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Hvor får vi viden fra? 

Hvilke pædagogiske eksperimenter og læringsaktiviteter sætter 
vi i spil ved hjælp af metoder, læremidler og læringsmiljøer for at 
stimulere læreprocesser – og hvad skal viden anvendes til? 
 
 
Perspektiv på læreruddannelsens opgave 
 
Som læreruddanner uddanner man studerende i en 
uddannelseskontekst med henblik på fremtidigt at kvalificere 
deres virke i en professionskontekst, der har som mål at 
stimulere børn og unges lære- og dannelsesprocesser i en 
lærings- og dannelseskontekst 
 



Læreruddannelsens opgave og grundlag 

Praksisudvikling 

Praksishåndtering 

Professionsdannelse og -faglighed 

Professionsdannelse 

Professionsfaglighed 

Professionslæring 

Lærings- og dannelseskontekst 
Elevens faglige kompetencer 

Fælles Mål 

Professionskontekst 
 Fagdidaktiske kompetencer 
Folkeskolelov og Fælles Mål 

Uddannelseskontekst 
Lærerfaglige kompetencer 
Lov + Bekendtgørelse om 

uddannelsen til 
professionsbachelor som 

lærer i folkeskolen 

Dannelse 
Faglighed 

Kompetencer 
 



Eksempel – skriftlig kompetence 

Praksisudvikling 

Praksishåndtering 

Professionsdannelse og -faglighed 

Professionsdannelse 

Professionsfaglighed 

Professionslæring 

Kommunikation 
Information 
Refleksion 

Ekspression 
Argumentation 

Metodiske eksperimenter og 
didaktisk håndtering af mål, indhold, 
metoder, læremidler, organisation, 

evaluering og læringsmiljøer 

Viden om skriftsprog, 
skrivepædagogik og børns 

skriftsproglige udvikling 
Personlig skrivekompetence 

Didaktisk kompetence 
Professionsidentitet – hvorfor er 

skriftsproglig kompetence vigtigt? 

Dannelse 
Faglighed 

Kompetencer 
 



Professionslæring 

Læringsaktiviteter Metoder Læremidler Læringsudbytte 

Teoretisk tilegnelse Selvstudie, 
forelæsning, oplæg 

Artikler, lærebog, e-
bog, fysisk forelæsning, 
videoforelæsning 

Tilegnelse af faglige 
traditioner, teorier, 
begreber og metoder 

Diskussion  Dialogisk 
undervisning og 
gruppearbejder  

Fysiske uv-rum, online-
konferencer, sociale 
medier 

Kommunikere og 
argumentere om fag og 
undervisning 

Øvelse  Værkstedsarbejde, 
rollespil, praktik, 
mesterlære 

Simuleringer (fx 
pædagogiske 
computerspil) og 
værksteder 

Træning af færdigheder 
og metoder og 
håndtering af 
situationer 

Undersøgelse Feltstudier, 
projektarbejde, 
casestudier 

Forskningsartikler, 
netressourcer, empiri 
fra praksis, cases   

Selvstændig håndtering 
af problemstillinger 

Vidensproduktion Rapporter, opgaver, 
logbøger, portfolioer, 
pod- og vodcast 

Programmer til 
tekstbehandling og 
samskrivning, blogs, 
wikis  

Udvikle og udtrykke 
egen forståelse 
Producere egne 
læremidler 



Læremiddeltyper (Hansen 2010) 
Semantiske læremidler Didaktiske læremidler Funktionelle læremidler 

Tekster og artefakter 
 
Repræsenterer viden og kan 
indgå som indhold i øvelser, 
cases og projekter 

Lærings- og 
undervisningssystemer 
 
Formidler mål, indhold, 
aktiviteter og metoder 

Teknologier 
 
Faciliterer og muliggør 
læreprocesser: ideudvikling, 
informationsbearbejdning, 
produktion, præsentation, 
kollaboration, 
kommunikation 

Avisartikler, fagbøger, film, 
læringsobjekter 

Lærebogen, i-bogen, e-
bogen, pædagogiske 
computerspil 

Mind-map, 
tekstbehandling, wiki, 
blogs, læringsplatforme 

Lære i Lære i og med 
Fungerer også som 
parallellærer 

Lære med 
Facilitere rum for læring 



The medium is the message 

Nye medier og teknologier:  

• påvirker generelt vores måde at tænke, interagere, bearbejde 
viden på og kommunikere på – nye typer studerende 

• skaber nye muligheder for undervisning og læring  

• udvikler nye faglige områder og pædagogiske praksisser: 

