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Indledning 
Denne rapport handler om digitale koblinger. Didaktiske synkrone online koblinger mellem 

skole og omverden. Koblingerne er didaktiske fordi det handler om læring og undervisning, 

de koblinger vi har arbejdet med har desuden været synkrone og digitale. Koblinger kan også 

være asynkrone, ikke-digitale og ikke-didaktiske. Et eksempel kan være at X skriver et brev 

til sin ven Y. På den måde kobler X sig til Y’s verden og bliver en del af den. Mediet er 

analogt (et brev) og det handler ikke om at X skal lære Y noget (didaktik) men at der venner, 

der gerne vil kommunikere (eller X vil i hvert fald). X etablerer med andre ord en 

kommunikation (også selvom Y ikke åbner brevet). Kun hvis X sender brevet, men det aldrig 

når frem, sker der ingen kobling mellem X og Y i dette eksempel. Problemet med koblinger er 

at de er afhængige af en masse uden om dem selv.  

 

Koblinger er med andre ord porøse. Der kan let ske, ikke afkoblinger, men udeblivelse af 

koblinger. I tilfældet med online, synkrone koblinger kan der ske det at den nødvendige 

forbindelse, et net, ikke er oppe eller tilstrækkeligt kraftigt. Når en kobling samtidig har – 

eller skal have når der er tale om skoler – en didaktisk funktion øges kompleksiteten og 

farerne atter. Klar forståelse af intentionen med koblingen er helt nødvendigt – og en gensidig 

overenskomst mellem to eller flere koblingspunkter er nødvendig. Denne rapport beskriver de 

teoretiske og praktiske resultater, der er kommet ud af at arbejde med synkrone, online 

koblinger mellem en uddannelsesinstitution/skole og et sted i dennes omverden. 

 

Arbejdet har været en del af projektet ”Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem 

velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland”, der har 

været støttet af midler fra den Europæiske Regionalfond samt puljen for praksisnær 

innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet beskrives lidt nærmere 

under afsnittet om baggrund og kontekstualisering. 

 

Empirien til dette projektet stammer mange steder fra. Sådan er det altid – blot er det ikke 

altid tydeligt, at det forholder sig sådan. Vores empiri stammer fra tidligere og nuværende 

projekter, hvor vi har arbejdet med at koble eksempelvis en klasse med en anden 

læringskontekst eller en underviser, der befinder sig fysisk et andet sted. Den stammer også 

fra litteraturstudier, primært international forskning på området – forskning som også vil blive 

diskuteret i rapporten. Hovedparten af empirien, læseren vil møde i rapporten, stammer dog 

fra et arbejde mellem forskningsprogrammet Educationlab på University College Sjælland og 

Ørestad Skole på Amager. 

 

Ørestad Skole har en vision om at være en virtuel-æstetisk skole og vores arbejde med dem 

har været fokuseret mod at udvikle og afprøve designs for, hvordan en skole med brug af 

synkrone digitale teknologier kan koble sig tæt på skolens omverden. Centralt for forståelsen 

af innovationsprojektet har været ”det virtuelle læringsrum/det virtuelle klasseværelse”, der 

har haft fokus på at udvikle virtuelle og æstetiske læringsformer. Digitale teknologier har 

været anvendt til at skabe nogle anderledes læringsmiljøer, som ikke ville være mulige at 

konstruere uden disse synkrone teknologier. 

 

Konkret har vi i dette innovationsprojekt været optaget af at udvikle modeller for, hvordan 

skole og undervisning digitalt kan koble sig til omverdenen. Derfor har vi i projektet udviklet, 

afprøvet og evalueret konkrete didaktiske designs (undervisningsforløb) i forskellige skolefag, 

der indeholder aktiviteter, som kan eksemplificere mulighederne for en skoles kobling til 
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skolens omverden. Vi har endvidere udviklet en række didaktiske principper, som vil kunne 

bruges af lærerne som planlægnings- og refleksionsværktøjer for et videre arbejde med at 

udvikle virtuelle læringsmiljøer, der kobler skoler og skolers læringsrum med omverdenen. 

 

Men hvorfor så overhovedet arbejde med at koble skolen med skolens omverden? Koblinger 

gør nye læringsrum mulige, nye læringsadgange og nye måder at lære på mulige. Samtidig er 

det også et bud på at læse ideen om ”den åbne skole” på en anden måde, end den er forstået i 

den nye reform for folkeskolen. Vi foreslår kobling og ikke inddragelse. Kobling er inddrager 

som minimum to kontekster – det kan være mellem en klasse, der kobler sig på en forfatter og 

i 10 minutter diskuterer en bog, klassen har læst. Det kan være når to klasser kobler sig til 

hinanden og laver undervisning sammen, nye grupper osv. Men reformen forstå skolens 

åbenhed på en lidt anden måde. Lad os se lidt nærmere på det. 

Skolen er åben! 
I skolereformen nævnes under punktet/indsatsområdet ”den åbne skole”, at skoler skal i 

højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale 

idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet 

skal bidrage til at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund” 

(UVM). Vi har taget udgangspunkt i dette ønske om at åbne skolen for omverdenen og stillet 

spørgsmålet: ”Hvordan kan online, synkrone teknologier understøtte kravet om at åbne skolen 

for omverdenen, og hvordan kan disse teknologier bidrage til at skabe nogle nye læringsrum, 

som igen fører til anderledes læreprocesser”? Når skolen/klassen kobler digitalt med 

omverden, udvides denne til ikke kun at omfatte det lokale. Hele verden kan i princippet 

tilgås som koblingsmulighed. 

 

Kravet om at åbne skolen op for omverdenen stiller nogle krav til de nuværende strukturer i 

skolen. Denne vending stiller krav til både elev- og lærerroller, til at undervisningens indhold 

og de aktiviteter, der foregår, knytter an til ”noget” uden for klasseværelset. Dette er en 

udfordring for lærere, elever og skolen, men kan også, som vi viser i denne rapport, føre til 

nye læringsmiljøer, nye måder at samarbejde og undervise på – og til nye, anderledes 

læreprocesser. 

 

Desuden skal denne omverden, som skolen skal åbne sig imod, være indstillet på skolens 

ambitioner om åbning. Der skal arbejdes med at lokalisere strategiske steder, som er 

kendetegnet ved at kunne føre til en anderledes læring hos eleverne.  

Baggrund og kontekstualisering 
Forskningsprojektet LUG (Læring uden grænser) er et innovationsprojekt med deltagelse af 

University College Sjælland og RUC samt virksomheder, brugerorganisationer og borgere i 

Region Sjælland. Projektet har forsket i, udviklet og formidlet ny viden om, hvordan synkrone 

læringsmiljøer inden for fire forskellige teknologi- og kompetencefelter kan anvendes til gavn 

for uddannelsesinstitutioner, myndigheder og borgere i Regionen. Formålet har været 

udvikling og formidling af ny viden om, hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form 

af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring i Region Sjælland.  

 

Projektet har overordnet bestået af fire delprojekter, hvoraf denne rapport har været en del af 

delprojekt B. Delprojekt A og B har undervejs arbejdet sammen, idet der har været 

overlappende faglige interesseområder. Særligt det forløb, der beskrives i denne rapport har 

arbejdet sammen med folk fra Delprojekt A. Der har ikke her været et samarbejde med 
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delprojekt C og D undervejs i projektperioden. De to delprojekter A og B havde følgende 

ordlyd knyttet til sig: 

 

Delprojekt A har forsket i og udviklet en regionalt orienteret MOOC, som udbyder gratis 

efter- og videreuddannelse målrettet medarbejdere ansat i virksomheder med fokus på 

velfærdsydelser i Regionen. 

 

Delprojekt B har udviklet viden om, hvordan synkrone læringsmiljøer inden for forskellige 

teknologi- og kompetencefelter kan anvendes til gavn for uddannelsesinstitutioner, 

myndigheder og borgere i Regionen. 

 

Delprojekt B var yderligere opdelt i fire spor: 

 

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier  

b) Stedfortræderteknologier  

c) Synkrone online læringsmiljøer  

d) 3D-netbaserede kollaborationsværktøjer 

 

De fire spor blev i projektet ”oversat” til en række cases, hvor milepæle og leverancekrav fra 

alle fire spor blev fordelt i forhold til de enkelte cases (dette er beskrevet udførligt i første 

delrapport fra Delprojekt B). Der har i forbindelse med denne rapports case, som i daglig tale 

fik navnet ”Ørestad-casen” det spor, ligget en række milepæle og leverancekrav, som er 

hentet fra a), b) og c). Et af leverancekravene er en rapport fra undervisere og forskere. Denne 

rapport er resultatet af dette arbejde. 

 

I det næste afsnit beskriver vi i kort form, hvordan forskere fra Educationlab metodisk griber 

udviklings- og forskningsopgaver an. Vi er særligt optaget af at innovere en konkret praksis, 

at gøre dette i tæt samarbejde – og ydmyghed overfor – denne praksis (som kan ligge mere 

eller mindre tæt på vores egen eller de områder, vi selv kommer fra) og have fokus på at et 

succeskriterium for vores arbejde ikke er den innovative, fornyede praksis i sig selv, men at 

den nye praksis, de nye principper, der udvikles, er blivende praksis – og ikke kun en praksis, 

som foregår mens et givent projekt er i live. 

Design-baseret udvikling: En særlig måde at arbejde med skole- og 
undervisningsudvikling på 
Innovationsprojektet har som fremdriftsmotor haft en række forståelser af, hvordan man bedst 

kan udvikle og understøtte udviklings- og forskningsprocesser. Centralt har stået begrebet 

designeksperimenter (Cobb et al. 2003). Denne tilgang forstår tilegnelsen af ny viden som 

noget, der genereres gennem processer på der på samme tid udvikler, afprøver og forbedrer et 

didaktisk design (Akker et al. 2006, Wenger 2004). 

 

Udviklingen af didaktiske designs – designprocessen – er lig med de processer, hvor lærere 

og forskere udvikler, afprøver og forbedrer designet. Her er også tale om iterative processer, 

hvor et givent designeksperiment afprøves flere gange og nuanceres undervejs for til sidst at 

opnå en mere robust form, der kan modelgøres – eksempelvis til inspiration for andre. 

At udvikle et didaktisk design tager ikke udgangspunkt i hele konteksten, men udpeger en 

særlig del, som udgør indsatsområdet. Her kan være tale om arbejdet med nye læremidler i en 
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kendt kontekst, om at koble en læringskontekst med en anden (som i tilfældet med Ørestad 

skole) eller implementeringen af hverdagsteknologier i undervisning og læring. 

At arbejde designbaseret med eksperimenter i undervisning er en del af den forskningstilgang, 

man benævner Design-Based Reseach/DBR (Akker et al. 2006, Barab & Squire 2004, Cobb 

et al. 2003). 

 

Design-based research er ikke en ”skole” eller en ”tradition” men en meget bredspektret 

variation af tilgang, der dog har en række fællestræk, som DBR også har til fælles med 

eksempelvis antropologi, etnografi og aktionsforskning: 

 

Den kontekst hvori man lærer har stor betydning – og dette gælder også for forskere i DBR-

projekter: Læring foregår altid i en kontekst, som øver indflydelse (man kunne kalde 

konteksten for en ”deltager” i læringssituationen) på, hvad og hvordan der læres. 

Når man forsøger at forstå noget, vil man være i gang med at forandre det. Når man 

forandrer noget, må man også forstå det (det vil sige have en viden om den særlige kontekst 

man befinder sig i). Det er ikke muligt som forsker at intervenere uden at forandre. Og 

iagttagelser af interventioner og forandringer fører til en merforståelse af (dele af) konteksten. 

 

Cobb et al. (Cobb et al. 2013) forklarer at designeksperimenter i uddannelsesforskning er en 

”metode til at udvikle domænespecifikke (lærings)teorier, hvor det der er kendetegnende for 

disse ”små” teorier er, at de ”must do real work” i en konkret undervisningspraksis (Cobb, 

Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003: 10): Teorierne er empirisk genererede, de er 

kontekstfølsomme (ikke ”store teorier”), og de skal være i stand til at løse nogle aktuelle 

uddannelses- eller undervisningsbehov. Sådanne teorier er ikke praksisanvisende, men de 

fungerer som refleksionsværktøjer og inspiration i forhold til udvikling af undervisning og 

uddannelser. 

 

Dette syn, denne arbejdsform, betyder også, at deltagerne i en given praksis reserveres en 

særlig plads: Det er ikke muligt at forstå og samtidig forbedre en konkret uddannelsespraksis 

uden at inddrage den viden, som deltagerne fra den pågældende praksis bærer. Deltagerne er 

med hele vejen – både i forhold til at identificere og udpege et problem eller et sted, hvor der 

findes innovationspotentiale, de er med sammen med forskere i formuleringerne af mulige 

løsninger, og de er med til at afprøve, evaluere og re-designe forslaget og afprøvet i det igen 

for at teste en mere robust form. På baggrund heraf kan man opstille nogle principper, som vil 

kunne genfindes i de fleste DBR-projekter (Gynther et al. 2012, Cobb et al. 2003): 

 

DBR er intervenerende i praksis (og dermed designorienteret) 

DBR består af iterative processer (designafprøvning, evaluering, analyse, forbedring) 

DBR er kollaborativ 

DBR er teoriorienteret 

DBR er anvendelsesorienteret. 

 

Fokus på udvikling by design betyder at udviklinger og afprøvninger af prototyper er en 

central del af arbejdet i DBR-projekter. At arbejde med udviklingen af prototyper dækker 

over processer, hvor (didaktiske) designs udvikles, afprøves, evalueres og gentages/forbedres. 

Afprøvningerne foregår i en pædagogisk praksis og ikke i eksempelvis et laboratorie eller 

andre former for safe settings. 
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Arbejdet med lærere og pædagoger på Ørestad skole har været gennemført ud fra disse 

principper om nærhed og kollaboration, intervention, teori- og modelgenererende praksis og 

iterative forløb (gentagelse). Det er der kommet en række artefakter og modeller ud af, som 

viser, hvordan en skole kan koble med sin omverden, eller hvordan en læringskontekst kan 

koble med en anden. Inden rapporten beskriver og behandler disse modeller og artefakter, er 

det imidlertid også væsentligt, at arbejdet med skoleudvikling sættes ind i den aktuelle, 

konkrete uddannelsespolitiske kontekst, hvor især den nye skolereform har spillet en 

insisterende rolle. 

 

Forsiden af rapporten prydes af et billede fra en opsamling i Educationlab, hvor vi på 

baggrund af en workshop med lærere og ledere på Ørestad Skole sammenfatter alle de måder, 

der har været diskuteret, hvorpå en skole kan koble sig digitalt med sin omverden. Det er det 

første, indledende arbejde mod de koblingskort, der præsenteres i kapitel 5. 

 

Rapportens indledes med at vi i kapitel 1 vil introducere til en række relevante begreber, som 

er nødvendige at få en forståelser af og for, hvis man vil undersøge på hvilke måder arbejdet 

med digitale teknologier i skolen kan bringes kvalitativt i spil og gøre en forskel.  

 

Kapitlet problematiserer også det innovationspotentialer, der kan ligge i at skolen kobler med 

sin omverden – et fokus som er relativt nyt, da skolen, traditionelt forstået, ikke har oplevet 

det at koble sig på omverden, som særlig nødvendigt, hvorfor skolens strukturer i sig har 

indbygget en række forhindringer, hvis man ønsker at åbne skolen op – og gøre dette med 

synkrone, digitale koblinger. 
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8 

                                   
 

Kapitel 1 

Forskningsperspektiver: Hvordan støtter skolen som organisation kan 
understøtte didaktiske, synkrone, digitale koblinger – og er klassen den 
rette organisationsform for en skole i fremtiden? 
Dette spørgsmål har et bredere sigte end den didaktiske opgave der stilles i forhold til at 

skolen understøtter digitale koblinger. Ved at inddrage et organisatorisk blik på digitale 

koblinger, understreges det, at de digitale koblinger der er mulige i en didaktisk faglig 

sammenhæng er indlejret i en organisatorisk og institutionel virkelighed, der har betydning 

for, og i nogle sammenhænge en direkte effekt på, hvilke koblinger der lader sig gøre og 

hvordan de bliver iværksat.  

