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Tag med ud i Dansklandskabet!
 
Af LouISe TuBorgh (TekSTforfATTer, kommunIkATIonShuSeT refLekT)

Fleksibilitet er nøgleord
Selvom Dansklandskabet som udgang-
spunkt er 100 procent digitalt, kan 
systemet uden problemer benyttes i 
samspil med trykte lærebøger, hvis der 
for eksempel er rift om it-lokaler og 
computere på din skole.

Faktisk er fleksibilitet kendetegnende 
for systemet. Eksempelvis består Dansk-
landskabet af to dele, der kan bruges i 
forlængelse af hinanden eller hver for 
sig.
- Undervisningssystemet kan bruges på 
alle fire klassetrin eller særskilt i enten 
1.-2. klasse eller i 3.-4. klasse. Hver del 
kan stå alene, og du kan derfor sagtens 
introducere systemet i 3. klasse, 
siger Steen Thomasen og forklarer, at 
forlaget har valgt denne løsning, fordi 
mange skoler bruger forskellige un-
dervisningsmetoder i indskolingsfasen 
og på mellemtrinnet, ligesom klassens 
lærerteam ofte bliver udskiftet.
- Vi ønsker på ingen måde at diktere, 
hvornår og hvordan undervisningssys-
temet skal bruges, pointerer forlag-
schefen.

Brugerdrevne forbedringer
Uanset hvilket klassetrin, du bruger 
Dansklandskabet på, kan du altid 
tilgodese dine elevers forskellige faglige 
niveauer. 
- Det digitale undervisningssystem 
udfordrer både stærke og svage elever. 
Opgaverne kan nemlig løses på flere 
niveauer, og du har derfor rig mulighed 
for at differentiere din undervis-
ning. Desuden synes de fleste elever 
heldigvis, det er sjovt at lære gennem 
computeren, og det har ofte en positiv 
indflydelse på deres læringskurve, 
forklarer Steen Thomasen og gør 
opmærksom på, at også klasseunder-

visningen drager fordel af de digitale 
landvindinger.
- Dansklandskabet kan bruges med et 
interaktivt whiteboard. Det betyder ek-
sempelvis, at du kan stå ved tavlen med 
front mod dine elever og introdu-
cere dagens tur i Dansklandskabet, in-
den dine elever begiver sig af sted, lige-
som dine elever kan præsentere deres 
arbejde for hinanden. Har din skole 
intet interaktivt whiteboard, kan du 
dog også bruge en traditionel fremviser 
og et lærred, siger Steen Thomasen.

Han tilføjer, at et andet stort plus ved 
digitaliseringen er, at undervisnings-
systemet i modsætning til en trykt bog 
løbende kan forbedres. Noget forlaget 
gerne vil have hjælp til.
- Dansklandskabet er blevet til gennem 
brugertest og dialog med både lærere 
og elever, og folkeskolens behov vil 
fortsat være i fokus. Derfor modtager 
vi også gerne feedback over mail eller 
gennem systemets supportfunktion, 
slutter Steen Thomasen. 

Hvad koster det?
Alle kan få et gratis prøveabonnement i 
tre måneder på www.alinea.dk. 
Et års adgang til Dansklandskabet for 
alle skolens 1.-4. klasser koster 4.000 
kroner.
Et års adgang til Dansklandskabet for 
alle skolens 1.-2. eller 3.-4. klasser 
koster 2.500 kroner.

Hvordan får jeg adgang?
Når du har tegnet et prøveabonnement 
eller abonnement, er dit login og din 
adgangskode til Dansklandskabet 
identiske med de koder, du bruger på 
Skolekom.dk.

Dansklandskabet er Danmarks første 
digitale danskundervisningssystem, der 
træner både læsefærdigheder, skriftlig 
kunnen og sproglige evner hos elever i 
1.–4. klasse. her er det sjovt at lære, og 
der er plads til alle. uanset fagligt ståsted.

Bliv klogere på internettets færdsels-
regler hos Netcaféens Rasmine Ram, 
lad kroens Baron von Lyvegøj – som dog 
har lagt trangen til at fortælle usand-
heder på hylden – øse af sin viden om 
teksters komposition, eller træn begyn-
derlæsefærdigheder med Kanonkongen 
Kaj i ABCirkus. Det er blot nogle af de 
oplevelser, der venter dine elever, når 
du slipper dem løs i det digitale under-
visningssystem Dansklandskabet. Her 
er målet at servere faglige udfordringer 
på en måde, der motiverer og engagerer 
eleverne.

- Dansklandskabet er danskundervis-
ning for elever i 1.-4. klasse og er udvik-
let med afsæt i Undervisningsministe-
riets fælles mål og trinmålene for disse 
klassetrin. Dansklandskabet indeholder 
ca. 500 opgaver fordelt på 26 virtuelle 
lokaliteter og kan derfor som det første 
digitale undervisningssystem bruges 
uden supplerende støtte fra trykte læse- 
og lærebøger. Systemet øver nemlig 
både læse-, stave- og skrivefærdigheder, 
selvom træning i form- eller skråskrift 
dog fortsat må klares ved hjælp af pen 
og papir, fortæller forlagschef hos Alinea, 
Steen Thomasen, der sammen med 
mange andre engagerede medarbejdere 
har bidraget til udviklingen af Dansk-
landskabet, siden forlaget Alinea for to 
år siden vandt opgaven om at udvikle 
det digitale undervisningssystem i en 
konkurrence udskrevet af Undervis-
ningsministeriet.

Alina har netop udgivet et nyt digitalt danskundervisningssystem. 
Da det ved redaktionens afslutning ikke var færdigredigeret, har vi ikke kunnet lave en 
anmeldelse, men har valgt den lidt usædvanlige fremgangsmåde at bede forlaget beskrive 
materialet. Dette for at få beskrevet noget af det nyeste på markedet i dette temanummer. (red)


