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introducerer til området Danskdidaktik (4.-10. klassetrin), præsenterer Benny Bang Carlsen innovative og

kreative måder at arbejde med sprog og tekster på. 
Hæftet lægger vægt på at udvikle de studerendes kognitive bevidsthed om sproget og de visuelle mediers

fantastiske muligheder gennem transformative læringsaktiviteter. De studerende præsenteres for nye idéer og
begreber i kognitiv analogilæring og analogiens funktion som generator for nye eksperimenter i danskfaget
gennem digitale udtryksformer. Desuden har dette hæfte til formål at vise, hvordan man kan udvikle en
danskdidaktisk teori, hvor den undersøgende, innovative og kreative læring er i centrum. Herunder

introduceres de lærerstuderende til en række centrale begreber og modeller, de kan bruge til at udføre og
udarbejde læringsaktiviteter, som retter sig imod design af innovative digitale læremidler i

danskundervisningen på 4.-10. klassetrin. 
Hæftet afsluttes med en skitsering af en trestrenget analysemodel for multimodale tekster og læremidler,

herunder tegnes konturerne af et bud på et nyt tekstbegreb til danskundervisning. Endelig præsenteres der en
række opgaver til den studerendes videre studier. 

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer
til det nye danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompetenceområder for hhv. 1.-6.

klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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