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➢ Projektet "Digitale Teknologier 
i Fremmedsprogsundervisningen" (2020-2022)

➢Sprogdidaktik

➢Teknologi

➢Del 1: Afdækningsundersøgelse

➢Del 2: Aktionslæringsorienteret udviklingsfase

➢Refleksionsmodel med sprogdidaktik + teknologi for øje

➢Perspektiver + diskussion

OVERBLIK



DIGITALE TEKNOLOGIER 
I SKOLENS FREMMEDSPROGSUNDERVISNING 2020-2022



SPROGDIDAKTIK

Sprogtilegnelsessyn Sprogsyn

Menneskesyn / Pædagogisk grundsyn

Principper og værdier for sprogundervisning
(sprogpædagogik + sprogdidaktik)

Undervisningsmetoder

Aktiviteter i klassen

Udvidet fra Bjerre & Ladegaard 

(2007) - inspireret af Dalby et al. 

(1989)

strukturelt

funktionelt

formelt

kommunikativt

Klik for at tilføje tekst



Klik for at tilføje tekst

strukturelt vs. 

funktionelt 

sprogsyn

formelt vs. 

kommunikativt 

sprogtilegnelsessyn

Steinmetz "Konjugation"



SPROGTILEGNELSESTEORIER

Psykolingvistisk / kognitiv tilgang

Lingvistisk tilgang

Sociolingvistisk / sociokulturel tilgang

Dominerende sprogtilegnelseshypoteser:

Input (Krashen, 1985)

Interaktion (Long, 1983)

Output (Swain, 1995)



KOMMUNIKATIV KOMPETENCE
LINGVISTISK KOMPETENCE Sprogets formregler, syntaks, morfologi (Chomsky)

PRAGMATISK KOMPETENCE Evne til at kommunikere adækvat (appropriate) i forskellige 

kontekster (Hymes)

DISKURSKOMPETENCE Evne til at skabe sammenhængende diskurser, tekster af forskellige 

genrer – mundtligt og skriftligt

STRATEGISK KOMPETENCE Evne til at skabe kommunikation på trods af manglende 

sprogfærdighed

FLUENCY Evne til at kommunikere flydende, kohærent i en naturlig 

tempo i realtid (Færch, Haastrup, & Phillipson, 1984)

Canale & Swain (1980); Canale (1983)

INTERKULTUREL KOMPETENCE Evne til at leve som verdensborger i den flerkulturelle og globale 

verden (Risager, 2000)



TEKNOLOGIBEGREBER I PROJEKTET

➢Digitale teknogier er læremidler (funktionelle, didaktiske, semantiske) (Hansen, 
2012)

➢En grundlæggende humanistisk tilgang til teknologibegrebet (Nørgaard, 2020)

➢Et indefra-syn på teknologi i sprogfagene: Vi holder fagenes (og skolens) formål 
for øje (Berthelsen og Tannert, 2022) og udvider/udfordrer således 
teknologibegreber og –brug fra et fagdidaktisk perspektiv (efter Nørgaard, 2020)

➢Digital mynddiggørelse som et kritisk, humanistisk 
perspektiv på at undersøge og forstå brug af digitale 
teknologier i sprogundervisningen (Iversen, Dindler, & Smith, 
2020)



➢ Digitale teknologier er konstruerede til
brug og til/sammen med brugere

➢ En fænomenologisk tilgang: Hvad ser 
vi træde frem i praksis

➢ Et tværvidenskabeligt blik

➢ En kritisk tilgang (i modsætning til fx en
mere instrumentel tilgang)

➢ Vi spørger altså om følgende: hvordan s
ætter digitale teknologier rammer 
for og forandrer sprogundervisningen -
i vores data?

EN DESIGNTILGANG TIL TEKNOLOGI (IVERSEN, DINDLER & SMITH 2020)



➢Hvordan bruges teknologier helt 
konkret i sprogundervisningen

➢Hvilke muligheder giver de lærere 
og elever for at bruge sprog?

➢Hvad inviterer teknologien lærere 
og elever til at gøre (sprogligt)

➢Hvilke aktiviteter og handlinger 
indgår i brugen af teknologien?

