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Om undervisningsvejledningen

Undervisningsvejledningen giver information, støtte og inspiration til at kvalificere de 
mange valg, som læreren, i samarbejde med sin leder og sine kolleger, tager i sin praksis. 
Den informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som vedrører 
undervisningen i faget, og den støtter ved at forklare og eksemplificere centrale dele af 
fagets indhold. Endelig giver undervisningsvejledningen inspiration til og understøtter 
tilrettelæggelse af undervisning i faget på basis af fagets formål, mål og læseplan. Vejled-
ningen beskriver forskellige mulige valg i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen 
af undervisningen. I forbindelse med disse beskrivelser bidrager den til at synliggøre 
forskellige veje i tilrettelæggelsen af undervisningen, bl.a. ved at lægge op til diskussion af 
potentialer og begrænsninger i forskellige former for undervisningspraksis. Undervisnings-
vejledningen er skrevet med henblik på, at den kan anvendes som et opslagsværk for 
læreren.
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Elevernes alsidige udvikling

Arbejdet med medier bidrager til at fremme elevernes alsidige udvikling ved at gøre dem 
bevidste om deres personlige udtryk på forskellige platforme, og ved at udvikle deres evne 
til at samarbejde og kommunikere med andre, både lokalt og globalt.

Gennem arbejdet med medier udvikler elevernes deres kommunikative kompetencer og 
bliver bevidste om deres indflydelse på medieverdenen og på omverdenens indflydelse på 
dem som individer. 

Det praktiske arbejde med medieproduktioner er med til at gøre eleverne bevidste om 
deres egne evner og give dem tiltro til sig selv. Det kollaborative arbejde udvikler eleverne 
både socialt og fagligt og styrker deres evne til at skabe fælles løsninger på konkrete 
udfordringer.
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Tilrettelæggelse, gennemførelse 
og evaluering af undervisningen

En af de store udfordringer, når man skal undervise i, om og med medier, er at udvælge, 
hvilke teknologier, platforme, medietyper, der er relevante for undervisningen af den 
pågældende elevgruppe. Det er afgørende for elevernes alsidige udvikling, at undervisnin-
gen inddrager de medier, eleverne selv bruger i deres hverdag. En konsekvens af dette kan 
være, at læreren ikke er lige så fortrolig med de valgte medier som eleverne, og i så fald må 
elevernes praksiserfaringer i højere grad inddrages og supplere lærerens faglige viden om 
medier og kommunikation.

Tilrettelæggelse
Medier er en stor del af elevernes hverdag, og dette forhold kan være en fordel for 
undervisningen. Dels er eleverne meget motiverede, og dels er der mulighed for at skabe 
forløb med autentiske modtagere lokalt eller globalt.   

Når man som lærer forbereder et forløb, kan det derfor være nyttigt at overveje, hvad 
formålet med forløbet er, før man vælger, hvilke teknologier, medier og platforme, der skal 
inddrages. 

Eleverne er aktive brugere og producenter af medier, både i og uden for skolen. Men de er 
ikke nødvendigvis bevidste i deres medieproduktion eller i stand til at forholde sig kritisk til 
andres medieprodukter. Der kan være langt fra elevernes intuitive brug af medier til deres 
bevidsthed om dem, og ligesom i alle andre fag, er der stor forskel på elevernes forudsæt-
ninger for at kunne skabe, bruge og forholde sig til medier. 

Valgfaget veksler mellem elevernes egenproduktion og deres analyse af medieprodukter. 
De to kompetenceområder supplerer hinanden, og det er derfor vigtigt, at undervisningen 
tilrettelægges som en vekselvirkning mellem produktion og analyse. Undervisningen kan 
tage udgangspunkt i ét kompetenceområde, fx at eleverne skal skabe et medieprodukt, og 
undervejs inddrage det andet kompetenceområde, fx at de skal forholde sig til et professio-
nelt produkt, for igen at vende tilbage til produktionen og forbedre deres egen mediepro-
duktion. 

Refleksionsspørgsmål til tilrettelæggelse af undervisningen:
• Hvilke medier er repræsentative for det formål, der er for undervisningen? 

