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Resumé 
Baggrunden for projektet har været VIA’s strategiske initiativ, Spor 5: Fremtidens uddannelser, 

iværksat ultimo 2016. Initiativet var en del af besparelses- og udviklingsprojektet Balance i VIAs 

økonomi foranlediget af det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent årligt. VIA’s tiltag havde 

både et økonomisk og et didaktisk formål; dels at reducere tidsforbruget til forberedelse og 

gennemførelse af studieaktiviteter gennem øget videndeling, og dels at involvere og udnytte alle 

tilgængelige ressourcer for at understøtte de studerendes læring og refleksion.  

Udvikling af undervisningsformater blev set som en måde at gøre dette på, og arbejdet med disse 

indledtes i foråret 2017 før igangsætningen af dette forskningsprojekt. Som forløber for endelige 

formater blev der eksperimenteret med såkaldte prøvehandlinger på de enkelte uddannelser. Alle 

prøvehandlingerne blev samlet i prøvehandlingskataloger. På tværs af de fire hovedområder indkom 

i alt 42 prøvehandlinger fra hele VIA. Med afsæt i prøvehandlingerne blev et større antal formater 

beskrevet ud fra en udleveret skabelon. Et format blev i VIA’s opdrag defineret som en  

formgivning af en konkret og afgrænset praksis eller uddannelsesaktivitet, som dermed kan 

deles og blive genanvendelig for kolleger. 

Dette indebar, at formaterne skulle beskrives efter en skabelon indeholdende bestemte punkter 

med det formål at gøre et format forståeligt for andre. For at kunne dele formater både internt i 

uddannelserne og på tværs besluttede ledelsen, at der skulle etableres en digital delingsplatform. 

Undervejs i formatudvikling og afprøvning af disse i praksis blev dette forskningsprojekt besluttet. 

Projektgruppen blev dannet og begyndte arbejdet i august 2017. Opdraget var ikke at udføre 

evalueringsforskning på de igangværende aktiviteter, men i stedet at undersøge væsentlige 

problemstillinger ved formatudvikling i et konstruktivt og kritisk perspektiv.   

Formålet med projektet var på denne baggrund at levere viden om genanvendelige formaters 

betydning for didaktikken og undervisningen på professionsuddannelserne, og hvilke fordringer, der 

må stilles til sådanne formater i lyset af forpligtelsen på at levere udviklingsbaseret undervisning på 

uddannelserne. Dette formål blev omsat i en problemformulering delt i to forskningsspørgsmål:  

1) Hvilken betydning har det at genanvende didaktiske formater udviklet af andre end 

underviseren selv for en udviklingsbaseret og kontekstsensitiv professionsdidaktisk praksis? 

2) Hvilken betydning har det for formgivning og deling af formaterne, at de skal genanvendes i 

en udviklingsbaseret og kontekstsensitiv professionsdidaktisk praksis? 

Med afsæt i forskellige didaktiske teorier indlagde projektgruppen hermed en norm om, at formater 

skal bære et potentiale for udvikling og for at være kontekstsensitiv over for afvikling i nye 

praksisser, der altid i mindre eller større grad vil være forskellige fra ophavskonteksten.  

 

Forskningsprojektet er kvalitativt designet bestående af tre forstudier og et hovedstudie med VIA 

University College som empirisk grundlag. Forstudierne har bestået i hhv.  

1) en teoretisk undersøgelse, hvor centrale tekster og kilder er læst og fortolket  

2) en kortlægning af eksisterende prøvehandlinger og formater på basis af dokumenter 

3) en interviewundersøgelse af eksisterende delingspraksis og -kultur generelt blandt 

undervisere. 

4) Et hovedstudie, der er udformet som et ’multiple casestudy’ bestående af fem udvalgte 

formatprocesser. De 5 cases har fået betegnelserne ’Naturfagsformat fra læreruddannelsen’, 
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’Makkerskabsformat fra socialrådgiveruddannelsen’, Videnskabsteoriformat fra 

Erhvervsuddannelserne (VTF), Børn, unge og familieformat fra sygeplejerskeuddannelsen 

(BUF) Vejledningsformatet fra Efter-Videre-Uddannelsen.  

Den overordnede metodologiske tilgang har været en induktiv, datadrevet udforskning af empiri-

materialet, hvor tematikker er fremanalyseret gennem kondenseringer af betydninger fra 

dokument- og interviewbaserede data. Først i den sidste og tværgående del af case-studiet er disse 

kondenseringer og betydninger bragt i dialog med begreber fra de udvalgte teoretiske tekster i en 

mere deduktiv orienteret analyse. 

Hvad angår netop projektets teoretiske grundlag og ramme har projektgruppen inddraget 

forskelligartet teori til belysning og fortolkning af data. Hvad angår selve formatbegrebet har 

gruppen knyttet an til begrebet ’didaktiske design’ med Dohn og Hansen som vigtig inspirationskilde. 

Her lægges vægt på, at undervisningens indhold bringes i spil med den studerendes erfaringsverden 

gennem brug af bestemte metoder og bestemte medier ud fra en bestemt hensigt og i en bestemt 

situation. På det analytiske niveau har projektgruppen videreført de kategorier i formatbegrebet, 

som også var anlagt i ledelsens formatoplæg, nemlig en opdeling i tre faser: Formgivning, deling og 

genanvendelse. I praksis overlapper faserne hinanden, men som analytisk grundfigur har den været 

produktiv, da den viser forskellige aktørers forskellige funktioner og positioneringer. 

Delingsprocesser er informeret af teori fra forskellige traditioner med baggrund i Latours og Callons 

aktør-netværks-teori, og dels fra organisations- og videndelingsteori. Med hensyn til sidstnævnte har 

især Røvik’s translations-typologier med yderpunkterne kopiering og radikal transformation været 

centrale til at belyse forskellige forandringsgrader i overførsel og deling. I den forbindelse har 

begreber som de-kontekstualisering og kontekstualisering givet forklaringskraft og forståelse af, 

hvad overførselsprocesser nærmere rummer. Afledt heraf bliver et begreb om aktørernes 

translationskompetence relevant, hvilket projektet også adresserer og afslutningsvis forsøger at 

indkredse. Hvad specifikt angår viden om sammenhæng mellem genanvendelse, ressourcer og 

kontekst-forhold trækkes især på et større internationalt studie af Wills & Pegler. 

I kraft af de forskellige videnskabelige traditioner, som udgør den teoretiske ramme, kan det 

samlede projektdesign betegnes som en bricolage. Diversiteten heri har fungeret som et bagtæppe, 

dvs., en horisont at forstå formatproblematikker inden for. Datamaterialet er derfor ikke påtvunget 

bestemte teoretiske begreber fra begyndelsen. I stedet har analyserne været datadrevet, hvor 

mange forskelligartede datakilder er indgået, og dermed givet mulighed for triangulering. 

Om projektets fund kan opsummeres:  De to empiriske forstudier (2 og 3) har givet et indblik i, 

hvordan hhv. prøvehandlinger og formater i begyndelsen blev udformet af undervisere, og hvordan 

eksisterende delingspraksisser generelt blandt underviserkolleger har foregået og foregår. Her viste 

det sig, at der trods den udleverede skabelon var stor forskel på beskrivelser af formater både mht. 

hensigt, metoder og indhold. Et gennemgående træk som også trådte frem i delanalyse 2, er, at det 

syntes vanskeligt at formulere de underliggende betydninger, som formgivere lægger ind i formatet, 

hvilket har vist sig at vanskeliggøre en modtagende undervisers translation til genanvendelse i egen 

praksis-kontekst. 

Interviewundersøgelsen (3) udkrystalliserede en række vigtige tematikker og kategorier, så som 

relationer mellem format-aktører, den indholdsmæssige dimension i formater, struktur og 

rammebetingelser samt delingskultur. Med hensyn til formaters indhold viste det sig afgørende, om 

overførsler og oversættelser, translation, vedrører materielle objekter så som power points, tekster, 

opgavebeskrivelser m.v., eller de vedrører immaterielle objekter, så som den mere eller mindre 
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tavse viden formgiverne har lagt ind i, eller til grund for de materielle objekter. Som også forstudiet 

om formatkortlægning (2) viste, så bærer det tavse og det immaterielle sjældent de nødvendige 

eksplicitte beskrivelser for modtageren, og derfor bliver det vigtigt for den genanvendende 

underviser i delingsprocessen at kunne etablere en dialog med sin formgiver-kollega om den 

bagvedliggende viden og forståelse.  

I det efterfølgende hovedstudie (4), undersøgelsen af de 5 format-cases, er størsteparten af de 

problematikker som forstudierne udpegede genfundet, og nye er fremanalyseret. Hovedstudiet har 

indkredset en række nøgletemaer, hvoraf de vigtigste er: Formgivning mellem manual og 

inspirationskatalog, Elementopbygning versus integration, Dialog og afstand mellem formgiver og 

genanvender, Redidaktisering og iterationer, Positionering som genanvender eller didaktiker, 

Standardisering af indhold samt Tidsforbrug og tidsbesparelse. I det følgende trækkes blot nogle 

hovedpointer op fra disse temaer. 

Overordnet er arbejdet med formater dilemmafyldt, hvilket udtrykkes i frasen ”Mellem manual og 

inspirationskatalog”. Manualen er den detaljerede og styrede formgivning, dvs. en stram 

rammesætning af, hvad en genanvender skal gøre, mens inspirationskataloget repræsenterer en 

mere løs rammesætning, som er mindre dikterende for genanvenderne og fremtræder med en 

række forslag med flere materielle ressourcer. Den løse rammesætning øger mulighederne for 

kontekstsensitiv tilpasning af et format. Hvad angår delingsprocesser viser det sig, at dialog mellem 

formgiver og genanvender er afgørende, uanset om formatet er stramt eller løst rammesat. Er den 

fysiske eller organisatoriske afstand mellem de to parter stor, øges behovet for en stram 

rammesætning med den højere grad af eksplicitet, der ligger heri. 

Elementopbygning versus integrativ opbygning omhandler et modforhold mellem en formgivning 

bestående af enkeltstående didaktisk anvendelige elementer, eksempelvis moduler, over for en på 

forhånd tænkt integration mellem undervisningsaktiviteterne. Førstnævnte giver en større 

fleksibilitet i genanvendelsen, dog med risiko for fragmentering, mens sidstnævnte er mindre 

fleksibel på grund af den tætte sammenfletning af aktiviteterne. Høj integration udfordrer derved 

kontekstsensitiv tilpasning, hvilket kræver en vis ’redidaktisering’ af genanvenderen.  At 

redidaktisere indebærer at kunne afkode og bearbejde et format og i vidt omfang at kunne gøre det 

til sit eget i forhold til den nye kontekst. Undervisernes oplevelse af at kunne redidaktisere 

fremtræder som afgørende for at kunne engagere sig i genanvendelse. Iterationer vedrører en 

anden type justering og tilpasning, ikke som redidaktisering i forhold til en modtagerkontekst, men 

af formatet som sådan. Dette er et vigtigt aspekt i forhold til målet om udviklingsbasering. Data viser 

kun få eksempler på planlagte iterationer. Vigtigt for at disse kan foregå, er, at undervisernes 

erfaringer med hvert gennemløb opsamles systematisk, og at disse erfaringer udveksles i dialoger, 

der resulterer i beslutninger om ændringer.  At kunne redidaktisere læner sig også op ad temaet om 

positionering som genanvender eller didaktiker. Et mønster viser sig ved, at genanvendere risikerer 

at blive positioneret anderledes i forhold til formgivere. Formgivere bliver tildelt en position, hvor de 

har lov til at udfolde didaktisk kompetence, mens genanvendere kan opleve at få reduceret deres 

didaktiske råderum og pålægges pligter, som formgivere udstikker for genanvendelsen af det. Dette 

vil især kunne gøre sig gældende, hvor der er en stram rammesætning af formater. En sådan 

asymmetri mellem formgiver og genanvender synes også at kunne trække mod stagnation og en 

standardisering af det faglige indhold, hvis genanvenderne ikke kan redidaktisere dette. På sigt kan 

man forestille sig, at dette medvirker til en mere grundlæggende ændret didaktisk retning i 

uddannelserne, hvor der sættes lighedstegn mellem det formelle undervisningsindhold og de 

lærendes erfarede og tilegnede indhold, hvilket står i kontrast til den nordeuropæiske didaktiske 

tradition, som ellers har domineret. 
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Endelig har projektet genereret ny teori i form nye begreber, der kan nuancere og differentiere 

forståelsen af formaters rammesætning og det spændingsfelt, formatudvikling foregår i. Enkel eller 

udførlig deklaration betegner grader af, hvor detaljeret et format kommunikeres til modtagere, 

mens lav eller høj regulering betegner grader af, hvor styrende formgivningen er for genanvendelse. 

De to begreber skal ses som kontinua, og empirisk viser det sig, at de to begreber varierer 

uafhængigt af hinanden; en høj detaljeringsgrad i kommunikationen medfører ikke nødvendigvis en 

bunden opgave, men kan blot fremstå som rig på ressourcer, der kan vælges imellem. Omvendt 

giver en lav detaljeringsgrad i formgivningen ikke nødvendigvis et stort råderum til redidaktisering i 

genanvendelsen, men kan være højt reguleret, enten fordi undervisningsaktiviteterne indbyrdes er 

meget integrerede (indre regulering), eller fordi der er lagt en autoritativ styrke i formatet fra en 

formel magtposition i organisationen (ydre regulering). Når de to kontinua krydses dannes et 

diagram, i hvilke forskellige udfaldsrum fremkommer. De fem undersøgte format-cases placerer sig 

forskelligt i disse. 

Afslutningsvis uddyber rapporten nogle af de allervigtigste problemstillinger så som forskellige 

dilemmaer i spændingsfeltet mellem ’Frihed og tvang’ og mellem ’Gab og råderum’. Endvidere 

diskuteres positionerings- og dialogproblematikker, og afslutningsvis forsøges en indkredsning af, 

hvad translationskompetence kan indebære. 
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Indledning og baggrund 
Denne rapport opsummerer to års professionsdidaktisk forskning, der koncentrerer blikket om 

udvikling, deling og genanvendelse af undervisningsaktiviteter i videregående uddannelse. Afsættet 

er VIA’s strategiske satsning fra 2016 foranlediget af projektet Balance i VIAs økonomi, hvorunder 

der blev iværksat 3 projektspor. Det ene, Projektspor 5 Fremtidens uddannelser i VIA, baserer sig på 

tanken om, at: 

Fremover er der imidlertid brug for, at vi i langt højere grad mobiliserer og deler de gode 

løsninger, som dygtige undervisere udvikler…  

 

Denne intention søgtes i VIA omsat med inspiration fra  

…aktionslæring, hvor udforskning og handling går hånd i hånd… Projektet skal således 

rammesætte uddannelseseksperimenter i uddannelsernes hverdag, som kan udvikle og 

afprøve nye praksisser… (VIA. 2016, 8. dec.)  

 

Strategien søgtes bl.a. opfyldt ved, at der skulle udvikles et antal uddannelses-, undervisnings- og 

studieaktivitetsformater. 

Et format defineres i denne sammenhæng som en ”formgivning” af en konkret og 

afgrænset praksis eller uddannelsesaktivitet, som dermed kan deles og blive genanvendelig 

for kolleger.  

At formaterne skulle udvikles med inspiration fra aktionslæring og som uddannelseseksperimenter 

blev konkretiseret ved, at de skulle udvikles gennem prøvehandlinger, forstået som 

… en systematisk undersøgelse midt i den daglige drift af noget, man ikke ved, hvordan 

virker… men den kan også gennemføres, når man er klar over, hvilken vej man skal. 

Forskningen repræsenteret i nærværende rapport er udført for VIA’s strategiske midler, og fulgt af 

et opdrag om at være i kritisk og konstruktivt samspil med gennemførslen af satsningen. På denne 

baggrund har forskningen fungeret som følgeforskning med kontinuerligt tilbagespil til direktion, 

porteføljeledelsen for projektsporet, uddannelserne og underviserne. Forskningen har dog fungeret 

uafhængigt, og som et selvstændigt og afkoblet tiltag med selvvalgt perspektiv, og 

professionsdidaktisk interesse i undersøgelsen af, hvorledes en sådan intention har betydning for 

den professionsdidaktiske praksis. 

Den udførende forskningsgruppe er sammensat, så den repræsenterede VIA’s daværende 

hovedområder: Jette Henriksen fra sundhedsuddannelserne, Verner Larsen fra Erhverv, Ove Nielsen, 

Lisbeth Lunde Fredriksen og Thomas Iskov fra Pædagogik og samfund suppleret med Ditte Basballe 

fra It og digitalisering og mere sporadisk tilknyttede forskere fra VIA’s efter-videreuddannelses-

afdeling. 

