arbejde og forståelse af ”hvad er der 

af gevinst for mig / for os i denne opgave? 

3. ordensniveau Opgavens metaniveau  
- Perspektivering  (fx  i projektarbejdes-opgaver) 
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