Hvilke medier er relevante for elevgruppen? 

• Hvordan kan forløbet tænkes ind i nogle sammenhænge, hvor medieproduktio-
nerne har en reel funktion?
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Valg af indhold
De elever, der har valgfaget, har formentlig en særlig interesse i medier, og det er oplagt at 
planlægge forløb ud fra elevernes umiddelbare interesse. Interessen kan fx være teknolo-
gisk, kommunikativ, æstetisk eller samfundsmæssig. Medielandskabet er komplekst, og 
både de teknologiske muligheder og den måde, vi bruger medierne på, er smeltet sammen 
på kryds og tværs af genrer, formål, platforme og teknologier. En hensigtsmæssig planlæg-
ning af et forløb vil derfor være at formulere et formål med forløbet, der giver mest mening 
ud fra den pågældende elevgruppe og de aktuelle muligheder. Nogle gange er der oplagte 
samfundsmæssige forhold, der er højaktuelle, andre gange er det nogle lokale problemstil-
linger eller elevernes egen medieadfærd, der skal være i fokus.

Arbejdsformer i faget
Kernen i faget er elevernes selvstændige arbejde, hvorfor det er vigtigt at skabe plads til, at 
eleverne får ejerskab til medieproduktionerne. Det kan man eksempelvis gøre ved, at de 
selv udvikler idéer ud fra en given problematik eller opgave, og ved at de er selvstyrende 
undervejs i forløbet. 

Læreren kan vælge mellem forskellige didaktiske måder at arbejde på. Det kan eksempelvis 
fx være med udgangspunkt i en zig-zag-struktur (Tufte i Gissel, 2016), hvor man tager 
udgangspunkt i, at eleverne selv skal indgå i en medieproduktion og derefter inddrage fx 
professionelle medieprodukter, som eleverne kan blive inspireret af, hvorefter de igen 
vender tilbage til deres egen medieproduktion. Denne bevægelse mellem analyse og 
produktion fortsætter, indtil produktet er færdigt.

 En anden arbejdsform er Teaching-Learning-Cycle (Mailand, 2007). Teaching-Learning-Cyc-
le er bygget op i faser. I 1. fase opbygger lærer og eleverne i fællesskab viden om et 
relevant felt, fx om en bestemt genre eller kommunikationssituation, i 2. fase analyseres en 
modeltekst, i dette tilfælde et medieprodukt, under lærerens ledelse. I den 3. fase skaber 
elever og læreren i fællesskab et produkt, og i den sidste fase producerer eleverne individu-
elt eller i mindre grupper et medieprodukt. 

Læreren kan også vælge en scenariebaseret tilgang (Hanghøj m.fl., 2017) med udgangs-
punkt i en mere eller mindre autentisk situation eller udfordring, der skal belyses eller løses. 
Denne tilgang kan også bruges, selvom der ikke er et reelt samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere. 

Uanset hvilken tilgang man som lærer vælger at lade sig inspirere af, er det væsentligt, at 
forløbet giver mulighed for iterative arbejdsprocesser, dvs. forløb hvor mindre øvelser bliver 
gentaget med ny viden og nye vinkler, og at eleverne får mulighed for at arbejde kreativt 
med deres egne produkter ud fra blandt andet lærerens vejledning. 

Refleksionsspørgsmål til valg af arbejdsformer:
• Hvilken lærerrolle kan du indtage i forløbets forskellige faser – hvordan kan du 

balancere mellem at være en ekspert, der instruerer, eller en facilitator, der 
vejleder?

• Hvilken arbejdsform vurderer du vil understøtte elevernes arbejdsproces bedst?

3.2
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Gennemførelse
For at udnytte elevernes motivation for at arbejde med medier og deres egne erfaringer 
med forskellige typer af medier, er det oplagt at organisere undervisningen, så eleverne får 
mest mulig indflydelse. Læreren fastsætter de overordnede rammer og mål for forløbet, 
mens eleverne selv får indflydelse på mål for de enkelte produktioner og de kriterier, 
produkterne skal evalueres ud fra (Holm Sørensen m.fl. 2017). 