 

Når vi taler om at en skole skal koble sig til sin omverden ved brug af digitale teknologier kan 

vi hente inspiration fra forskellige forskningsfelter, der arbejder med begreber som kobling, 

samarbejde, digitale teknologier og læring. Nogle af disse, som har særlig relevans for en 

skoles didaktiske kobling til et sted i skolens omverden præsenteres i det følgende afsnit. 

Brugbare indsigter fra forskningsfeltet CSCW 

De to tæt forbundne forskningsfelter Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) og 

Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) er relevante teoretiske udgangspunkter 

for en skole i færd med at afsøge de transformative muligheder i at integrere computere og 

anden teknologi i læringsmiljøer.  

 

CSCL opfattes som en naturlig udløber af CSCW (Lipponen, 2002). Begge felter er optaget af 

hvordan henholdsvis arbejde og læring finder sted inden for en given ramme og begge fører 

diskussioner om, hvordan arbejde og læring organiseres og koordineres og ikke mindst om - 

og i givet fald hvordan - teknologi kan understøtte sådanne aktiviteter.  

Definitioner ad CSCW og CSCL 

CSCW kan man definere som “forsøget på at forstå kooperativt arbejdes natur og egenskaber 

med det formål at designe adækvate computer-baserede teknologier” (Schmidt & Bannon, 

1992, s.3, vores oversættelse).  

 

Ligeledes defineres CSCL som undersøgelsen af “hvordan kollaborativ læring understøttet af 

teknologi kan forbedre interaktion og arbejde i grupper og hvordan samarbejde og teknologi 

faciliterer deling og distribuering af viden og ekspertise i et fællesskab” (Lipponen, 2002, s. 

72, vores oversættelse).  

 

For begge felter er spørgsmålet om ‘hvad det er der skal understøttes af it’? essentielt. CSCL 

er således væsentligt inspireret af kooperativ læring (Slavin, 1990, Felder & Brent, 2007), 

mens CSCW blandt andet trækker på indsigter fra organisationsteori (Schmidt & Bannon, 

1992; Schmidt & Simone, 2000).  

 

De to områders forskellige foci afspejles i den sidste del af akronymerne ‘CW’ og ‘CL’ Det 

modsatte men lige så relevante spørgsmål er forståelsen af hvad det vil sige ‘at teknologien 

understøtter den pågældende aktivitet? Det vil sige ‘CS’’et i begge akronymer. De to felter er 

derfor i en vis forstand parallelle bestræbelser. Ikke desto mindre er der aspekter af CSCW 

studier som ikke indfanges i CSCL naturligt. 
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Skoler anser vi for at være et kompleks sæt af handlinger vævet sammen af handlinger og 

interaktioner distribueret over forskellige aktører på skolen. Denne proces har ofte ikke en 

plads i organisations- eller workflowdiagrammer, idet der ikke blot er tale om er tale om at få 

en overordnet arbejdsdeling på plads, men om dynamiske mikro-interaktioner der fortløbende 

får ‘arbejdet gjort’ (Gerson & Star, 1986). 

 

Dette arbejde går derfor ofte på tværs af lærernes og/eller ledernes arbejdsopgaver, 

overbevisninger, og mål (Eschenfelder, 2003). Skolen er med andre ord en arbejdsplads 

gennemkrydset af forskelligartede arbejdsdelinger. Der er koordineringsopgaver mellem 

forskellige fagligheder, eksempelvis pædagoger og lærere, men også mellem teknisk-

administrativt og fagligt personale. Der er traditionelle organisatorisk hierarkiske opdelinger 

mellem ledelse, administration og ”arbejdere” (lærere og elever). Nogle skoler har valgt 

arbejdsformer såsom lærerteams, eller har ‘ordninger’ såsom lektiecaféer, mælkeordninger, 

og skolepatruljer eller mere nyligt mediepatruljer. Skolernes skole-fritidsordninger fylder 

også en del på mange skoler.  Skolen har samtidig en omverden der skal koordineres med 

eksempelvis forældre, kommune, og stat. Disse relationer er også etableret på forskellige 

niveauer og i forskellige henseender - samarbejde med den lokale svømmehal, skole-hjem 

samtaler, afhentning af skrald, koordinering af nye tiltag med skolebestyrelsen, 

implementering af en ny kommunal strategi for anvendelse af IT eller en national anti-

mobningskampagne.  

Hvordan skal vi afgrænse vores undersøgelsesobjekt og samtidigt fastholde 

kompleksiteten? 

I forhold til dette afsnits overordnede spørgsmål, vil vi først og fremmest se på afgrænsningen 

af skolen og især klasseværelset i relation til koblinger. I et ofte anvendt citat spørger Michel 

Foucault om det er overraskende at fængsler minder om fabrikker, skoler, barakker og 

hospitaler, som igen alle minder om fængsler? (Foucault 1995) Foucaults pointe er at disse 

alle er underlagt en række disciplineringsmekanismer, med strukturelle egenskaber til fælles.  

 

Eleverne placeres i aflukkede og opdelte rum. De rangordnes, deres daglige aktiviteter 

reguleres ved hjælp af skemaer, og i hvert øjeblik maksimeres aktivitetsniveauet relativt til et 

langsigtet mål. I en sådan magtanalyse fokuseres ofte på at individer subjektiveres af ‘blikket’ 

ved at være konstant synlige og derfor åbne for vurdering. Men magt skal her ikke forstås 

banalt som undertrykkende, men også som produktivt. Ikke i en positiv forstand, men som 

produktionen af de skel som arbejdet er indrettet efter. Skolens organisation og arbejdsgange 

er i sådan et perspektiv også opretholdelsen af en bestemt måde at se og organisere verden på.  

 

Fastholdelsen af geografiske inddelinger som klasseværelset og gården; roller såsom ‘lærer’ 

og ‘elever’ og kategorier som ‘lektier’, ‘gruppearbejde’ og ‘samtaler’ har alle betydning for 

hvordan skolen produceres og reproduceres. I skolen er ‘klassen’ og ‘klasseværelset’ en 

essentiel del af skolens infrastruktur. Organisatorisk ordnes flowet af elever ind, igennem og 

ud af skolen i partier baseret på deres alder. Et klassetilhørsforhold giver information om 

alderstrin, fastlægger progression igennem skolesystemet, og kobler lærere og elever i relation 

til skemaer der ordner aktiviteter i tid og rum. De er samtidigt udgangspunktet for den måde 

arrangerede aktiviteter tilrettelægges. Lærere tænker og arrangerer aktiviteter i relation til en 

klasse, eksempelvis i form af bestemte varigheder, opdeling i sekvenser (introduktion til 

emne, forståelseskontrol, gruppearbejde, etc.), og intervaller for længerevarende forløb. På 

samme måde er klassen udgangspunkt for valg af læremidler, hvor mange der tilrettelægges 
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for og ‘hvad der kan lade sig gøre’. På engelsk betegnes afholdelsen af en undervisningstime 

‘a class.’ Det er derfor muligt at spørge hvordan en time gik eller til kvaliteten af 

undervisningen ved at spørge hvordan ‘klassen var’? Der er ikke her tale om produktion af en 

vare eller service, men snarere om produktionen af koordinerede aktiviteter. Produktionen af 

klassen er derfor et naturligt undersøgelsesobjekt for skoleforskere. Og dermed også der at 

stille fundamentale spørgsmål til (skole)klassen som enhed – særligt i lyset af den åbne skole, 

hvor skolen kobler sig til sin omverden og derved åbner op for nye forståelser for at tænkte 

klasser og grupper i skolen.  

 

På mange skoler i Danmark er mange lærere og ledere allerede i gang med at strukturere 

skolen anderledes. En kendt organisationsform er den tre-delte med indskoling, mellemtrin og 

udskoling. Et andet kan være at lade eleverne interagere med hinanden på tværs af 

traditionelle klasser og arbejde med elev-til-elev-læring. Et af de koblingskort, vi præsenterer 

til sidst i rapporten (kortet ”ring til en ven”), er således genereret af nogle lærere, der har 

arbejdet med at lade elever undervise andre elever. At åbne klassen om den traditionelt er 

forstået op, baner vejen for at tænke læringsfællesskaber – og koblinger – på mange 

forskellige måder. Men lad os for en stund vende tilbage til at diskutere klassen lidt nærmere. 

Hvorfor kan arbejde ikke standardiseres i klasser? 

Strauss et al. anfører ni grunde (1997, s.153) der gælder arbejde på et hospital, der kan 

oversættes til skoler. For det første, som vi allerede har været inde på, er arbejdet komplekst 

og uforudsigeligt. Arbejde i et klasseværelse er dynamisk, situeret og distribueret over 

humane og non-humane aktører (Suchman, 2007, Hutchins, 1995, 2000) På en given dag vil 

elever og lærere i en klasse agere og reagere på baggrund af forskelligartede oplevelser, 

sindsstemninger og historik. Arbejdet er ikke kaotisk og heller ikke nødvendigt, men 

kontingent. En anden grund er det velkendte at elever befinder sig fagligt mange forskellige 

steder på samme tid. Det nemmeste i industrielle termer, ville være hvis alle elevers 

progression foregik med samme hastighed og derfor kunne iværksættes samtidigt.  

 

Rationalisering af arbejdet i skolen søger at homogenisere en klasse, hvor de enkelte elevers 

behov er tydeligt heterogene. Koblet sammen med dette er den tredje grund konkurrence om 

knappe ressourcer, først og fremmest lærerens tid og opmærksomhed, men der kan lige så vel 

være tale om udstyr (mangel på ipads, siddepladser) eller på et organisatorisk niveau mangel 

på lærere eller vikarer. En fjerde grund er at eleverne ikke blot passivt modtager et bestemt 

socialt regelsæt. Elever søger at definere og påvirke arbejdsdelingen og arbejdsflowet, omend 

deres indflydelse er mere indirekte. Ideer om medindflydelse og demokratiske processer er i 

højere grad i spil på skoler end for patienter på hospitaler, men fundamentale regler, normer 

og standarder står sjældent til genforhandling.  

 

Eksempelvis kan en elev ikke autonomt bestemme, hvor vedkommende må befinde sig på et 

givet tidspunkt. Den femte og sjette grund omhandler elementer med stadig stigende 

betydning. Den teknologi der indgår i afvikling af klassen kræver foruden nye kompetencer 

også nye rutiner, jf. det førnævnte scenarie med teknikken der driller. Alt lige fra hvor 

udstyret opmagasineres, i hvilken stand det afleveres og hvordan man får hjælp er afledt af 

øget integration af og fokus på teknologi.  

 

Samtidigt har øget samarbejde, især tværprofessionelt, stigende betydning. Dette kræver i 

sagens natur mere organisering. En syvende grund er at der på samme tid er mange forskellige 
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slags arbejde i værk. Hovedproduktionen anerkendes som lærings- og 

undervisningsaktiviteter, men samtidigt foregår der også et dannelsesarbejde, der er til 

stadighed et relationsarbejde i gang mellem læreren og de forskellige elever og for eleverne 

imellem.  

 

Desuden kan andre typer arbejde spille ind med mellemrum (sikkerhedshensyn, IT-politik, 

anti-mobning, fagforeningsregler, etc.). Forbundet til dette er hele spørgsmålet om hvordan 

arbejdet evalueres. Denne ottende grund er i sig selv er en stor og vigtig diskussion i 

uddannelsesverdenen. Selvsagt er den primære evalueringsform karaktergivning, men andre 

uformelle eller skjulte evalueringsformer (eksempelvis ‘det skjulte curriculum’ Giroux & 

Penna, 1983) kan have betydning. En niende grund, der muligvis ikke har samme betydning i 

en skolesammenhæng som i hospitalsverdenen, er rekonstruktionen af patientens selv, dvs. 

det eksplicitte eller implicitte arbejde der indgår i at patienten skal omstille sig til en ny 

virkelighed, som kan have betydning for vedkommendes selvbillede (at være handicappet, at 

være medicineret, etc.). Der er et vist omfang af omstilling til det at være ‘elev’ eller ‘lærer’ 

eller det at skifte klassetrin, men konstruktionen af et selvbillede må snarere karakteriseres 

som et fortløbende arbejde end ved skarpe brudflader. 

 

Disse grunde tegner et billede af en kompleks, dynamisk social situation, hvor ‘produktionen’ 

af en klasse kræver kontinuerlige forhandlinger og interaktioner. Men til trods for de anførte 

vanskeligheder ved at rationalisere, afvikles undervisning (dvs. “produceres klasser”) dagligt i 

karakteristiske formater.  

 

Klasseproduktion hviler primært på mundtlig koordinering. Læreren signalerer, forklarer og 

tidsafgrænser aktiviteter mundtligt. Forhandlinger vedrørende forskellige aktiviteter sker 

mundtligt (eksempelvis elever undtaget fra fælles aktiviteter) ligesom afbrydelser, konflikter 

og metakommunikation (forklaringer eller forhandlinger om regler og rutiner også kaldet 

2.ordens kommunikation). Der er i mindre grad forskellige artefaktbaserede 

koordineringsformer - først og fremmest skemaet, karakterlister og klasseværelsets fysiske 

indretning (tavle, borde og stole). Andre former for kommunikation er ved at finde vej. Brug 

af intranet til kommunikation mellem skole og forældre, læringsplatforme der varetager alt 

lige fra lektier, feedback, karakterer og meddelelser. I forhold til produktionen af klassen er 

der dog ikke sket nogen markante brud med landsbyskolens format. I Carstensen og Nielsens 

termer (2001) kan vi betegne koordineringsarbejdet i klassen som flygtig, fleksibel, ad hoc og 

ubundet.  

 

Flygtig skal forstås i modsætning til vedvarende. Tale efterlader sig ikke spor og er ikke 

fastholdt på samme måde som eksempelvis magneter placeret på en tavle. Samtidigt er der 

brug for en høj grad af fleksibilitet i forhold til at formatet (klassearbejde) skal kunne 

håndtere mange forskellige fag og metoder. Ensretning og automatisering på tværs af fag er 

svært at implementere og arbejdet bliver nødt til at være ad hoc eller situationsbunden. 

Endelig er arbejdet ubundet, idet der ikke er nogen stramme koblinger til omverdenen. Det er 

ikke sådan at bestemte aktiviteter automatisk aktiverer andre aktiviteter andre steder. Der er 

helt sikkert forventninger om koblinger, men disse er løse. Eksempelvis er gennemgang af 

stof i timer koblet med hjemmearbejde, men der er intet i koblingen, der nødvendiggør at der 

bliver lavet lektier. 
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De ovenstående karakteristika udtrykker et behov for fleksibilitet, der også kommer til udtryk 

i og med at det arbejde der fastlægges og afkræves deltagerne ikke kan prædefineres og derfor 

i høj grad er begrænset kulturelt og organisatorisk snarere end af fysiske muligheder. Et 

computerprogram der kun tillader at du skriver inden for bestemte bokse, kan styre hvordan 

og hvilke svar der accepteres.  