Det strategiske spor er forbundet med økonomi og behovet for besparelser forbundet med 

omprioriteringsbidraget på to procenter årligt pålagt VIA under daværende finanslov. Omsætningen 

heraf i en uddannelsestænkning om at reducere omkostningerne og effektivisere gennem digital 

deling af genanvendelige undervisningsformater er ikke enestående for VIA, men en tænkning, der 

også udmøntes internationalt og andre steder i det danske uddannelsessystem, på andre 

professionshøjskoler, erhvervsuddannelser og i danske gymnasier (se afsnittet om teorigrundlag). I 

den forstand har dette forskningsprojekt generel relevans, om end det er udført som en 

undersøgelse af VIA’s specifikke udmøntning af omtalte uddannelsestænkning. 
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Formålet med undersøgelsen er på denne baggrund at levere viden om de genanvendelige 

formaters betydning for didaktikken og undervisningen på professionsuddannelserne, og om hvilke 

fordringer der må stilles til sådanne formater i lyset af forpligtelsen på at levere udviklingsbaseret 

undervisning på uddannelserne. Dette formål er omsat i nedenstående forskningsspørgsmål. 

 

Forskningsspørgsmål 
Forskningsprojektet har været drevet af et todelt forskningsspørgsmål: 

1. Hvilken betydning har det at genanvende didaktiske formater udviklet af andre end 

underviseren selv for en udviklingsbaseret og kontekstsensitiv professionsdidaktisk 

praksis?  

2. Hvilken betydning har det for formgivning og deling af formaterne, at de skal 

genanvendes i en udviklingsbaseret og kontekstsensitiv professionsdidaktisk praksis? 

Forskningsspørgsmålene har været operationaliseret i en række mere udspecificerede 

undersøgelsesspørgsmål, som fremgår af den tilgrundliggende projektbeskrivelse1. Disse hjælper til 

en afgrænsning af forskningsfeltet og -interessen, der dels vedrører betydningen for didaktisk praksis 

og dermed undervisningen, og dels vedrører formgivningen, delingen og genanvendelsen af sådanne 

formater.  

Betydningen for didaktikken ses i lyset af en norm om udviklingsbaseret og kontekstsensitiv didaktik. 

Førstnævnte refererer til den bekendtgørelsesmæssige fordring om, at undervisningen på 

professionsuddannelserne skal være udviklingsbaseret. Dette krav til underviserne formuleres som 

det primære vurderingskriterium i forbindelse med kvalificering til ansættelse som lektor, hvor det 

fremgår, at adjunkten/ansøgeren selvstændigt kan udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- 

eller professionsrettet undervisning (Bekendtgørelse nr. 990 af 28.08.2015, bilag 1), og for 

uddannelserne som helhed angives det, at vidensgrundlaget er udviklingsbaseret (Bekendtgørelse, 

nr. 1147, §3). 

Udviklingsbaseret praksis hænger i vores perspektiv tæt sammen med normen om kontekstsensitiv 

undervisning. Dette ved at udviklingen betragtes i sammenhæng med et refleksivt og evaluerende 

blik på samspillet mellem underviserens intentioner med undervisningen og dens udførsel. 

Spørgsmålet er, hvordan dette blik i VIA kan forenes med deling og genanvendelse af didaktiske 

formater, som ikke nødvendigvis er formgivet af den udførende underviser - eller med Ulriksen  

Der ligger altså muligheder for udvikling af undervisningen og af de pædagogiske kompetencer 

hos den enkelte underviser inden for underviserens egne rammer. Men hvor langt de muligheder 

rækker, kan være ret forskellige afhængigt af institution, institut, fag, uddannelse - og regime. 

(Ulriksen, 2014, s. 429) 

Sammenknytningen af udviklingsbaseret undervisningspraksis med evaluering af undervisning og de 

studerendes læring aktualiserer netop konteksten som fundamental, når konteksten afgrænses til 

forudsætningerne hos de pågældende studerende, underviseren og de institutionelle 

rammefaktorer (se nærmere præcisering og udfoldelse heraf i projektbeskrivelsen). Med andre ord 

må udviklingsbaseret undervisning betragtes som kontekstrelativ og -sensitiv. Hvis ikke 

undervisningen og de didaktiske beslutninger om indhold, mål, metode, osv. afstemmes med den 

                                                           
1 https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/formgivning-deling-og-genanvendelse-af-formater(f90164d7-
6d75-4654-af3a-06251d891e7e).html  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/formgivning-deling-og-genanvendelse-af-formater(f90164d7-6d75-4654-af3a-06251d891e7e).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/formgivning-deling-og-genanvendelse-af-formater(f90164d7-6d75-4654-af3a-06251d891e7e).html
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kontekst, de skal udmøntes i - herunder med de studerendes forudsætninger og potentialer - er der 

risiko for, at undervisningen bliver dysfunktionel og ikke bidrager til at opfylde formål og bidrage til 

optimal læring hos de studerende. 

Normen om kontekstsensitiv didaktik ’vender vi også om’, således at vi ikke blot undersøger 

formaternes betydning for en sådan didaktik, men også lader os optage af didaktikkens betydning 

for udviklingen, delingen og genanvendelse af formater. Dette for at generere viden om, hvilke 

fordringer udviklingsbaseringen og kontekstsensitiviteten eventuelt stiller til formaterne. 

Forehavendet med at kontrastere formater med kontekstsensitiv didaktik hviler på nogle 

forhåndsantagelser om modsætningsforhold herimellem. Disse udgør hypoteser, som ligger til grund 

for og holder forskningen i en problemorienteret spænding.  

• Det forekommer umiddelbart, at det produktive aspekt i udviklingen af formaterne er 

overensstemmende med kravet om udviklingsbasering, mens det receptive aspekt og 

genanvendelse af formaterne synes at repræsentere en grad af standardisering med 

risiko for en konserverende praksis på uddannelserne. Den genanvendende underviser 

formodes at have vanskeligt ved at evaluere undervisningens gennemførsel i forhold til 

dens intention og forudgående bevæggrunde – og ved at ændre og forbedre på denne 

baggrund (i overensstemmelse med kravet om udvikling af undervisning og 

underviserens kompetencer).  

• Genanvendelse af formater forekommer også at udfordre en kontekstsensitiv praksis, 

derved at det ikke er den udøvende underviser, der har planlagt og struktureret 

undervisningen, som dermed ikke inkarnerer den udførende undervisers 

forudsætninger, er relativ eller sensitiv i forhold til de pågældende studerende, og kun i 

begrænset omfang kan være sensitiv i forhold til den institutionelle og didaktiske 

sammenhæng, de indgår i.  

• I starten af forskningsprocessen opererede vi med et specifikt spørgsmål til den 

didaktiske indholdsdimension og valget af undervisningens indhold. (Dette er dog ikke 

medtaget her som selvstændigt forskningsspørgsmål, fordi det inkluderes i 

forskningsspørgsmål 1) Indholdet udgør den centrale didaktiske kategori i en kontinental 

tradition, og spørgsmålet baserede sig på en forhåndsantagelse om, at dette valg kunne 

blive forlagt og foretaget af andre end underviseren selv (af designeren eller 

formgiveren af formatet), eller at formaterne ville generere i indholdstomme (formale) 

designs, hvor form og indhold tænkes uafhængigt af hinanden.  

Disse antagelser kaster lys over det forskningsmæssige perspektiv og ligger til grund for 

forskningsmetodiske dispositioner, som ekspliciteres i rapportens metodiske afsnit.  
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Læsevejledning 
I det foregående er læseren forsøgt indført i forudsætningerne for nærværende forskningsprojekt. I 

det efterfølgende afsnit uddybes med et overblik over baggrunden for nærværende undersøgelse 

gennem en beskrivelse af VIA’s arbejde med Fremtidens uddannelser, der som nævnt fra 2016-2020 

har haft et strategisk  

… fokus på at styrke delingen af undervisningsformater og didaktiske designs på tværs af 

VIA’s uddannelser.2   

Afsnittet følges op af en kronologisk procesbeskrivelse, der i kort form giver et overblik over 

igangsatte initiativer og organisatoriske tiltag med henblik på at efterleve og opfylde strategien. 

Efterfulgt af denne indføring i formatsporets proces og organisering er forfattet et afsnit, Design af 

den samlede undersøgelse, som indfører læseren i, hvilke elementer og delundersøgelser 

forskningen har gennemført, og hvordan disse tilsammen danner baggrund for besvarelse af 

forskningsspørgsmålene. 

Herefter følger et afsnit, der udfolder de teoridannelser, der har informeret den samlede 

undersøgelse. Dette ved at konceptualisere formater ved hjælp af teori om didaktiske designs og 

tilgå delingsprocessen teoretisk med henvisning til Aktør-netværks-teori, organisations- og 

videndelingsteori. Teoridannelserne bruges til undersøgelse af, hvordan det er muligt, og hvilke 

udfordringer der er forbundet med at dele og genanvende undervisningsformater og samtidig 

tilgodese en kontekstsensitiv didaktik i en professionsdidaktisk kontekst.  

I rapportens efterfølgende afsnit redegøres for forskergruppens empiriske undersøgelser. Der 

indledes med den empiriske forundersøgelse gennem en didaktisk kortlægning af de første såkaldte 

prøvehandlinger, der skulle udgøre første skridt på vej mod (gen)anvendelige formater.  

Derpå følger en redegørelse for den kvalitative undersøgelse af etableret delingspraksis blandt 

underviserne på VIA’s professions- og erhvervsuddannelser. Undersøgelsen er foretaget gennem 

kvalitative interviews med undervisere fra alle VIA’s hovedområder og samler sig i nogle temaer, der 

viser, hvordan og hvilke dilemmaer, der er forbundet med deling af undervisningsmaterialer og -

former uagtet institutionaliseret deling af formater.  

Slutteligt gengives en empirisk case-undersøgelse af fem formater, som udgør projektets 

hovedanalyse. De fem cases beskrives og analyseres ved hjælp af viden fra alle de forudgående 

undersøgelser med henblik på at identificere temaer, der kan belyse og give de efterspurgte svar på 

sammenhænge mellem en kontekstsensitiv professionsdidaktisk praksis og formgivning, deling og 

genanvendelse af formater. 

Indsigter fra den samlede undersøgelse formidles i rapportens konkluderende afsnit, hvor 

delkonklusionerne sammenfattes og danner baggrund for en uddybning og diskussion af udvalgte 

problemstillinger.  

 

  

                                                           
2 https://www.via.dk/om-via/organisation  

https://www.via.dk/om-via/organisation
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VIAs formatproces 
I dette afsnit beskrives baggrunden for VIA’s strategiske initiativ, Spor 5 - Fremtidens uddannelser, dets 

formål og de vigtigste tiltag. Afsnittet fremstår som en kronologisk procesbeskrivelse, der i kort form 

giver et overblik over beslutninger og organisatoriske tiltag, der blev udført med henblik på at 

efterleve og opfylde strategien. Da forskergruppen ikke har haft adgang til de enkelte uddannelsers 

beslutningsprocesser, er nedenstående alene udtryk for VIA’s strategiske og ledelsesmæssige 

beslutninger og initiativer. 

Baggrund for Spor 5 – Fremtidens uddannelser 
Spor 5 var en del af besparelses- og udviklingsprojektet Balance i VIAs økonomi, som var foranlediget 

af omprioriteringsbidraget på to procent årligt pålagt VIA over Finansloven (Kai, A. 2016, 1. juli).  

I besparelses- og udviklingsprojektets første fase (2016) modtog VIAs direktion 42 forslag til 

besparelser, effektiviseringer og øgende indtægter (ibid.). Forslag 1a.3, Øget videndeling i forbindelse 

med forberedelse og gennemførelse af studieaktiviteter, handlede om at reducere tidsforbruget til 

forberedelse og gennemførelse af studieaktiviteter gennem en højere grad af brug af videndeling og 

fælles udvikling af undervisningsmateriale. Endvidere handlede forslaget om at iværksætte en række 

initiativer, hvor undervisningsmateriale udvikles i teams og bruges af flere teams i flere moduler. Dette 

skulle primært ske inden for de enkelte uddannelser og især på uddannelser, som udbydes på flere 

uddannelsessteder eller på uddannelser med mange parallelle hold. Initiativerne ville kunne 

implementeres i alle VIA’s daværende fire hovedområder3 og der beregnedes en besparelse på 12,5 

mio. kr. i 2020 (VIA, 2016, 27. maj).  

I december 2016 blev projektspor 5 (Tilrettelæggelse af fremtidens uddannelser) søsat sammen med 

spor 6 (Principper for VIAs fremtidige organisation) og spor 7 (De studerendes møde med VIA før, 

under og efter studietiden) med et samlet mål om besparelser for 92 millioner kroner (VIA, 2016, 8. 

dec.). Spor 5 ledes af en porteføljeledelse, der arbejder pba. et kommissorium. 

 

Figur 1. Spor 5 – fremtidens uddannelser - organisatoriske forankring i VIA. 

  

                                                           
3 Sundhed, Erhverv, Pædagogik og Samfund samt EVU 
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Formålet med Spor 5 - Fremtidens uddannelser 
Spor 5 skulle sikre uddannelser af høj kvalitet og have fokus på fremtidens uddannelser i VIA. Målene 

med spor 5 blev bredt formuleret af VIAs øverste ledelse som: 

• Ny organisering af uddannelserne, deres undervisning og øvrige studieaktiviteter for 

at involvere alle tilgængelige ressourcer og derved understøtte de studerendes 

læring og refleksion. 

• Øget brug af digitalisering for derigennem at understøtte videndeling og de 

studerendes læreprocesser. 

• Fokus på undervisningen som kernekompetence – hvor den enkelte underviseres 

spidskompetencer udnyttes. 

Spor 5 blev i juli 2016 beskrevet således i en artikel på medarbejderportalen  

Udviklingsprojektet om fremtidens uddannelser skal undersøge, hvordan man kan 

tilrettelægge VIAs uddannelser på nye fleksible måder og udvikle nye lærings-former. 

Formålet med projektet er blandt andet at komme med konkrete bud på, hvordan VIA bedst 

kan understøtte refleksion, læring og gennemførelse blandt studerende fx gennem øget 

brug af digitalisering. Projektet er flerårigt og involverer alle fire hovedområde (Kai, A. 

2016, 1. juli). 

Spor 5 havde, ud over målene, i projektets begyndelse også et resultatkrav om indfrielse af de 

nødvendige økonomiske rationaliseringsgevinster. Resultatkravet var derfor både økonomisk og 

didaktisk (Kesby, K. 2016, 9.dec.). 

 

Uddannelsernes konkrete arbejde med formater 

Prøvehandlinger 
Arbejdet med formater indledtes i foråret 2017 med formulering af såkaldte prøvehandlinger på de 

enkelte uddannelser. En prøvehandling er en systematisk undersøgelse midt i den daglige drift, af 

noget, man ikke ved, hvordan virker. En prøvehandling kan være det allerførste spæde skridt, som kan 

være med til at sætte en retning for innovationsarbejdet, men den kan også gennemføres, når man er 

klar over, hvilken vej man skal. Den kan både vare ganske kort tid og op til flere uger, måske måneder. 

Prøvehandlinger gør det muligt at fejle med begrænset risiko, sætter kreativiteten fri og skaber rum 

for overraskelser, giver aktørerne mulighed for at respondere på en ny praksis hurtigt og giver rum for 

underviserne faglige dømmekraft (Duvald et.al 2016). 

Det var de enkelte uddannelsers eget ansvar at finde ud af, hvordan de ville arbejde med 

prøvehandlingerne, således at de arbejdede ind i en hverdagspraksis med studerende og undervisere 

som centrale aktører. (Denne redegørelse kommer ikke ind på, hvordan de enkelte uddannelser har 

grebet prøvehandling/formatprocessen an, eller hvordan der på de enkelte uddannelser er 

kommunikeret mellem uddannelseschefer, uddannelsesledere og undervisere omkring 

prøvehandlingerne.) Til at beskrive prøvehandlingerne fik uddannelserne et på forhånd udviklet 

skema, hvor nedenstående punkter skulle udfyldes (VIA. 2017, 18. dec.) 

• Hvilken ide vil I arbejde med? 

• Hvad går jeres prøvehandling ud på? 

• Hvordan ved I om prøvehandlingen skaber værdi – ønsket eller uventet? 

• Hvordan og i hvilket format forestiller I jer, at resultaterne skal spredes til kolleger? 
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• Hvordan forestiller I jer at indfri en rationaliseringsgevinst? 

Alle prøvehandlingerne blev samlet i prøvehandlingskataloger på tværs af de fire hovedområder i alt 

indkommer der 42 prøvehandlinger (Sundhed 4, Pædagogik og samfund 28, Erhverv 5 og EVU 5).  