– Nye faglige kompetencer – fx it og mediekompetence 

– Ny pædagogik – fx kollaborativ skrivepædagogik 

– Nye kontekster for professionslæring – fx professionswiki 

– Nye koblingsmuligheder mellem kontekster – fx mellem 
undervisning og praktik – studerende som 
læremiddelproducenter 

 



Ny teknologi – ny pædagogik 
 

Traditionel skrivepædagogik 

pen og papir – individuel læreproces 

 

 

Procesorienteret skrivepædagogik 

computerens skriveprogram    

kooperativ metode – arbejdsdeling 

 

Kollaborativ skrivepædagogik 

web 2.0-skriveprogram (google.docs) 

kollaborativ metode – gensidig afhængighed  

verden som modtager (wiki)    

 

Christensen og Hansen Men vi gider ikke mere 

papir,  2010 



Kollaborativ skrivepædagogik 

Eleven/ 

skrivegruppen 

Læreren 

Responsgruppen 

Eksterne læsere/skrivere 

Udvikle fælles skriveprojekt og social kontekst 

for skrivning 

 

Kollaborativ metode: informationssøgning, 

samarbejde og videndeling – sekvens af 

mentale og sociale processer   

 

Eleven producerer tekst på vej i samarbejde 

med andre og for andre 

 

Lærer/elever vejleder – lærer retter 

 

Nettet og web 2.0 som ressourcer for 

information, samarbejde og distribution 

 

Wikien, bloggen. 

 



Professionswiki 

Danskprojektet Kanon i praksis  



Professionswiki 

Tom Steffensen, UC Sjælland: 

 

• Genre: en professionswiki kan bruges som en dynamisk opgavebank (dvs. 
ikke som et leksikon – her er autoritative kilder bedre)  

• Andre studerende kan bygge videre på det professionstema, vi her har 
grundlagt .  

• Andre fag kan opbygge tilsvarende professionstemaer – og måske kan 
konstruktion af wikitekster bruges som omdrejningspunkt i et tværfagligt 
samarbejde.  

• Siderne skal være brugbare som inspiration for praktikforløb og 
opgaveskrivning. Det betyder nok også, at der skal føres en vis 
kvalitetskontrol.  

 



Studerende som læremiddelproducenter 
• Danskstuderende, 1. årgang 

Studiemønster ”Fiktion, dannelse 
og litteraturpædagogik” 

• Didaktisk læremiddel Ingelise 
Moos: Fra en anden klode, DLF 

• Udformning af en webside,  

 der supplerer og  

 understøtter materialet.  
 
Rikke Christoffersen,  
UC Syddanmark 



Læremidler i læreruddannelsen 
Koblede kontekster  



Mål 

• at kvalificere den studerendes færdighed i at 
producere digitalt læremiddel til danskfaget på 
baggrund af fagdidaktiske overvejelser 

 

• at kunne producere og anvende digitale læremidler 
som et læringsrum (den studerendes egen 
læreproces) 

 

• at kunne producere og anvende digitale læremidler 
som et undervisningsrum (til brug i praktikken) 

 

• at kunne producere og anvende digitale læremidler 
som et kommunikationsrum (kommunikation og 
samarbejde med kolleger og forældre) 

 



Professionslæring 

Læringsaktiviteter Metoder Læremidler Læringsudbytte 

Teoretisk tilegnelse Selvstudie, 
forelæsning, oplæg 

Artikler, lærebog, e-
bog, fysisk forelæsning, 
videoforelæsning 

Tilegnelse af faglige 
traditioner, teorier, 
begreber og metoder 

Diskussion  Dialogisk 
undervisning og 
gruppearbejder  

Fysiske uv-rum, online-
konferencer, sociale 
medier 

Kommunikere og 
argumentere om fag og 
undervisning 

Øvelse  Værkstedsarbejde, 
rollespil, praktik, 
mesterlære 

Simuleringer (fx 
pædagogiske 
computerspil) og 
værksteder 

Træning af færdigheder 
og metoder og 
håndtering af 
situationer 

Undersøgelse Feltstudier, 
projektarbejde, 
casestudier 

Forskningsartikler, 
netressourcer, empiri 
fra praksis, cases   

Selvstændig håndtering 
af problemstillinger 

Vidensproduktion Rapporter, opgaver, 
logbøger, portfolioer, 
pod- og vodcast 

Programmer til 
tekstbehandling og 
samskrivning, blogs, 
wikis  

Udvikle og udtrykke 
egen forståelse 
Producere egne 
læremidler 
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