 

En mundtlig dessin hviler på asymmetrien i magtforholdet mellem lærer og elev, det vil sige 

lærerens autoritet. Det eneste der kan prædefineres er tommelfingerreglen ‘gør som 

autoriteten siger’. Dessiner er derfor ofte direkte og dedikerede. Med ‘direkte’ forstås dette at 

dessinen direkte specificerer den handling der skal udføres (eksempelvis ‘slå op på side 3’, 

‘læs 20 sider til i morgen’). En indirekte form ville i stedet benytte sig af en fælles forståelse 

af en given aktivitet og indikere hvad der skulle gøres ud fra eksempelvis en konstatering af 

tingenes tilstand. (“Der er tyve minutter tilbage og der er måtter i hele salen” - underforstået 

‘måtterne skal ryddes op’).  

 

Med ‘dedikeret’ menes der at de koordineringsmekanismer (i dette tilfælde det sprog som 

læreren benytter sig af) alene er rettet imod koordinering af aktiviteter. Et eksempel på det 

modsatte, hvad Carstensen og Nielsen kalder ‘non-eksklusiv støtte til koordinering’ (Ibid. s. 

87) er en lærer der, imens han instruerer en elev, indser at instruksen kan have betydning for 

flere elever og derfor begynder at tale højere. Det er en slags variant af en talehandling 

(Austin, 1997). En sidste dimension, der på sæt og vis opsummerer produktionen af en klasse, 

er at den information koordineringsarbejdet agerer og reagerer på er dynamisk. Hvorvidt 

klassen lykkes eller ej, om de involverede aktører aktiveres som planlagt og hvordan klassen 

‘er’ afspejles direkte i hvert øjeblik, i det omfang at læreren geografisk afgrænser aktiviteterne 

til klasseværelset. Effekten af alle koordineringsaktiviteter der iværksættes for at iværksætte, 

opretholde, eller rette op på en situation er direkte aflæselig i modsætning til eksempelvis en 

statisk karakterliste, hvor aktiviteter der ændrer en given karakter ikke ‘slår igennem’ på 

papiret førend at nogen aktivt ændrer karakteren. 

 

Ud fra disse dimensioner kan vi konstatere, at de mundtlige dessiner, som er bygget op 

omkring klassen, rent faktisk reducerer koordineringsbyrden og derfor er en form for 

rationalisering. Det er tydeligt at reduktionen af arbejdsbyrden alene fastholdes i det omfang 

at de involverede fastholder disciplinen omkring lærerens autoritet.  

 

Hvorvidt disse særegne karakteristika ved skolens organisering er et historisk levn fra 

landsbyskolens grundstruktur er en gisning. Men ud fra analysen er det tydeligt at ‘klassen’ 

organisatorisk er optimeret hen imod en grundstruktur der gør det muligt for en enkelt person 

i centrum at have maksimal kontrol og overblik over en mængde andre personer. 

 

Arrangementet er netop således at der ikke er nogen situationer der ikke kan håndteres af 

denne centrale person. Dette har stor betydning for klassens muligheder for at koble til andre 

kontekster, som vi vil komme ind på nedenfor.  Samtidigt er strukturen overførbar og 

genanvendelig på et stort antal lærere og elever. Arrangementet er, med andre ord, skalérbart 

når det først er lært, inden for skolens rammer. 

Skolens muligheder for som organisation at understøtte digitale koblinger 

Digitale koblinger er en eksplicitering af en ambition der ligger i skolereformens mål om ‘den 

åbne skole’. Initiativet ‘den åbne skole’ fordrer netop nye organisationsformer og det er derfor 
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relevant at se på den primære produktion som digitale koblinger tænkes indlejret i - 

klassearbejdet. I inspirations- materialet fra Kommunernes Landsforening (KL, 2013) om den 

åbne skole står der: 

 

“Intentionen med den åbne skole er, at skolen og lokalsamfundet, herunder 

ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, skal 

samarbejde om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de 

trives” (Ibid. s. 3). 

 

Der er, med andre ord, en forventning om nye organisatorisk samarbejder mellem skolen og 

dens omverden: 

 

“Med indførelsen af den forlængede skoledag er der behov for, at folkeskole og 

musikskole samarbejder om elevernes fortsatte mulighed for at modtage 

musikskoleundervisning, herunder drøfter skemaer, lokaler og andre praktiske 

forhold i den sammenhæng. Det er skolelederen, der konkret bestemmer, om det er 

fagligt forsvarligt, at en elev i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige 

undervisning, og hvornår det mest hensigtsmæssigt kan finde sted”. 

 

De ‘lavpraktiske’ problematikker (helt i tråd med en Foucault’sk forståelse af skolen nævnes 

‘skemaer’ og ‘lokaler’ eksplicit) er netop nye arrangementer der skal på plads. Men det er 

samtidigt bemærkelsesværdigt at de bestående arrangementer tydeligvis forventes opretholdt. 

Altså udgangspunktet er at elever deltager i almindelig undervisning. Der skal en særskilt 

vurdering, endda på skoleleder niveau, til at vurdere, hvorvidt der kan gøres en undtagelse (Er 

det fagligt forsvarligt? At eleven ikke er på plads (hvor) på et bestemt tidspunkt (hvornår) - og 

det kan kun ske i et ‘begrænset omfang’).  

 

Der opstår en spænding idet nye organisatoriske tiltag, på samme måde som teknologi, 

betragtes som noget der kan tilføjes det eksisterende arrangement uden at påvirke det. 

Ydermere at effekten af denne tilføjelse kan isoleres ved at se på tiltaget eller teknologien før 

det indgår i resten af det organisatoriske arrangement. En yderligere komplikation er at 

initiativer omkring digitale koblinger i høj grad opfattes som værende primært forbundet med 

introduktion af teknologi, med et stort fokus på teknologiens egenskaber og muligheder til 

følge. En indsigt der muligvis findes intuitivt i lærernes opfattelse af barrier for inddragelse af 

it i undervisningen ifølge Bundsgaard, Petersen og Puck (2014): 

 

“Undersøgelsen identificerer divergens mellem skoleledernes prioritering af 

indsatser og lærernes oplevelser af barrierer. Mens skolelederne særligt har fokus 

på hardware og software, oplever lærerne i vid udstrækning problemer med tiden til 

undervisning ligesom de mener der er brug for yderligere kompetenceudvikling for 

at kunne inddrage it i undervisningen”. 

 

Men på samme måde som i tidligere eksempler er det ud fra citatet uklart om de pågældende 

lærere, og skolen som organisation, gør sig nogle forestillinger om hvorvidt 

arbejdsfordelingen i klassen skal ændres for at håndtere de nye muligheder. Det er 

veldokumenteret at en vellykket integrering af teknologi i lærings- og arbejdskontekster 

kræver dyb fagligt indblik i den aktivitet der skal understøttes (Christiansen & Gynther, 2010; 
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Bundsgaard, Petersen & Puck, 2014), men den manglende fokus på organisatoriske aspekter 

af en sådan integrering skaber en utilsigtet inerti.  

Hvad ændres ved ‘koblede kontekster’? 

Koblinger der overskrider klassen og skolen, geografisk og funktionelt, er derfor naturligt 

fremmede for denne organisering. En kobling er i sagens natur mellem to kontekster. De 

koblede kontekster der er angivet har derfor mindst én kontekst, som er uden for klassens 

normale domæne. 

 

Eksempelvis er det ikke usædvanligt at lærere henvender sig til andre lærere eller 

ressourcepersoner på skolen for at bede om hjælp, råd, vejledning. At give denne hjælp er 

almindeligt accepteret og ofte en del af deres jobbeskrivelse (eksempelvis bibliotekarer eller 

it-vejledere og faglige vejleder). At etablere et samarbejde ud af huset sker ikke med samme 

selvfølgelighed. Der skal etableres kontakt. Modparten skal have interesse i eller se en fordel 

ved et sådant arbejde. Der skal laves eksplicitte aftaler om kontakt, tidspunkter for afholdelse 

af en begivenhed, ressourcer skal afsættes og en lang række yderligere ‘lavpraktiske’ 

informationer skal udveksles og være på plads.  

 

Når ‘virksomhedsbesøget, skype-interviewet eller robotdemonstrationen’ er afviklet, opstår 

spørgsmålet, hvad der videre skal ske med den etablerede relation. Kan man forvente at kunne 

trække på denne ressource en anden gang? Vil virksomheden eller organisationen i den anden 

ende afsætte midler til et løbende samarbejde. Et andet lige så komplekst blik er selve 

afviklingen af en koblet kontekst. Hvad sker der hvis (internet)forbindelsen ryger? Hvordan 

kan læreren ‘redde’ situationen? Er det muligt at lave et erstatningsarrangement, hvis hele 

sessionen må afbrydes? Hvad foretager eleverne sig? Må de selv tage kontakten via en digital 

kobling op? Pointen med disse spørgsmål er ikke kun at illustrere kompleksiteten i at etablere 

sådanne koblinger. Det er i lige så høj grad at illustrere at sådanne spørgsmål genereres, når 

nye koblinger skal etableres. 

 

Mulige åbninger for det videre arbejde med digitale koblinger 

Ovenstående analyse peger på at en stor del af de problemer, der knytter sig til introduktionen 

af nye arbejds- og organiseringsformer i skolen er strukturelle. Landsbyskolen var organiseret 

så den ikke skulle koble til sin omverden og de forandringsmekanismer der blev taget i brug 

for at involvere nye teknologier var organisatorisk utilstrækkelige.  

 

En organisation i forandring bruger ressourcer på forandringsprocesser. De fordele der opnås 

ved standardisering af lærere og elevers arbejde i en velkendt arbejdsdeling er midlertidigt 

ophævet. Udgangspunktet må derfor være en større ledelses- og ressourcemæssig bevågenhed 

på forandringsprocesser.  

 

Men før en skole afsætter ressourcer til at omforme sine organisationsformer, må denne gøre 

op med sig selv, i hvilket omfang de eksisterende strukturer og arbejdsgange skal bibeholdes. 

For så vidt at helheder eller dele af arrangementer lades urørt, vil der automatisk opstå 

problematikker i samtlige af disses brudflader og relationer. Som Wiedemann formulerer det: 

“En fagopdelt skole, hvor der er formuleret detaljerede krav for, hvad eleverne skal lære, som 

efterfølgende evalueres eller testes til eksamen, sætter i sig selv naturlige grænser for de typer 

af lærersamarbejde, som finder sted”. (Wiedemann 2005: 76). En forståelse af betydningen af 

eksisterende overbevisninger, grænsedragninger og rutiner er derfor essentiel for en sådan 
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proces. Et andet lige så væsentligt parameter er, at de aktører, der er involverede i de faktiske 

arrangementer, er indforstået med og forstår forandringsprocessen. I dagligdags termer: ‘at det 

giver mening’. 

 

Et oplagt sted at starte, er sådanne projekter som det denne rapport beskriver. 

Forskningsprojekter i skolen tilfører ressourcer og ekspertise, der gør at de involverede lærere 

og ledere ikke behøver at genopfinde den dybe tallerken. Både CSCW og CSCL er basalt set 

designorienterede forskningsfelter og tilgangen er derfor konstruktivistisk og undersøgende. 

CSCW-forskere bør, efter eget udsagn, følge et credo om at ‘faktisk konstruere” de systemer 

de forsker i (Schmidt & Bannon 1992: 6). Denne tilgang falder fint i hak med designbaseret 

researchs tilsvarende motto om at teorier “must do real work” (Cobb, Confrey, diSessa, 

Lehrer, & Schauble, 2003: 10). 

 

Et springende punkt i et projekt om didaktiske koblinger er den udfordring, at redesigns er 

nødsaget til at ske mens organisationen samtidig er i almindelig drift – man vil ikke ”gå i 

laboratoriet”. Både forundersøgelser og problemidentifikation bliver nødt til at ske i 

organisationen som den arbejder til daglig. Redesign og et løbende iterationsarbejde med flere 

forskellige udgaver af et design bliver nødt til at være båret af de aktører, der efterfølgende 

skal arbejde med arrangementerne. Og udviklingen af dette sker i tæt samarbejde med 

forskere, der har erfaring med disse former for udviklinger, der er tæt knyttet til praksis og der 

netop har blivende praksis som et succeskriterium for arbejdet. 

 

Det næste kapitel sætter spot på et væsentligt begreb i forhold til skolens koblede kontekster, 

nemlig autenticitet og autentiske læringsmiljøer. At koble mellem skolen og omverden 

indeholder muligheder for at optimere autenticitetsgraden i læringsmiljøet. Som eksemplet i 

indledningen med en samtale mellem klassen og en forfatter til en bog, klassen har læst. På 

den måde kan klassen komme tættere på bogens indhold, som de stadig har læst og diskuteret 

med hinanden og deres lærer, men en synkron, online kobling til en forfatter giver en ekstra 

mulighed for at etablere forståelser for det læste.  

 

Derudover kan det åbne muligheder for at et sjovt/spændende/anderledes møde med en 

forfatter giver mod på at læse mere, selv at skrive osv. En kobling er en anderledes 

læringssituation og derfor er den eksemplarisk, den indeholder muligheder for mere end blot 

det, der sker, den overskrider skolens grænser og drager brug af nogle af de situationer, men 

kender fra hverdagslivet. Sådanne autentiske – eller forsøg på ”realistiske” – situationer 

indeholder et læringspotentiale, så det er væsentligt at sætte fokus på begrebet autentiske 

læringsmiljøer. 
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Kapitel 2 

Autentiske læringsmiljøer og synkrone digitale, didaktiske koblinger 
mellem skole og omverden 
Dette kapitel introducerer til begreberne a) autentiske læringsmiljøer, b) digitale koblinger og 

c) synkrone koblinger. Afsnittet er produktet af en række læsninger af aktuel forskning inden 

for de tre begreber, som præsenteres i en diskuterende og pædagogisk/didaktisk 

perspektiverende sammenhæng. Disse tre begreber har været særligt væsentlige for arbejdet 

med autentiske læringsforløb med Ørestad skole og synkrone koblinger i undervisningen. 

Autenticitet og autentiske læringsforløb 

Begrebet autenticitet har fundet indpas i det pædagogiske hverdagssprog, hvor både lærere og 

læringssituationer skal være autentiske. Men faktisk forholder det sig sådan, at der 

forskningsmæssigt hersker stor uenighed om og variation i forhold til anvendelsen af 

autenticitetsbegrebet (Shaffer og Resnick 1999, Kreber et al. 2007). I denne sammenhæng 

definerer vi autentiske læringssituationer som didaktisk bestemte iscenesættelser af 

situationer, som deltagerne oplever, har en relation til praksis- og vidensformer, der 

anvendes i skolens omverden. Med dette sigter vi til, at det oplevede mimer aktiviteter og 

praksis som findes i den verden, der er uden for skolens verden. Det kan være at arbejde med 

realistiske budgetter i matematik og samfundsfag eller analysere hverdagens kemi i fysik eller 

natur/teknologi. 

 

Autenticitet er en søgen efter en ”ægthed” (Kreber et al 2007), men hvad der kan gælde som 

”ægte” og ”uægte” er meget forskelligt til forskellige tider og for forskellige grupper. 

Autenticitet er med andre ord et relativt koncept, en flydende betegner, som viser sig i 

forskellige kontekster gennem en interaktion mellem deltagere i en specifik kontekst 

(Shomoossi og Ketabi 2007). Det er ikke i graden af ’virkelighed’, at skolen og dens 

omverden adskiller sig. Begge dele udgør det virkelige, men skolens interaktionsformer kan 

nogle gange forekomme anderledes end andre praksisformer, hvorfor både elever/studerende 

og skolens omverden nogle gange oplever dem som en ”ikke virkelighed” og dermed in-

autentiske. 