Formater 
I foråret 2017 blev der gennemført prøvehandlinger, som kunne danne grundlag for justeringer og 

gennemskrivning af egentlige formater for undervisning. Et format blev i VIA defineret som en 

formgivning af en konkret og afgrænset praksis eller uddannelsesaktivitet, som dermed kan deles og 

blive genanvendelig for kollegaer (Inspireret af Darsøe & Aakjær, 2014) Derudover blev opstillet 

følgende kriterier for formater (VIA. 2017, 18. dec.): 

• Fastholder eller øger studieintensiteten og de studerendes gennemførelse 

• Er transparent - kan begrundes fagligt og didaktisk 

• Indeholder rationaliseringsmuligheder 

• Er delbart og anvendeligt for kolleger 

Formaterne blev i efteråret 2017 indsamlet i kataloger (Eksempel: VIA. 2017, efterår). I alt indkomme 

75 formater fra de 4 hovedområder (Sundhed 17, Pædagogik og samfund 48, Erhverv 6 og EVU 4). I 

katalogerne er formaterne beskrevet i en skabelon indeholdende: 

• Kort beskrivelse 

• Didaktisk motivation (underviserens formål med aktiviteten) 

• De studerendes forventede udbytte (evt. lærings- eller kompetencemål) 

• Evt. link til drejebog og/eller læringsobjektet og/eller læringsdesigns 

 

Endvidere skulle følgende skema udfyldes: 

 

5 faglige søgeord  

Læringsaktivitet Formidling 

Vejledning 

Feedback 

Evaluering 

Rammesat studieaktivitet 

Peer to peer 

Innovative processer 

Andet 

Anvendelse Inden for eget uddannelsesområde På tværs af uddannelsesområder 

Type Uddannelsesforløb Undervisnings- 
og 
studieaktivitet 

Organiseringsform Andet 

Omfang 1 dag eller mindre 2-5 dage 2-3 uger Mere end 
tre uger 

Form Digitalt Analogt Begge dele Andet 

 

Figur 2. Skabelon til formatbeskrivelse 
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PIT-stops – netværksmøder til deling af formater 
Efter udgivelsen af formatkatalogerne blev der afholdt såkaldte PIT-stops på de forskellige 

uddannelsessteder. Det var op til den enkelte Campusledelse at organisere PIT-stoppene. Men 

porteføljeledelsen for spor 5 indstillede til, at der gennemførtes PIT-stop for undervisere på tværs af 

uddannelserne på VIAs campusser med henblik på at muliggøre erfaringsudveksling og evaluering af 

arbejdet med spor 5 i et underviserperspektiv. 

 

Digital deling af formater 
For at kunne dele formater både internt i uddannelserne og på tværs besluttes det, at der skulle 

etableres en digital delingsplatform. I starten af oktober 2017 nedsætter porteføljeledelsen en 

arbejdsgruppe som skal udvikle en  

delingsplatform som gør formater tilgængelige og søgbare for undervisere på en 

eksisterende platform med henblik på at afprøve og få erfaringer med delingsplatformens 

anvendelighed (VIA. 2017, 9. okt.).  

Arbejdsgruppen afrapporter til porteføljeledelsen d. 29. november at  

det er arbejdsgruppens vurdering at en platform ikke i sig selv får undervisere til at dele og 

søge i formater. Endvidere peger arbejdsgruppen på, at for at formatdeling kan blive en ny 

praksis og ny form for værdiskabelse i VIA, skal digital ledelse og kulturforandring gå hånd i 

hånd med platformens implementering.  

Arbejdsgruppen peger også på, at brugen af platformen er afhængig af, at  

der på ledelsesniveau skabes tid og rammer for udveksling af undervisningserfaring – det 

kræver viden om, hvilke rammer der skal være på plads, før man deler, og før man søger 

inspiration? Der skabes tryghed, der sikrer, at etik for deling, intellektuelle rettigheder og 

copyright overholdes, og at der nedbrydes kulturelle, administrative og logistiske skel mellem 

uddannelser og hovedområder, således at samskabelse muliggøres og understøttes (VIA, 

2017, 24. nov.). 

I begyndelsen af 2018 bliver der bevilget midler fra den strategiske pulje til at arbejde videre med 

platformen. Platformen VIAformat4 åbnes for underviserne 10. oktober 2018. Frem til konferencen 

Fremtidens uddannelser 3. december 2018 lægger VIAs undervisere 71 formater op på platformen.  

 

Ny struktur på Spor 5 arbejdet 
VIAs direktion vedtog i starten af 2018 en relancering af Spor 5 (VIA, 2018, 15. marts). Der er tale om 

et mere tydeligt projekt, hvor udvikling af formater er adskilt fra de besparelser, Spor 5 i 

udgangspunktet indeholdt. De strategiske intentioner for Spor 5 udmøntes fra da af i 3 strategiske 

udviklingsprogrammer: 

• Vi fremhæver og deler formater med potentiale 

• Vi øger studieintensiteten gennem prøvehandlinger, som involverer studerende 

• Vi styrker og spreder blended learning i VIAs uddannelse (ibid.) 

 

                                                           
4 https://studienet.via.dk/projects/VIAformat/SitePages/VIAformat.aspx (ikke offentligt tilgængelig) 

https://studienet.via.dk/projects/VIAformat/SitePages/VIAformat.aspx
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De tre programmer skal udvikle og afprøve prøvehandlinger og formater, som præsenteredes på 

konferencen Fremtidens uddannelser den 3. december 2018. På samme konference forestod 

nærværende forskningsprojekt 3 oplæg, og der afholdtes 12 sessioner med præsentation af 

prøvehandlinger og formater fra de tre udviklingsprogrammer. 

I januar 2019 fik VIA en ny grundstruktur, hvor den hidtidige organisering i de fire hovedområder blev 

opløst (VIA. 2018, 4. dec.). Omorganiseringen betød, at der ikke blev initieret yderligere Spor 5 tiltag 

fra ledelsen. Dog arbejdes der i de enkelte dekanområder videre med Spor 5 og forud for 

Coronapandemien, var det meningen, at der skulle have været afholdt en intern konference i foråret 

2020.  

Allerede i september 2019 blev det besluttet, at den digitale platform til deling af formater ikke 

udvikles yderligere for nuværende. Begrundelsen var, at 

det er dokumenteret, at mange gerne vil ’aflevere’ information til platformen, men ingen går 

ind og henter information og at det vil kræve helt andre teknologiske, kommunikative og 

ledelsesmæssige indsatser (og tilhørende økonomiske ressourcer), hvis praksis skal ændres 

(VIA. 2019, 12. sep.).  
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Design af den samlede undersøgelse 
Hidtil har forskningsinteressen og -perspektivet været formidlet sammen med en grundig indføring i 

VIA’s strategiske og organisatoriske proces som baggrund for de teoretiske og empiriske 

undersøgelser, der formidles i det resterende af rapporten. I dette afsnit er bestræbelsen at medgive 

læseren et indblik i den samlede undersøgelses forskellige elementer og delundersøgelser – og disse 

undersøgelsers specifikke bidrag i den samlede forskningsproces og til besvarelsen af 

forskningsspørgsmålene5. I den forstand er her tale om etableringen af metodisk overblik, om end 

forskningsdesign, metodologi, metode og analysestrategi angives i relation til de inkluderede 

delundersøgelser. Disse er  

• En teoretisk undersøgelse af formaternes betydning for en kontekstsensitiv didaktik. 

Denne undersøgelse repræsenterer det teoretiske grundlag for de videre 

undersøgelser, men ikke som gengivelse af teorigrundlaget. Teorierne præsenteres 

igennem anvendelse i en teoretisk undersøgelse. I afsnittet konceptualiseres 

undervisningsformater ved hjælp af teori om digitale didaktiske designs (Dohn & 

Hansen, 2016), delingsprocessen udlægges med reference til Aktør-netværks-teori 

(Latour, 1996; Callon, 1986) og organisationsteoretisk ved hjælp af 

translationsbegrebet, som det anvendes i videndelingsperspektiv og i skandinavisk 

institutionalisme (Wæraas & Nielsen, 2015; Røvik, 2007; 2016; Czarniawska & Sevón, 

1996). Disse teoretiske perspektiver på delingsprocessen forholdes med begrebet 

om didaktisk kontekstsensitivitet, der indebærer, at undervisningen afstemmes med 

institutionelle og personbundne didaktiske betingelsesmomenter (Iskov, 2017). På 

denne baggrund foretages en teoretisk undersøgelse af, hvordan det er muligt, og 

hvilke udfordringer der er forbundet med at dele og genanvende 

undervisningsformater og samtidig tilgodese en kontekstsensitiv didaktik i en 

professionsdidaktisk kontekst.  

 

• En kortlægning af eksisterende prøvehandlinger og formater. Dette som et empirisk 

forstudie, der består i sonderinger og analyser af de tidligere prøvehandlinger, som 

siden udgjorde erfaringsgrundlag for yderligere rammesætning af de udviklede 

formater. De empiriske forstudier heraf har bidraget til forskergruppen med 

begyndende forestillinger om, hvad et format konkret skulle forstås som. 

Prøvehandlingerne blev beskrevet af undervisere og indsamlet af forskergruppen, 

som baggrund for at danne sig indsigt i – empirisk set – hvordan formater blev 

konceptualiseret og hvilke didaktiske kategorier, de formaterede.  

 

• En kvalitativ interviewundersøgelse med fokus på at få indsigt i etableret og 

eksisterende delingspraksis blandt undervisere på VIA’s uddannelser ud fra 

spørgsmålet om, hvordan underviserne aktuelt – og så vidt muligt uafhængigt af 

                                                           
5 Der indgår ikke indgår et review om deling af undervisning i videregående uddannelse. Dette har været 

igangsat, men er kuldsejlet af beskæftigelsesmæssige årsager. Konsekvensen heraf er, at nærværende 

forskning, ikke i den grad det kunne ønskes, bringes i dialog med eksisterende viden eller videnshuller på 

feltet.  
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formatsporet – deler hinandens undervisning. Undervisere fra alle VIA’s 

hovedområder interviewes for at bidrage med et blik nedefra og indefra om 

processer og praksisser vedrørende deling og anvendelse af andres undervisning; 

planer, forløb, materialer, strukturer, osv., og det undersøges, hvilke 

translationsprocesser, der er virksomme hvordan, når undervisere på eget initiativ 

vælger at dele og genanvende hinandens undervisning. Undersøgelsen gennemføres 

via semistrukturerede interviews, der bevæger sig fra at være meget åbne og 

deskriptive til mere afgrænsede og fokuserede, en bevægelse, der også følges i 

analysen fra en åben kodning og kondensering til en mere tematisk og tværgående 

kategorisering – men foretaget induktivt og datadrevet med henblik på empirisk at 

informere det blik, der anlægges i de efterfølgende case-undersøgelser. 

 

• Et hovedstudie udformet som et ’multiple casestudy’ af 5 udvalgte formater 

orienteret mod hvordan formaterne bliver til, hvordan de beskrives og formidles, og 

hvordan de genanvendes af andre undervisere. Casene betragtes gennem en helhed 

af dokumenter, digitale materialer, organisering og processer, interviews og 

observationer, der knytter sig til formatet. De 5 cases udgøres af:  

• Naturfagsformat fra læreruddannelsen 

• Makkerskabsformat fra socialrådgiveruddannelsen 

• Videnskabsteoriformat fra Erhvervsuddannelserne (VTF) 

• Børn, unge og familieformat fra sygeplejerskeuddannelsen (BUF)  

• Vejledningsformatet fra Efter-videreuddannelsen.  

Studierne heraf drives af en ambition om at forstå den enkelte case i relation til 

VIA’s institutionelle sammenhæng og den strategiske proces med formater. Hver 

case tilgås med henblik på at udvikle viden om formaternes didaktiske betydning. 

Fokus er på, i hvilken grad og på hvilken måde formaterne udfordrer 

udviklingsbaseret og kontekstsensitiv praksis. Selve formaterne konkretiseres og 

gøres analytisk operationelle gennem de begreber, som definerer formater i VIA’s 

udlægning: Formgivning, deling og genanvendelse af undervisningsaktiviteter. 

Undersøgelserne informeres af ovenstående teoretiske studier af videndelings- og 

translationsteori, kortlægningen af de første prøvehandlinger samt de temaer, som 

induktivt er fremtrådt i interviewanalyser af undervisernes etablerede 

delingspraksis. Disse forforståelser søges dog dispenseret fra i de første datadrevne 

analyser, som siden suppleres med mere begrebsdrevne fortolkninger, muliggjort 

gennem de forudgående undersøgelser. Analyserne betjener sig af hermeneutisk 

epistemologi i bevægelsen fra et datadrevet blik til en mere begrebsliggørende 

formulering af, hvad der er på spil og centralt inden for hvert tema. Grebet med at 

dispensere eller midlertidigt se bort fra de fremdrevne forståelser fra de øvrige 

undersøgelser, begrundes med at undersøgelserne af praktiske årsager blev 

foretaget sideløbende, men også ud fra ambitionen om at ville komme til forståelse 

af sammenhænge og dilemmaer mellem kontekstsensitiv didaktik og formater – som 

vi empirisk set først får adgang til i caseundersøgelserne. 

 

Overordnet metodologi 
Som det er fremgået, er her tale om en sammensat undersøgelse og metodik. I den forstand 

positionerer kludetæppet af forskningstilgange og -metoder forskeren som bricoleur (Denzin & 
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Lincoln, 2011) der sammenstykker fortolkningen af forskelligartede repræsentationer, metoder, 

teknikker, redskaber inden for og mellem konkurrerende og overlappende perspektiver og 

paradigmer mv. Dette som følge af den praktiske virkelighed, forskningen har været foretaget i og de 

muligheder denne har budt for empirisk forskning, men ligeledes også i lyset af 

forskningsspørgsmålenes åbne karakter. Kludetæppet er en metafor for den sammensatte karakter, 

en grad af eklektisisme, men ikke for fragmenterede inkompatible undersøgelser. Disse forenes i 

tæppet og i dette tilfælde under hermeneutisk ontologi og epistemologi ved at vi betragter formater 

og delingen heraf som fænomener, der kun er tilgængelige for os i lyset af den horisont og 

forforståelse, vi er bærere af. Vi har undersøgt et dem – open minded, ikke empty-headed 

(Brinkmann og Tanggaard, 2010).  

Mere konkret betyder dette, at undersøgelserne har været ledt af de i indledningen omtalte 

forhåndsantagelser, hvor udviklingsbaseret og kontekstsensitiv didaktisk praksis har været højt 

værdisat i forskergruppen. Dette er en forhåndsvalgt didaktisk position. En sådan position kan 

forekomme at være en værdiladet præmis, som umiddelbart er i opposition til forventninger om 

rationel og ressourcereducerende deling og genanvendelse af formater. Imidlertid baserer denne 

præmis sig dybest set på en almen pædagogisk position (Oettingen, 2010; Komischke-Konnerup, 

2018; Iskov, 2017), der privilegerer den studerende og den aktuelle og helt konkrete pædagogisk-

didaktiske praksis. En sådan grundantagelse henføres til et blik på pædagogisk praksis som et 

myndiggørelsesprojekt – der i professionshøjskoleregi refererer til en norm om udviklingen af 

professionel identitet, der ikke blot forudsætter kvalifikationer og kompetencer, eksakt viden og 

færdigheder, men ligeledes professionsdannelse, og personbundne kvaliteter som fundament for 

udøvelse af professionel autoritet, dømmekraft og skøn (Grimen, 2008; Freidson, 2001; Iskov et al, 

2020). 

Når sådanne almen pædagogiske grundantagelser omsættes didaktisk, indebærer det forestillinger 

om didaktik, der nok bærer et målrationelt element i sig i kraft af forudgående intentioner om at 

bidrage til noget bestemt hos de studerende. Men det er en didaktik, der ikke kan basere sig på 

instrumentel tænkning eller kausallogiske forestillinger, om, hvilke mål, der opfyldes ved brug af 

bestemte midler. Den almene didaktik installerer den lærende og dennes kontinuerlige udvikling af 

myndighed som præmis i undervisningen, hvorfor enhver undervisningssituation må afstemmes i 

forhold til den pågældende studerende og dennes forudsætninger. Dette implicerer en pædagogisk 

besindelse og en særlig bred pædagogisk-didaktisk kausalitet, som opererer med sandsynliggørelse 

frem for mekaniske årsags-virkningsforbindelser (probalistisk kausalitet, jf. Illum Hansen, 2018; 

Kvernbekk, 2017). 

Så vidt et forsøg på at synliggøre centrale præmisser og dispositioner i den bedrevne forskning. Disse 

gør dog ikke forskningen uimodsigelig, men med nedenstående afsnit søger vi i bidrage med 

eksplicitering af forbehold og gendrivelser mhp. at leve op til transparenskriteriet (Dahler-Larsen, 

2002). 

