
Forankring af digitale kompetencer i undervisningen: 

Hvordan kan man udfolde en komplementær faglighed i 

spanskfaget på tværs af HHX?

Henrik Køhler Simonsen, ressource- og projektchef, PhD, MA, MBA
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1350-1355: Indledning og formål

1355-1405: Hvad kan eleverne lære vha. korpusværktøjer?

1405-1415: Workshop A

1415-1430: Hvad kan eleverne lære vha. interaktive videoer, dialogkort og flashcards etc?

1430-1445: Kaffe og the

1445-1515: Workshop B – Interaktive videoer

1515-1545: Workshop C – Dialogkort, Flashcards, Webinarer

1545-1550: Opsamling og afslutning

Altså – hvordan udfolder vi den komplementære faglighed i dagligdagen?

Dagens program 
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§ 29.

Stk. 5. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne opnår kundskaber og kompetencer gennem

målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre eleverne dygtigere til at

anvende sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger.

Stk. 6. Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik

på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber.

I fagene skal eleverne lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de

søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring

med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale

produkter.

Retsinformation 2018

Lov om gymnasiale uddannelser

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027#id66c355b8-1bd3-4da6-9a99-f748aa5852e2


2.1. Faglige mål
 forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem 

forskellige medier

 læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster

 deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene emner, herunder kommunikere i 

ukomplicerede og rutineprægede situationer

 redegøre for kendte emner inden for spansksprogede områders kultur- og samfundsforhold

 relatere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre 

samfunds- og kulturforhold

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde

Lærerplaner – spansk 
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Informationskompetencer: 

 Kunne søge, vurdere og anvende information 

på internettet f.eks. Google, Google Trends, 

Google Scholar, EBSCOhost, Danmarks Statistik, 

Eurostat etc.

 Kunne anvende forskellige relevante 

korpusværktøjer f.eks. El corpus del espanol, 

https://www.wordandphrase.info/span/, glosbe

etc.

Brugskompetencer:

 Kunne finde og anvende funktioner i forskellige 

læringsteknologiske værktøjer som f.eks. Lectio, 

Moodle, Google Classroom, H5P, Peergrade, 

GradePeer etc.

 Kunne finde og anvende sprogteknologiske 

værktøjer, f.eks. SpanishD!ct, Fraze-it, 

wordreference.com, Quizlet, Kaizena, DuoLingo, 

FluentU etc.

Deltagelseskompetencer:

 Kunne indgå i digitale fællesskaber vha. forum-

værktøjer f.eks. debatfora, dialogfora og 

præsentationsfora

 Kunne deltage i digitale fællesskaber vha. f.eks. 

Google Documents, Padlet, Kahoot, Peergrade

etc.

 Kunne deltage i digitale møder vha. digitale 

platforme som f.eks. Appear.in, BigBlueButton

eller Skype 

Produktionskompetencer:

 Kunne bidrage til og producere 

formidlingsmæssige digitale produktioner og 

online fællesskaber herunder videoer, podcasts, 

brochurer, rapporter og SoMe-indlæg ved 

hjælp af f.eks. værktøjer som Google 

Documents, Blogspot, Lino.it,, Soundtrap etc.

Digital 

dannelse

Digital dannelse



Digital Competence of Educators
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DigCompEdu 2017



Perspektiver på uddannelse
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Læringsmål Studieaktiviteter Læringsaktiviteter

Hvad er læringsmålene?

Hvilke studieaktiviteter 

understøtter læringsmålene?

Hvilke læringsaktiviteter 

understøtter studieaktiv iteterne?

Eleverne skal kunne…. Undervisningen tager udgangspunkt i og sigter mod ….. Arbejdsformerne er….

Simonsen 2017



Perspektiver på uddannelse

88

Eleverne skal kunne….

Arbejdsformerne er….