 

Inden for psykologisk forskning kan det dokumenteres, at et autentisk læringsmiljø 

understøtter den lærendes søgen efter forbindelser mellem det for den lærende kendte og det 

nye. Det autentiske læringsmiljø placerer og forbinder den lærende med en kontekst, hvor det, 

som skal læres, er efterspurgt af et fagligt fællesskab. Dermed forankres det lærte i en for den 

lærerende blivende (meningsfuld) kontekst. Det helt afgørende i denne proces er, at 

oplevelsen af autenticitet i læringsforløbet etablerer en meningsfuldhed ved de 

træningsgivende aktiviteter, og dette understøtter et længerevarende engagement i disse 

aktiviteter, og det understøtter dermed også udviklingen af anvendelsesorienterede 

vidensformer, hvilket alt sammen er med til at gøre læreprocessen mere effektiv (Bruner 1998 

og 1999, Gardner 1999, Wenger 2004, Lombardi 2007). 

 

Motivationsforskning peger samtidig på, at længerevarende engagement afhænger af 

faktorerne mål, følelser og personlig handleselvtillid. Hvis de lærende oplever, at de har et 

meningsfuldt, efterstræbelsesværdigt mål med deres aktiviteter og samtidig oplever en venlig, 

støttende, imødekommende atmosfære (passende stilladsering), og selv har og oplever 

omgivelsernes tillid til, at de kan klare udfordringerne i situationen, så vil de opleve 

motivation til at håndtere også komplekse og svære udfordringer. 
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Men skolen er principielt ikke et autentisk læringsmiljø i ovennævnte betydning. Som Jean 

Lave har vist så er læring situeret i en konkret praksis (Lave 1988), og med etableringen af 

skolen som system blev etableret en særlig form for praksis, nemlig den som har læring som 

mål. Læringen er frakoblet sin (senere) brug og dermed sin meningsfuldhed. Samtidig skete 

der et markant skift i praksisformerne fra læring gennem mesterlæreprocesser til skolen som 

ramme om elevernes læring. I mesterlærelignende læreprocesser er læreprocessen 

karakteriseret ved legitim perifer deltagelse (Wenger 2004), mens skolen vægter 

tingsliggørelse af tilegnet viden i sin praksisform, idet elevernes adgang til viden primært sker 

gennem læreren som medie og gennem de artefakter, eleverne får stillet til rådighed i form af 

forskellige læremidler. Samtidig er skolen organiseret i tid efter nogle andre principper end de 

praksisser, vi beskrev ovenfor. 

 

Folkeskolen har store problemer med ”transferproblematikken” (Sfard 1998, Illeris 2009, 

Aarkrog 2010, Wahlgreen og Aarkrog 2012,), som netop er et udtryk for adskillelsen mellem 

læring (undervisning) på den ene side og hverdagspraksis på den anden. 

 

Med uddifferentieringen af uddannelse som et selvstændigt system i samfundet opstod hurtigt 

en erkendelse af, at selvom dette system formelt kvalificerede elever/studerende til videre 

deltagelse i samfundet, så var det svært for elever at overføre det, de havde lært sig, til en 

kontekst uden for skolen. Et radikalt synspunkt inden for den pædagogiske og 

læringsteoretiske forskning er da også, at det forekommer, fordi det faktisk ikke er muligt 

direkte at overføre viden fra en kontekst til en anden (Lave 1988). Der vil altid ske en 

transformation af den tilegnede viden, når man skifter kontekst (Bottrup et al. 2008, 

Christiansen 2010). Hvis man f.eks. ser på de to praksisformer ”uddannelse” og ”arbejde”, er 

det to forskellige praksisformer, som det ikke er muligt at integrere på en måde, hvor f.eks. et 

ægte ”arbejdsmiljø” integreres i et ”skolemiljø” med henblik på at etablere en autentisk 

læringssituation. 

Ikke integration men koblinger 

Et autentisk læringsforløb handler ikke om at integrere praksisformer uden for skolen med 

eller i skolens praksis, men derimod om at koble de to praksisformer med hinanden, så de 

indgår i en relation, hvor de stadig vil iagttage hinanden ud fra hver sin kode/logik (Luhmann 

2000, Rasmussen 2004). Et eksempel kan være en skole som i overbygningen laver reklamer 

for virksomheder i det lokale erhvervsliv (som vi viser sidst i rapporten i forhold til vores 

koblingskort). 

 

Kunderne til disse reklamer vil som udgangspunkt være ligeglade med, om eleverne ”lærte 

noget”, de var kun interesserede i pris og kvalitet, og at en reklame kunne fænge og indfange, 

og skolen, som egentlig kun var interesseret i, at eleverne tilegnede sig specifikke 

fagkompetencer, kom pludselig i en dobbeltrolle, hvor de skulle fungere både som skole og 

privat værksted (McAlister 2000), hvor skolen skulle indgå nogle kompromiser som ikke 

havde læring/undervisning som kode, men var hentet fra et kommercielt marked, hvor pris og 

kvalitet spillede en større rolle. 

 

Det pædagogiske potentiale ved autentiske læringsforløb handler om at koble kontekster, og 

vi definerer en koblet kontekst som to forskellige kontekster, der på en og samme tid er 

afhængige og uafhængige af hinanden (Luhmann 2000, Rasmussen 2004: 260). I eksemplet 

ovenfor ser vi et autentisk læringsforløb, hvor den autentiske situation ”reklamebureauet” 
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både fungerer som skole og som privat værksted på en måde, hvor de både er afhængige af 

hinanden, men samtidig også er uafhængige i deres vurdering af kvaliteten ved situationen. Et 

i denne sammenhæng interessant aspekt ved begrebet ’koblede kontekster’ i forhold til 

autentiske læringsforløb er, at digitale teknologier kan muliggøre autentiske læringsforløb, 

som vi ikke har set før i skolens historie, idet det nu er muligt digitalt at koble skolens 

undervisning med autentiske miljøer, situationer, genstande, opgaver, problemstillinger og 

faglige fællesskaber som ikke umiddelbart findes i skolen geografiske nærhed, men findes et 

sted, hvor relevans afgør koblingen og ikke at den er tæt på (Heilesen et al 2012, ELYK 

projektet 2012). 

 

At se autentiske læringsforløb som forskellige former for koblinger mellem skole og skolens 

omverden giver et flerdimensionelt perspektiv på begrebet autenticitet. Med en 

flerdimensionel tilgang til autenticitet er det muligt at relatere potentialer ved digitale 

teknologier med forskellige former for autentiske læringsforløb i skolen (Shaffer og Resnick 

1999). Og det er også muligt at koble digitale læremidlers potentialer for at realisere 

autentiske læringssituationer med forskellige læringsteoretiske forståelser (Sfard 1998, 

Paavola et al 2004). Samtidig kan en flerdimensionel tilgang til autentiske læringsforløb åbne 

for en forståelse af, at skolens fag har forskellige fagdidaktiske traditioner og potentialer for 

at arbejde med autentiske læringsforløb. 

 

Meget nyere forskning har peget på det pædagogiske innovationspotentiale, der ligger i 

”extension of learning beyond the classroom” (OECD 2010, ITL 2011, Lombarbi 2007) 

understøttet af digitale teknologier og som viser at digitale kommunikations-, visualiserings- 

og simuleringsteknologier kan understøtte autentiske læringssituationer i form af 

eksperimenter og problemløsning i autentiske kontekster. Uddannelsessystemets krav om, at 

eleverne både skal tilegne sig kundskaber, færdigheder og kompetencer i specifikke fag, og at 

skolen samtidig skal facilitere elevernes tilegnelse af kernekompetencer til livslang læring, 

der matcher det 21 århundredes udfordringer, er en stor udfordring for mange lærere, og her 

anses autentiske læringsforløb understøttet af nye digitale teknologier for at være et af de mest 

lovende didaktiske svar på denne udfordring (Snape og Turnbull 2013). 

Folkeskolen og autentiske koblinger understøttet af digitale teknologier 

Både for kobling mellem skole og omverden og for anvendelse af autentiske 

undervisningsdesigns understøttet af digitale teknologier gælder det, at det kun i beskeden 

grad forefindes i folkeskolens undervisningsformer, selvom inddragelsen af autentiske 

materialer og praksisser aldrig har været helt fraværende i skolen. Autentiske læringsforløb 

understøttet af digitale teknologier strukturerer endvidere lærerens arbejde på nye måder, 

hvilket bl.a. betyder, at det didaktiske design kan frigøre lærertid til andre/ny 

undervisningsopgaver. Autentiske læringsforløb er per definition komplekse, fordi de kobler 

flere kontekster sammen. Digital styring og håndtering af proces og produkter samt 

stilladsering, multimodal repræsentation og simulering giver tempofordele og kan bidrage til 

kompleksitetsreduktion. Desuden er opkobling til netværk afgørende for en lettere adgang til 

mere autentisk kommunikation. Alt sammen kan dette være med til at gøre autenticitet i 

skolen mulig, hvilket vil øge elevernes læring uden at det fordyrer undervisningen idet 

læreren kan anvende tid til individuel opfølgning og vejledning. 

Shaffer og Resnick (1999) peger på digitale teknologier i særlig grad har tre 

læringspotentialer: 
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a. Connectivity, 

b. Modeling 

c. Repræsentational pluralisme (mutimodalitet) 

 

I en meta-analyse af forskning i autentiske læringsforløb udpeger Shaffer og Resnick fire 

aspekter ved autenticitet, som forskningen især har været optaget af: 

 

a. Personlig autenticitet for den lærende 

b. Real-world-autenticitet 

c. Disciplinary autenticitet 

d. Authentic assessment. 

 

Shaffer og Resnicks pointe er her, at vi i skolen skal arbejde med alle fire aspekter ved 

autentiske læringsforløb og udnytte digitale teknologiers potentialer inden for alle fire former 

– en tilgang de kalder ”thick autenticity”, som gengives her i en bearbejdet version (Shaffer 

og Resnick 1999): 

 
Figur 1: Digitale teknologiers autenticitetspotentiale (inspireret af Shaffer og Resnick 1999). 

 

Ovenstående tredeling af digitale teknologiers læringspotentialer bygger på en 

flerdimensionel læringsforståelse: 

 

a. Viden som tilegnelse. 

b. Viden som deltagelse. 

c. Det at være vidensproducerende. 

 

Diskussion af potentialet ved digitale teknologier og autentiske læringsforløb har rødder i den 

læringsteoretiske diskussion mellem læring som tilegnelse (acquisition) og læring som 

deltagelse (participation) (Sfard 1998, Dohn og Johnsen 2009). Opfattes læring som en 

tilegnelsesproces af kundskaber og færdigheder, så handler autenticitet primært om autentiske 

læremidlers kvalitet i forhold til at repræsentere en ydre virkelig, og digitale læremidlers 
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potentiale er her især deres muligheder for multimodal repræsentation. Opfattes læring 

derimod som deltagelse i et læringsfællesskab (Brown et al. 1989, Lave og Wenger, 1991) så 

handler autentiske læringsforløb om elevens mulighed for meningsfuld deltagelse i 

praksisformer og fællesskaber i og uden for skolen, og digitale teknologiers potentiale ligger 

især i deres anvendelse til netværksdannelse som det kommer til udtryk gennem sociale 

medier mv. 

 

Når en situation opleves som autentiske af eleverne er det ikke en kvalitet ved de læremidler, 

der anvendes, men ved det didaktiske design for det autentiske læringsforløb. Forskning viser, 

at en dygtig lærer kan skabe autentiske situationer med læremidler med ringe (autentisk) 

kvalitet, mens det modsatte ikke er tilfældet (Shomoossi og Ketabi 2007). Autentisk 

undervisning er derfor vigtigere end autentiske tekster, og undervisere i sprogfagene, som kan 

finde autentiske materialer fra mange forskellige ressourcer, forberede autentiske opgaver, der 

er tilpasset deres elever, og som gennem den didaktiske tilrettelæggelse understøtter elevernes 

meningsfulde brug af et fremmedsprog, opnår de bedste resultater i forhold til elevernes 

udvikling af sproglig kompetence, som også kan anvendes uden for klasserummet (Shomoossi 

og Ketabi 2007). 

 

Konsekvenserne af denne forskning er, at det er vigtigt, at interventioner i skolen, som vil 

fremme brugen af autentiske læringsforløb skal have fokus på lærernes fagdidaktiske 

udvikling og ikke kun udvikling og brug af nye typer af læremidler, teknologier mv. 

Interventioner i skolen må bygge på en multidiciplinær tilgang til design af autentiske 

læringsforløb, som medtænker både læremidler, opgaver og interaktionsroller mellem lærere 

og elever og mellem eleverne og skolens omverden (Shomoossi og Ketabi 2007). 

Synkrone koblinger 

Shaffer og Resnicks arbejde med digitale teknologiers autenticitetspotentialer er fra 1999 og 

bygger på forskning foretaget i 1990-erne. Særligt en form for digital teknologi er med vore 

dages båndbredde “modnet” så den i dag kan integreres i didaktiske designs i alle former for 

uddannelsesdomæner. Det er de synkrone teknologier, som kan understøtte synkron 

kommunikation dvs. kommunikation, hvor deltagerne kommunikerer på samme tidspunkt, 

men befinder sig fysisk på forskellige steder. Den nok bedst kendte digitale teknologi til 

understøttelse af synkron, netbaseret kommunikation er programmet SKYPE. En række 

uddannelsesinstitutioner har de sidste 10 år eksperimenteret med synkrone online 

læringsmiljøer understøttet af synkrone teknologier som f.eks. SKYPE, Hangout, Adobe 

Connect mv. Ørestadsprojektet tager afsæt i disse erfaringer og den om end sparsomme 

forskning, som har været knyttet her til. 

 

En række litteratur-reviews de senere år viser, at forskning i synkrone læringsmiljøer har 

været sparsom (Asterhan et al. 2010, Teng et al. 2012, Hrastinski et al. 2010, Robertson et al. 

2012). Der er derfor mangel på didaktisk teori og didaktiske principper, som lærere kan 

anvende ved design af synkron onlineundervisning (Robertson et al. 2012). Ja, indtil for få år 

siden har didaktiske principper været helt fraværende (Hrastinski et al. 2010). Størstedelen af 

forskningen i online-miljøer har haft fokus på asynkrone miljøer, og den forskning i synkrone 

læringsmiljøer, der dog findes, viser, at der er meget stor forskel på de to forskellige former 

for læringsmiljøer. Størstedelen af forskningen i asynkrone læringsmiljøer når frem til, at 

styrken ved disse miljøer er, at der er tid til refleksion og diskussion af komplekse emner 

(Asterhan et al. 2009, Hrastinski et al. 2010, Robertson et al. 2012). Men der er også megen 
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forskning, der viser, at der kan opstå problemer med isolation i et asynkront læringsmiljø 

(Hrastinski mfl 2010, Rich et al. 2009, McBrien et al. 2009). Et andet stort problem ved 

asynkrone læringsmiljøer kan være manglen på umiddelbar, øjeblikkelig, just in time 

feedback til studerende i forhold til deres læreproces (Li et al. 2011). 

 

Ovenstående forskning tager afsæt i voksne målgrupper og erfaringer fra disse projekter kan 

ikke umiddelbart overføres til folkeskolen, hvor det da også gælder, at asynkrone 

læringsmiljøer (brugen af diverse læringsplatforme) har haft svært ved at slå igennem 

(reference) og først for alvor er kommet på den pædagogiske dagsorden gennem forsøg med 

”flipped classroom”, hvor det asynkrone læringsmiljø blendes med fysiske 

tilstedeværelsesformer. Betydningen af feedback på elevernes læreproces gælder dog generelt 

for alle typer af elever/studerende. 