Eleverne arbejder som udgangspunkt i større eller mindre grupper afhængig af opgavens 
karakter og formål. Medieproduktioner stiller store krav til elevernes evne til at samarbej-
de, men det kollaborative og de selvvalgte mål forpligter også eleverne og understøtter 
deres læring. 

Valgfagets fokus på medieproduktion fordrer, at forløbene giver tid og plads til elevernes 
selvstændige arbejde. Under medieproduktioner skal elevernes udvikle og forbedre deres 
produkt, hvilket stiller krav om, at de skal være innovative og kreative. 

Undervejs i forløbet er lærerens rolle overvejende at vejlede eleverne til at nå deres mål; at 
udfordre dem til at udvikle og forbedre deres produkter og spørge ind til deres overvejelser 
for deres valg. 

Refleksionsspørgsmål til undervisningsforløb i faget:
• Hvordan udnytter man bedst de aktuelle rammer i forhold til det valgte mål?

• Hvordan kan forløbet tilgodese en god balance mellem tid til fordybelse og 
overholdelse af deadlines?

• Hvordan kan man organisere forløbet, så der bliver en passende balance mellem 
elevernes selvstændige arbejde og lærerens vejledning?

Evaluering
De produkter, eleverne producerer i forløbet, kan være udgangspunktet for evalueringen af 
forløbet og elevernes læring. Det er væsentligt, at lærerens fastlagte mål for forløbet 
evalueres, samt at produkterne bliver vurderet ud fra eksempelvis æstetiske og funktionelle 
kriterier, som eleverne selv har været med til at formulere.

Eleverne kan inddrages i evalueringen ved en peer-feedback, hvor de giver hinanden 
konstruktiv feedback ud fra en præsentation og afprøvning af produkterne. Når eleverne 
selv har været med til at fastlægge kriterier, styrkes de som respondenter. Både elevernes 
medieproduktioner, deres processer frem mod de færdige produkter og deres samarbejde i 
grupperne kan gøres til genstand for evaluering.

Refleksionsspørgsmål til evaluering:
• Hvordan kan evalueringen organiseres, så flest mulige elever kommer til orde?

• Hvilke kriterier skal peer-feedback’en tage udgangspunkt i?

• Hvordan skal den æstetiske dimension evalueres?

3.5
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Forholdet mellem kompetencer 
og indhold

Fagets to kompetenceområder indgår i en vekselvirkning i undervisningen og understøtter 
dermed hinanden. Tanken er, at eleverne laver bedre og mere velovervejede medieproduk-
ter, hvis de samtidigt forholder sig analytisk, både til det produkt, de selv er i gang med at 
skabe, og til andres medieprodukter, som de kan blive inspireret af. 

Fagets kompetenceområder og indhold
Kompetencemålet for medieproduktion er: ”Eleven kan kommunikere med digitale medier i 
egne og fælles produktioner”. Her kan man vægte den kommunikative dimension i faget, 
enten i fakta eller fiktion, eller i blandingsgenrer. Eleverne kan altså arbejde med kunstneri-
ske udtryk, eksempelvis i en kortfilm, eller de kan arbejde med at kommunikere et konkret 
budskab til en bestemt målgruppe, eksempelvis i en reklame. 

Kompetenceområdet for arbejdet med medieanalyse er: ”Eleven kan vurdere medieprodukti-
oner i et kulturelt perspektiv”. Her kan man tage udgangspunkt i professionelle medieproduk-
ter og arbejde med, hvordan de udtrykker en intention, hvordan de indgår i en kontekst, 
hvad det betyder for forskellige modtagere og hvilke muligheder modtagerne har for at 
deltage i kommunikationen. Her arbejder eleverne mere analytisk og vurderende, og de 
øver sig blandt andet at afkode forskellige genretræk og vurdere deres betydning for det 
samlede udtryk. Eleverne kan også arbejde med at analysere deres egne produkter, enten 
som en formativ evaluering undervejs i produktionsfasen eller når produktet er færdigt. 