Perspektiver på uddannelse
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Konventionel undervisning Digitaliseret undervisning

Acquire

Adapt

Apply

Forelæsninger
Video

Læsning 

PPT 

slides

Spørgsmål fra 

studerende i 

underv isningen

Quizzer

Feedback 

på opgaver, 

lyd & v ideo

Studerendes 

præsentationer

Faglig/praksis/

teori dialog

Gruppe-

opgaver og 

arbejde

Diskussion i 

underv isningen

P2Peer

opgaver

Wiki’s

Biblioteker & 

Søgemaskiner

Youtube
Wikipedia

Summediskussion

i klassen

Elev – elev

Underviser – Studerende 

Underviser

Webinar

Skype

Videodagbog

LMS

Lydoptagelser

E-bøger

LMS

LMS

Debatforum

Gamification

Debatforum

Skype

Webinar

Bernhardt 2016



Korpusværktøjer
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Workshop A: Korpusværktøjer

https://ordnet.dk
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Workshop A: Retskrivningsordbogen

https://dsn.dk/



Klik på: https://ordnet.dk/ og vælg KorpusDK

- søg på præpositionen indenfor

- søg på præpositionsfrasen inden for 

Klik på: https://dsn.dk/ og vælg Retskrivningsordbogen

- søg på præpositionen indenfor

- søg på præpositionsfrasen inden for 

Lad nu eleverne diskutere forskelle og kontekster og bed dem identificere og læse
den pågældende regel i retskrivningsordbogen§ 19.1a og  19.1b

Workshop A: Korpusværktøjer
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https://ordnet.dk/
https://dsn.dk/
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Workshop A: Korpusværktøjer

https://www.corpusdelespanol.org/



Workshop A: Korpusværktøjer
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Workshop A: Korpusværktøjer
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Workshop A: Korpusværktøjer
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http://www.rae.es/



Klik på: https://www.corpusdelespanol.org/now

- søg på verbet relacionar

Klik på: http://www.rae.es/

- søg på verbet relacionar

Lad nu eleverne diskutere forskelle I hvilkesammenhænge verbet relacionar
optræder og bed dem identificere om verbet er transitivt eller intransitivt – og bed 
dem forklare deres valg med eksempler

Workshop A: Korpusværktøjer
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https://www.corpusdelespanol.org/
http://www.rae.es/


Reflekter:

 Hvilke kompetencer kan understøttes med korpusværktøjer og ordbøger og i 

hvilket omfang vil korpusværktøjer kunne medvirke til at optimere elevernes 

læring?

19

Reflektionsøvelse - parvis
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Inspiration til arbejdet med korpusværktøjer



Inspiration til arbejdet med korpusværktøjer

21https://www.wordandphrase.info/span/



Inspiration til arbejdet med korpusværktøjer
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https://da.glosbe.com/es/da/
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https://www.spanishdict.com/

http://www.wordreference.com/es/

https://fraze.it/n_index.jsp?l=2

Øvelse 6: 

Åben Fraze-it og indsæt en halvfærdig sætning, fx. “cómo ? esta” eller “y sabe #much” Klik på “I” for at få

inspiration til at søge. Klik på “+” for at se eksempler

Inspiration til arbejdet med korpusværktøjer

https://www.spanishdict.com/
http://www.wordreference.com/es/
https://fraze.it/n_index.jsp?l=2


Videoer, interaktive videoer, flashcards etc.
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Sådan laver du en video med Screencast-O-Matic

 Lav først slides (afgrænset emne) – video maks. 1-2 minutter

 Lav manuskript

 Start din Powerpoint

 Indtast www.screencast-o-matic.com i URL-feltet i din browser

 Klik på Start Recording

 Klik på Launch Recorder

 Tilpas nu skærmområde, så det dækker hele slide

 Vælg optagelsesmåde – Screen – Webcam – Both – vælg Both

 Test lyd – er der udslag i Narration

 Klik på Rec-knappen

 Tal ind over dine slides

Sådan laver du en video

http://www.screencast-o-matic.com/
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Sådan laver du en video med Screencastify

 Installer Screencastify fra https://www.screencastify.com eller Chrome webshop

 Klik på knappen         i Google Chrome for at kontrollere at det virker

 Kontroller indstillinger etc.