Uanset at her er tale om en forskningsmæssig bricolage, kan der måske indvendes, at forskningen 

her er inkohærent. Dette søger vi at imødegå i nærværende metodekritiske diskussion ved at 

bibringe formidlingen transparens og refleksion over gyldigheden af undersøgelsen.  Med en 

forskningsmæssig bricolage, som der i dette projekt til en vis grad er tale om, ligger en potentiel 

risiko for at forskningen bliver inkohærent og truer validiteten. Dette er imidlertid søgt imødegået på 

flere måder. 

For det første er der en relativ stor diversitet i dataindsamlingsteknikker og metoder, som har 

betydet, at problemstillingen er belyst fra mange sider og med mange forskellige data.  
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For det andet har analyserne i projektet i overvejende grad været datadrevet, hvilket har betydet at 

de forskellige teorier, begreber og metodiske tilgange fra øvrig forskning og litteratur ikke er blevet 

lagt ned over datamaterialet fra begyndelsen, men alene har tjent som inspiration og baggrund. I de 

indledende studier, Et empiriske forstudie (B) samt en En kvalitativ interviewundersøgelse (C) har 

gruppen anlagt en induktiv tilgang, hvor data er bearbejdet og tematiseret inden for sit eget 

begrebslige univers. Dette har også været gældende for den første del af de fem casestudier. 

Derimod har den sidste tværgående analysedel af disse cases være begrebsstyret, dels af teorier fra 

den nævnte forskning, og dels af nye begreber og modeller udviklet gennem forskningsprocessen 

som det fremgår af afsnittet om begrebsudvikling. Teori- og begrebsanvendelsen i denne sidste og 

afsluttende analysedel er således gennemført på et relativt sammenhængende teoretisk og 

begrebsmæssigt grundlag.  

 

Teorigrundlag og teoretisk undersøgelse 
 

Formgivning, deling og genanvendelse af undervisningsformater på 

professionsuddannelserne 
Forud for de empiriske undersøgelser har projektgruppen foretaget en teoretisk undersøgelse af, 

hvordan det er muligt at dele og genanvende undervisningsformater og samtidig tilgodese en 

kontekstsensitiv didaktik. Denne undersøgelse indbringer som nævnt ovenfor forskelligartet teori: 

Undervisningsformater konceptualiseres ved hjælp af teori om digitale didaktiske designs (Dohn & 

Hansen, 2018), og delingsprocessen analyseres med reference til Aktør-netværks-teori (Callon, 1984; 

Latour, 1996) og organisationsteori ved hjælp af translationsbegrebet, som det anvendes i 

videndelingsperspektiv og i skandinavisk institutionalisme (Czarniawska & Sevón, 1996; Røvik, 2007, 

2016; Wæraas & Maor, 2018)  

I den teoretiske undersøgelse anlægges et instrumentelt perspektiv på delingsprocessens potentiale 

til at fremme institutionelle mål, og translationsprocessen beskrives via tre idealtyper samt 

dekontekstualisering, kontekstualisering, guidelines og rammebetingelser herfor (Røvik, 2016). 

Denne viden forholdes med normen om didaktisk kontekstsensitivitet, der indebærer, at 

undervisningen afstemmes med institutionelle og personbundne didaktiske betingelsesmomenter 

(Iskov, 2017), og der fremanalyseres udfordringer forbundet med formgivning, deling og 

genanvendelse af sådanne formater i en professionsdidaktisk kontekst.  

Undersøgelsen er rettet mod formgivning, deling og genanvendelse af didaktiske 

undervisningsformater. Det rejser spørgsmålet om den didaktiske betydning af sådanne formater og 

indebærer teoretiske studier af, hvordan det er muligt, og hvilke udfordringer der er forbundet med 

at dele og genanvende undervisningsformater og samtidig tilgodese en kontekstsensitiv didaktik.  

Problemstillingen udspringer af hypotesen om, at genanvendelse af undervisningsformater udviklet 

af andre end underviseren selv indebærer en risiko for, at undervisningen ikke afstemmes med den 

kontekst, den skal udmøntes i, og potentielt får vanskeligt ved at opfylde formål, mål eller optimal 

læring hos de studerende. 

Undersøgelsen er foranlediget af den igangværende proces i VIA, hvor den økonomiske balance bl.a. 

søges opretholdt via projektsporet, der prioriterer mobilisering og deling af ressourcer. Som det er 

fremgået i indledningen til rapporten, søges disse mål i VIA opfyldt ved, at der udvikles et antal 

uddannelses-, undervisnings- og studieaktivitetsformater, i udgangspunktet defineret som …en 
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konkret og afgrænset praksis eller uddannelsesaktivitet, som dermed kan deles og blive 

genanvendelig for kolleger. 6 I VIA indebærer strategien frem mod 2020 …særligt fokus på at styrke 

delingen af undervisningsformater og didaktiske designs på tværs af VIA’s uddannelser.7 Formaterne 

skal kunne deles og tilgås på en digital delingsplatform, og da nærværende teoretiske analyse blev 

foretaget, var man i gang med at udvikle, afprøve, og lave prøvehandlinger med formater i vidt 

forskellige former fra undervisningsplaner, manualer, indholdselementer til særlige organiseringer, 

mønstre eller metoder, hvorfor det stod uklart, hvad der i empirisk forstand kendetegner sådanne 

formater. Men henvisning til Wills og Peglers review af digital deling på videregående uddannelser, 

forstås det delte ret bredt, som en  

’reuseable chunk’, der kan være …a piece of content but it could also be a generic design for 

a sequence of learner-centred activities, (reusable) resources and supports (Oliver, m.fl., 

2002, i Wills & Pegler, 2016, s.1).8  

 

Undervisningsformater og didaktiske design 
Forbundet med gennemslag af neoliberale ideologier, NPM og en markedsorienteret styring af den 

offentlige sektor og deraf følgende udbredelse af acountability-systemer har der igennem de seneste 

tiår været politiske bestræbelser på at ville rationalisere og effektivisere ved at lave standarder og 

formater i videregående uddannelse - dette som led i global konkurrence og kapløb om bedst mulige 

uddannelser for færrest mulige penge (G. J. J. Biesta, 2011; G. Biesta, Priestley, & Robinson, 2015; 

Smeby & Mausethagen, 2017; Mausethagen, 2013). Tendenserne kan ses i et nationalt spejl af 

internationale, transatlantiske og asiatiske tendenser (Krejsler, 2018; Robertson, S., Neves de 

Azevedo, M., and Dale, 2016; Steiner-Khamsi, 2012), som aktuelt og konkret kommer til udtryk i den 

danske regerings 2% besparelser på de videregående uddannelser gennem omprioriteringsbidraget9. 

Det er dog hverken nyt, at ville reducere omkostningerne til uddannelse, eller at ville gøre dette ved 

at udarbejde undervisningsformater, -designs, som kan deles og genanvendes - ofte digitalt og 

netbaseret (Goodyear, 2005). Ligeledes har undervisere altid skabt, delt og brugt hinandens 

undervisningsplaner, elementer, ressourcer, osv. i mere eller mindre formaliseret udstrækning og af 

mangfoldige grunde. 

Aktuelt formaliseres og institutionaliseres disse processer i tiltagende grad forskellige steder i 

uddannelsessystemet, og altså også på professionshøjskolen VIA UC10, der her udgør eksemplet på 

effektivisering i de videregående uddannelser gennem formater for undervisning. 

                                                           
6 ”Balance i VIAs økonomi, projektspor 5, 6 og 7”: https://medarbejder.via.dk/strategi-og-
fakta/balance/Sider/default.aspx 
7 https://www.via.dk/om-via/organisation  
8 I den internationale litteratur omtales genanvendelse, ‘reuse’, og det, der genanvendes beskrives på 
varierende vis som Learning objects, open educational resources, reusable learning objects, reusable learning 
activities, repurposable learning objects, generative learning objects, learnings designs (Wills & Pegler, 2016). 
9 https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/august/170831-regeringen-praesenterer-forslag-til-finanslov-for-
2018 
10 For andre eksempler, se fx Professionshøjskolen UCC, UC Sjælland og Danske Erhvervsskoler og gymnasier: 
https://gymnasieskolen.dk/skoleleder-og-laerere-dybt-uenige-om-standardiseret-undervisning 
http://arts.au.dk/da/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nye-formater-skal-skabe-faelles-sprog-om-digitale-
kompetencer-i-gymnasieskolen/ 
https://www.ucviden.dk/portal/files/45487141/notat_formater_JAN14.pdf 

 

https://medarbejder.via.dk/strategi-og-fakta/balance/Sider/default.aspx
https://medarbejder.via.dk/strategi-og-fakta/balance/Sider/default.aspx
https://www.via.dk/om-via/organisation
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/august/170831-regeringen-praesenterer-forslag-til-finanslov-for-2018
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/august/170831-regeringen-praesenterer-forslag-til-finanslov-for-2018
https://gymnasieskolen.dk/skoleleder-og-laerere-dybt-uenige-om-standardiseret-undervisning
http://arts.au.dk/da/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nye-formater-skal-skabe-faelles-sprog-om-digitale-kompetencer-i-gymnasieskolen/
http://arts.au.dk/da/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nye-formater-skal-skabe-faelles-sprog-om-digitale-kompetencer-i-gymnasieskolen/
https://www.ucviden.dk/portal/files/45487141/notat_formater_JAN14.pdf
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Sammen med formater anvendes i VIA’s strategiplaner begrebet om didaktiske design, der med 

inspiration fra Dohn og Hansen (2016) kan forstås som didaktiske designs for læring. Designbegrebet 

udfolder Dohn og Hansen med henvisning til Heskett (2002) som forskellige betydninger af 

formgivning og anfører, at  

..didaktisk design refererer til betinget-kreativ formgivning inden for domænet 

understøttelse af læring. (Dohn og Hansen, s. 61).  

De kritiserer en idealiseret lineær forestilling om designprocessen fra idé til didaktisk praksis for at 

bero på uholdbare forudsætninger om tænkning, viden og handling og påpeger transformationer og 

uforudsigeligheder der karakteriserer de forskellige designprocesser, hvor en intention konkretiseres 

til en idé der realiseres i praksis, og slutter med at konstatere, at der ikke er en forudsigelig 

sammenhæng mellem de forskellige led. Dohn og Hansen konkluderer, at mange transformationer 

sker, men de udfolder ikke nærmere, hvorfor og hvordan sådanne transformationer forekommer. 

Dette er ærindet i det følgende, hvortil translations- og videndelingsteori indbringes. 

 

Deling af formater som translationsproces 
I det følgende indføres i translationsbegrebet og forskellige teoridannelser herom med relevans for 

en undersøgelse af deling af undervisningsformater, inden udfordringer med at formgive, dele og 

genanvende undervisningsformater inden for en institutionel kontekst fremanalyseres. 

Anvendelsen af translationsbegrebet understreger, at der ikke blot er tale om oversættelse 1:1, men 

altid også om transformation af det oversatte. Dermed understreges det, at ..translation ikke blot er 

oversættelse men også omsættelse, forandring, tilskrivning, transformation. Sådan skriver Juelskjær, 

Knudsen, Pors og Staunæs (2011, s. 16) i deres bog om ledelse af uddannelse, hvor de refererer til 

Derridas’ begreb om translation, der indbefatter forandring og forøgelse af meningsindholdet i det 

oversatte. Konsekvensen er her, at et undervisningsformat nødvendigvis forandres, når det 

oversættes og omsættes af en modtager. Translationsbegrebet får en udvidet betydning, når det i 

organisationsteorien udfoldes med henvisning til Bruno Latour, Michel Callon og Aktør-

netværksteori baseret på tanken om det sociale som et sociomaterielt netværk, hvor både 

mennesker, artefakter, kommunikation og tekster kan være aktører, derved at de (som aktanter) kan 

påvirke netværket og være kilde til handling (Latour, 1996). I denne forståelse kan det materielle 

bidrage til skabelsen af det sociale, og det foregår netop via translation, og henviser til ændringer 

ved både det, der translateres og ved det samlede netværk (Ratner, 2011). Alle aktører i 

transaktionsprocessen berøres, og det vil i denne sammenhæng som minimum inkludere selve 

formatet, afsenderen som modtageren.  

Mens Callon gennem fire faser når frem til, at translationsprocessen skaber konvergenser og 

overensstemmelser ved at forbinde ting, der tidligere var forskellige (vores oversættelse af Callon, 

1980, i Wæraas og Nielsen, (Wæraas & Nielsen, 2016, s.6), indebærer Latours translationsbegreb 

ikke konvergens og ensartethed, men en fortsat transformation i en kæde af unikke translationer. 

                                                           
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/underviseres-og-studerendes-erfaringer-med-undervisning-
og-laering-i-tre-formater-blended-learning-synkron-online-deltagelse-mooc%28ad418d2f-a7d8-4047-9127-
b23fe6496286%29.html(Christiansen, Bichel, Frimand, & Glæsner, 2015)  

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/underviseres-og-studerendes-erfaringer-med-undervisning-og-laering-i-tre-formater-blended-learning-synkron-online-deltagelse-mooc%28ad418d2f-a7d8-4047-9127-b23fe6496286%29.html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/underviseres-og-studerendes-erfaringer-med-undervisning-og-laering-i-tre-formater-blended-learning-synkron-online-deltagelse-mooc%28ad418d2f-a7d8-4047-9127-b23fe6496286%29.html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/underviseres-og-studerendes-erfaringer-med-undervisning-og-laering-i-tre-formater-blended-learning-synkron-online-deltagelse-mooc%28ad418d2f-a7d8-4047-9127-b23fe6496286%29.html
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Begge anvender dog translationsbegrebet om de forhandlinger, forandringer og udvekslinger, der 

følger, når en aktør opnår autoritet til at tale på andre aktørers vegne og potentielt gør sig til 

talsmand for et helt netværk (Blok, 2012). Callon anfører  

To translate is to displace (…) But to translate is also to express in one’s own language what 

others say and want, why they act in the way they do and how they associate with each 

other: it is to establish oneself as a spokesman (Callon, M., 1986, s. 18).  

Translationerne i forbindelse med delingen af undervisningsformater henviser i denne sammenhæng 

til de udvekslinger, som gør, at formatdesigner, selve formatet eller formatbrugeren taler på andre 

aktørers vegne. Dette kunne være ved, at  

• Formatudvikleren eller kilden bliver definerende i udviklingen og beskrivelsen af 

formater og derved taler på flere andres vegne (medudviklere, potentielle brugere) 

• Formatet repræsenterer og taler på udviklerens men måske også brugerens - og i 

sidste ende de studerendes vegne. 

• Formatbrugeren repræsenterer og taler på organisationens/netværkets vegne, 

udviklerens og de studerendes vegne, når han/hun bringer formatet i anvendelse på 

en bestemt måde.  

Wæraas & Nielsen (2015) kategoriserer i deres review translationsteori i tre perspektiver: ANT-

perspektiv, videndelingsperspektiv og i skandinavisk institutionalisme. ANT, der kort er omtalt 

ovenfor, er grundlaget for de øvrige, og der er tale om en analytisk skelnen mellem komplementære 

perspektiver, der alle er optaget af samme fænomen: hvordan et objekt forandres, når det 

translateres.  

I det følgende fokuseres på den skandinaviske institutionalisme, ved Czarniawska & Sevón (1996) og 

Røvik (2011; 2016), til at fremanalysere udfordringer med at formgive, dele og genanvende 

undervisningsformater inden for en institutionel kontekst. Denne analyseoptik er oplagt jf. 

perspektivets fokus på cirkulationen af idéer og praksisser, der følger forskellige ruter og forskellige 

bærere, og som iterativt transformeres og omformes lokalt, skiftende fra at være abstrakte ideer til 

objekter og praksis (Wæraas & Nielsen, 2015, s. 22). Centralt er den skandinaviske vinkel 

(Czarniawska & Sevón, 1996; Danmarks Akkrediteringsinstitution, 2017; Brunsson, 1993 i 

Czarniawska og Sevón, 1996) baseret på nyinstitutionel teori; at forandring skyldes såvel intentioner, 

tilfældigheder som institutionelle normer, og at idéer, viden, handlinger translateres i tid og rum. 

Czarniawska og Sevón bragte translationsbegrebet ind i institutionel analyse ud fra samme præmis 

som Latours; at translationen leder til heterogenitet og et uforudsigeligt outcome: ..to set something 

in a new place or another point in time is to construct anew (Czarniawska & Sevón, 1996, s. 8). I 

modsætning til den øvrige forskning inden for dette perspektiv, går Røvik (Røvik, 2007, 2011a, 2016) 

videre og beskæftiger sig med kvaliteten eller effektiviteten af den institutionelle proces. Netop 

dette synsfelt gør ham relevant for artiklens formål med at undersøge og udpege udfordringer ved 

deling af undervisningsformater. I reviewet, Knowledge Transfer as Translation (Røvik, 2016), 

undersøger og udvikler han via translationsteori og translationsstudier en instrumentel teori om, 

hvordan translationer mellem afsender og modtager mest hensigtsmæssigt kan foregå for at opfylde 

organisationens mål. Dette danner baggrund for i det følgende afsnit at diskutere kontekstens 

betydning for videndelings- og translationsprocessen - og konkret for deling af 

undervisningsformater. 
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Deling af undervisningsformater i lyset instrumentel translationsteori 
Røvik baserer sin teori på to hovedargumenter:  

1) At udbyttet af videndelingsprocessen afhænger af translation performances, dvs. kildens 

dekontekstualisering af idéer, viden, praksisser fra deres afsæt, og modtagerens 

kontekstualisering af disse i den nye sammenhæng.  

