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Individuelt niveau 

Navn: Eva Riber 

Skole: Tønder Gymnasium og HF 

Beskriv kort din didaktiske aktivitet. 

 
Jeg vil i mit projekt undersøge, hvorvidt multimodalitet og brug af IT i undervisningen kan være med til at 
understøtte og stimulere elevernes læringsprocess i fremmedsproget tysk.  
 

Hvilke konkrete problemstillinger er din aktivitet et svar på? 

 
Kan multimodalitet og brug af IT være med til at styrke elevernes kommunikative kompetencer? 
 
Kan mulitimodalitet og brug af IT være med til at bygge bro mellem det systematisk/strukturelle niveau 
(grammatik/skriftlighed) og det funktionelle niveau (anvendt mundtlighed/kommunikation)? 
 
 

Hvilke antagelser og iagttagelser bygger din problemstilling på?  

 
Tysk, niveau B, afsluttes med en mundtlig eksamen, som mange elever generelt føler sig dårligt klædt på 
til. De føler, at de ikke har arbejdet nok med mundtlig talefærdighed, og at de har fået for lidt individuel 
taletid.  Multimodalitet og brug af IT er en mulig løsning på dette problem, idet den enkelte elev via 
lydafleveringer, podcastproduktioner mm. synliggøres ,og idet en aktiv læring muliggøres. Denne type af 
opgaver/produktioner vil dog ofte inkludere et møde mellem skriftlighed og mundtlighed. Kritisk kan man 
spørge, om denne hybridform ml. tale og skrift vil øge elevernes mundtlige kompetencer, deres evner til at 
producere autentisk tysk. Tesen i dette projekt er dog, at samarbejdet ml. modaliteter vil øge læringen. Og 
at eleverne i projektperioden vil kunne frigøre sig mere og mere fra det skriftlige mod en mere fri 
sprogproduktion. 
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Hvad sætter du fokus på? 

 

 ikt-redskaber (podcast, vodcast, screencast, web 2.0) 

 fokus på sprog som produkt og øget refleksion over sprog 

 fokus på hybridområdet mellem skrift og tale 

 at eleverne transporterer modalitet(er) over i andre medier 

 at øge elevernes sproproduktion 

 på længere sigt at integrere multimodalitet som en naturlig del ikke bare af undervisningen men 
også af hjemmearbejdet 

 aktiv læring 
 

Hvilke forventninger har du om virkning? 

 

 at arbejdet med multimodalitet og IT kan styrke elevernes kommunikative kompetencer og bygge 
bro mellem flere forskellige færdigheder (lytte, læse, skrive, tale) 

 at der kan iagttages en udvikling i elevernes sprogproduktion imod en øget spontanitet og 
autencitet (fra receptiv til reproduktiv og produktiv sprogproduktion, til frie opgaver) 

 at flere elevtyper bringes ind i undervisningen, og at også stille elever får styrket deres 
kommunikative kompetencer 

 at den enkelte elev får mere taletid  

 at der kan arbejdes både individuelt og kollaborativt  

 at multimodalitet og IT øger muligheden for differentiering 

 øget engagement og elevansvar 
 
 

Hvordan vil du kunne se en virkning (indikatorer)? 

 

 øget elevengagement og motivation, at eleverne i højere grad føler sig set 

 eleverne kan i højere grad end tidligere overføre færdigheder fra et område til et andet 

 at der kan iagttages en bevægelse mod en mere fri og autentisk kommunikation 
 
En mulig virkning dokumenteres vha. elevinterviews og ved en sammenligning af produkter/opgaver lavet 
tidligt i projektperioden og senere  i forløbet.  
 

Hvad forventer du at bruge din triade til? 

 
Sparring og vidensdeling  
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Hvad forventer du at bruge din tværskolefaggruppe til? 

Vidensdeling, sparring 
 
 

Hvad forventer du at anvende konsulentstøtte til? 

 
Udvikling og kvalificering af mit projekt såvel metodisk som indholdsmæssigt 
 

 