EN DESIGNTILGANG TIL TEKNOLOGI (IVERSEN, DINDLER & SMITH, 2020)



DEL 1: 
AFDÆKNINGSUNDERSØGELSEN

1. Hvilke digitale teknologier bruger fremmedsprogslærerne?

2. Hvordan er undervisningen organiseret, når der indgår digitale 
teknologier?

3. Hvordan begrunder lærerne inddragelsen af digitale teknologier i 
fremmedsprogsundervisningen?



HVILKE DIGITALE TEKNOLOGIER BRUGER 
FREMMEDSPROGSLÆRERNE?

➢ Lærerne svarer, at de ofte eller meget ofte bruger fagportaler og mobile 

teknologier som fx tablets og mobiltelefoner.

➢De bruger også ofte eller meget ofte digitale kommunikationsteknologier

➢De bruger kun sjældent sociale medier og egentlige læringsapps, men 

heller ikke internationale kommunikationsplatforme som fx eTwinning.

➢Med andre ord anvender fremmedsprogslærerne altså både digitale 

værktøjer (til fx kommunikation), funktionelle digitale læremidler (fx til 

skrivning) og digitale didaktiske læremidler, som fx portaler, hvor forskellige 

læremidler og indhold er samlet



HVORDAN ER UNDERVISNINGEN ORGANISERET?

➢Der ser ikke ud til at være nogen sammenhæng mellem valg af indhold og valg 
af teknologier. Lærerne anvender altså nogenlunde de samme teknologier, 
uanset om de underviser i mundtlighed, skriftlighed og kultur i sprogfagene.

➢ Til gengæld ser det ud til, at digitale teknologier ofte eller meget ofte bruges 
i sammenhænge, hvor elever arbejder mere problem- eller projektorienteret -
til gengæld indgår digitale teknologier i mindre omfang i forbindelse 
med feedback og evaluering - heller ikke som spil og quizzer.

➢Disse fund er overraskende, da andre undersøgelser af læremidler i sprog- og 
danskfag har vist, at træningsøvelser - fx i forbindelse med grammatik - fylder en 
del (Tannert og Berthelsen, 2020)



HVORDAN BEGRUNDES BRUG AF DIGITALE 
TEKNOLOGIER?

➢De almendidaktiske begrundelser fylder mest i besvarelserne. Det vil sige, at 

lærerne angiver, at de anvender digitale teknologier for at 

variere eller differentiere undervisningen eller for at motivere eleverne.

➢57% af lærerne i undersøgelsen erklærer sig helt eller delvist enige i, 

at digitale teknologier får eleverne til at bruge målsproget i timerne. Det er 

den laveste andel af enig-svar af de undersøgte begrundelser.

➢Der er altså potentialer for at udvikle anvendelse af digitale teknologier 

i fremmedsprogsundervisningen, der får eleverne til at bruge målsproget.



DIGITALE TEKNOLOGIER 
I SKOLENS FREMMEDSPROGSUNDERVISNING 2020-2022



DEL 2: UDVIKLING



ANVENDTE + OBSERVEREDE 
TEKNOLOGIER

Thinglink
Book 

Creator
TextingStory

Chatterpix Wordwall Padlet

Google 
docs.

Escape 
Rooms

Genially

Powtoon Wonder.me Zoom

Teams

ANDRE PLANLAGTE –
IKKE OBSERVEREDE

TEKNOLOGIER

DeepL
Translate

Google 
Translate

WriteReader Flipgrid

The Most 
Dangerous 
Writing App



Datagrundlag: 10 observationer af 

lektioner, elevprodukter og andre 

artefakter fra forberedelse og 

undervisning

Analytisk ramme: Fælles kodning af 

observationer og udarbejdelse af messy

maps (Clarke, 2003; 2005)

Messy maps bygger på grounded

theory (Glaser 1978) og sigter mod at 

tegne situational maps af alt, der forstås 

som havende indflydelse på en bestemt 

situation

OBSERVATIONER + ANALYSER



SITUATIONAL MAP
"A situational map should include all the 

analytically pertinent human and nonhuman, 
material, and symbolic/discursive elements of a 
particular situation as framed by those in it and 
by the analyst. The human elements (individuals, 
groups, organizations, institutions, subcultures, 
and so on) are generally fairly easy to specify. It 
is likely that, over time, not all will remain of 
interest, but all should be specified here. 
Nonhuman actors/actants structurally condition
interactions within the situation through their
specific agencies, properties, and 
requirements—the demands they place on 
humans who want to or are forced to deal with 
them." (Clarke 2005, s. 87)

What (…) really “matter” in this situation of inquiry, 
and to whom or what?