De fleste, der har deltaget i en produktionsproces, beskriver, at det har ændret deres måde 
at opleve, se og forstå andre medieprodukter på. Når man selv har været helt inde i 
‘maskinrummet’, bliver man en mere bevidst seer eller lytter, og man skelner mere klart mel-
lem forskellige effekter eller virkemidler. Man kan forholde sig mere reflekteret til, hvad de 
enkelte valg undervejs i processen betyder for det færdige produkt. Det er derfor vigtigt, at 
undervisningen i og med medier vægter samspillet mellem de to kompetenceområder, og at 
færdigheds- og vidensområderne inddrages på kryds og tværs i forløbene. 

Eksempel på arbejde med fagets to kompetenceområder: lydmedier
Dette eksempel illustrerer hvordan fagets to kompetenceområder understøtter hinanden, 
og hvornår forskellige færdigheds- og vidensområder kommer i spil. 

Medieproduktion
Et forløb om lyd kan med afsæt i kompetenceområdet medieproduktion fokusere på, at 
eleverne skal lave en lydproduktion. Uanset om det er en lydfortælling eller en lydreporta-
ge, kan man tage udgangspunkt i: hvem vil fortælle hvad til hvem? Hvordan fortælles det 
bedst? Disse overvejelser hører ind under arbejdet med færdigheds- og vidensområdet 
produktionsprocessen. Samtidig vil det være oplagt at inddrage området udstyrsbetjening: 
hvilket udstyr understøtter bedst formålet? Kan man optage på sin telefon? Er det nødven-
digt med eksterne mikrofoner? Herefter fordeles rollerne: hvem påtager sig hvilke funktio-
ner? 
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Medieanalyse
Ovenstående overvejelser handler om medieproduktion, men undervejs i produktionen vil 
det være relevant at inddrage færdigheds- og vidensområder fra kompetenceområdet 
medieanalyse: Man kan eksempelvis  overveje, hvem man kommunikerer til under området 
kommunikation. Det er også vigtigt at overveje, om man vil have brugerne til at gøre noget 
konkret eller opleve noget bestemt, og det hører under området medieadfærd. Når eleverne 
drøfter, hvordan det færdige produkt skal distribueres, arbejder de inden for området 
mediedesign, og de vil formentlig også overveje, hvilken kulturel kontekst, deres produkt 
bliver en del af, og det hører under mediekultur. 

Når produktionen er afsluttet, og forløbet skal evalueres, vil det være oplagt at bruge de 
overvejelser, eleverne har haft under produktionen som udgangspunkt for både at evaluere 
det færdige medieprodukt og elevernes læring. Det styrker autenticiteten, hvis mediepro-
duktet kan blive afprøvet på andre elever, forældre eller interessenter fra lokalområdet. 
Deres feedback på anvendeligheden kan være en del af evalueringen.

Eksempel på arbejde med medieanalyse: sociale medier
Her illustreres hvordan undervisningen kan tilrettelægges med udgangspunkt i et kompe-
tenceområde, og hvornår forskellige færdigheds- og vidensområder kommer i spil.

Hvis læreren med udgangspunkt i kompetenceområdet medieanalyse vælger, at eleverne 
skal arbejde med kommunikation på sociale medier, kan forløbet indledes med at analysere 
nogle udvalgte opslag og debatter. Opslagene kan vælges fra de platforme, eleverne selv 
bruger uden for skoletiden eller fra platforme, som eleverne er mindre fortrolige med. 
Gennem analysen får eleverne større indsigt i, hvilke modaliteter afsenderen har valgt, og 
hvordan de enkelte modaliteter bruges. De arbejder dermed med området medieæstetik. 
Analysen kan give anledning til en diskussion af nogle af de etiske normer og lovmæssige 
problemstillinger, opslaget berører.  Eksempelvis hvilken adfærd producenten af opslaget 
har, og hvilke handlemuligheder brugeren har ud fra opslaget. Her arbejder man med 
området medieadfærd, der leder frem til, at eleverne bedre kan vurdere den pågældende 
mediekultur.

Progression 
Når både valg af indhold og teknologier tager udgangspunkt i elevernes hverdag, starter 
undervisningen på et niveau, hvor eleverne har kendskab til og erfaringer med stoffet. Det 
er derfor oplagt, at undervisningen jf. Blooms taksonomi sigter mod, at eleverne kan 
foretage bevidste valg, når de selv skal udtrykke sig i og med medier, og at de kan diskutere 
og vurdere forskellige medieprodukter. Der er altså en progression fra kendskab via 
anvendelse og erfaring hen imod vurdering. 