 Lav derefter slides (afgrænset emne) – video maks. 1-2 minutter

 Lav evt. manuskript

 Start din Powerpoint

 Klik på Record

 Tal ind over dine slides

Sådan laver du en video

https://www.screencastify.com/
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Sådan laver du en video med BigBlueButton

 Lav først dine slides (afgrænset emne) – video maks. 4-5 minutter

 Lav manuskript

 Start BigBlueButton

 Kontroller, at dit kamera og din lyd er tændt og virker

 Vælg layout Præsentationsmøde (med video af dig) eller Undervisning (uden video af 

dig)

 Upload din præsentation i PDF-format i præsentationsvinduet

 Klik på knappen Optag

 Gennemgå dine slides

 Stop optagelsen

 Vent et stykke tid – først får du en e-mail om at BigBlueButton er ved at generere din 

video – senere får du en e-mail med linket til din video

 Link til v ideoen lægges automatisk under linket i Moodle

 Indsæt nu din video det relevante sted i Moodle

Sådan laver du en video
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Skriv først et brief 
(formål, modtagere, emner, takeaways og call to action)

Skriv derefter dit manuskript 
(skriv talesprog, grundigt men ikke for detaljeret, skriv til publikum og til mediet, gør det kort)

Øv dig først – lav en oplæsningsrunde

Skyd videoen 
(brug evt. stol og din bærbare som prompter)

Hubspot, 2017

Workshop B: Sådan laver du et manuskript 

https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-write-a-video-script-ht
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Brief Formål

Modtagere

Emne 1

Emne 2

Emne 2

Take-aways/summary

Call-to-Action

Manuskript Velkommen til ……

I denne video vil jeg……

Det første vi vil …….

Det næste vi vil…….

Jeg har i denne video gennemgået/vist/forklaret………

Kontakt mig hvis du har spørgsmål/Læs mere om dette i……

Dette afslutter min video om……

Workshop B: Sådan laver du et manuskript 



 Åbn en PowerPoint-fil eller en anden fil, som du kan tale ind over

 Indtast derefter www.screencast-o-matic.com i URL-feltet i din browser

 Klik på Start recording for free

 Vælg sprog

 Klik på Launch Free Recorder

 Tilpas nu skærmområde ved at trække i den stiplede linje, så den viser det du vil vise

 Vælg optagelsesmåde – Screen – Webcam – Both – vælg Both

 Test lyd – er der udslag i Narration

 Klik på Rec-knappen

 Tal ind over dine slides

 Klik på pauseknappen, når du vil slutte – klik derefter på knappen Done

 Gem nu filmen og vælg Save as Video File – læg den på dit skrivebord

Øvelse: sådan laver du en video
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http://www.screencast-o-matic.com/


Reflekter:

 Hvad er jeres erfaringer med videoer? Bruger I dem? Hvad kunne 

værktøjernes styrker og svagheder være?

 Hvad er jeres erfaringer med at bede eleverne lave videoer?

 Hvilke kompetencer kan understøttes med videoer og i hvilket omfang 

vil videoer kunne medvirke til at optimere elevernes læring? 

31

Reflektionsøvelse - parvis
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Prøv selv: 

1. Gå til https://h5p.org

2. Create free account

3. Create new content

Workshop C: Interaktive videoer og flashcards

https://h5p.org/


H5P aktivitetsmodulet gør det muligt for dig at indsætte interaktivt indhold i Moodle, Canvas etc. 

etc.

Hvis du har et website – f.eks. Wordpress - som ikke modtager iframes – gør følgende:

1. Skriv: [embed] [/embed]

2. Gå til H5P - Embed og kopier kode

3. Indsæt URL’en (det mellem ” og ”) mellem [embed] [/embed]

4. Det færdige resultat skal se således ud: 

[embed]"https://h5p.org/h5p/embed/439735"[/embed]

<iframe src="https://h5p.org/h5p/embed/439735" width="1090" height="674" frameborder="0" 

allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-

resizer.js" charset="UTF-8"></script>

Workshop C: Interaktive videoer og flashcards
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H5P aktivitetsmodulet gør det muligt for dig at lave interaktivt indhold som f.eks. 

• Interaktive videoer

• Drag and drop-spørgsmål

• Multiple choice-spørgsmål

• Speak the Word Sets

• Flashcards

• Dialogkort

Workshop C: Interaktive videoer og flashcards
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Gå til https://h5p.org/

 Opret en profil

 Lav interaktiv video ved at klikke på Create new content

 Giv interaktiv video navn i feltet Title

 Vælg H5P-element – her Interactive V ideo

 Vælg faneblad 1 – og klik på plusset Upload/embed video

 Høst URL fra den video du vil bruge (fra Youtube)