 

Den helt store fordel ved synkrone læringsmiljøer er da også muligheden for real time 

feedback og evaluering af elevernes arbejde (Asterhan et al. 2010, Hastie et al. 2007, Karal et 

al. 2011). Synkrone læringsmiljøer muliggør interpersonal kommunikation (Rich et al. 2009), 

som indtil da kun har været muligt i tilstedeværelsesundervisning. Elever oplever ikke i et 

synkront læringsmiljø den samme følelse af isolation, som ofte er forekommende i asynkrone 

læringsmiljøer. De kan opleve en ”klasserumsfølelse” når onlinemiljøet muliggør real-time 

interaktion mellem eleverne og lærerne (Rich et al. 2009, Hwang et al. 2012, McBrien et al. 

2009, Karal et al. 2011, Teng et al. 2012). Synkrone teknologier muliggør social interaktion, 

men om disse muligheder indløses afhænger af det didaktiske design (McBrien et al. 2009). 

Som allerede nogle af de tidligste fjernundervisningsteorier gjorde opmærksom på (Moore, 

1993), så separerer onlineundervisning eleverne fra hinanden og måske også fra den voksne 

(læreren eller en anden deltager i kommunikationen), men denne distance er psykologisk og 

kommunikativ ikke geografisk betinget (More 1993, McBrien et al. 2009). 

 

De fleste elever fra mellemtrinnet og opad har da også i deres hverdagsliv omfattende 

erfaringer med synkron netbaseret kommunikation med deres venner, uanset om det er nære 

(fysiske) venner eller om det er venner erhvervet gennem et interessebaseret onlinemiljø eller 

et online computerspil. Her spiller geografi ingen rolle, men afhænger derimod af 

interaktionen mellem deltagerne. 

 

Oplevelsen af at være til stede i et synkront onlinemiljø (presence) er for eleven subjektiv og 

opstår gennem og understøttes af interaktion med et miljø, hvor interaktionen overbeviser 

eleven om, at han/hun er til stede i onlinemiljøet (Teng et al. 2012). Presence forstået som 

individuel oplevelse er den enkeltes oplevelse af, at en medieret afbildning af virkeligheden 

erfares på samme måde som en ikke medieret virkelighed. (Lee, 2004). 

 

Man kan derfor skelne mellem physical presence, social presence og self presence, hvilket er 

den enkeltes oplevelse af, at medierede fysiske genstande opleves som virkelige, at sociale 

aktører i onlinemiljø opleves som virkelige aktører, og at man oplever sig selv som 

tilstedeværende i onlinemiljøet (Lee, 2004). Forskning i hvordan man kan understøtte 

presence er central for udviklingen af didaktiske principper for design af synkrone online 

læringsmiljøer. Der findes her især to tilgange, som kan føres tilbage til diskussionen af 

begrebet ”telepresence”, der blev lanceret af Mavin Minsky i 1980 (Minsky, 1980). 

En teknisk tilgang til begrebet telepresence har fokus på alt det, som kan øge eller mindske 

”båndbredden” mellem deltagerne i et onlinemiljø. Her fokuseres bl.a. på, at non verbale 
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kommunikationsmuligheder med billede/video, håndsoprækningsfunktioner mv. er vigtig for 

oplevelsen af nærvær, ligesom tekniske problemer med lyd mv. øger oplevelsen af distance 

(McBrien et al. 2009). I Ørestadsprojektet har vi været opmærksom på denne tilgang til 

telepresence begrebet, og det er også nemt at iagttage at lyd og billedkvalitet har betydning 

for elevernes oplevelse af tilstedeværelse med andre elever og voksne når de kommunikerer 

synkront online. Men det at kunne se og høre hinanden giver ikke i sig selv en oplevelse af at 

være til stede eller opleve, at man er en del af et læringsmiljø (Teng et al. 2012). 

 

En social orienteret tilgang til telepresencebegrebet har fokus på, hvad deltagerne anvender 

medier/teknologierne til, samt hvordan de understøtter deltagernes indbyrdes relationer. Her 

har fem faktorer særlig betydning for deltagernes oplevelse af social presence i et online 

miljø: social respekt (f.eks. ved at få respons), deling af informationer og holdninger, 

åbenhed, identitet (f.eks. ved at blive kaldt ved eget navn) og intimitet (f.eks. ved at dele 

personlige erfaringer) (Sung & Mayer, 2012). Tillid mellem elever og voksne i et onlinemiljø 

bliver derfor helt central for opbygningen af social presence med henblik på at understøtte 

fagligt relevante interaktioner mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og læreren eller 

andre voskne (Teng 2012). Sung og Mayers fem faktorer er generelle for onlinemiljøer, men 

der har også været forsket i, hvordan social presence kan understøttes i et formaliseret online 

læringsmiljø. 

 

Her er teorien om Community of Inquiry (COI) (Garrison, 2011, Garrison og Vaughan, 2008) 

central. Garrisons hypotese er, at elevens faglige oplevelse afhænger af tre 

tilstedeværelsesformer: social tilstedeværelse, lærertilstedeværelse og kognitiv (personlig) 

tilstedeværelse dvs. elevens oplevelse af at deltage i et socialt fællesskab, af det didaktiske 

design samt af elevens læreproces. For Garrison er det tre ligeværdige faktorer, som han dog 

erkender ikke har været muligt at identificere empirisk (Garrison, 2011). 

 

Et litteratur-review over forskning, som har taget udgangspunkt i COI-teorien (Annand, 2011) 

viser, at der er meget som tyder på, at det er det didaktiske design (lærertilstedeværelse), som 

er den primære faktor i et fagligt synkront online læringsmiljø. Lærerens tilstedeværelse er 

præcis som ved den almindelige tilstedeværelsesundervisning i skolen en vigtig faktor for 

elevenes oplevelse af social presence, og det er det didaktiske design/lærertilstedeværelsen, 

som sammen med det sociale miljø tilsammen faciliterer elevernes læreprocesser (Asterhan 

2010). Med henblik på at understøtte presence-oplevelse i et online læringsmiljø er det 

vigtigste derfor at have fokus på det didaktiske design. Det centrale her er design af 

interaktioner mellem a) læreren og eleverne, b) eleverne indbyrdes og c) eleverne og det 

faglige stof/indhold (Teng et al. 2012). Som vi skal se nedenfor i de konkrete eksperimenter 

med at udvikle koncepter for synkrone koblinger mellem Ørestad skole og skolens omverden, 

kan ”lærertilstedeværelsen” også medieres af andre voksne f.eks. af pædagoger, gæstelærere 

eller koblinger til voksne med viden om eller erfaring fra det faglige genstandsfelt, som det 

didaktiske design er bygget op omkring. 

 

Ved design af et synkront onlinelæringsmiljø kan relationen mellem eleverne og læreren (eller 

andre voksne) trække på kendte elementer fra skolens almindelige 

tilstedeværelsesundervisning og her primært den interpersonelle kommunikationsform og 

mulighederne for feedback fra læreren. Denne lighed med tilstedeværelsesundervisningen har 

fået mange lærere til at forsøge at overføre et didaktisk design fra deres 

tilstedeværelsesundervisning direkte til onlinemiljøet. 
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Det er her muligt at organisere sekvenser af forskellige typer af interaktioner i kulturelt 

genkendelige situationer f.eks. klasserummets IRE model (Initiation, Respons, Evaluering) 

(Sullivan et al. 2010) Men generelt kan man ikke blot overføre et didaktisk design fra 

tilstedeværelsesundervisningen til et online miljø uden væsentligt kvalitetstab (Nehme et al.  

2008, Asterhan et al. 2010, Rich et al. 2009) Stort set alle didaktiske elementer skal re-

designes til brug i onlinemiljøet (Robertson et al. 2012). Her har vi i Ørestadsprojektet især 

haft fokus på det organisatoriske set-up dvs. organisering af rammer og processer som gør det 

muligt for elever at koble sig synkront med skolens omverden.  

 

Med afsæt i en introduktion til begreberne autenticitet, digitale koblinger og asynkrone 

teknologier kan vi samle pointerne i en revideret version af Shaffer og Resnicks skema fra 

1999 hvor vi supplerer de tre teknologiformer som Shaffer og Resnick peger på 

(netværksteknologier, eksperimentel simulering og mulitimodale teknologier) med de 

synkrone teknologier.  

 
Figur 2: Forholdet mellem autenticitet, digitale koblinger, asynkrone teknologier og 

teknologiformerne netværksteknologier, eksperimentel simulering og multimodale teknologier 

(inspireret af Shaffer og Resnick 1999). 

Opsamling 
Vi kan samle ovenstående tekstafsnit i en række punkter, som viser autentiske situationers 

læringspotentiale, digitale teknologiers muligheder for at understøtte oplevelsen af autenticitet 

samt særligt synkrone teknologiers potentiale: 

 

Autentiske læringssituationer er særligt velegnede til både træning af faglige kundskaber og 

færdigheder, til udvikling af fagspecifikke kompetencer og til evaluering af elevernes 

læringsudbytte. 

 

Autentiske faglige læringsforløb i konkrete skolefag kan endvidere designes, så de også er 

velegnede til udvikling af mere generelle læringskompetencer. 
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Digitale teknologier giver helt nye muligheder for at revitalisere allerede kendte måder at 

arbejde med autentiske læringsforløb samt at udvikle helt nye didaktiske designs, som ikke 

tidligere har været mulige – designs som kan øge elevernes læringsudbytte. 

 

Implementering af autentiske læringsforløb understøttet af digitale teknologier i skolens 

fagforudsætter en professionsfaglig kompetenceudvikling, og skal interventioner, som har 

fokus på dette, have en effekt på det generelle niveau for elevernes læring, forudsætter det 

interventioner på både et didaktisk og organisatorisk niveau. 

 

Med synkrone teknologier kan etableres synkrone koblinger mellem skolen og skolens 

omverden som kan understøtte at elever: 

 

a. Oplever at være til stede i et autentiske miljø. 

b. Oplever at deltage i kontekster i skolens omverden. 

c. Får umiddelbar (synkron) faglig feedback fra og samarbejde med eksperter uden   

                      for skolen. 

d. Kan blive vurderet gennem autentiske prøver og evalueringer. 

 

I det sidste kapitel i rapporten (kapitel 5) giver vi nogle konkrete eksempler på hvordan lærere 

kan arbejde med ovenstående synkrone og autentiske potentialer i form af en række 

tænketeknologier, vi kalder koblingskort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø med stationære, aktuelt ikke-elevsøgte koblingsmuligheder (Ørestad Skole) 
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Kapitel 3 

Didaktisk design af synkrone koblinger – læreren på designarbejde på 
Ørestad skole 
Vi har i sidste kapitel introduceret til en række potentialer ved synkrone teknologier og 

tilrettelæggelse af autentiske læringsmiljøer. Hvordan kommer man fra disse overordnede 

forskningsbaserede pointer til et konkret forløb for en konkret klasse på et bestemt tidspunkt i 

et givent fag på f.eks. Ørestad skole anno 2014. 

 

Ørestadsprojektet har vist, at det ikke er så nemt at komme fra didaktisk teori til praktisk 

undervisning. Hvordan skal man som lærer og lærerteam gribe det an? Hvad skal i fokus? 

Teknologierne, det synkrone, det autentiske eller er det stadig pædagogikken, faget og 

læringsmålene, som man i sin planlægning skal tage afsæt i?  Overordnet set skal der træffes 

en række valg. Læreren skal alene eller i et team af lærere og pædagoger designe et forløb – 

læreren skal på designarbejde. 

Læreren som designer 

At se lærerarbejdet som et designarbejde har langsomt vundet indpas i dele af den 

pædagogiske forskning (Andresen 2008, Sørensen, Audon og Levinsen 2010, Laurillard 2012, 

Gynther (red.) 2010). En forskning som er optaget af at understøtte lærernes kollegiale og 

teambaserede designarbejde (Laurillard, 2012). Et designarbejde foregår bedst i pædagogiske 

teams (Laurillard, 2012), hvor lærere og evt. pædagoger med afsæt i didaktiske refleksions- 

og planlægningsværktøjer udvikler, afprøver, evaluerer og redesigner nye former for 

undervisning understøttet af digitale teknologier. 

 

Det didaktiske designarbejde vedrører her ikke alene ”den pædagogiske tilrettelæggelse og 

organisering af undervisning og understøttelse af læring, men også brugernes interaktion med 

og oplevelse af denne, en interaktion, der kan skabe et spændingsforhold mellem det 

intenderede og designede og brugernes respons på dette. Didaktisk design må derfor forstås 

og udvikles i brug” (Andresen et al. 2008 s: 11. 

 

I Ørestadsprojektet har vi erfaret, at lærernes didaktiske designarbejde kan understøttes i form 

af didaktiske refleksionsværktøjer (didaktiske principper) samt af konkrete designeksempler, 

som illustrerer de anvendte principper i form af nogle designeksempler. I dette afsnit af 

rapporten vil vi introducere det didaktiske refleksionsværktøj vi har udviklet i projektet, mens 

rapporten afsluttes med 9 forskellige designeksempler, som er konkrete måder, man kan 

designe synkrone undervisningsforløb, som kobler skolen med skolens omverden. 

Didaktiske refleksionskategorier- didaktisk design synkront koblede 
kontekster 
Der findes en meget bred vifte af pædagogisk forskning, som de senere år har inspireret 

lærere til at udvikle nye former for didaktiske designs understøttet af digitale teknologier. En 

grov kategorisering af den pædagogiske forskning inden for brugen af digitale teknologier i 

undervisning og skole er: a) forskning, som primært er optaget af kategorien ”tid og rum”, b) 

forskning, som primært er optaget af kategorien ”pædagogiske arbejdsformer og læringssyn” 

og c) forskning, som primært er fagdidaktisk. Selvom der er ofte er overlap mellem de tre 

kategorier, har de dog også positioneret sig som selvstændige forskningsfelter. 
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I Ørestadsprojektet har vi introduceret disse tre tilgange som fokusområder, der alle skal 

medtænkes i designet af synkront koblede forløb. Vi formulerer dem som tre spørgsmål til 

lærerteamet: 

 

1)   Hvordan skal eleverne få adgang til viden? (Tid og rum) 

2)   Hvilken type proces understøtter elevernes tilegnelse af viden (Pædagogiske 

arbejdsformer og læringssyn) 

3)   Hvilke læringsmål er i centrum for forløbet – for den enkelte elev og for klassen 

(det faglige fokus) 

 

Først når lærerteamet har diskuteret disse tre spørgsmål, kommer spørgsmålet om 

understøttende teknologivalg på bordet, idet Ørestadsprojektet bygger på den udbredte 

forskning, som viser, at brugen af digitale teknologier i sig selv ikke giver bedre læring – det 

afgøres af det didaktiske design(arbejde) (Hansen og Bundsgaard, 2013). 

 

I det følgende vil vi kort introducere den forskning, der ligger bag de to almene kategorier 

(tid/rum og pædagogik), inden vi præsenterer den didaktiske planlægningsmodel, vi har 

udviklet i projektet. 

Tid og rum (adgang til viden) 

Inden for denne kategori finder vi bl.a. forskning i Computer Supported Collaborativt Work 

(CSCW) (Johansen 1988), Blended Learning (Gynther 2005) og Connectivism (Siemens 

2004). 

 

Et af CSCW forskningens bidrag til didaktisk designarbejde er CSCW matrixen, der beskriver 

nogle grundlæggende digitalt understøttede kommunikations- og interaktionsformer. 

 

Tid og sted 

matrix 

Samme tid (Synkron 

kommunikation) 

Forskellig tid (Asynkron 

kommunikation) 

Samme sted Face to face interaktion Skifteholdsarbejde 

Forskellige 

steder 

Interaktion i synkront koblede 

kontekster 

Asynkrone interaktionsmiljøer 

Figur 3: Tid, sted og interaktionsformer inspireret af CSCW matrixen (Johnsen 1988). 