2) At det teoretisk og empirisk er muligt at identificere regler og rammebetingelser, som er 

centrale for translationsprocessen samt mere eller mindre hensigtsmæssige translationer 

og translatører, hvilket giver baggrund for at udvikle et begreb om 

translationskompetence, der medgiver viden om, hvordan praksis og idéer kan translateres 

mellem organisatoriske kontekster for at opfylde bestemte mål.  

I det følgende udfoldes dekontekstualiserings- og kontekstualiseringsprocessen, der sammenholdes 

med formgivning og genanvendelse af undervisningsformater i en matrice sidst i afsnittet. Derpå 

diskuteres regler og rammebetingelser for deling med den delingsproces, der kan foregå med 

didaktiske formater.  

 

Videndeling, deling af praksisser og translation 
Når deling af formater for undervisning betragtes som videndeling via translation, bliver dem, der 

deler, translatører af denne viden. En sådan oversættelse involverer to kritiske faser, de-

kontekstualisering og kontekstualisering: 

De-kontekstualisering indebærer oversættelse af en ønsket praksis fra en bestemt organisatorisk 

kontekst til en abstrakt repræsentation (i ord, billeder, tekst - her som undervisningsformat). Røvik 

opregner tre variabler, som er afgørende for processen og translatabiliteten af den pågældende 

praksis: 

• Kompleksitet: Praksisser som afhænger af en menneskelig komponent er mere 

komplekse end anvisende teknologier og sværere at abstrahere og modellere. 

Derudover er det også afgørende i hvilken grad det er muligt at udpege 

forbindelserne mellem den delte praksis og de resultater, den sigter mod - jo 

svagere eller jo mere tvetydig denne kausalitet er - jo sværere at det at oversætte 

praksis til en abstrakt repræsentation (et format i dette tilfælde), der medtager de 

essentielle aspekter.  

• Indlejrethed (embeddedness): Translatabiliteten afhænger af, hvorvidt den 

pågældende praksis er bundet til den organisatoriske kontekst. Jo mere praksissen 

er integreret og afhængig af andre praksisser - jo sværere er den at isolere, 

modellere og abstrahere (dis-embed). 

• Ekspliciteringsgrad: Jo mere kompleks og embedded en praksis er - jo sværere er 

den at eksplicitere og dermed at translatere ind i en abstrakt repræsentation. 

Indlejrede, komplekse og potentielt tavse praksisser i form af 

undervisningsaktiviteter, gør translationen vanskelig, idet der mangler ord for det, 

der skal oversættes og deles.  

Kontekstualisering henviser til oversættelse af en abstrakt repræsentation, i denne sammenhæng et 

undervisningsformat, til konkret praksis i en modtagende kontekst af formelle strukturerer, 

rammebestemmelser, kulturer, rutiner og individuelle forudsætninger hos studerende og 
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underviser. Hertil hører to udfordringer: 1) at overføre de essentielle aspekter fra den afgivende 

praksis og 2) at lave de nødvendige tilpasninger til den modtagende kontekst. Afgørende er her 

kompatibiliteten mellem den oversatte praksis og eksisterende praksisser i den modtagende 

kontekst i form af andre forudgående, samtidige eller efterfølgende undervisningsforløb, begreber, 

progression, vertikale og horisontale sammenhænge, osv. (Røvik, 2011a). Translatøren eller 

modtageren må derfor have et udbredt kendskab til den etablerede praksis for at kunne tilpasse 

undervisningen. 

Som det fremgår, implicerer videndelings- eller translationsprocessen tre overordnede elementer: 

Afsenderen, den delte viden og modtageren. Røvik(Røvik, 2016) anfører kendetegn og 

nøglevariabler ved hver af disse: 

Afsenderen eller kilden for translationen udgør en helt central betingelse for processen. 

Nøglevariablen er her translatabilitet, dvs. hvorvidt en ønsket praksis kan oversættes til en abstrakt 

repræsentation, som medtager de essentielle elementer for dens funktion i den afgivende kontekst.  

Den translaterede viden forstås som repræsentation af en bestemt praksis (undervisning). 

Nøglevariablen er graden af frihed, som translatøren har til at fortolke, ændre og lave egne 

versioner. Jo mindre en videnskonstruktion afhænger af en bestemt teknologi for at virke, jo mere 

transformativ er den for translatøren. Jo mere regulation fra autoriteter - jo mindre transformativ er 

den oversatte konstruktion for translatøren.   

Modtageren og relationen til afsenderen er central for genanvendelsen. Den afgørende variabel er 

graden af lighed mellem den afgivende og modtagende kontekst - og modtagerens kendskab til 

begge. Jo større forskel, jo mere tilpasning og transformation og dermed også et nødvendigt rum og 

frihed til fortolkning og ændring af den delte praksis.  

 

Translation og deling af undervisningsformater 
Hvis ovenstående translationsproces sammenholdes med formattænkningen udtrykt i formuleringen 

om formgivning, deling og genanvendelse af undervisningsaktiviteter, er dekontekstualisering at 

ligne med formgivningen af formater, kontekstualisering med genanvendelse af disse og den delte 

videnskonstruktion med selve undervisningsformatet. De omtalte udfordringer, der er forbundet 

med disse elementer af translationsprocessen og med delingen af undervisningsformater 

opsummeres i nedenstående skema, der danner baggrund for sidst i afsnittet at identificere 

udfordringer i forhold til en kontekstsensitiv didaktisk sammenhæng. 

 

 

 

 

 Formgivning af 
undervisningsaktiviteter 

Undervisningsformat Genanvendelse af 
undervisningsaktiviteter 

Dekontekst-
ualisering 

Fra afgivende praksis til abstrakt 
repræsentation. Formatets 
translatabilitet: 
- Kompleksitet (menneskeligt 

aspekt, styrende teknologi, 
kausal målopfyldelse) 
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- Indlejrethed (integration i 
kontekst) 

- Ekspliciteringsgrad (mulighed for 
sproglig repræsentation) 

Den delte 
viden  

 Graden af 
fortolkningsåbenhed. 
Formatets 
transformativitet: 
- Styrende teknologi/ 

modellering  
- Regulering af 

eksterne autoriteter 

 

Kontekst-
ualisering 

  Fra abstrakt repræsentation, 
til modtagende praksis. 
Formatets translatabilitet: 
- Identifikation af det 

essentielle i formatet 
- Tilpasning til ny kontekst 
- Relation mellem afsender 

og modtager 
- Lighed mellem afgivende og 

modtagende kontekst 

 

Figur 3. Matrice for sammenstilling af translationsprocessen med formgivning og genanvendelse af 

formater i VIA  
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Idealtypiske translationer; deres regler og rammebetingelser 
Med baggrund i ovenstående translationsproces destillerer Røvik (2016) tre analytiske distinktioner, 

idealtyper eller former for translation med hver deres karakteristiske regler (translations rules 

forstået som guidelines for translationen) og tilknyttede rammebetingelser, som kan føre til hhv. lav, 

medium eller høj ændring af den delte viden. Disse kan illustreres med et kontinuum: 

 

 

Figur 4. Idealtypiske translationer 

 

Reproducerende translation udfordres af axiomet om, at translation uundgåeligt leder til 

transformation og emergens af nye lokale versioner (jf. Latour i Blok og Jensen, 2009; Czarniawska & 

Sevón, 1996). Røvik anfører dog, at kopiering utvivlsomt finder sted, men at det ikke er en simpel 

regel at anvende. Kopiering kræver grundig undersøgelse og beslutninger om, hvad der skal 

kopieres, og hvordan der kan blive tale om kopier - før potentialet (som ofte er økonomisk) kan 

udnyttes. 

I sin instrumentelle teori om translationsregler udfolder Røvik (2016) nogle rammebetingelser 

forbundet med de forskellige regler. Heraf fremgår det, at kopiering er mest oplagt at bringe i 

anvendelse, jo mere eksplicit, jo mindre kompleks og mindre indlejret den praksis er, der skal deles. 

Derudover forudsætter vellykket kopiering en høj grad af lighed mellem den afgivende og 

modtagende kontekst.  

Modificerende translation fordrer opmærksomhed og balancegang mellem replikation og tilpasning 

til den nye kontekst, mellem kopiering og transformation. Dette omtaler Røvik med henvisning til 

organisationsforskningen (Szulanski;, 2001) som et replikationsdilemma, der i praksis håndteres ved 

to regler: Tilføjelse (addition) og udeladelse (omission). Tilføjelse kan foregå dels ved, at noget 

implicit ved den afgivne version gøres eksplicit i den translaterede version og dels ved at kombinere 

elementer fra den delte praksis med elementer fra den modtagende praksis. Udeladelse refererer til, 

at man ser bort fra de elementer, der ikke passer ind i den modtagende praksis. En variant er, at 

man gør eksplicitte elementer implicitte i den translaterede version: Explicit aspects in the source 

version are sometimes pragmatically disguised in the translated recipient versions (Røvik, 2016, s. 

297). Hovedsagen er her at kunne medtage de essentielle aspekter af den afgivende praksis på en 

måde, så de får virkning i den modtagende. Jo mere implicitte disse er i den afgivende praksis - jo 

mere er tilføjelse oplagt som translationsregel. Her er dog ikke tale om enkle operationer, men om 

at translatøren må identificere tavs og forudsat viden bag den delte praksis, og efterfølgende 

forsøge at eksplicitere denne viden som baggrund for tilføjelser eller udeladelser. En anden 

væsentlig rammebetingelse for modificerende translation er graden af lighed mellem den afgivende 

og modtagende kontekst. Jo større forskel på de forskellige kontekster - jo mere kan udeladelse og 

tilføjelse være nødvendig. Røvik anbefaler, at der ikke er større forskel mellem afgivende og 
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modtagende organisation, end at den modtagende betragter den delte praksis som relevant og 

overførbar (Røvik, 2016, s. 302). 

Radikal translation forudsætter, at translatøren ser sig som ubundet af kilden/afsenderens praksis i 

sin konstruktion og version. En sådan form for translation er oplagt, hvor den modtagende aktør har 

intentioner om at opfinde og udtænke nyt - eller hvor dette er nødvendigt. Translationsreglen hos 

Røvik er ændring (alteration) eller transformation ved at man mixer og udvikler en ny version i 

modtagerkonteksten forklaret med exprimere imitando, dvs. kreation af nyt i imitation af noget som 

allerede eksisterer. Potentialet for translation af den pågældende praksis (dens translatabilitet) er 

betingende for graden af ændring og nyskabelse. Jo mere tavs, kompleks og indlejret den 

pågældende praksis er - jo mere er ændring heraf nødvendig. Jo mindre ekstern regulering (fx love 

og ledelsesbestemmelser) og jo mindre defineret af en bestemt teknologi - jo mere er den delte 

praksis mulig at ændre. Ligeledes vil store forskelle i den afgivende og modtagende kontekst betyde 

øget ændring. 

De tre forskellige translationsmønstre og måder at angribe processen på sætter, som det er 

fremgået, forskellige fordringer og udfordringer til translatøren og til dekontekstualisering og 

kontekstualisering, formgivning, deling og genanvendelse af det translaterede. Når dette bestemmes 

til at være et undervisningsformat, og undersøgelsen drejer sig om at identificere udfordringer 

forbundet med deling af undervisningsaktiviteter, må en normativ bestemmelse af undervisning 

bringes ind for en nærmere bestemmelse af disse udfordringer. Udviklingsbasering og 

kontekstsensitivitet udgør denne normative bestemmelse. 

 

Translation af undervisningsformater i en udviklingsbaseret og kontekstsensitiv 

didaktik  
Ærindet er i det følgende at diskutere anvendelsen af, delingen og translationen af 

undervisningsformater med en undervisning og didaktik, der skal være udviklingsbaseret. Denne 

præmis er hentet fra bekendtgørelsen for lov om erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser, hvor det af formålsbeskrivelsen fremgår, at de skal være … 

karakteriseret ved (…) udviklingsbasering.11  

Tillige formuleres kravet om udviklingsbasering som det primære i forbindelse med kvalificering til 

ansættelse som lektor, hvor det af bekendtgørelsen om lektorkvalificering fremgår, at 

adjunkten/ansøgeren selvstændigt kan udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller 

professionsrettet undervisning.12  

Udviklingsbasering er et vidt begreb, men som det fremgår af det forrige citat, er det noget, der 

henregnes til den enkelte undervisers praksis, og som inden for en didaktisk begrebsramme, har at 

gøre med evaluering af undervisning, der koncentrerer sig om samspillet mellem hensigterne med 

undervisningen, de etablerede læreprocesser og de studerendes forudsætninger samt 

læringsudbytte.13 

                                                           
11 LBK nr 986 af 18/08/2017 
12 BEK nr 990 af 28/08/2015 
13 Se fx (Damlund, 2018; Ulriksen, 2014) for sammenkædning af udviklingsbasering og evaluering på de 
videregående uddannelser samt i den almene didaktiske litteratur Dale (1998) om samspil mellem intention og 

 



Side 28 af 126 
 

Denne udlægning implicerer konteksten i kraft af den pågældende undervisers intentioner og de 

pågældende studerendes forudsætninger som afgørende for udviklingsbaseringen og for 

undervisningens kvalitet. Antagelsen er, at hvis ikke undervisningen afstemmes med den kontekst, 

den skal udmøntes i, er der risiko for, at undervisningen bliver dysfunktionel og ikke bidrager jf. 

formålet eller mål om læring hos de studerende.  

Grundfiguren i al undervisning implicerer en underviser, en der skal lære, og det der skal læres. 

Sådan formidles undervisning i den didaktiske trekant (Graf, S., 2017), hvor to af elementerne, 

underviseren og den studerende, er medbestemmende for valget af, hvad der skal læres, hvilket 

indhold der skal sættes i spil på hvilken måde. I den forstand udgør underviseren og den studerende 

didaktiske betingelseskategorier, som genfindes på forskellig vis i flere planlægningsdidaktiske 

modelleringer, hvor også de institutionelle rammer indgår som aspekter.14 I det følgende bringes 

disse kontekstbestemte og -bestemmende betingelsesmomenter i diskussion med formater og 

videndelingsprocesser.  

 

De studerendes forudsætninger og formater for undervisning 
Den didaktiske kontekstsensitivitet indbefatter en følsomhed over for de studerendes 

forudsætninger. Disse betegner motivationelle, kognitive, affektive, relationelle aspekter samt den 

viden de studerende har tilegnet sig og de erfaringer, de har gjort sig, bl.a. på uddannelsen, og 

afgrænses til de læringsforudsætninger, -behov og -potentialer, der er udslagsgivende for de 

studerendes læringsprocesser inden for en bred konstruktivistisk læringsforståelse. 

Den primære udfordring i forbindelse med formater for undervisning er, at disse genanvendes i 

undervisningen af studerende, som måske ikke har forudsætningerne for at deltage og lære i 

overensstemmelse med hensigten. Det afgørende er kompatibiliteten mellem formatet/designet og 

den praksis, det skal anvendes i, og hertil hører også den didaktiske sammenhæng, som er 

betydende for de studerendes forudsætninger og involverer det, de lige har mødt i undervisningen, 

det, de inden for samme tidshorisont, beskæftiger sig med i andre fag, moduler, osv., og dermed de 

horisontale og didaktiske sammenhænge, som disse tager sig ud fra et studenterperspektiv. Disse 

sammenhænge er betydningsfulde for udbyttet af læreprocesserne (Brodersen, 2015; Hattie, 2009; 

Jank & Meyer, 2006; Lunde Frederiksen, Lund, & Beck, 2016). Fordringen til formatet er, at det ikke 

er mere bundet til den afgivende kontekst eller praksis, end at det lader sig tilpasse til den praksis, 

det udmøntes i, hvorfor det synes vanskeligt at forme, dele og genanvende undervisningsformater 

ud fra hensigter om at bidrage til progression og kontinuitet i de studerendes læring og uddannelse. 