WHAT (…) REALLY
“MATTER” IN THIS SITUATION 
OF INQUIRY, AND 
TO WHOM OR WHAT?

Udvælgelse: Den konkrete teknologi 
fylder meget

Kontrol: lærerenes, over sproget, over 
eleverne

Rytme og timing: forsinkelser, 
benspænd, samtidighed

Synlighed: elevernes sprog, elevernes 
øvebaner, eleverne som producenter af 
sprog

Markante fravær: Distraktion



EN REFLEKSIONS- & PLANLÆGNINGSMODEL

➢ En sprogdidaktisk ramme for implementering af teknologier 

i fremmedsprogsundervisningen

➢ Sprogdidaktiske og fremmedsprogspædagogiske 

overvejelser

➢ Fokus på udvikling af elevernes kommunikative 

kompetence, træning af deres sprogfærdigheder og valg af 

arbejdsformer



SAMR-modellen (Puentedura, 2010) PICRAT-modellen (Kimmons et al., 2020)

Projektgruppens første model-forslag



LAGKAGEMODELLEN –
ET OVERBLIK

➢ Fremmedsprogsfagenes 3 

kompetence områder 

(undervisningens indhold)

➢ Arbejdsformer (organisering 

af undervisningen)

➢ Teknologier

➢ Kommunikativ kompetence



LAGKAGEMODELLEN –
UDSKÅRET

➢Kommunikativ kompetence 
begrebet

➢Delkompetencer: lingvistisk 
kompetence, 
diskurskompetence, pragmatisk 
kompetence, strategisk 
kompetence + fluency

➢Modellens forankring i et 
funktionelt sprogsyn og et 
kommunikativt tilegnelsessyn



EKSEMPEL 1: 
BOOK CREATOR OG 
SKRIFTLIGHED

Sprogdidaktiske refleksioner:

➢ Teknologi: Book Creator

➢ Kompetenceområde: Skriftlig 

kommunikation

➢ Arbejdsform: Individuel arbejde

➢ Delkompetencer: 

lingvistisk kompetence, diskurs 

kompetence, strategisk 

kompetence

➢ Modeltekster og 

tekstproduktion

➢ Input og output-baseret



EKSEMPEL 2: 
CHATTERPIX OG 
MUNDTLIGHED

Sprogdidaktiske refleksioner:

➢Teknologi: Chatterpix

➢Kompetenceområde: Mundtlig 

kommunikation

➢Arbejdsform: Pararbejde

➢Delkompetencer: 

diskurskompetence, pragmatisk 

kompetence, lingvistisk 

kompetence

➢Fri sproglig produktion

➢Output baseret

➢ Interaktion mellem elever



➢ Teknologiers plads og værdi 

i fremmedsprogsundervisningen

➢ SPROGdidaktiske begrundelser for valg af 

teknologier i arbejdet med fremmedsprog

➢ Et reflekterende blik på egen 

sprogundervisning

➢ Et planlægnings- og evalueringsredskab

En sprogdidaktisk tilgang, en sprogdidaktisk model



PERSPEKTIVER + DISKUSSION

Sprogdidaktiske potentialer + begrænsninger i inddragelsen af teknogier i fremmedsprogsundervisning

➢ Eksperimenter og eksperimentering: sprogundervisningens dimsificering vs. kvalificering

➢ etik i praksis (Riis, 2017):

• "Giv mig det, der virker" (lærercitat i workshop)

➢ teknologifantasi i fremmedsprogsfag vs. teknologikolonisering: iderigdom, teknologisk udtrykskraft + 
fremstillingskraft (Nørgaard, 2020)

➢ teknologi(er) vs. teknologiens essens (Heidegger, 1954/1977):

• "Do you trust Google? I don't trust Google either!" (lærercitat i samtale med elev)

➢ Optimering / effektivitet / efficient enhancement vs. revealing (Entbergen) / receiving / freeing (Heidegger, 
1954/1977)

➢ Sproglæring: information processing og socialiseringsproces (Kramsch, 2003)

➢ Teknologimodstand

➢ Hvordan forandrer teknologi(er) vores sprogsyn? Vores sprogtilegnelsessyn?

➢ Vores og elevers kommunikative kompetence og kommunikationsmåder?
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