 

Med afsæt i denne model er der udviklet mange forskellige former for uddannelsesdesign, 

som blender tre af interaktionsformaterne: tilstedeværelsesundervisning, asynkrone 

læringsmiljøer og synkront koblede kommunikationsformer.  I første omgang er dette primært 

slået igennem i voksenuddannelserne i Danmark (Gynther 2005), men den særlige variant af 

blended learning, som kaldes ”the flipped classroom” (Strayer 2007) har også fundet vej til 

grundskolen (Bergmann og Aron 2014). I et flipped classroom kan læreroplæg mv. tilgås 

asynkront inden undervisningen, som så i stedet kan bruges til forståelseskontrol og 

anvendelsesorienterede øvelser og opgaver. 

 
Connectivism (Siemens 2004) kan både placeres inden for kategorien ”tid og rum” og 

kategorien ”pædagogiske arbejdsformer og læringssyn”. Den er i særlig grad optaget af, 

hvordan digitale teknologier kan anvendes til at etablere netværk i form af knudepunkter og 
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forbindelser mellem deltagerne i et netværk. Læringsteoretisk er Connectivismen ifølge 

Simens inspireret af social læringsteori, som vi vender tilbage til nedenfor, og som nyere 

teoretisk retning er dens grundlag stadig omdiskuteret (Ryberg et al. 2012).  Didaktisk har 

Connectivismen i første omgang sat sig spor i voksenuddannelsessystemet, idet denne 

tænkning ligger til grund for etableringen af de første MOOCs:  Massive Open Online Course 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course).  

 
Andre eksempler på digitale teknologier, som tager afsæt i tanker i Connectivismen er f.eks. 

de mange communities, der er organiseret med udgangspunkt i Google teknologier som 

Google+ og Google Apps for Education. Denne form for netværksdannelse har også fundet 

vej til grundskolen (https://plus.google.com/u/0/communities/100662407427957932931). 

Med denne type af teknologier kan skoler ”connecte” med hinanden, og eleverne kan lave 

deres egne personlige ”cirkler” i form af et personligt læringsnetværk, et såkaldt PLN 

(Personal Learning Network).  Viften af sociale medier, som efterhånden anvendes også i 

grundskolen til at etablere knudepunkter og forbindelser mellem forskellige aktører er bred og 

kan ikke alle nævnes her. 

Pædagogiske arbejdsformer og læringssyn 

Der findes omfattende pædagogisk forskning i, hvordan digitale teknologier kan understøtte 

forskellige pædagogiske arbejdsformer og læringssyn. Man kan kategorisere de forskelle 

pædagogiske og læringsteoretiske tilgange på mange måder. Her er valgt en typologisering 

med afsæt i Laurillard (2012).  Laurillard introducerer følgende pædagogiske arbejdsformer 

og diskuterer efterfølgende, hvordan digitale teknologier kan understøtte disse: 

Læring gennem formidling 

Har man været på feltarbejde i en almindelig folkeskole kan man se, at der foregår mange 

forskellige formidlingsaktiviteter hver eneste dag (Gynther (red.) 2010, Christiansen og 

Gynther 2012). Denne type aktiviteter er læringsteoretisk ofte blevet kritiseret (Eks. Dohn og 

Johnsen 2009) for at være baseret på et videns- og læringssyn, der ser viden, som noget der 

kan lagres og overføres fra en afsender til en modtager. Tager man imidlertid afsæt i et 

systemteoretisk kommunikationsperspektiv (Luhmann 2000, Gynther 2005), så kan man 

iagttage denne type aktiviteter, som lærerens valg af information og meddelelsesform (hvor 

det så er eleven, der vælger sin forståelse), og her har det betydning for modtagerens 

muligheder for at forstå det sagte, hvilke informationer og hvilke meddelelsesformer, der 

vælges. Som vi var inde på ovenfor, så indeholder digitale teknologier her nogle nye 

muligheder, idet man med multimodale meddelelsesformer kan kommunikere på nye måder 

(Jewitt og Kress 2003), som øger chancen for, at modtageren forstår ens valg af information 

og meddelelsesform. 

Læring gennem undersøgelse 

Læring gennem undersøgelse dækker over en bred vifte af pædagogiske arbejdsformer, som 

alle er velkendte i Danmark herunder inquiry based learning, problem-based learning, 

cooperative learning, project-based learning, experiental learning og case-based learning 

(Laurillard 2012). Fælles for denne vifte af pædagogiske metoder er, at de alle tager 

udgangspunkt i en problemstilling (opgave), tilvejebringer relevante ressourcer og etablerer 

vejledning og støtte for eleven undervejs i læreprocessen. Digitale ressourcer, såvel 

didaktiserede som ikke didaktiserede åbne ressourcer, (Dalsgaard 2007) giver her eleven helt 

nye muligheder for at gå adgang til information. Især de åbne internetbaserede ikke 

didaktiserede ressourcer er imidlertid en stor udfordring for mange elever, som har svært ved 

http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
https://plus.google.com/u/0/communities/100662407427957932931
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at finde relevante netbaserede ressourcer samt kvalitetsvurdere dem, de finder på nettet 

(Gynther (red.) 2010).  

 

Didaktisk designarbejde handler her i særlig grad om at udvikle former, der kan stilladsere 

elevernes arbejde på nettet, hvilket bl.a. kan ske gennem lærerscreenede læringsressourcer. 

Samtidig skal læreren vælge organiseringsformer, der gør læreprocesserne mere transparente 

med henblik på, at læreren får mulighed for løbende at give passende faglig feedback. Og 

endelig skal der vælges evalueringsformer, som kan bedømme elevarbejde, hvor flere elever 

arbejder sammen, eller hvor eleverne i deres opgaver remixer noget, de selv har produceret 

med noget, som andre i deres netværk har produceret (Gynther op. cit.) 

Læring gennem dialog 

Læring gennem dialog trækker ligesom læring gennem kollaboration (se nedenfor) begge på 

socialkonstruktivismen med afsæt i bl.a. Vygotskys arbejde (Vygotsky 1978). Læring gennem 

dialog lægger i særlig grad vægt på betydningen af den meningsforhandling, der foregår i 

dialogiske kommunikationsformer en tænkning, der er kendt i Danmark bl.a. gennem Olga 

Dysthes arbejde (Dysthe 2005). Især inden for fleksible voksenuddannelser har digitale 

teknologier været anvendt længe til at understøtte dialog og meningsforhandling både i 

asynkrone og synkrone online diskussioner (Christensen Gynther og Jørnø 2013). 

Lærermoderation af diskussionsforaer med tydelig lærertilstedeværelse (teacher pressence) er 

her afgørende for, om diskussionerne understøtter deltagernes faglige læring (Garison & 

Vaughan 2008, Annand 2011) 

Praksislæring 

Praksislæring trækker på en anden læringsteoretisk tilgang end de foregående. Her handler det 

ikke så meget om at indføre eleven i specifikke faglige discipliner, men om at designe 

situationer, hvor eleven kan anvende viden og færdigheder i en faglig kontekst for 

herigennem at udvikle egentlige faglige kompetencer. ”Learning by doing” og 

erfaringsbaseret læring (experiental learning) med afsæt i Kolbs læringscirkel (Kolb 1984) er 

karakteristisk for denne pædagogiske arbejdsform. Som vi var inde på i kapitlet ovenfor så 

kan didaktisk designarbejde her være design af autentiske læringssituationer eller kobling af 

skolekonteksten med andre ikke skolære kontekster. 

Kollaborativ læring 

Kollaborativ læring som pædagogisk arbejdsform tager også afsæt i Vygotskys sociale 

læringsteori og sætter fokus på, hvordan viden konstrueres gennem sociale interaktions- og 

videndelingsprocesser. I sin mest udfoldede form integrerer den alle ovenstående 

pædagogiske arbejdsformer. Computer Supported Collaborativ Læring (CSCL) har i særlig 

grad forsket i, hvordan digitale teknologier kan understøtte videnskonstruerende processer, og 

der er de senere år udviklet en række nye digitale teknologier, som kan understøtte 

kollaborationsprocesser. I Folkeskolesammenhæng er især tre typer af digitale teknologier 

kendte og udbredte: Virtual Learning Environment (VLE) i form af forskellige digitale 

”læringsplatforme”, kollaborative forfatterværktøjer (f.eks. Google Docs) og Wikis (f.eks. 

Wikipedia). 

Didaktisk designarbejde – en model og et samlet perspektiv 
Karakteristisk for det meste af den forskning inden for it og læring, der har fokus på 

kategorien ”pædagogiske arbejdsformer og læringssyn”, er forskning som efter en kritisk 

diskussion af forskellige læringsteorier tager afsæt i en enkelt læringsteoretisk retning, 
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hvorefter forskningen i digitale teknologiers potentialer og begrænsninger tager afsæt i den 

valgte retning. Computer Supported Collaborativ Learning (CSCL) er et eksempel på dette. 

 
En anden tilgang er den eklektiske, som kombinerer forskellige læringssyn og pædagogiske 

arbejdsformer og ser dem som designmuligheder, der kan anvendes i relation til det specifikke 

formål der er med en given pædagogisk aktivitet (Gynther 2005, 2014, Laurillard 2012). Et 

eksempel på denne pædagogiske tænkning er den model, vi har udviklet i Ørestadsprojektet. 

 

Modellen trækker på og kombinerer ovenstående tre pædagogiske forskningsretninger i 

relation til digital teknologi dvs. de tre kategorier: a) fagdidaktik, b) tid og rum samt c) 

pædagogiske arbejdsformer og læringssyn. Samtidig lægger modellen også op til, at det er en 

del af lærerens designarbejde at kombinere forskellige pædagogiske metoder til et samlet 

didaktisk design understøttet af digitale teknologier. 

 
Figur 4: Didaktisk designmodel i fire dimensioner: fag, adgang, pædagogik og teknologi. 

(Gynther 2014) 

 

Undervisning som didaktisk designarbejde er med afsæt i denne model konstruktion af 

undervisnings- og læringsaktiviteter med udgangspunkt i valg (kombinationer af valg) i 

forhold til tre didaktiske dimensioner (hvor b og c kan understøttes/muliggøres af digitale 

teknologier): 

 

a)      Valg af indhold (faglige kompetencemål /curriculum-valg). 

b)      Adgang til viden (adgang til faglige ressourcer og deltagelse - i tid og rum). 

c)      Pædagogiske principper (læringsprincipper). 

 

Didaktiske designarbejde starter med det faglige indhold (kompetencer) – i Folkeskolen med 

afsæt i nye forenklede fælles mål. Didaktisk designarbejde tænker derefter i kombinationer af 

”adgangsmuligheder” for deltagerne. Begrebet ”adgang” refererer til skolens valg i forhold 

til, hvor fleksibelt et uddannelsesdesign, man vil etablere. Koblingsbegrebet indikerer den 

elevens perspektiv og refererer til, at der kun kan ske læring, når eleverne ”tilkobler” sig den 

specifikke skolekontekst, både hvad angår designet i tid og rum og det pædagogiske setup. 

Modellen understøtter refleksioner over forskellige adgangsmuligheder.  
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I Ørestadsprojektet har vi især eksperimentere med de nye muligheder i synkrone koblinger 

men synkrone koblinger giver kun mening hvis de kan understøtte de andre didaktiske valg 

som modellen repræsenterer. Projektet viser da også at det ikke giver faglig mening og heller 

ikke organisatorisk er muligt at lave ”rene” synkrone undervisningsforløb. 

Undervisningsforløb som arbejder med synkrone koblinger mellem skolen og skolens 

omverden vil altid (i grundskolen) være blendede forløb hvor tilstedeværelsesundervisning på 

skolen blendes med asynkrone muligheder i skolens læringsplatform og så de synkrone 

autentiske muligheder som de synkrone teknologier kan bidrage med. Modellen lægger her op 

til, at et pædagogisk team drøfter de forskellige muligheder for adgang til viden og integrerer 

dem i et samlet design for et undervisningsforløb. 

 

Den tredje designdimension er valg og blend af forskellige pædagogiske principper. Inspireret 

af Laurillard lægger modellen ikke op til at arbejde med en enkelt foretrukken pædagogiske 

arbejdsmetode, men afspejler en skolevirkelighed, hvor lærere kombinerer forskellige 

pædagogiske arbejdsformer med afsæt i de pædagogiske mål, de har med en given aktivitet 

(Gynther (red. 2010). 

 

Først når disse tre didaktiske designdimensioner: fag, adgang og pædagogik er diskuteret, 

lægger modellen op til, at man overvejer hvilke digitale teknologier, der kan understøtte de 

andre didaktiske valg. Her kan være tale om fagspecifikke teknologier, som lærere med et 

opdateret fagsyn ved er en integreret del af faget. Der kan være tale om asynkrone eller 

synkrone kommunikationsteknologier, som kan give eleverne forskellige muligheder for 

adgang og deltagelse i undervisningen samt mulighed for at koble sig til kontekster uden for 

den fysiske skole. Og det kan være tale om en bred vifte af digitale teknologier, der kan 

understøtte forskellige typer af pædagogiske aktivitetsformer, uanset om det handler om 

lærerens introduktion af nyt stof eller elevernes undersøgelse, dialog, kollaboration eller 

forskellige former for praksisnære læringsformer. Når teknologierne så er på banen i det 

didaktiske design, er de selvfølgelig også en selvstændig aktør (Latour 1994), som udfordrer 

de andre didaktiske valg, hvilket betyder, at de foregående didaktiske beslutninger relationelt 

må genovervejes. 

 

Ovenstående didaktiske designmodel er et planlægnings- og refleksionsværktøj, der kan 

understøtte lærere i design af synkrone læringsforløb – ligesom modellen kan anvendes mere 

generelt til design af undervisning understøttet af digitale teknologier med det formål at øge 

elevernes læring. Om de udviklede didaktiske designs også rent faktisk får denne betydning 

afhænger yderligere af to dimensioner knyttet til lærerarbejdet. Kun de lærere, der har et 

opdateret fagsyn, vil kunne udvikle fagdidaktiske designs, hvor digitale teknologier gør en 

forskel. Samtidig har klassiske didaktiske kategorier som deltagerforudsætninger, 

lærer/elevrelationen mv. selvfølgelig stadig afgørende betydning for, om et didaktisk design 

omsættes til god undervisningspraksis.  

 

Forskning viser da også, at kun når lærere både har et opdateret fagsyn, kan udvikle 

didaktiske designs og har en undervisningspraktisk kompetence til at omsætte design til 

praksis, er der en sammenhæng mellem en skoles investering i digital teknologi og elevernes 

læringsudbytte (Christiansen og Gynther 2010). 

 

I det næste kapitel vil i vi i en beskrivende form vise, hvordan en skoleklasse kobler med sin 

omverden for at nå nogle konkrete læringsmål i matematikundervisningen. 
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Kapitel 4 
Koblede autentiske kontekster i matematikundervisningen; en case 
Dette kapitel beskriver udfoldende en case om synkrone, koblede, didaktiske kontekster i 

matematikundervisningen på 3/4 klassetrin, som vi arbejde på sammen med lærere fra 

Ørestad Skole1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forløbet, vi her beskriver løb over en uge lige før klassernes sommerferie. Lærergruppen har 

arbejdet meget med en form, hvor de danner en kontekst rundt omkring et forløb de skal lave 

med deres elever. Det gjorde de også i dette tilfælde: En lærer optræder i en 

introduktionsvideo, der ved forløbets start spilles for alle eleverne, udklædt som arkitekt. 