En anden måde at arbejde med progression på er, at man tager udgangspunkt i enkle 
produktioner med færre modaliteter, og i løbet af undervisningen udvider til mere kom-
plekse produktioner med flere modaliteter. Hvis eleverne fx skal arbejde med fiktion og 
filmmediet med fokus på filmiske virkemidler, kan forløbets første aktivitet være en mere 
lukket opgave, hvor eleverne skal indspille en kort sekvens eller en enkelt scene. Oplægget 
kan være en konkret situation med ingen eller få replikker. Produktet skal ikke redigeres og 
må maksimalt vare 1 minut. Senere i forløbet kan man stille en mere åben opgave, hvor 
eleverne skal producere en kortfilm med få scener, eksempelvis filme en stemning eller 
illustrere en følelse. Til sidst i forløbet kan eleverne blive udfordret med længere produktio-
ner, som for eksempel en trailer til en bog, de har læst eller en billedserie til en kort tekst, 
hvor de i højere grad selv skal udvikle et multimodalt produkt baseret på deres egne idéer.
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Almene temaer 

Samarbejde på tværs
På en del skoler udbydes valgfagene på tværs af klasser og nogle gange også årgange, 
hvilket giver særlige muligheder og udfordringer for undervisningen.

Det elevstyrede samarbejde er meget forpligtende i undervisningen, og det stiller store 
krav til elevernes sociale kompetencer, herunder deres evne til at kommunikere og 
samarbejde med hinanden. Det er derfor centralt, at læreren fra starten hjælper eleverne 
med at opstille gode retningslinjer for samarbejdet, og hjælper eleverne til at lære hinanden 
at kende.

Åben skole
Samarbejde med foreninger, organisationer og virksomheder uden for skolen kan gøre 
undervisningen mere autentisk, hvilket både motiverer eleverne og styrker rammen for de 
enkelte forløb. Med et valgfag som medier er det oplagt at finde samarbejdspartnere uden 
for skolens eget område. De fleste skoler har organisationer eller virksomheder, der 
arbejder med og i medier, i deres nærområde. Det kan være en lokalavis eller en radiostati-
on, men det kan også være virksomheder, der benytter markedsføring; kommunen der 
kommunikerer på sociale medier og hjemmesider eller mindre foreninger, der ligefrem har 
brug for hjælp til oplysning eller markedsføring. 

Forløbet kan være en kombination af besøg hos samarbejdspartneren, fx for at se hvordan 
hverdagen ser ud der, og hvordan de løser forskellige opgaver, og arbejde på skolen med at 
løse en konkret problemstilling. Her kan samarbejdspartnere være med som eksperter, der 
videregiver deres viden og erfaringer, og/eller være med til at give feedback på mediepro-
dukterne sidst i forløbet.
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Tværgående emner 

En fordel ved valgfag er, at eleverne selv har valgt dem og derfor oftest er ret motiverede. 
Da valgfaget har relativt få timer, kan der være gode grunde til at lade faget indgå i 
samarbejde med nogle af skolens øvrige fag eller med eksempelvis understøttende 
undervisningstilbud.

Emneopgaver, temauger, projektopgaven  
Medieproduktioner er tidskrævende, og det er vigtigt, at eleverne både arbejder med 
formen og de tekniske aspekter, men også at de får tid til at sætte sig ind i det indhold, de 
eventuelt skal formidle i deres medieproduktion. Det kan derfor være en god idé at 
valgfaget inddrages, når eleverne skal lave præsentationer i andre fag, eller hvis de skal lave 
produkter til temauger, projektopgaven eller lignende. 

Tværfaglige forløb med skolens øvrige fag 
Både danskfaget og billedkunst har kompetenceområder, der handler om at kunne udtryk-
ke sig og kommunikere i billeder. Disse faglige områder passer fint med ‘multimodale 
virkemidler’ og ‘medieæstetik’ fra valgfaget mediers færdigheds- og vidensområder. Dette 
faglige fællesskab er oplagt at udnytte til tværfaglige forløb, der har fokus på for eksempel 
kommunikation, visuelle effekter, filmiske virkemidler og billedbehandling. 