                                                           
realitet, Helmke (Helmke, 2013)) om professionsstandarder, Heimanns struktur- og faktoranalyse i  Qvortrup 
og Wiberg, kap. 15 (Qvortrup & Wiberg, 2013), Klafkis betingelsesanalyse (2016, ottende studie) eller Iskov 
(2017) om didaktisk intentionalitet. 
14 Se fx Klafki, der sætter en betingelsesanalyse før de didaktiske beslutninger, som medovervejer de vilkår, 
betingelser og rammer, der har betydning for lærerens hensigter og planlægning af undervisningen. Hiim og 
Hippe (Hiim & Hippe, 1997) medtager elevers læringsforudsætninger og rammefaktorer som relevante for 
lærerens beslutninger, og Heimann anvender betingelses- og beslutningsfelter (Jank & Meyer, 2006; Qvortrup 
& Wiberg, 2013) I Iskov (2017) anvender jeg som samlebetegnelser for de forskelligartede didaktiske 
kategorier begrundelses-, beslutnings- og betingelsesmomenter, hvor sidstnævnte ud over studerende og 
underviser indbefatter kontekstuelle rammefaktorer. Såvel underviseres som studerendes forudsætninger og 
rammefaktorerne bestemmes yderligere i de angivne kilder på måder, der er let omsættelige fra grundskole til 
videregående uddannelse. 
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I hvert fald indebærer sådanne bestræbelser udfordringer til underviserne om at kunne translatere 

adækvat. 

At medtænke de studerendes forudsætninger som aspekt af en udviklingsbaseret og 

kontekstsensitiv praksis harmonerer med et aktuelt øget europæisk og dansk fokus på 

studentercentreret læring og betydningen heraf for uddannelseskvaliteten. Danmarks 

akkrediteringsinstitution (2017) nævner som potentielle fordele ved studentercentreret læring: 

Mere engagerede og motiverede studerende på de videregående uddannelser og dimittender med 

arbejdsmarked-relevante kompetencer, i denne sammenhæng forstået som dygtige 

professionsudøvere. Rapporten lader uddannelsesforløb, der lægger op dertil, være kendetegnet 

ved at  

tage udgangspunkt i studerendes forskelligheder i planlægningen af uddannelsesforløbene 

og i tilrettelæggelsen af det enkelte læringsforløb. At anvende forskellige pædagogiske og 

didaktiske tilgange og tilpasse dem til den konkrete læringssituation. (Danmarks 

akkrediteringsinstitution, 2017, s. 15)  

Udfordringen er i forlængelse heraf at bringe formater og prøvehandlinger i anvendelse, som 

underviseren ikke selv har udformet, men som lader et råderum åbent for afstemning og tilpasning 

til de studerende, således at de muliggør de studerendes tilknytning til indholdet, aktiviteterne og de 

operationelle mål ud fra en erkendelse af disse som gyldige og med subjektiv relevans (Dale, 1998, s-

56). Undervisning, der ikke er tilpasset og tager højde for de aktuelle studerende, får et teknisk og 

instrumentelt præg, som ikke er befordrende for de studerendes professionelle udvikling 

(Rønnestad M.H., 2008) som er i modstrid med de studerendes forventninger og fordringer til en 

god uddannelse (Beck, Lunde Frederiksen, & Iskov, 2013) indebærer en risiko for, at de studerende 

forholder sig strategisk til uddannelsen (Lindhart, 2007), ikke knytter tilhør til uddannelsen (Hutters, 

2004)), og potentielt i øget frafald, hvilket også fremgår af evalueringerne af uddannelserne 

(Kamstrup, Haselmann, Pilegaard Jensen, & AKF, 2008). 

Der ligger i betydningsindholdet af ’format’, at der stræbes mod en vis grad af standardisering med 

de fordele, der kan være knyttet hertil.  At medtænke de studerendes forudsætninger i enhver 

udførelseskontekst kan derfor forekomme at være i modsætning til formattænkningen, og man 

kunne måske pege på muligheden for, at formater blev udviklet, så de ikke var rettet mod bestemte 

studerende. De ville måske kunne bestå i almene struktureringer, arbejdsmønstre, -former og -

aktiviteter. I sådanne tilfælde forekommer formater dog alligevel at miste deres betydning - måske 

også fordi undervisning uden hensyntagen til den, der skal lære, bliver meningsløs. De studerende 

må med andre ord medtænkes, og det fordrer af formaterne, at de formgives, deles og genanvendes 

inden for en kontekst - uddannelse, fag, underviserfællesskab, studieordning - hvor formatudviklere 

og de undervisere, der genanvender formaterne, har kendskab til de studerende. 

 

Underviserens forudsætninger ifm. formater for undervisning 
Underviserens forudsætninger afgrænses i denne sammenhæng til personbunde didaktiske 

betingelsesmomenter i form af underviserens viden, værdier og vaner (for uddybning, se Iskov, 

2017), der udgør et aspekt af de kontekstbestemmende betingelser eller rammefaktorer for 

undervisningen. Både ovenstående bekendtgørelsescitat om selvstændig varetagelse af undervisning 

og en kontinental/nordisk didaktik, pointerer underviserens selvstændige intention med 
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undervisningen og didaktiske autonomi og råderum til at afgøre, hvordan og i hvad de pågældende 

studerende bedst undervises inden for de lovmæssige rammer (Westbury m.fl., 2000). I 

professionsteorien fremtræder det personlige aspekt ligeledes som central faktor (Abbott, 1988; 

Freidson 1923-, 2013) I Martin Bayers undersøgelse af personens betydning for det professionelle 

arbejde understreger han, at dette aspekt er forudsætningen for overhovedet at tale om 

professionelt arbejde (Bayer, 2002, 2017) og han fremhæver det personlige engagement som 

væsentligt parameter i det pædagogiske arbejde. Dette kan ses i sammenhæng med undervisning 

som en intentionel praksis, hvilket vil sige, at de didaktiske planlægnings- og 

gennemførselshandlinger udføres på baggrund af et engagement i og hensigt med de studerende, og 

hvor underviseren bestræber sig på en indre relation mellem hensigter og aktiviteter, mellem 

planlægning og gennemførsel (Se hertil Dale, 1998, om didaktisk rationalitet).  

Den primære udfordring er åbenlys og består i det eventuelle misforhold, der måtte være mellem 

det format, underviseren skal genanvende - og dennes hensigter, værdier og viden. Hvis ikke der er 

overensstemmelse mellem intentionen i det genanvendte format og underviserens hensigt med 

undervisningen bliver undervisningen med Dales ord didaktisk irrationel. Det personlige aspekt af 

den intentionelle undervisning kompromitteres, hvis ikke formatets og underviserens værdier er 

overensstemmende, og hvis ikke den forudsatte viden matcher underviserens faktiske viden, vil 

undervisningen bryde sammen. På den genanvendende og kontekstualiserende side af 

translationsligningen er det ifølge Røvik afgørende, at underviseren kan forstå formatet, oversætte 

og kontekstualisere det essentielle i den modtagende kontekst, dennes undervisning. Det 

forudsætter en vis lighed mellem den afgivende og modtagende kontekst, en relation mellem 

afsender og modtager som kan lette oversættelsen, og en grad af frihed, tid og rum til at 

rekontekstualisere og tilpasse formatet til den modtagende kontekst jf. Røviks begreb om 

translationskompetence, herunder kompetencer nødvendige for at bidrage til opfyldelsen af 

organisationens mål. Disse vedrører såvel producenten som den, der genanvender formatet, og 

påpeger nødvendigheden af, at begge har kendskab til både den afgivende og modtagende kontekst  

An important prerequisite for translation competence is contextual bilingualism, which 

means that the translators should have thorough knowledge of both the source and the 

recipient contexts. (Carlile 2004; Sturdy and Wright, 2011, i Røvik, 2016, s. 299) 

I forlængelser heraf, er der udfordringerne, som har at gøre med den produktive side af 

designprocessen og underviseren, som afsender af det delte format. At udarbejde formater eller 

didaktiske design ved at dekontekstualisere sin praksis, søge at realisere sin intention gennem 

designprocessen, fordrer, at underviseren/formatdesigneren har kompetence hertil. Som det 

fremgik gennem Røviks (2016) begreb om translations-performance, er de oversættelsesregler, som 

translatørerne anvender, afgørende for udbyttet af videndelingsprocessen. I designteorien 

understreges ligeledes betydningen af, at man forstår kompleksiteten fra intention til praksis, at man 

er klar over at der sker transformationer fra intention til idé, fra idé til design. Udfordringen er 

konkret at afgøre, hvad der kan formgives, sættes på format og deles hvordan. Som det fremgik af 

Røviks begreb om translationskompetence, består udfordringerne i: 

• At udarbejde undervisningsformater, hvor sammenhængen mellem 

undervisning og målopfyldelse er uklar, fordi modtageren kun vanskeligt kan 

oversætte og kontekstualisere formatet så det medvirker til målopfyldelse. 
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• At eksplicitere og gøre undervisning delbar, som er indlejret i konteksten, 

herunder de menneskelige komponenter (studerendes og underviserens 

forudsætninger) og integreret med andre praksisser. 

• At også formatudvikleren som translatør må have afgørende kendskab til den 

modtagende kontekst for at kunne formatere undervisningen måde, så den er 

mulig at kontekstualisere. 

Så vidt udfordringer og dilemmaer mellem underviserens forudsætninger og deling af formater. Det 

synes derudover som om, der også er potentiale for udviklingsbaseret undervisning i tilfælde, hvor 

de modtagne og genanvendte formater kan være med til at bryde med vaner og rutiner hos den 

pågældende underviser (i den udstrækning dette ikke overbebyrder modtageren). Om formatet vil 

udvikle og ændre vaner hos underviseren afhænger af, hvordan det formidles og deles. Foreligger 

det på en måde, så det umiddelbart kan appliceres, er der en risiko for, at det udelukkende tilpasses 

det eksisterende, men foregår delingen ved et møde mellem formatudvikleren og underviseren, 

hvor oversættelsen bliver et dialogisk og fortolkende mellemværende, vil der være mulighed for, at 

videnshorisonter udvides. 

 

De institutionaliserede rammefaktorer og formater for undervisning 
Disse betingelsesmomenter henviser til lov- og rammebestemmelser, materielle og tidsmæssige 

faktorer, samarbejdsrum, organisatoriske og skemamæssige rammer, mm., som øver afgørende 

indflydelse på undervisningens mulighedsrum. Hvis ikke undervisningen afstemmes med den 

lovmæssige regulering, risikerer den at falde ned i demokratiets sorte hul (Molander  Harald ; 

Eriksen, Erik Oddvar, 2012) og blive et udtryk for undervisers arbitrære og potentielt illegitime 

magtudøvelse. At undervisningen bør afstemmes med tid, rum, materialitet og andre strukturelle 

betingelser er indlysende.  

Hvorvidt de strukturelle bindinger udfordrer udviklingsbaseringen og den didaktiske 

kontekstsensitivitet afhænger af, hvor bindende disse betingelser er. Med Ulriksens ord  

Der ligger altså muligheder for udvikling af undervisningen og af de pædagogiske kompetencer 

hos den enkelte underviser inden for underviserens egne rammer. Men hvor langt de muligheder 

rækker, kan være ret forskellige afhængigt af institution, institut, fag, uddannelse - og regime. 

(Ulriksen, 2014, s. 429)  

I relation til replikationsdilemmaet og kontinuet mellem reproducerende translation, kopiering, og 

radikal translation, transformation, rejser spørgsmålet sig om den eksterne regulering af 

underviserens mulighed for at fortolke, oversætte, re-designe eller lade sig inspirere til at gøre nyt i 

forhold til det pågældende format. Uanset udstrækningen af rummet for translation og 

transformation, fremgik det, at der må være mulighed for grundig undersøgelse af, hvad der er 

essensen i formatet, hvad der skal eventuelt skal kopieres, tilføjes, udelades eller helt ændres 

hvordan. Hertil kommer muligheden for at opsøge og udveksle viden mellem formatudvikleren og 

den, der genanvender formatet. Relationen mellem kilde og modtager er afgørende og dermed også 

kvaliteten af det netværk, de er forbundet i. Deles formaterne uformidlet, fx via en digital 

delingsplatform, som tilsigtes i VIA, er det indlysende, at den underviser, der skal genanvende 

formatet er overladt til selv at analysere og fortolke formatet mhp. at identificere kompatibiliteten 
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mellem formatet og konteksten for dets anvendelse (Røvik, 2011, 2016, Zeits el al, 1999) og at 

identificere det essentielle og det, der skal ændres.  

Potentialet for udviklingsbasering afhænger bl.a. af den rammesætning, der er for delingen. 

Translationsbegrebet er funderet på en præmis om, at deling af viden gennem formater for 

undervisning nødvendigvis vil føre til oversættelse og dermed heterogenitet. Med en åbenhed for 

radikal translation modvirkes stagnation og udvikling understøttes endog. Dette fremtræder 

umiddelbart som mere ressourcekrævende end besparende, hvorfor det må efterlades som et åbent 

spørgsmål, om det medvirker til den effektivitetsbestræbelse, som formaterne forstås inden for. 

Overhovedet at institutionalisere formater på uddannelserne repræsenterer en særlig regulering af 

disse og af undervisningen. Med aktør-netværks-teorien gøres formatudviklere til translatører, 

spokesmen (Callon, 1986), på organisationens vegne over for de, der skal anvende formaterne. 

Dermed installeres magt og autoritetsforskydninger i organisationen, som den skal kunne holde til. I 

næste led bliver underviserne talsmænd, over for de studerende via deres formidling af 

organisationens standarder, formaterne, i deres undervisning. Det skal underviseren, det personlige 

aspekt af undervisningen, der har at gøre med autonomi, troværdighed og autenticitet så at sige 

kunne ’holde til’. 

Institutionaliseringen af undervisningsformater indebærer tillige nogle potentielle udfordringer, der 

har at gøre med den didaktiske kultur og tradition på uddannelserne. Man kunne spørge, hvilken 

didaktik, der bliver implicit, når man indbringer formater som en del af betingelserne på en 

videregående uddannelse. I den definerende diskussion om didaktisk design anvender Dohn og 

Hansen (2016) didaktikbegrebet i en (kontinental) bred forståelse som underviserens understøttelse 

af læring, og i forbindelse med planlægning af undervisning er de særligt inspireret af den 

læreteoretiske didaktik ved Heimann, der forstår didaktik som spørgsmålet om Hvilket indhold skal 

læreren bringe i spil med elevens erfaringsverden gennem brug af bestemte metoder og bestemte 

medier ud fra en bestemt hensigt og i en bestemt situation? (Dohn & Hansen, 2016, s.49) De lægger 

afstand til en angelsaksisk tradition for udarbejdelse af ’instructional designs’, hvor hensigten er 

effektivt at formidle moduliserede fagpakker og styre læringsprocesser (Dohn og Hansen, 2016, s. 

48). Man kunne hævde, at de didaktiske design og formaterne for undervisning netop skal bidrage til 

en sådan effektiv formidling og dermed er illustrative for, at den kontinentale didaktiske forståelse 

møder angelsaksiske tendenser.  

I en kontinental tradition er indhold den primære kategori og læreren den, der vælger dette 

(Westbury, Hopmann, & Riquarts, 2000). Heroverfor bestemmes de didaktiske design som design for 

læring, der vedrører formgivning af undervisningen og udvikles af didaktikpraktikeren (Dohn og 

Hansen, s. 54), der kan være andre end underviseren selv - fx en formatdesigner. Udviklingen af 

undervisningsformater relateret til en effektivitetsdiskurs synes fra et kontinentalt didaktisk 

perspektiv udfordrende (Dohn & Hansen, 2016). 

 

Delkonklusion på teorigrundlag og teoretisk undersøgelse (A) 

De didaktiske formater eller designs er i nærværende teoretiske undersøgelse udlagt som betinget 

kreativ formgivning af undervisningsaktiviteter, der skal deles og genanvendes. Med afsæt i en kritik 

af en idealiseret lineær forestilling om designprocessen fra idé over formgivning, deling og til 

genanvendelse heraf, har translations- og videndelingsteori været indbragt for at nuancere denne 



Side 33 af 126 
 

proces. Dette teoretiske univers har bibragt en præmis om, at der i deling af formater altid vil finde 

oversættelser sted og dermed ændrede forståelser og praksisser. Med Røviks instrumentelle teori 

om, hvordan translationer mellem afsender og modtager mest hensigtsmæssigt kan foregå for at 

opfylde organisationens mål, er kontekstens betydning for processen blevet accentueret, og kildens 

dekontekstualisering såvel som modtagerens kontekstualisering af det delte format, er blevet 

nuanceret med begrebet om translationskompetence. Videndeling er opsummeret gennem 

dekontekstualisering og kontekstualisering forstået som formgivning, deling og genanvendelse af 

formater i en matrice, der har vist, at formgivningen afhænger af graden af kompleksitet, 

indlejrethed og ekspliciteringsmulighed. Selve delingen er afhængig af, hvorvidt en bestemt 

teknologi er styrende og reguleringen ved eksterne autoriteter. Endelig er genanvendelsen blevet 

koblet sammen med muligheden for at identificere det essentielle i formatet, ligheden mellem den 

afgivende og modtagende kontekst og muligheden for tilpasning til en ny kontekst. På denne 

baggrund har vi illustreret et kontinuum for replikationsdilemmaet mellem reproducerende og 

radikal translation. Uanset placering på kontinuet er det fremgået, at oversættelsen til en ny 

kontekst afhænger af grundige undersøgelser af den delte viden, af hvad der er essentielt, hvad der 

kan udelades eller bør tilføjes, og af kendskab til såvel den afgivende som modtagende kontekst. 