Arkitekten har sammen med sit firma i sommerferien fået den opgave af skolens ledelse at 

omdanne skolens legeområde kaldet ”platformen” som eleverne kender rigtig godt, til et 

bedre område. Hvad kan der laves om og hvad kan vi ikke gøre noget ved, spørger arkitekten? 

Arkitekten har brug for elevernes hjælp: arbejdet med at lave platformen om skal gå hurtigt, 

så arkitektgruppen har brug for at platformen måles op – ikke i 1-1-forhold, men i 

målestoksforhold! Eleverne skal hjælpe arkitekterne med dette ved at måle forskellige ting på 

platformen, fortæller arkitekten. Selvom ”arkitekten” genkendes under skægget, er eleverne 

med på opgaven. Lærerne præsenterer de læringsmål for eleverne, som lærergruppen har 

aftalt skal nås i dette forløb. Lærerne er optaget af at eleverne skal blive bedre til at beskrive 

verden ved hjælp af matematik – og bruge matematikord til hjælp i deres beskrivelser (cirkel 

og ikke rund eksempelvis). De læringsmål som lærerne har peget ud, præsenterer de for 

eleverne på den elektroniske tavle. Undervisningen/forløbet skulle føre frem til: 

  

- At (eleverne skal) kunne beskrive ting ved at bruge matematikord 

- At (eleverne skal) kunne samarbejde om en opgave 

- At (eleverne skal) måle ting på platformen med målebånd, meterhjul og snor 

- At (eleverne skal) tegne en arbejdstegning og angive mål 

 

Eleverne skal desuden arbejde med en digitalt koblet ”satellitmodel” med en base, som er 

klassen, og satellit som er platformen. De to kontekster skal så koble sig til hinanden: En 

                                                      
1 Med i det empiriske arbejde var også adjunkt ved læreruddannelsen, Campus Roskilde ved University College 
Sjælland, Linda Rask Vestergaard, som har været med til hele den empiriske del, men grundet barsel måtte hun 
forlade projektet inden skrivefasen. 
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gruppe elever er i klassen (gruppe 1) den anden gruppe elever befinder sig nede på platformen 

(gruppe 2). Der er en lærer, der introducerer til opgaven i begge kontekster. 

 

Da lærerne i dette matematikforløb havde fokus på matematisk sprog/matematikord, var de 

optaget af at eleverne ikke skulle kunne se hinanden, når de kommunikerede. De skulle 

nemlig beskrive en række artefakter og steder for hinanden – og måtte heller ikke vise noget 

med hænderne. Derfor blev koblingsteknologien mobiltelefon det oplagt valgt. Eleverne 

skulle ringe til hinanden og løse opgaver, som ikke kunne løses hver for sig. Basen sad med 

opgave og skulle aflevere den – og i satelliten udgjorde konteksten, som var nødvendig for at 

løse en opgave. Eleverne var derfor nødsaget til at koble sig til hinanden og nødsaget til at 

arbejde sammen om opgaven for at løse den. Eleverne dannede grupper således at to elever 

befandt sig i klassen og to på platformen. Når eleverne havde stiftet bekendtskab med disse 

roller, byttede de kontekst og løste flere, nye opgaver (lærerne havde forud lavet et tykt 

kompendium med en masse opgaver i målestoksforhold, så ingen elevgrupper ville kunne nå 

alle opgaver).  

 

Der var således en tydelig overvejet sammenhæng mellem valget af teknologi og de 

læringsmål, som lærerne havde sat op for forløbet. De skulle kommunikere om matematik på 

en ny måde, når telefonen medierede kommunikationen. Opgaven kunne ikke løses, hvis 

samarbejdet i gruppen ikke fungerede. De skulle måle konkrete materialiteter og 

kommunikere om disse. De skulle konstruere en arbejdstegning på baggrund af denne 

”ansigtsløse” kommunikation om et særligt objekt, som deres gruppemedlemmer havde 

beskrevet for dem gennem en telefon. Lærerne havde i deres forberedelsesarbejde haft en lang 

række værktøjer og redskaber i spil. Vi havde diskuteret ipads, google.docs, padlet, facetime, 

bambuser, mindcraft mv., men var endt på med at vælge telefonen, fordi de så en tæt 

sammenhæng mellem hvad den teknologi kunne/ikke kunne og de læringsmål, eleverne skulle 

nå. At elevarbejdet mundede ud i et konkret produkt, en arbejdstegning i 2d på papir, var en 

evalueringsmulighed på, om eleverne havde kommunikeret hensigtsmæssigt om en given 

genstand på platformen. Alle arbejdstegninger skulle godkendes af læreren, hvorpå de blev 

hængt op på væggen.  

 

Forløbet blev gentaget med forskellige klasser over tre dage. Det gav mulighed for at forbedre 

designet undervejs. Lærerne var gode til at evaluere både summativt og formativt ved dagens 

afslutning (og når eleverne byttede roller) og betød at forløbet på tredjedagen forløbet meget 

mere flydende end den første dag. Dette uddybes nedenfor Vi beskriver ikke forløbet som dag 

1, dag 2 osv., men formulerer nu en fælles start og diskuterer så de iterative forbedringer, som 

forløbet undergik undervejs.  

 

Scene 1: klassen: Læreren introducerer til opgaven. Eleverne får udleveret en opgave som 

består af et foto af en genstand fra platformen. De skal ringe til deres gruppe og få dem til at 

hjælpe sig med at lokalisere den på platformen. Her beskriver de genstanden med 

matematikord og almindelige ord. De skal skrive de informationer, der får fra deres gruppe 

ned og lave en plantegning over genstanden. Det kunne eksempelvis være en dør: 
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Scene 2: platformen: Læreren introducerer til opgaven: Om lidt ringer en telefon i gruppen. 

De skal tage den og hjælpe deres gruppemedlemmer med det, de spørger om. Men først skal 

de introduceres til en række analoge læremider, hvoraf de kender nogle, men ikke alle. De 

skal bruges til at måle op med, når opgaven skal løses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analoge læremidler på vej til at blive anvendt i en digitalt koblet kontekst i 

matematikundervisningen (Ørestad Skole) 

 

Eleverne lytter og er klar til opgaven. Men inden de kan gå i gang begynder flere af elevernes 

telefoner at ringe. Det skaber stor forvirring og vanskelige vilkår for lærerens gennemgang af 

måleinstrumenterne, der ikke er afsluttet. Eleverne var klar til at kommunikere, men vi havde 

ikke fået skabt en klar aftale om, hvornår! 

 

En af de ting, som nødvendigvis måtte justeres undervejs var derfor lærernes interne 

kommunikation: Lærerne havde – naturligvis – været meget opsat på at få elevernes 

muligheder for at koble sig til hinanden på plads. Sikre sig at alle telefoner var ledet op, at alle 
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havde de relevante numre osv. Da forløbet gik i gang, havde vi bare ikke haft fokus på 

nødvendigheden af at synkronisere konteksterne, så vi havde et fælles starttidspunkt. Midt i at 

læreren på platformen var i gang med at introducere til måleinstrumenterne – særligt 

målehjulet, som var nyt for eleverne – ringede gruppernes telefoner: oppe i basen var de klar 

til at går i gang, for deres introduktion var forbi! Allerede ved byttet af elevgrupperne, havde 

vi fået korrigeret dette og lærerne ringede nu sammen og synkroniserede, så alle gik i gang på 

samme tid. 

Mål og intentioner 

Forløbet var delvist inspireret af den didaktiske model vi har præsenteret tidligere i rapporten. 

Forløbet kunne også honorere alle de krav, der kunne stille i forhold til modellen. Dette viste 

vi efterfølgende for alle skolens lærere ved en work-shop, hvor vi præsenterede forløbet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne have både i forløbet været engageret i tilstedeværelsesundervisning og i et synkront, 

koblet læringsmiljø. De havde arbejdet med formidling, med undersøgelse og med dialog. 

Opgaven var praksisnær og realistisk og der havde været et stort behov for kollaboration, hvis 

opgaven skulle løses. På denne måde er det – i hvert fald i forhold til vores didaktiske model, 

der blev udviklet til projektet – et eksemplarisk forløb. 

 

Pa dag to og dag tre rygtedes det at elevernes produkter, plantegningerne, ville komme op at 

hænge på væggen og der gå sport i, hvilken klasse, der kunne nå flest opgaver, få dem 

godkendt af læreren og hængt op på væggen. Her er en klasse godt op vej: 
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Phone home! 

Forløbet viser at mobiltelefonen kan honorere de krav, der kan stilles til at koble to 

læringskontekster og få et fagligt indhold – og en merværdi – med i forhold til opnåelsen af 

særlige læringsmål og undervisningssituationer, som ikke er hverdag i skolen. Telefonen 

giver ikke noget i sig selv, men sættes en koblingsteknologi – som en telefon – ind i en særlig 

opgavedidaktisk sammenhæng, kan den være med til at honorere en række læringsmål. 

Samtidig oplevede eleverne det som en anderledes proces, hvor deres telefoner kunne bruges 

på en anden måde end de plejede. 
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Kapitel 5:  

Koblede kort til koblede kontekster: ni designeksempler 
I dette kapitel præsenterer vi og beskriver en række forskellige koblingsmuligheder for 

skolen, når den ønsker at koble til sin omverden. De forskellige koblingsmuligheder eller 

koblingsprincipper, præsenteres i form af en række koblingskort. De enkelte kort er også 

vedlagt i deres endelige udformning i bilagsdelen.  

 

Et koblingskort kan forstås som en såkaldt tænketeknologi (Staunæs & Bjerg, 2013). 

Tænketeknologier er værktøjer (eller modeller), der kan understøtte – i dette tilfælde – lærere 

i at ”sætte kurs, navigere og lede på og i forandring” (Staunæs & Bjerg, 2013, s. 4). En 

tænketeknologi er forskningsbaseret, men det er ikke et normativt værktøj, der foreskriver 

hvordan praksis skal fungere. En tænketeknologi sætter forskningsbaseret retning på 

undervisere og lederes refleksioner over handling i foranderlige kontekster. I vores tilfælde er 

tænketeknologierne kommer i stand via litteraturstudier samt ved iterative afprøvninger i 

praksis og samtaler med lærere og ledere på Ørestad Skole. Nogle af kortene har vi 

eksperimenteret med i praksis, andre er kommet i stand ved samtaler med lærere og ledere på 

Ørestad skole som mulige modeller, der kunne bringes i anvendelse i undervisning. Andre 

igen er hentet i litteraturen.  

Fra designprincipper til konkrete designeksempler: ”Kort over synkront koblede 

kontekster” 

Lærere og pædagoger på Ørestad Skole havde ved indledningen af projektet naturligvis 

allerede erfaringer med koblinger mellem skole og andre kontekster. Fælles for de fleste 

erfaringer med online koblinger mellem skole og omverden er dog, at der er tale om 

asynkrone koblinger – bl.a. pga. den fleksibilitet, dette fremhæves at give (Asterhan et al. 

2009, Hrastinski et al. 2010, Robertson et al. 2012). Fx kan elever i Ørestad skrive 

blogindlæg, når de har engelsk, og eleverne i Australien kan svare på bloggen, når det giver 

mening på den anden side af jorden – for blot at inddrage bare to eksempler, som lærerne gav 

os ved projektets start. 

 

Som tidligere fremhævet er der mangel på didaktisk teori og principper, som lærere kan 

trække på i design af synkron undervisning, og vi fandt derfor, at vi med fordel kunne udvikle 

designeksempler, der kunne fungere støttende i forhold til denne mangel. Dvs. en støtte af 

principper for design af synkron undervisning.  

 

Vi kalder også kortene for designeksempler (Hrastinski et al. 2010). Dette begreb skal ikke 

forstås derhen – på samme måde om begrebet tænketeknologi – at det handler om eksempler 

på best practice, men snarere som en art case der kan facilitere og inspirere praktikere m.fl. til 

At udvikle egne didaktiske design for præcis den uddannelseskontekst, som vedkommende 

befinder sig i (Christensen et al. 2013). Et designeksempel skal derfor også kunne være et 

dynamisk værktøjer, og helst også robust afprøvet empirisk, således at det kan være 

inspirerende for mange miljøer. 
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Først udfolder vi kort baggrunden for eksemplernes tilblivelse, dernæst præsenterer vi kortene 

og processerne med disse på både Ørestad Skole og i arbejder i projektet Læring Uden 

Grænser, hvor vi internt har arbejdet videre med kortene. 

 

Kortene er således også udarbejdet på baggrund af den tidligere præsenterede eklektiske 

tilgang, som kombinerer forskellige læringssyn og pædagogiske arbejdsformer (Gynther 

2005, Gynther 2014, Laurillard 2012). Kortene er dermed konstrueret med afsæt i modellen 

fra kapitel 3 (Figur 4) og støtter den del af lærerens designarbejde, der handler om at 

kombinere forskellige pædagogiske principper til et samlet didaktisk design understøttet af 

digitale teknologier. 

 

Som beskrevet har vi i projektet især eksperimenteret med de nye muligheder i synkrone 

koblinger, men ud fra den betragtning, at undervisningsforløb, der involverer synkrone 

koblinger mellem skolen og skolens omverden altid vil være del af blendede forløb med 

tilstedeværelsesundervisning og asynkrone muligheder. Kortene skal således ikke ses som 

oplæg til at erstatte tilstedeværelsesundervisning eller asynkrone koblinger, men som 

refleksions- og planlægningsværktøjer, der eventuelt udfordrer øvrige didaktiske valg, som 

lærere kan anvende, når de i deres pædagogisk team planlægger brugen af de forskellige 

adgange i et samlet design for et undervisningsforløb.  

 

Kortene er blevet til som designeksempler i et projekt, hvori der metodologisk arbejdes med 

inspiration fra Design-based research. Dermed er processen med udarbejdelse, afprøvning, 

evaluering, analyse og forbedring af kortene foregået i samarbejde med lærere på Ørestad 

Skole, ligesom formålet er dobbelt: at udvikle et design, der både er teoriorienteret og 

anvendelsesorienteret – dvs. fokus på intervention i praksis. 

 

I projektet erfarede vi, at lærernes didaktiske designarbejde kan understøttes i form af 

didaktiske refleksionsværktøjer (didaktiske principper), hvilket vi gjorde i både tvær- og 

årgangsfaglig sammenhæng på workshops, hvor lærere og pædagoger i grupper på tværs af 

fag, årgange og funktioner skulle arbejde med enkeltperspektiver/principper fra modellen i 

kapitel 3 (Figur 4).  

 

Gennem dette arbejde oplevede vi dels stor iderigdom, dels en erkendelse af, at meget 

udvikling også handler om læringsmål i de enkelte fag. Det konkrete fik stort fokus, og det 

blev svært at anvende modellen tværfagligt indledningsvist. Det blev i arbejdet tydeligt, at 

denne flerdimensionelle tilgang åbner for diskussion af forskellige fagforståelser og 

fagdidaktiske traditioner, idet fag og faglige læringsmål kom til at fylde meget i 

diskussionerne. 

 

Det at koble flere kontekster sammen i autentiske læringsforløb er per definition komplekst, 

og vi vurderede derfor på baggrund heraf, at udviklingen af synkrone koblinger mellem skole, 
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læringskontekster og omverden med fordel kunne understøttes af konkrete designeksempler, 

som illustrerer de anvendte principper.  

 

Vi endte op med ni designprincipper for koblinger mellem skole og omverden: Konkrete 

måder, hvorpå man kan designe synkront koblede undervisningsforløb eller dele af 

undervisningsforløb, som kobler læringskontekster og/eller skole med omverden. 

