Pressemeddelelse
Ny didaktikbog klæder skoler og ungdomsuddannelser på til den digitale udvikling
Den måde, hvorpå vi mennesker forholder os til teknologien nu og i
de kommende år, vil få afgørende betydning for, hvilket slags samfund vi kommer til at leve i. Ønsker vi indflydelse over teknologien,
er det vigtigt, at vi lærer at sætte os ind i den og forstå den. Derfor
er det afgørende, at skoler og gymnasier forstår at bruge it-didaktik både fagligt og tværfagligt i undervisningen. It-didaktisk design,
der bygger på flere års forskning, ruster lærere til at inkludere it i
deres undervisning.
It-didaktisk design retter sig mod alle fag og klassetrin. Den præsenterer den didaktisk
model, LEDD-modellen, der adskiller sig fra andre modeller ved at lægge vægt på, at
eleverne inddrages som deltagere i deres egne læreprocesser og dermed får indflydelse
på egen læring.
Bogen giver en status på teknologien i dag og ser på centrale forandringer i den digitale
udvikling, som fordrer, at vi bliver mere bevidste om den som samfundsfænomen.
Slutteligt kommer den ind på, hvordan man som underviser kan forholde sig
undersøgende til egen praksis.
It-didaktisk design henvender sig til lærere i grundskolen og til undervisere og
studerende på læreruddannelsen samt undervisere på ungdomsuddannelser.
Karin Tweddell Levinsen er ph.d. og lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg
Universitet i København. Birgitte Holm Sørensen er ph.d. og professor ved Institut
for Kultur og Læring, Aalborg Universitet i København og ved Institut for Læring,
Grønlands Universitet.

Bogen udkommer i serien Didaktik, en række af didaktikbøger til lærere i grundskolen,
på ungdomsuddannelserne samt studerende på læreruddannelserne. Alle bøgerne går
praktisk til værks og er baseret på den nyeste forskning inden for området.
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