Med dette in mente har vi i sidste afsnit fremført en diskussion af udfordringer og dilemmaer 

forbundet med anvendelsen af formater i forhold til normerne om udviklingsbaseret didaktik og 

kontekstsensitiv undervisning.  

Den primære udfordring i forbindelse med formater for undervisning og hensyntagen til de 

studerendes forudsætninger er, at genanvendelse af formater udarbejdet af nogen uden kendskab 

til selvsamme studerende kan risikere at ramme ved siden af og dermed ikke bidrage tilstrækkeligt til 

den tilsigtede læring - med mindre der er mulighed og råderum for afstemning og tilpasning til de 

studerende.  

Det er også fremgået, at den centrale udfordring i forbindelse med underviserens forudsætninger er 

risikoen for, at det genanvendte format ikke stemmer overens med underviserens viden eller 

værdier, således at intentionen i formatet ikke deles eller kan søges realiseret i undervisningen. 

Det afgørende spørgsmål i forhold til de institutionelle rammefaktorer retter sig mod den eksterne 

regulering og udstrækningen af det rum, underviseren har til at oversætte formatet - og dermed til 

balancen mellem ressourcekrævende og -besparende genanvendelse. 

Slutteligt er en række udfordringer udfoldet, der følger af at tildele magt og autoritet ved at udpege 

nogle formatdesignere til talsmænd for andre, og på at anvendelsen af formater kan ses som udtryk 

for udbredelsen af angelsaksiske tendenser. Spørgsmålet er, om dette er ønskværdigt.   

Denne teoretiske undersøgelse af formaternes didaktiske betydning efterlader et behov for 

yderligere empiriske studier af, hvordan formgivning, deling og genanvendelse af formater, forstået 

som didaktiske design for læring, får betydning for didaktisk udviklingsbasering og 

kontekstsensitivitet. Disse studier følger i de resterende dele af rapporten. 
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Empirisk forundersøgelse 1: Didaktisk kortlægning af de første 

prøvehandlinger i VIA UC 

 

Metode 
I forskergruppen var vores første skridt at kortlægge formaterne, som på det tidspunkt blev kaldt for 

prøvehandlinger, for at skabe overblik over, hvordan arbejdet med formater på et givent tidspunkt 

er blevet forstået og udformet i de forskellige uddannelser.  

Til beskrivelse af prøvehandlinger havde direktionen udarbejdet et skema: 

 

Titel på prøvehandling:  
Uddannelsessted og kontaktperson: 
 

 

Udviklingsområde som prøvehandlingen evt. 
hører under (se nedenfor)? 

 

1. Hvilken ide til format vil I arbejde med? 
 

 

2. Hvad går jeres prøvehandlingen ud på? 
 

 
 
 

3. Hvordan ved I om prøvehandlingen skaber 
værdi? 

–ønsket eller uventet? 
 

 

4. Hvordan og i hvilket format forestiller I 
jer, at resultaterne skal spredes til 
kollegaer? 

 

 

5. Hvordan forestiller I jer at indfri en 
rationaliseringsgevinst? 

 

  

6. Titel på vedhæftede bilag 
(projektbeskrivelser eller andet materiale 
om prøvehandlinger kan evt. uploades 
med tydelig angivelse af hvilken 
prøvehandling bilaget vedrører) 

 

 

 

Figur 5. Skema for prøvehandling 

 

Jævnfør gruppens forskningsmæssige fokus på formaterne i (professions)didaktisk perspektiv blev 

formaterne kategoriseret ud fra didaktiske kategorier. Undersøgelsesspørgsmålet var i denne 

proces:  

• Hvilke former for formater er med i undersøgelsen og hvad karakteriserer dem?  

• Hvor ligger hovedparten af dem i forhold til didaktisk teori? 
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Nedenstående figur illustrerer kategoriseringen af prøvehandlinger15. 

 

Figur 6. Kategorisering af prøvehandlinger 

 

Delkonklusion på kortlægning af prøvehandlinger 
Ud fra kortlægningen konkluderede vi: 

• Formatbeskrivelserne spænder mht. volumen fra mikro til makro, fx fra peer group 

mentoring af to personer til planer for et helt studieår (makro). 

• Formatbeskrivelser, der omhandler organisering og metode, dominerer. Der er en del 

formater, der opererer med overordnede hensigtserklæringer for undervisningen, men 

beskrivelse af konkret indhold og/eller forløb er sporadisk. 

• Der er stor forskel i graden af tykke beskrivelser af både hensigt, metode og indhold, hvilket 

vi vurderer som betydende for genanvendelsen. Alle formater er kendetegnet ved at 

medtænke den implicitte kontekst, hvori de er udarbejdet og tænkes genanvendt. Selvom 

formatbeskrivelserne i høj grad koncentrerer sig om kategorierne metode og organisering er 

det alligevel svært at forstå for udefra-kommende på grund af den grundlæggende 

underforståethed. Dette kan skyldes det koncept, som prøvehandlingerne/ formaterne 

skulle beskrives inden for. Et koncept, som ikke gav mulighed for at beskrive pædagogiske 

ideer og didaktiske begrundelser, og som indirekte først og fremmest inviterede til 

beskrivelse af metode, organisering og besparelse 

• Der er stor variation i, hvor meget man har taget hensyn til skabelonen som stilladsering. 

Det er vores vurdering, at skabelonen i mange tilfælde kan have begrænset 

formatbeskrivelserne.  

                                                           
15 Den blev præsenteret ved pit stop for leder i VIA december 2017. Bilag til kortlægningen kan rekvireres ved 

henvendelse til projektgruppen 
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Empirisk forundersøgelse 2: Eksisterende delingspraksis i VIA 

 

Introduktion 
I det følgende redegøres for anden del af projektets empiriske undersøgelse. Afledt af 

forskningsspørgsmålet om betydningen af underviseres brug af formater, spørges der her til en 

allerede eksisterende delingspraksis blandt undervisere. Undersøgelsen knytter sig til et 

underspørgsmål, der lyder: Hvordan deler underviserne aktuelt hinandens undervisning (indhold, 

mål, metoder, midler)?  

Undersøgelsen er foretaget gennem kvalitative interviews med undervisere fra alle VIA’s 

hovedområder. Resultater af analyser af interviewdata formuleres i temaer, der viser nogle 

forskelligartede dilemmaer forbundet med det at dele undervisningsmateriale, både det at stille 

noget til rådighed, og det at genanvende andres.  

Formål  
Som indledning til selve forskningsarbejdet vurderede projektgruppen, at der var behov for viden 

om det empiriske felt med hensyn til eksisterende delingspraksis og genanvendelse af 

undervisningsmateriale, men uden at det specifikt blev knyttet til spor 5-tiltagene. Undersøgelsen 

var således tænkt til at give et blik nedefra og indefra om processer og praksisser vedrørende deling 

og anvendelse af andres undervisning; planer, forløb, materialer, strukturer, osv. Hensigten med at 

opnå viden herom er, at udvikle forforståelsen af delingspraksisser i et underviserperspektiv; hvad 

der deles, hvordan og dermed om de translationsprocesser, der er virksomme, når undervisere af sig 

selv vælger at dele og genanvende hinandens undervisning. Formålet har derfor været at frembringe 

et nuanceret og empirisk informeret blik forud for de videre studier af undervisernes 

delingspraksisser i forbindelse med formater.  

Undersøgelsens design 
I formuleringen at dele undervisning er anlagt et didaktisk perspektiv i den forstand, at der er søgt 

efter, hvordan underviserens planer bliver til, dvs. hvordan planlægning, gennemførelse og udvikling 

af undervisning tager form, hvad den er inspireret af, og hvad man trækker på i processen (Dale 

1998).  Dales begreb om didaktisk rationalitet indebærer forestillingen om, at netop planlægning og 

gennemførelse foretages af den samme underviser. Når dette ikke er tilfældet med formater, har 

det været centralt i denne tidlige undersøgelse at rette blikket mod deling og 

genanvendelsesaspekter. Da didaktisk arbejde kan anskues som en højkompleks praksis (Iskov, 2017) 

og er sammensat af forskellige slags viden, herunder også erfaringsbaserede og tavse vidensformer, 

har vurderingen i projektgruppen været, at en kvalitativ interviewundersøgelse ville være mest 

fordelagtig frem for et survey med mange respondenter.  

Udvælgelseskriterier for underviser-respondenter 
Projektgruppen har i udvælgelsen af respondenter tilstræbt maksimal variation mht. uddannelse, 

faglig og kollegial kultur. To undervisere fra forskellige uddannelser inden for hvert af de 

forhenværende hovedområder blev udvalgt, i alt 8. Herudover er der tilstræbt en forskel i 

anciennitet ud fra en antagelse om, at graden af erfaring og socialisering til den pågældende 

delingskultur kan være afgørende for, i hvor høj grad den pågældende underviser deler sin 

undervisning med andre og/eller genanvender deres. Respondenterne er endvidere valgt ud fra 

kriterier om frivillighed, kendskab og tryghed/tillid. Projektgruppen har forudsat, at kendskab og en 

tillidsbåret relation mellem respondent og interviewer ville være gunstig for åbenhjertig samtale om, 

hvordan man deler med andre og benytter deres materialer, ligesom en sådan relation er 
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befordrende for at forklare, at disse interviews ikke omhandler formaternes betydning, men skal 

informere dette arbejde. Ydermere har vi forudsat, at interviewerens kendskab til konteksten og 

deltageren forbedrer mulighederne for at spørge ind til de delingspraksisser, der er i felten, men 

måske ikke er eksplicitte for deltageren. 

Interviewgennemførelse 
Projektgruppen har ønsket respondenternes egne beskrivelser af, hvad de gør, og hvad der har haft 

særlig betydning og værdi ved at udveksle erfaringer med undervisning og dele 

undervisningsmateriale. Forventningen har været, at respondenternes udlægninger og eksempler på 

værdifuld deling og genanvendelse og eventuelle problemstillinger knyttet hertil har kunnet 

nuancere forståelsen af, hvilken didaktisk betydning, delingen har. Med andre ord: Hvad deles, og 

hvilken type ressourcer trækkes der på hos kollegaer mv.? Kort sagt; hvordan deles undervisning? 

Interviewformen har også åbnet for et historisk perspektiv for at give plads til, hvordan især ældre 

respondenter eventuelt har oplevet, at udveksling med kolleger har ændret sig gennem årene. Til 

interviewene blev udarbejdet en fælles interviewguide, og interviewene blev gennemført som face 

to face-samtaler af en varighed mellem 40 - 60 minutter. Hvert interview er lydoptaget og 

transskriberet, ikke lydret, men nænsomt reduceret til sammenhængende sætninger. 

Transskriptionen er foretaget af eksterne personer uden for gruppen efter nærmere transskriptions-

anvisninger.   

Analyse af interviews  
Interviewanalysen blev gennemført en række trin: 

• Meningskondensering af hvert interview blev foretaget af den pågældende interviewer fra 

gruppen. Der blev lagt ud med en åben induktiv kodning, men arbejdende mod en mere 

tematisk orienteret kodning. Kondenseringsprocessen blev foretaget med inspiration fra Kvale & 

Brinkmann (2015). På baggrund heraf blev interviewets centrale temaer uddraget, ligeledes af 

den pågældende interviewer fra gruppen.  

• Temaerne fra de enkelte interviews blev samlet via Mind View. Herefter blev temaerne uddybet 

og kvalificeret i projektgruppen, hvorefter de temaer, som var gennemgående blev udvalgt til 

videre analyse. 

• En tværgående analyse blev herefter foretaget med det formål at nå en højere grad af 

begrebsliggørelse i fremstillingen af tematikkerne. Der var her tale om en mere deduktiv tilgang 

til analysen end i de indledende trin, og dermed en dybere forståelse af undervisernes 

delingspraksis. De sproglige kategorier og begreber var dog på dette stade i forskningsprocessen 

stadig udviklet gennem empirien, idet det har været et mål at holde allerede udviklet teori og 

begreber i baggrunden til senere analyser. 

 

Undersøgelsens temaer 
Nedenstående er en oversigt over de temaer, der blev fremanalyseret:  

• Relationer mellem producent og modtager 

a) Deling – at kunne spejle sig? 

b) Faglig tillid mellem producent og modtager 

c) Genanvendelse gør noget ved underviserens position 

d) Redidaktisering ved anvendelse af andres materiale  

• Delingsobjekter 
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a) Materielle objekter 

b) Videotutorials – samarbejde om formgivningen 

c) Undervisningsplanlægning – en fælles uddannelsesopgave 

d) Immaterialitet 

• Deling og dialog 

 

• Strukturer og rammebetingelser 

a) Tidsfaktoren - mindre tid og mere tid 

b) Fysiske lokaliteter og holdstørrelser 

• Delingskultur 

a) Det nære kollegasamarbejde 

b) Steder for samarbejde - "de åbne døre” 

c) Formelle og uformelle samarbejdsrum 

d) Ændring i samarbejdskultur over tid 

 

Resultater af tematisk analyse 
I det følgende bringes resultaterne af del-analysen for hver af de ovenstående temaer. Her trækkes 

de 8 interviews sammen i nogle overordnede kategorier, som er fremanalyseret gennem den 

induktive kodningsproces. Teksten repræsenterer dermed et analysetrin på vejen mod en yderligere 

teoretisk bearbejdning af denne empiridel.   

 

Relationer mellem producent modtager  

Deling – at kunne spejle sig? 
I undersøgelsen spørges der til, hvordan undervisere deler og genanvender undervisning. Mange 

steder i organisationen findes en kultur for at dele materiale med hinanden, men på ikke-

formaliserede måder. Denne deling sker mellem kolleger, der arbejder i samme faglige område 

inden for uddannelserne og altså løser samme undervisningsopgave. Det uformelle i 

sammenhængen betyder, at det er på undervisernes eget initiativ, hvis man vil gøre brug af en 

kollegas materiale eller stille sit eget til rådighed.  

Relationen mellem producent og modtager har stor betydning for underviserne og for, hvordan 

materiale deles.  

Jamen det er virkelig min tillid til den kollegas viden omkring det område, som jeg 

overtager det fra. (…) når der er nogen der holder forelæsning om dannelse, så 

overtager jeg da også fuldstændig, fordi det er også min tillid til, at de ved mere om 

dannelse. Og når der er en, der ved mere om Dewey end mig, så går jeg også ind og 

tænker: Jeg har fuld tillid til det materiale, vedkommende kommer med (Underviser 

Pæd. Samf.). 

Når underviserne sætter ord på relationen er et nøgleord tillid - både til den, man overtager 

materiale fra, men også tillid til egne kompetencer, når man stiller sit eget til rådighed. At inddrage 

og anvende materiale, som kollegaer har anbefalet eller delt afhænger af, om man som underviser 

kan spejle sig i, og har tillid til, kollegaens faglighed og dygtighed. At tilliden er et relationelt 
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fænomen udtrykkes af informanterne med ord som at spejle sig i andre kolleger. Metaforisk handler 

det om at kunne genkende noget fra sig selv i den anden, som man kan forbinde sig med.  

 

 

Faglig tillid mellem producent og modtager 
Underviserne taler om betydningen af faglig dygtighed Det er afgørende, at den man overtager fra 

skal have styr på det pågældende stof. Man må stole på og have tillid til, at det er tilfældet.   

Tilliden baseres på en forudsætning om, at den, der deler, har mer-viden og er mere ekspert på 

området, end den, der overtager og anvender andres. Det er både denne undervisers viden på feltet, 

der deles, anvendes og næres tillid til, men også dennes didaktisering af denne viden f.eks. i form af 

spørgsmål til de studerende. Informanten fortsætter 

Det her område, det ved jeg ikke noget om. Og jeg har tillid til min kollega, det relationelle. 

Så lægger jeg mig ned og tager imod alt (underviser Pæd. Samf.).  

Den faglige tillid baseres på dels en faglig kompetence, som genkendes af modtageren, og dels at 

kollegaen overfor modtageren fremstår som en betydningsfuld og troværdig person.  

Tillid i relationen har også at gøre med producentens fremstilling af denne faglige kunnen, og de 

værdier, der kommunikeres i kraft af denne fremstilling. I denne fremstilling kan modtageren spejle 

sig i den grundtanke, som ligger bag undervisningen, og hvorvidt man kan se sig selv ind i denne. 

Opsamlende kan man sige, at pædagogisk, didaktisk og faglig tillid til den underviser, man overtager 

indhold, planer eller materiale fra, er afgørende for selv at kunne være troværdig og autentisk i 

gennemførelsen af god undervisning.  

