Alinea – selve casen
Indledning
Alinea er Danmarks førende undervisningsforlag til grundskolen. Alinea ligger midt i København og
beskæftiger over 80 medarbejdere.
Alinea udvikler og udgiver årligt et bredt udvalg af læremidler, både digitalt og analogt. Et digitalt
læremiddel kan fx være en portal som tilbyder en række undervisningsforløb i forskellige temaer,
genrer, faglige vinkler osv. I kan se et eksempel på en portal her.
Måske tænker I nogle gange: ”Skal vi nu arbejde med den gamle novelle?” eller ”Hvorfor skal vi
vide noget om en forfatter der døde for 50 år siden?” Spørgsmålet er så: Hvad er spændende
danskundervisning? Og hvad er et spændende forløb – fx i en portal som iLitt.dk?
Det er sådan nogle tanker en forlagsredaktør sidder med. Og nu er det jeres tur til at tænke de
tanker. For I sidste ende er det jo jer, det handler om. Det skal helst give mening for jer. Derfor har
I nu chancen for, at sætte jeres eget præg på den undervisning, I skal modtage. I skal være
redaktører og I skal designe en spændende undervisning i dansk - der giver mening. For jer som
børn af det 21. århundrede.
Hvis undervisningen i dansk skal give mening i en større sammenhæng, skal den spejle sig i den
verden den udspringer fra. Den skal pege på, hvad der er vigtigt at kunne i verden. Og igen er det
jer det handler om. Når I er færdige med skolen, skal I kunne og gøre noget. Og heldigvis er der
nogen som har defineret, hvad det er.
Der er mange bud på hvilke kompetencer der er vigtige at kunne fremover, ud over de basale
faglige færdigheder som dansk eller matematik. Et bud er begrebet ”21st century skills”. Det
dækker fx over kompetencer som kollaboration (samarbejde), innovation eller kommunikation. På
hjemmesiden 21skills.dk er der et eksempel på en oversigt og definitionerne. Hjemmesiden
indeholder ikke en færdig liste og definition af kompetencerne, men er et godt sted at starte, når
man skal arbejde med dem.

Dansk - iLitt.dk
Én af de portaler Alinea tilbyder i faget dansk, hedder iLitt.dk og her er der mulighed for at arbejde
med mange forskellige dele af faget dansk, fra Romantikken til Malk de Koijn.
Forløbet Altid på i iLitt.dk handler om kommunikationsformer på nettet. Hvis I kigger nærmere på
forløbet, ser I, at nyhedsværdien i kapitlerne ikke længere er så stor. Forløbet er lavet i 2011/2012.
Det er altså 4/5 år gammelt, ca. Det er ikke længere nogen nyhed, at vi hele tiden er online og de
sociale medier som I skal møde i forløbet, kender I sikkert ud og ind.
Ligeledes tager materialet ikke særlig meget udgangspunkt i de 21. århundredes kompetencer. De
er ikke helt fraværende, men der er heller ikke særlig meget fokus på dem.
Udfordringen bliver at komme med et forslag til, hvordan den eksisterende portal kan opdateres.
I kan gøre det på flere måder. I kan vælge at fokusere på hele forløbet ”Altid på” inde på iLitt.dk. I
kan også vælge et enkelt kapitel ud, og arbejde med det. Det vælger I selv. Det vigtigste er, at I
laver et forløb, som I selv kunne tænke jer at arbejde med og som kobler faget sammen med
kompetenceområderne.
Research - links, værktøjer etc.
Følgende links kan være nødvendige:
http://www.ilitt.dk/Pages/Teacher/AllCourses.aspx

Fælles Mål:
http://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%20-%20januar%202016.pdf
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