Et forløb i samarbejde med historie og samfundsfag kan have fokus på mediernes indflydel-
se på demokratiet; en vinkel kan være, hvordan forskellige medier gennem tiden har givet 
mennesker bedre muligheder for at tilegne sig viden og selv at ytre sig. Forløbet kan i et 
historisk rids introducere til alt fra Gutenbergs opfindelse af trykpressen, der gjorde det 
muligt at masseproducere det skrevne ord, over Graham Bells første udgave af telefonen, 
der gjorde det muligt for folk at kommunikere hurtigt med hinanden, til vores samtid og de 
teknologiske muligheder vi har i dag. 

Sprogfagene har også meget til fælles med valgfaget medier. For eksempel skal eleverne i 
engelsk arbejde inden for kompetenceområdet ‘kultur og samfund’, hvor de skal kunne 
“indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier”. Eleverne kan både kommunikere 
med folk fra andre lande via medier, og de skal kunne anvende forskellige medier på 
engelsk. Det er altså oplagt, at eleverne bruger valgfaget til at fordybe sig i at lave mere 
ambitiøse medieprodukter, hvor de både bruger deres viden om medieprodukter og 
udfordres sprogligt.
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Tværgående temaer og  
problemstillinger

Sproglig udvikling
Mundtlighed: tale og lytte 
I valgfaget arbejder både elever og lærere hele tiden kommunikativt. Indholdet i faget 
handler i høj grad om, at eleverne selv forholder sig til hensigtsmæssig kommunikation, 
både når de selv skaber medieprodukter, og når de forholder sig til andre produkter. 
Arbejdsformen i faget kræver stort samarbejde, og dermed styrkes elevernes mundtlighed i 
selve processen. 

Skriftlighed: læse og skrive
I en medieproduktion arbejder man ofte med skriftlige kilder, dels når der skal researches 
på indhold og baggrundsviden, og dels når idéer skal præsenteres og videreformidles. Hvis 
en gruppe skal arbejde med at lave en reklamekampagne, skal de først indhente viden om 
det produkt, der skal reklameres for. Det kan være fra kilder, der bruger statistikker og 
tabeller, eksempelvis en rapport eller en varedeklaration. Produktionsfasen starter med, at 
de laver et forslag, der både benytter tekst, skitser og modeller, til en kampagne, som de 
skal præsentere for deres kunde. Både når de researcher og selv skaber medieprodukter, 
skal de altså forholde sig til forskellige kilder, ligesom de skal vælge, hvilken genre, de selv 
vil bruge til at udtrykke sig i.

Refleksionsspørgsmål til sproglig udvikling i faget:
• Hvordan kan der arbejdes bevidst med elevernes læse- og skrivestrategier 

undervejs i forløbet?

• Hvordan kan læreren understøtte elevernes sproglige udvikling, eksempelvis i 
forbindelse med deres samarbejde med andre?

It og medier
Som det fremgår af læseplanen indgår it og medier som en selvfølgelig og integreret del af 
undervisningen i valgfaget. I det tværgående tema arbejdes med fire elevpositioner:

• Eleven som kritisk undersøger

• Eleven som analyserende modtager

• Eleven som ansvarlig deltager

• Eleven som målrettet og kreativ producent.

7
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I medier arbejder eleverne i en vekselvirkning mellem at være analyserende modtager af 
medieproduktioner og at være målrettet og kreativ producent af samme. De lærer at 
analysere digitale medieproduktioner med varierede multimodale udtryk på forskellige 
digitale medieplatforme. De får kendskab til den relevante digitale teknologi, så de kan 
udarbejde målrettede og kreative medieudtryk.

Eleverne arbejder også som kritiske undersøgere. Når man arbejder med medier, er det en 
forudsætning, at man har lavet grundig research inden for det stof og tema, man arbejder 
med eller vil formidle. Den kritiske undersøgelse kan endda blive en del af selve mediepro-
duktet, hvis man eksempelvis vælger at arbejde med den deltagende dokumentargenre 
med en synlig journalistisk hovedkarakter, der undersøger en sag. 