 Indsæt url til video i billedet Interactive V ideo Editor

 Klik på Insert

 Vælg nu faneblad 2 - Add Interactions

 Stop videoen der hvor du vil indsætte det interatkive elementet

 Indsæt nu interaktivt element - f.eks. True/false question

 Sæt hak i pause

 Vælg poster – så er det mere tydeligt på skærmen

 Skriv nu et spørgsmål i feltet question

 Marker svaret som True eller False

 Klik på Done

 Rediger størrelse på det interaktive element – hiv i hivehåndtag

 Klik nu på Gem nederst på skærm

 Se nu video – gå til My account - klik på din video

Log på din H5P-konto

Klik på View content

Scroll ned og klik på ikonet <> Embed

Kopier nu embed-koden
Indsæt på website der har H5P-plugin

Workshop C: Interaktive videoer og flashcards

https://h5p.org/
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Prøv:

1. Gå til H5p og log ind på din konto
2. Find en film på Youtube og kopier URL (brug f.eks. link til videoen Value 
Proposition Canvas https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0 )
3. Klik på Create New Content
4. Vælg Interactive Videos
5. Klik på + Add a video og indsæt (embed) link til din video
6. Indsæt nu udvalgte interaktive elementer på videoen (se og følg næste slide)
7. Klik på View Content og klik på                                         Embed og kopier link
7. Log ind på Moodle, Canvas, Joomla, Lectio, Wordpress eller andet website 
med H5P-plugin installeret og indsæt link til din interaktive video

Øvelse: Sådan laver du en interaktiv video

https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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Gå til https://h5p.org/

 Opret en profil

 Lav interaktiv video ved at klikke på Create new content

 Giv interaktiv video navn i feltet Title

 Vælg H5P-element – her Interactive V ideo

 Vælg faneblad 1 – og klik på plusset Upload/embed video

 Høst URL fra den video du vil bruge (fra Youtube)

 Indsæt url til video i billedet Interactive V ideo Editor

 Klik på Insert

 Vælg nu faneblad 2 - Add Interactions

 Stop videoen der hvor du vil indsætte det interatkive elementet

 Indsæt nu interaktivt element - f.eks. True/false question

 Sæt hak i pause

 Vælg poster – så er det mere tydeligt på skærmen

 Skriv nu et spørgsmål i feltet question

 Marker svaret som True eller False

 Klik på Done

 Rediger størrelse på det interaktive element – hiv i hivehåndtag

 Klik nu på Gem nederst på skærm

 Se nu video – gå til My account - klik på din video

Log på din H5P-konto

Klik på View content

Scroll ned og klik på ikonet <> Embed

Kopier nu embed-koden
Indsæt på website der har H5P-plugin

Øvelse: Sådan laver du en interaktiv video

https://h5p.org/


Reflekter:

 Hvad er jeres erfaringer med interaktive videoer? Bruger I dem? Hvad 

kunne værktøjernes styrker og svagheder være?

 Hvad er jeres erfaringer med at bede eleverne lave deres egne 

interaktive videoer – eventuelt som multimediale afleveringer?

 Hvilke kompetencer kan understøttes med interaktive videoer og i 

hvilket omfang vil interaktive videoer kunne medvirke til at optimere 

elevernes læring? 

38

Reflektionsøvelse - parvis



1. Gå til H5p og log ind på din konto

2. Klik på Create New Content

3. Vælg Dialog Cards

4. Giv sættet med dialogkort et navn i Title

5. Giv sættet en overskrift

6. Beskriv nu opgaven – lær navne på madvarer, tøj, værktøj etc. etc.

7. Skriv dansk navnpå f.eks. tøj i feltet Text

8. Skriv spansk navn på f.eks. tøj i feltet Answer

9. Gå ud på Google – find et billede af den pågældende beklædningsgenstand

10. Upload billede ved at klikke på Add

11. Klik på Save

Du kan også indtale og uploade lydfiler

Øvelse: Sådan laver du dialogkort
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1. Gå til H5p og log ind på din konto

2. Klik på Create New Content

3. Vælg Speak the Words Set

4. Giv sættet et navn i Title

5. Giv opgaven et navn i Title

6. Beskriv nu opgaven – hvordan siger du goddag på spansk?

7. Indtast det accepterede svar

8. Vælg Language of Speech Input - Spanish

9. Klik på Save

10. Afprøv nu ved at klikke på View

11. Afprøv din egen udtale ved at klikke på Push to speak – udtal ord. Prøv også at udtale det 

HELT forkert….

Øvelse: Sådan laver du Speak-the-words-set
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Reflekter:

 Hvad er jeres erfaringer med dialogkort og flashcards? Bruger I dem? 

