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Der var engang, hvor diktat var dansktimens store prøvelse. Hvor 

regnearter blev perfektioneret med terperi i anden potens. Og 

hvor kongerækken var kronjuvelen i den almene dannelse. Men 

den danske grundskole skal kunne noget andet nu, end dengang 

farfar var barn. 

Den verden, vores børn lever i, stiller andre krav end dem, tidligere 

generationer kunne repetere sig til. Dagens skoleelever har brug 

for kompetencer inden for kreativ tænkning og problemløsning, 

uanset om vi taler matematisk, sproglig eller en helt tredje 

kunnen. Men hvordan gør skolelærere undervisningen aktuel og 

relevant i dag?

Det kommer 40 forskere, praktikere og læremiddeludviklere 

med deres bud på i Håndbog i scenariedidaktik. Forfatterne 

præsenterer og diskuterer de praktiske og didaktiske erfaringer 

fra en lang række undervisningsforløb i alle grundskolens fag og 

til alle alderstrin. Fælles er troen på, at børn og unge lærer bedre 

ved at handle i virkelighedsnære eller forestillede scenarier. 

Forfatterne insisterer således på at trække konkrete pro-

blemstillinger ind i klasselokalet og sende eleverne ud i skolens 

omverden – så de ikke kun lærer om retstavning, regnearter og 

kongerækker, men også får erfaringer som kommunikationsfolk, 

ingeniører og byplanlæggere.
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