Endelig giver fagets fokus på kommunikationskompetencer og medieadfærd eleven 
mulighed for at agere som ansvarlig deltager i et digitalt og multimodalt mediebillede. 

Eleverne arbejder som analyserende modtagere, når de skal afkode andres budskaber, 
værdier, holdninger og intentioner. 

Innovation og entreprenørskab
Arbejdet med det tværgående tema innovation og entreprenørskab består af fire dimensio-
ner:

• Handling

• Kreativitet

• Omverdensforståelse

• Personlig indstilling.

I faget arbejdes der med innovation og entreprenørskab, når eleverne på baggrund af 
forskellige typer af opgaver selv skal opstille problemstillinger og løsningsforslag. Nogle 
forløb kan være inspireret af, eller ligefrem aftalt med interessenter i lokalområdet, som 
ønsker en løsning på et bestemt problem. Eleverne skal ud fra oplægget udarbejde produk-
ter, der kan bidrage til løsning af problemerne. Problemerne kan handle om en forenings 
behov for nye medlemmer, og elevgruppen skal på baggrund af en analyse af problemet 
skabe en kampagne, der kan give foreningen mere omtale, eller de skal programmere en 
app eller en hjemmeside, foreningen kan bruge til at blive mere synlige eller brugervenlige. 
Undervejs får gruppen feedback på deres produkt og vejledning til forbedring og justering 
af deres produkt. I forløbet sættes der fokus på at opbygge elevernes tro på at kunne løse 
problemstillinger. Når produktet er lavet færdigt, skal det prøves af og implementeres i 
foreningens videre arbejde. 

Refleksionsspørgsmål til innovation og entreprenørskab:
• Hvordan kan forløbet designes så der bliver mulighed for at lave autentiske 

forløb i samarbejde med lokale interessenter?

• Hvordan kan forløbene designes så der bliver bedst mulig plads til de tidskræ-
vende udviklingsfaser?

7.3
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Tilpasning af undervisningen til 
elevernes forudsætninger

Ligesom i alle andre fag oplever lærerne, at der er stor forskel på elevernes forudsætninger, 
erfaringer og viden, men langt de fleste elever er som udgangspunkt meget positive over 
for medierne og deres muligheder. 

Når man arbejder med medieproduktioner, er der mange forskellige typer af opgaver, og de 
varierer i kompleksitet og sværhedsgrad, hvilket giver gode muligheder for at arbejde 
differentieret med faget. Eleverne er ovenikøbet ofte gode til selv at fordele arbejdsopga-
verne efter interesser og forudsætninger. Det er væsentligt at læreren er bevidst om 
gruppedannelser og opgavefordeling for at sikre, at den enkelte elev også bliver udfordret 
og får mulighed for at lære nye områder at kende. 

De lidt større produktioner har mange forskellige faser, og det betyder, at intensiteten for 
den enkelte elev varierer meget. Hvis man for eksempel er klipper på et filmprodukt, 
kommer man måske først på banen sidst i forløbet, og hvis man er fortælleren, er ens 
arbejde fuldført, når optagelserne slutter. Et forløb kan sagtens have plads til sådan en 
perifer deltagelse, som for nogle elever kan være en kærkommen chance for at iagttage de 
andre. Perifer deltagelse er et vilkår ved komplekse og længerevarende produktioner. 
Læreren må derfor overveje forskellige aktiviteter, som eleverne kan arbejde med, når det 
ikke er påkrævet, at de er deltagende på den fælles produktion.

På nogle skoler er der mulighed for at vælge valgfaget i flere perioder i træk. Det er i disse 
tilfælde vigtigt, at læreren bygger videre på den viden og de færdigheder, eleven allerede 
har opnået. En måde at udfordre eleverne på kan være at give dem mulighed for at lave 
større produktioner eller at give dem mere ansvar i medieproduktionerne. På den måde kan 
deres erfaringer fra tidligere produktioner komme de ”nye” elever til gode, og de kan selv 
gentage nogle af de processer, de tidligere har interesseret sig for. 
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