 

Designet af kortene er blevet til på baggrund af observationer og samtaler med lærere og 

pædagoger på Ørestad Skole. Dog gælder det, at didaktisk designarbejde ikke kun handler om 

tilrettelæggelse og organisering af undervisning, men også om brugernes interaktion med og 

oplevelse af denne, en interaktion, der kan skabe et spændingsforhold mellem det intenderede 

og designede og brugernes respons på dette. Didaktisk design må derfor forstås og udvikles i 

brug (Andresen et al. 2008), som det således også er gældende for designeksemplerne – 

kortene over synkrone koblinger – der udfoldes nedenfor. 

 

Tilsammen muliggør kortene desuden forskellige pædagogiske principper (Laurillard 2012) 

ud fra modellen i kapitel 3 (Figur 4), ofte flere principper i spil samtidig, nemlig: Læring 

gennem formidling, Læring gennem undersøgelse, Læring gennem dialog, Praksislæring og 

Kollaborativ læring. 

 

Kortene kan således betragtes som designeksempler udarbejdet på baggrund af de tidligere 

præsenterede didaktiske principper og vil kunne bruges af lærere og pædagoger som 

planlægnings- og refleksionsværktøjer for det videre arbejde med udvikling af virtuelle 

læringsmiljøer, der kobler skole og læringsrum med omverden. 

 

Kortenes eksempler er søgt beskrevet som autentiske læringssituationer (se kapitel 2), hvilket 

vil sige, at vi med kortene forsøger at mime aktiviteter og praksis, som findes i skolens 

omverden.  

 

Med kortene som konkrete designeksempler ønsker vi dermed at vise både, hvordan man med 

digitale teknologier kan revitalisere allerede kendte måder at arbejde med autentiske 

læringsforløb (fx synkron kobling til en forfatter, der kan sidde i sit skriveeksil i udlandet i 

stedet for et traditionelt forfatterbesøg, som kan være dyrt) samt at udvikle helt nye didaktiske 

designs, som ikke tidligere har været mulige (fx designet class-sourcing, der præsenteres i et 

kort). 

Kort over synkront koblede kontekster version 1.0 

Som skitseret tidligere var et omdrejningspunkt i projektet med Ørestad Skole at koble 

kontekster ved hjælp af digitale teknologier, og ud over definitionen af dette som to 

kontekster, der på en og samme tid er afhængige og uafhængige af hinanden (Rasmussen 

2004), bestemte vi i projektgruppen desuden en kontekst som et formålsbestemt rum. Med 

denne forståelse bliver det muligt at tydeliggøre, at to kontekster, der kobles i autentiske 
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læringsforløb, enten kan have det samme formål (fx elevers læring eller læreres 

kompetenceudvikling) eller flere forskellige formål (fx elevers læring og virksomheders 

branding i lokalområde).  

 

Ud fra forståelsen af koblede kontekster som kontekster med samme eller forskellige formål 

udarbejdede vi i forskerteamet et forsøg på en oversigt, der skulle hjælpe til at se på, om 

skolekontekst koblede med skolekontekst eller med anden omverdenskontekst, samt til at se 

på, om der var samme formål med kobling eller forskellige formål. I dette arbejdet blev det 

nødvendigt for os i forskergruppen at sætte billeder og konkrete eksempler og fortællinger på 

de enkelte koblinger, og man kan dermed sige, at designeksemplerne ”Kort over synkront 

koblede kontekster” blev til i forskningslab, når vi fx diskuterede, hvorvidt en synkron 

kobling mellem skole og en gæsteunderviser havde ét samme eller flere forskellige formål 

(elevers læring og/eller forfatterbranding af ny bog).  

 

På denne baggrund opstod både billeder på konkrete koblinger, men også differentieringer i 

forskellige koblinger, fx da det blev tydeligt, at gæstelærere kunne være forskellige typer med 

forskellige formål. Denne differentiering udmøntede sig i de to kort ”Den globale gæstelærer” 

og ”Den globale ekspert – guest star”, hvor den første forstås som en særlig faglig 

personlighed med elevers læring som formål, mens den anden kan være en faglig ekspert, en 

kendt eller en anden ressourceperson, der kan have interesser ud over elevers læring, fx 

udbredelse af politisk budskab. 

 

              
 

Narrativerne på de synkrone koblinger hjalp os i forskningslab til at skelne og diskutere 

synkrone koblinger og finde overlap, og ud fra disse erfaringer besluttede vi at udarbejde 

billedkort med eksempler og beskrivelser på forskellige synkrone koblinger, der kunne 

inspirere lærere og pædagoger i deres didaktiske designarbejde på skolen. 

 



   
 

40 

                                   
 

Som det kan ses i de to eksempler ovenfor fulgte det første design ”Kort over synkront 

koblede kontekster version 1.0” skabelonen: 

 

- Overskrift, der indeholdt et sprogligt billede, fx ”Den globale gæstelærer – guest star” 

- Billede, der støttede overskrift og viste konkret eksempel på dette design 

- Case-beskrivelse der var et konkret eksempel på, hvordan en sådan synkron kobling 

kunne udmønte sig i en skolesammenhæng 

- Metodebeskrivelse, der var en udfoldelse af, hvordan denne synkrone kobling kan 

forklares/genkendes 

- Variationer, der var en eksemplificering på, hvilke andre kort der også arbejder 

med/henter inspiration fra denne type kobling 

 

Formålet med overordnede eksempler og variationer var på denne måde ikke at låse lærere og 

pædagoger i deres didaktiske designarbejde, men netop lade deres faglighed og 

undervisningsforståelser og –erfaringer være dem, der blev styrende i valg af koblinger, der 

kunne støtte elevers læring. 

 

De otte forskellige designeksempler, der udgør ”Kort over synkront koblede kontekster 

version 1.0”, er disse: 

 

1. Stedfortræderteknologier – Lion cam 

2. Den globale gæstelærer 

3. Den globale ekspert – guest star  

4. Udsendinge – satellitmodellen 

5. Synkron undervisning – spejl 

6. Autentiske miljøer 

7. Win-win-situationer 

8. Distribueret kontekst – class-sourcing 

 

Der er således eksempler på koblinger, der kobler læringskontekster 

med andre læringskontekster med samme formål, som det fx er 

tilfældet i ”Synkron undervisning – spejl”, hvor flere elever fra 

forskellige skoler/klasser kobler sig med hinanden om samme 

emne/faglige interesse. 

 

Der er også eksempler på koblinger, hvor skole kobler med omverden 

som fx i kortet ”Win-win-situationer”, hvor virksomheder og skole 

kobler med hver deres primære formål: branding og læring. 

 

Desuden er også eksempler på koblinger, hvor skole kan koble med 

omverden, der ellers ville være utilgængelig eller omkostningsfuld, bl.a. i eksemplet 
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”Autentiske miljøer”, hvor fx en klasse kan styre imamens rundvisning i en moske langt væk i 

et miljø, de ellers vanskeligt ville have adgang til.  

Kort over synkront koblede kontekster version 1.0 anvendt i designproces – 

udfordringer og muligheder   

Kortene blev første gang præsenteret for lærere og pædagoger til en workshop i maj 2014, 

hvor de var organiseret i fagteam. Medarbejderne blev kort præsenteret for kortene og derefter 

bedt om at idégenerere og designeudvikle i egen fagsammenhæng ud fra formen: 

 

Tag et kort – fortæl en idé – byg videre på ideen – tag et nyt kort – ide – byg videre osv. 

 

Netop lærernes forståelse af skolens fag som havende forskellige fagdidaktiske traditioner og 

potentialer for at arbejde med autentiske læringsforløb blev tydeligt i anvendelsen af kortene 

version 1.0, hvor det at skabe transfer fra kortenes case-eksempler til de forskellige 

fag/fagområder i nogle tilfælde oplevedes udfordrende og i visse tilfælde umulig. Dette har 

medført re-design af eksemplerne i version 2.0, hvilket udfoldes nedenfor. 

 

Derudover fandt nogle team, at flere typer synkrone koblinger kunne bringes i spil i samme 

forløb – fx både global gæstelærer og udsendinge – satellitmodellen, hvilket fik flere team til 

at undre sig over punktet ”variationer”, som vi på baggrund heraf konkluderer måske kan 

være en interessant kategori i en teoretisk sammenhæng, men forstyrrende i en didaktisk 

designproces, hvor fokus er på elevers læring og ikke på variationer af synkrone koblinger. 

Dette er således også justeret i version 2.0. 

 

I et fagteam opstod i en diskussion pludselig en idé, der ikke lod sig indfange af de 

eksisterende kort, hvorved forslaget om et niende kort – ”ring til en ven” - opstod, og 

deltagerne i forløbet blev dermed også selv designeksempelgenererende. Forslaget er 

naturligvis også indarbejdet i Kort over synkront koblede kontekster version 2.0., der udfoldes 

nedenfor. 

Kort over synkront koblede kontekster version 2.0 bliver til – redesign på baggrund af 

didaktisk anvendelse 

På baggrund af lærernes tilbagemeldinger og vores observationer af 

af den didaktiske brug af kortene i praksis, er alle kort re-designet i 

”Kort over synkront koblede kontekster version 2.0”  

 

Ud fra erfaringerne fremhævet ovenfor har vi således foretaget en 

generel justering i designet, som det kan ses ved kortet ”Udsendinge 

– Satellitmodellen” her ved siden af,  

sådan at skabelonen for ”Kort over synkront koblede kontekster 

version 2.0” lyder: 

- Overskrift, der indeholder et sprogligt billede, fx ”Den globale gæstelærer – guest 

star” 
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- Billede, der støtter overskrift og viser konkret eksempel på dette design 

- Metodebeskrivelse, der er en udfoldelse af, hvordan denne synkrone kobling kan 

forklares/genkendes 

- Eksempler, der er tre konkrete eksempler på, hvordan en sådan synkron kobling kan 

udmønte sig i en skolesammenhæng koblet til de tre forskellige fagområder, der 

afspejler lærernes organisering i fagteam (HUManistisk fagteam, NATurfagligt 

fagteam og ÆSTetiske fags fagteam) – dog er to kort bibeholdt med 

tværgående/tværfaglige eksempler, hvor vi har fundet dette mest oplagt. 

 

Den konkrete eksempeldel er således meget mere udførlig i version 2.0 af kortene, så vi her 

prøver at skrive os ind i Ørestad Skoles fagopdeling og de fagdidaktiske potentialer, da flere 

lærere gav udtryk for vanskelighederne ved at transformere fra fx naturvidenskabelige 

eksempler til humanistiske. 

 

Punktet Variationer er skrevet ud af kortene, da dette forekom forstyrrende i lærernes 

designarbejde. Vi oplevede desuden, at mange lærere fandt, at der kunne tænkes i langt flere 

variationer og koblinger, end vi havde lagt op til på kortene, afhængig af fx fag, klassetrin og 

formål, og dermed gav det måske nok teoretisk mening at se på variationer over samme kort, 

men i praksis gav det bedre mening at se på, hvad der var meningsfuldt (Bruner 1999) i den 

enkelte undervisningsplanlægning. 

 

 

Det niende kort, ”Ring til en ven”, der er lærernes eget 

designeksempel, blev udarbejdet og kortlisten dermed udvidet til 9 

designeksempler. 

 

Med dette eksempel lanceres en anden type kobling, idet den enkelte 

elevs personlige netværk (Personal Learning Environment) her kobles 

til en lærings-/skolekontekst – initieret af eleven/eleverne selv. 

 

 

Udover ovennævnte generelle justeringer er der lavet tydeliggørende ændringer i forhold til 

tre kort version 1.0 på baggrund af observationer af lærerne på Ørestad Skoles arbejde med 

kortene. 

 

Tydeliggørelse blev nødvendig ift. de to kort ”Den globale gæstelærer” og ”Den globale 

ekspert – guest star”, hvor vi har lavet tilføjelser, der tydeliggør forskellen, så den første i 

version 2.0 forstås som en særlig faglig personlighed, der er vant til pædagogisk formidling, 

mens den anden kan være en faglig ekspert eller ressourceperson, der ikke nødvendigvis har 

pædagogisk formidling som del af sit fagområde. 
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Derudover er kortet ”Stedfortræderteknologier – Lion Cam” justeret som vist nedenfor, hvor 

Lion Cam i både overskrift og billede er udskiftet med Bird Cam, idet både løve og billede 

blev forstyrrende for lærernes designprocesser: Hvilken lærer ville sende elever ud til en løve? 

 

                               
 

Nedslag i designarbejdet med synkront koblede kontekster 

Implementering af autentiske læringsforløb understøttet af digitale teknologier i skolens 

fagforudsætter en professionsfaglig kompetenceudvikling, og skal interventioner, som har 

fokus på dette, have en effekt, forudsætter det interventioner på både et didaktisk og 

organisatorisk niveau. 

 

Konkret oplevede vi et årgangsteam, der ønskede at lave et tværfagligt orienteringsløb med 

synkron kobling som skitseret i kortet ”Udsendinge – satellitmodellen”, hvor nogle elever 

agerer kontroltårn, mens andre elever sendes i marken, men begge gruppers arbejde er 

afhængigt af de øvrige elevers arbejde. En sådan opgave kan i princippet lade sig gøre 

udelukkende med mobiltelefoner eller apps, men årgangsteamet fik bevilget et større beløb til 

indkøb af gps-teknologi og devices, og dermed også en intervention på organisatorisk niveau. 

En tydelig erfaring fra projektet med Ørestad Skole er, at det umiddelbart opleves mere enkelt 

og realiserbart at koble kendt skolekontekst med kendt skolekontekst, som det fx er tilfældet i 

det tværfaglige orienteringsløb, hvor elever fra samme årgange kobler med hinanden, sådan at 

koblingen består i at sende ’skole-delelementer’ væk fra skolen, snarere end at koble 

skolekontekst med ikke-skolekontekst. Der er tale om synkrone koblinger, men det er skole, 

der kobler med skole – enten internt på skolen eller i skolens umiddelbare nærhed. 

Kort over synkront koblede kontekster – generiske for flere uddannelsessituationer? 

Som del af afrapportering om projektet med Ørestad Skole deltog rapportforfattergruppen i en 

videndelingskonference for alle deltagere i delprojekter under projektet Læring Uden 

Grænser, spor A og B. Her præsenterede vi de 9 kort og lod deltagerne arbejde med disse på 

samme måde som lærerne på Ørestad Skole havde gjort det. Deltagerne på konferencen var 

adjunkter, lektorer og ph.d’er fra både professionsuddannelser, efter-videreuddannelse og 
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universitetsuddannelser, der alle var involveret i uddannelse, der står over for mange krav og 

udfordringer – i særdeleshed måske i forhold til autenticitet i uddannelse og transfer mellem 

teori, praksis, studie og profession (Aarkrog & Wahlgreen 2012).  

 

Vi ønskede at undersøge, om kortene som designeksempler kunne anvendes af erfarne 

didaktiske designere i en uddannelseskontekst forskellige fra Ørestad Skole, og vi kan 

konkludere, at konferencedeltagerne lynhurtigt begyndte at generere didaktiske designs til 

brug i egne uddannelseskontekster på trods af kortenes forankring og eksempler fra 

grundskolefag og udbad sig kortene til videre designarbejde med netop at koble uddannelse 

og omverden synkront. 

 

På denne måde kan 9 designeksempler genereret i én uddannelsessammenhæng måske udgøre 

generiske designeksempler, hvor autentiske læringsforløb understøttet af digitale teknologier 

kan skabe meningsfuld ”extension of learning beyond the classroom” (OECD 2010, ITL 

2011, Lombarbi 2007).  

 

I bilagsdelen har vi i a4-format lagt alle koblingskort version 2.0, som kan bidrage til 

organisationer og medarbejdere, der ønsker at arbejde videre med digitale, didaktiske 

koblinger i undervisning. 
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Bilag  

9 koblingskort til brug, når skolen vil koble sig til sin omverden 
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