Hvad kunne værktøjernes styrker og svagheder være?

 Hvad er jeres erfaringer med at bede eleverne lave deres egne 

dialogkort og flashcards – eventuelt henover årgangene?

 Hvilke kompetencer kan understøttes med disse værktøjer og i hvilket 

omfang vil dialogkort og flashcards kunne medvirke til at optimere 

elevernes læring? 

41

Reflektionsøvelse - parvis



1. Opdel elever i teams af fire

2. Bed dem om at oprette et rum i https://appear.in

3. Klik Create Room og opret derefter rum

4. Lav plan for hvonår A-B-C-D er mødeleder (en om ugen)

5. Giv A-B-C-D guidelines til hvordan man gennemfører møder online

6. Bed derefter eleverne om at indkalde hinanden til 10-minutters møde

7. Bed derefter mødeleder om at lede møder

8. Mødeleder beder de øvrige om at tale om emne i 2 minutter

9. Mødeleder faciliterer afsluttende diskussion

Øvelse: Sådan gennemfører du et webinar
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https://appear.in/


Reflekter:

 Hvad er jeres erfaringer med webinarer? Bruger I dem? Hvad kunne 

webinarernes styrker og svagheder være?

 Hvad er jeres erfaringer med at bede eleverne lave deres egne 

møder/webinarer – eventuelt som del af afleveringer?

 Hvilke kompetencer kan understøttes med webinarer og i hvilket 

omfang vil webinarer kunne medvirke til at optimere elevernes læring? 

43

Reflektionsøvelse - parvis



Komplementære fagligheder

Informationskompetencer: 

 Kunne søge, vurdere og anvende information 

på internettet f.eks. Google, Google Trends, 

Google Scholar, EBSCOhost, Danmarks Statistik, 

Eurostat etc.

 Kunne anvende forskellige relevante 

korpusværktøjer f.eks. El corpus del espanol, 

https://www.wordandphrase.info/span/, glosbe

etc.

Brugskompetencer:

 Kunne finde og anvende funktioner i forskellige 

læringsteknologiske værktøjer som f.eks. Lectio, 

Moodle, Google Classroom, H5P, Peergrade, 

GradePeer etc.

 Kunne finde og anvende sprogteknologiske 

værktøjer, f.eks. SpanishD!ct, Fraze-it, 

wordreference.com, Quizlet, Kaizena, DuoLingo, 

FluentU etc.

Deltagelseskompetencer:

 Kunne indgå i digitale fællesskaber vha. forum-

værktøjer f.eks. debatfora, dialogfora og 

præsentationsfora

 Kunne deltage i digitale fællesskaber vha. f.eks. 

Google Documents, Padlet, Kahoot, Peergrade

etc.

 Kunne deltage i digitale møder vha. digitale 

platforme som f.eks. Appear.in, BigBlueButton

eller Skype 

Produktionskompetencer:

 Kunne bidrage til og producere 

formidlingsmæssige digitale produktioner og 

online fællesskaber herunder videoer, podcasts, 

brochurer, rapporter og SoMe-indlæg ved 

hjælp af f.eks. værktøjer som Google 

Documents, Blogspot, Lino.it,, Soundtrap etc.

Digital 

dannelse



45

DigCompEdu 2017

Digital competence of educators
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Komplementærfagligheder 

Og faget spansk er et 

vidensfag, et kundskabsfag, 

et færdighedsfag og et 

kulturfag!

Opsamling og afslutning 
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Deloitte2017

Komplementærfagligheder 

Og faget spansk er et vidensfag, et 

kundskabsfag, et færdighedsfag og et 

kulturfag

Og faget spansk anvendes til at tilegne 

sig technical skills med og er en 

afgørende faktor i soft skills.

“The illiterate of the 21st century will not be those 

who cannot read and write, but those who cannot 

learn, unlearn, and relearn” – Alvin Toffler

Opsamling og afslutning 



Henrik Køhler Simonsen

Ressource- og projektchef, PhD, MA, MBA

Kontakt

48

hks@smartlearning.dk eller hks.msc@cbs.dk

Tel: 3615 4666 / 2065 6431

Skype-ID: henrik_kohler

LinkedIn

mailto:hks@smartlearning.dk
mailto:hks.msc@cbs.dk
http://www.linkedin.com/in/henrikkohlersimonsen
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