 

Genanvendelse gør noget ved underviserens position  

 (…) jeg tænker også, at når man overtager viden fra andre, eller fra eksperter, for at 

det ikke bliver fragmenteret, så må jeg være den, der skaber trådene eller skaber 

forbindelsen for de studerende, skaber sammenhængen. At det er mig, de alligevel - 

selvom jeg siger: Nu skal I møde de her, for de ved helt vildt meget om det, og jeg har 

stor respekt for det, og så samler vi op sammen. Så jeg gør også min rolle anderledes, i 

det møde (Underviser, Pæd. Samf.).  

At dele viden, erfaring og undervisningsmateriale med hinanden gør noget ved den måde, man 

positionerer sig og bliver positioneret. Når underviseren bruger andres materiale, synes det at 

ændre ved den position, underviseren har, både i forhold til studerende og til kolleger. Som vist 

ovenfor baseres megen udveksling på tillid til eksperter og mere erfarne kolleger, som opleves at 

have en autoritet i kraft af deres særlige viden og kunnen på et område. Den uerfarne underviser 

læner sig op ad den mere erfarnes materiale, og den grundide, som det er båret af. Imidlertid 

udtrykker nogle undervisere bekymring for, at der kan opstå en sårbar position, hvis materiale er 

overtaget uden ændringer og anvendes på en måde, der ikke er afstemt med de studerendes 

forudsætninger.  

Når eksperternes undervisning genanvendes uden eller med få ændringer, får den ikke-erfarne 

undervisers rolle mere karakter af vejleder i de studerendes møde med stoffet og måden, hvorpå 

det formidles i materialet. Vejledningsopgaven beskrives f.eks. som det at skabe sammenhæng – det 

gælder både sammenhæng mellem stoffet og de studerendes forståelse af det, og sammenhæng til 
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andre elementer i studiet. 

Når man genanvender materiale, der ikke er ens eget, kan der også ske noget med underviserens 

engagement. En underviser taler i den sammenhæng om passion  

Interviewer: Men hvad så, hvad gør du så med den passion hver gang du har overtaget 
noget fra alle de der andre, der ved noget om...?” 
IP: Jamen så lægger jeg den over i de studerende. Så ser jeg mig selv som vejleder i 
forløbet, så siger jeg: Hvordan kan jeg sådan få de studerende ind i det her materiale, 
hvordan kan jeg hjælpe dem til at få en passion for det? Så skal de ikke overtage noget. 
Så skal de selv (underviser, Pæd. Samf.). 

Citatet viser et eksempel på at skifte position til en vejlederrolle, når det ikke er ens eget materiale, 

der bruges. Passionen, som der tales om, kan forstås som det, at underviseren kan realisere sine 

egne didaktiske intentioner. Den er gledet i baggrunden. I stedet forsøger underviseren at hjælpe de 

studerende til at opnå en passion. Underviserens positionering ved genanvendelse er i dette tilfælde 

at indordne sig i forhold til en videns-autoritet. 

Kontekst spiller også her en stor rolle, især vedrørende de studerende, der skal lære noget bestemt 

igennem arbejdet med et givent materiale, og ved de studieformer, som underviseren leder. Disse 

kontekstuelle betingelser gør, at underviserne overvejer, hvordan genanvendelsen af andres 

undervisning kan tilpasses de studerendes særlige forudsætninger. Det er markant, at underviserne i 

den sammenhæng oplever et behov for at kunne re-didaktisere materialet, både af hensyn til at 

tilpasse og skabe sammenhæng for de studerende, men også for selv at kunne stå inde for det. 

Spændingsfeltet i underviser-positionering kan illustreres ved en model, hvor aksen udtrykker 

graden af underviserens oplevelse af ejerskab, sammenholdt med den underviserrolle, der indtages:   

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Spændingsfeltet i underviser-positionering. 

Hvis den delte undervisning af underviseren tilskrives en høj grad af autoritet eller ekspertviden 

(venstre side af modellen) tilpasses den ikke, og underviseren indtager en vejlederrolle. Er materialet 

af en mindre grad af videns autoritet, kan genanvendelsen ske ved en tilpasning, både til 

underviserens og de studerendes forudsætninger (højre side af modellen). Her indtages en rolle som 

underviser, i kraft af bl.a. disse beslutninger.   

 

Redidaktisering ved anvendelse af andres materiale  
Det at bruge andres materiale i egen undervisning udfordrer en faglig selvtillid.  Underviserne i 

undersøgelsen fortæller om hvordan det at anvende noget andre har lavet ændrer ved deres 

autenticitet som underviser  

”Plug and play” 

materiale, andres 

beslutninger, ingen el. lav 

grad af redesign 

vejlederrolle, 

Tilpasning, en vis grad af 

redesign, egne 

beslutninger, 

underviserrolle 
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Jamen, det er det der, som de fleste undervisere nok kender. Man skal have en eller 

anden form for ejerskab, man skal eje den fortælling. Altså man skal have et eller andet 

inde i sit hoved, hvor det giver mening. Så kommer det og så kommer det, så skal de i 

proces der og så kommer de tilbage. Og nu kommer de på dybt vand, og så får de lov til 

at sprælle lidt der og så samler jeg dem op. Hvis jeg ikke ejer den der rejse der, så tror 

jeg heller ikke, at jeg ville være sådan øhm, autentisk som underviser (Underviser, EVU). 

At være autentisk vil her sige at være ægte og opleve et ejerskab, at kunne stå inde for 

undervisningens gennemførelse og inkarnere den i ord, krop og handling. Underviseren taler om at 

eje den fortælling, hvilket kan forstås som en intentionel sammenhæng mellem forskellige 

elementer. Der skal til eksempel være sammenhæng (eller mangel på samme) mellem intention, 

indhold og form, og dermed mellem undervisningens bærende ide og den praktiske gennemførelse.  

Underviserne giver generelt udtryk for at selvtilliden og troværdigheden bliver udfordret, hvis der i 

genanvendelse af andres materiale, er noget, som man ikke føler ejerskab for. Troværdighed 

risikerer at smuldre, når der anvendes materiale, som ikke er i overensstemmelse med egne 

overbevisninger i den praktiske gennemførelse i undervisning.  

 

Delingsobjekter     
Når det angår deling af undervisning, taler informanterne om forskellige slags objekter, som 

overordnet falder ud i to hovedkategorier, nemlig hvad vi henholdsvis har kaldt for materielle og 

immaterielle objekter.  

 

Materielle objekter  
Af materielle delingsobjekter tales der om Power Points, video tutorials, studieplaner, litteratur, 

koncepter, konkrete illustrationer og konkrete modeller samt om opgaveformuleringer. Disse 

objekter fremviser ret forskellige egenskaber.  

Power Points: Et udbredt værktøj for undervisere er PowerPoint (PP), og det er også et hyppigt 

delingsobjekt. Om kvaliteten af en PP siger en underviser  

jeg tænker ikke, at der er nogle produkter der er gode eller dårlige i sig selv.  Et produkt er 

godt, når det er et udtryk for min undervisningsstil, og når det er et godt produkt for mig at 

støtte mig op ad og når det er et godt produkt i forhold til det budskab jeg gerne vil aflevere 

til de studerende. Og det kan jo godt gøre det lidt svært at dele (Underviser, Pæd. Samf.).  

Et produkt anses her for velegnet, når det rammer ens egen undervisningsstil. 

Måden at konstruere power points blandt underviserne er også forskellig. Nogle bruger meget tekst, 
andre kun få stikord.  Nogle bruger meget få slides, mens andre bruger rigtig mange. En underviser 
siger herom 

Altså jeg har også nogle gange fået power points sendt fra nogle med 78 sider til tre timers 

undervisning. Jeg ville prioritere at lave 15 slides. Jeg går selv efter at sige, at der skal ikke 

være ret mange Power Points, og det der står på Power Pointet er ikke det jeg siger. Power 

Pointsene skal gerne lige fæstne deres blik et øjeblik og sige, nu er det lige det her vi skal til 

at tale om ….der kan godt stå fire ord på mine Power Points, og det handler egentlig blot 

om at signalere. Det er en slags post-it’s til deres hjerne på det, som jeg står og taler om nu. 

Det handlede om det her, men der står ikke det, jeg siger (Underviser, Pæd. Samf.). 
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Som dét fremgår er Power points oftest karakteriseret ved at være overskrifts- og stikordsagtige som 

kun er en støtte til det man fremfører mundtligt. Dette gør at direkte genbrug er umulig Det skal 

gøres til ens eget:  

Det der med at dele Power Point er ikke lig med at man bare kan genbruge for eksempel et 

Power Point show, og så har man delt sin undervisning. For man skal kunne se sig selv i det, 

og sin egen måde og sin egen formidling. Man skal ligesom selv have trukket de ting ud, der 

står i den Power Point for at man kan undervise i det. Så skal du selv have, du skal selv være 

nået frem til, at det er det der skal stå der. Men vi deler meget på den måde, vores Power 

Points (Underviser, Pæd. Samf.). 

Selvom underviseren her udtrykker vanskeligheder ved genbrug af PP, er det alligevel en 

materialetype, man udveksler meget. Man skal selv vælge og trække ”ting ud”, og dernæst skal man 

selv bygge sin egen formidling på.  

Der er dog vise elementer i PP som er nemmere at overføre direkte end andre 
 

….Jeg kan også bruge deres eksempler til noget, hvis de har eksempler på. Det kan spare 

mig for noget tid med selv at finde på nogle gode eksempler på en lavprisstrategi. Så er der 

måske nogle der har skrevet ”Netto” på, og så har skrevet et par ord om det. Så behøver jeg 

ikke selv at finde den dybe tallerken (Underviser, Erhverv).  

 

Videotutorials – Samarbejde om formgivningen 
Et andet materielt delingsobjekt er videotutorials, der af undervisere vurderes at have nogle andre 

muligheder end Power Points. En underviser udvikler og anvender VT som forberedelsesmateriale 

for de studerende til undervisningen, der efterfølgende kan gå i dybden  

Så kan de have set den her video, og de kan have set den flere gange hjemmefra, og så 

kommer de ligesom og har den her konceptuelle forståelse for, hvad det her handler om, og 

så kan vi gå i kødet med nogle ting i undervisningen. Arbejde med og anvende den her teori 

på nogle problemstillinger og nogle cases (Underviser, Erhverv).  

I forhold til deling og genanvendelse inddrages kollegaerne allerede i produktionen af videoen, 
særligt vedrørende det faglige indhold, der skal være  
 

…Altså det her er de ting jeg vil ind på, og det er de her problemstillinger eller de her 

teoretiske elementer, jeg vil bruge og nogle eksempler jeg vil forklare det med. Og så 

spørger jeg så, så vælger jeg en kollega, som jeg tænker godt vil, og så spørger jeg lige og 

går igennem, når jeg siger sådan og sådan, tænker du så også det, eller tænker du noget 

andet?[…] så man lige får vendt de der fagligheder. Det tror jeg er et vigtigt element i det, 

så man ikke kører helt solo, for så er det jo, at de vil se den der video og så vil de tænke, 

argh, jeg synes måske det giver et lidt forkert fokus, eller et eller andet ikke (Underviser, 

Erhverv).  

Uformelle dialoger om indhold i videoerne forlods vurderes altså som en kvalitetssikring, men det 

sparer også underviserne for en masse forberedelse efterfølgende 

Og det er jo så plug-and-play for underviserne skal jo faktisk ikke gøre andet end at se 

videoen selv, og de er ca. 10 minutter. Så det er jo en minimal forberedelse en anden 

underviser skal gøre, for at bruge mit materiale (Underviser, Erhverv).  
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Med videotutorials kan man sige, at kontekstualiserings-arbejdet er reduceret betydeligt ved at 

involvere underviserne i formgivningen, hvilket her vil sige udformningen af den tekst, der skal 

transformeres. 

For videotutorials som med andre typer af filmoptagelser til undervisning påpeger underviserne 

fordelene ved, at de studerende kan tilgå dem, hvor som helst og afspille dem ubegrænset, men 

underviserne nævner også faren ved at udvikling af ens undervisning kan stagnere, når der blot kan 

henvises til en video.  

 

Undervisningsplanlægning – en fælles uddannelsesopgave 
Undervisnings- og studieplaner er en tredje type artefakter der arbejdes sammen om og udveksles. 

Når disse også er relevante i forbindelse med formgivning, deling og genanvendelse, skyldes det at 

de synes at repræsentere et yderligere niveau i kollegasamarbejdet end de tidligere omtalte 

delingsobjekter, nemlig udarbejdelse af semesterplaner   

..det er en uddannelsesopgave, vi løser. Det er ikke kun - altså så kan vi jo selvfølgelig 

efterhånden få nogle kompetencer hver især, men det må ikke hænge personligt på mig. Og 

det synes jeg nogle gange, det kan have - altså det kan det godt komme til, fordi så kan 

man opleve man har været i noget mange år og så: Det er mine timer! Det er der ikke 

noget, der hedder her. Det er en opgaveportfolio, og det med henblik på at løse de her 

semestre og det med henblik på nogle uddannelsesmål (Underviser, Sund.)  

Med denne type planlægning er det et lidt større perspektiv der lægges på undervisningsvirket. De 

forskellige elementer i semesteret skal tilrettelægges, hvorved det fælles kollega-samarbejde om et 

hold studerende kommer i fokus (Dale K2). Dog får man også ved denne lejlighed hjælp til sin egen 

undervisning, fordi man får talt med fagfæller. Igen er det sjældent til genbrug, men mest til 

inspiration i form af tematikker, cases eller til ideer. Det fremhæves også her, at det ikke så meget er 

undervisningsplaner i sig selv, der kvalificerer, men i højere grad dialogen med kollegaerne om de 

bagvedliggende tanker.  

Immaterialitet  

Som det fremgår af forrige afsnit om materielle delingsobjekter, kan disse for modtageren sjældent 

stå alene. I forbindelse med at dele fysiske artefakter som eks. PP eller en studieplan, tales der i 

interviewene meget om de tanker og den viden, der er lagt i artefakterne. Oftest fremhæves de 

bagvedliggende overvejelser som afgørende   

 Ja. Det vil jeg sige, det [det fysiske møde] er det afgørende. Det er jo at vi taler om det. 
Vi var ikke kommet frem til det her, hvis jeg bare havde udleveret: Her er mine 
PowerPoints, så bare gør ligesom det, der står på dem (Underviser, Sund).  

Det, der har givet studieplanen mening, det er - altså det er at jeg har lært af den. Jeg er 
kommet ind i faget gennem studieplanen, men det er ikke studieplanen. Studieplanen 
har været ligesom baggrunden for samtalen. Det har været det papir imellem os, der har 
skabt samtalerne. (Tænkepause) Så det er ikke det, der har stået på papiret, der har 
udviklet mig, i forhold til at forstå det didaktiske. Det er de samtaler, vi har haft 
(Underviser Pæd. Samf.). 

Her giver underviserens udtryk for, at der skal tilføres mening til studieplanen som et materielt 

undervisningsartefakt. Forståelsen af det didaktiske sker ikke i kraft af det der står på papiret. Det 

sker gennem interaktion med hinanden. 
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De immaterielle objekter kan være lige fra enkle råd og vink til mere omfattende drøftelser af 

værdier  

jeg spørger mine kollegaer: Prøv og hør, jeg stod i den her situation, jeg synes, der var 

noget der ikke fungerede. Og så er der ofte altid et godt råd: Jamen du kunne lige prøve til 

næste gang, så prøve at ændre lidt på det og det (Underviser, Sund.)  

Her er der tale om enkle tips og tricks, men det kan også være ideer om undervisning, undervisnings-

organisering, –progression eller mere grundlæggende didaktiske værdier og holdninger 

jeg er blevet klogere på hendes tænkning omkring didaktik, ved at vi har talt om hendes 

studieplan sammen………[..] Studieplanen har været ligesom baggrunden for samtalen. Det 

har været det papir imellem os, der har skabt samtalerne. (Tænkepause) Så det er ikke det, 

der har stået på papiret, der har udviklet mig, i forhold til at forstå det didaktiske. Det er de 

samtaler, vi har haft.(Underviser, Pæd. Samf.) 

Andre immaterielle objekter kan være kollegial sparring samt observation af hinandens 

undervisning, hvor det er selve praksis, der derved bliver udvekslet  

…. den måde hun fik det op på tavlen, og fik lige bundet nogle sløjfer, og sagde, så ligger vi 

det, og så går vi tilbage og, og så tilbage igen, og det der I sagde der, det kan I godt se.. det 

var virkelig.. så det var ikke kun hendes faglighed, det var helt klart også hendes 

klasseledelse og hendes facilitering af deres processer der, ja…(Underviser, EVU). 

Her udtrykker den observerende underviser, hvordan hun fik adgang til at se, hvordan kollegaen 

kombinerede både fagligheden og det didaktiske i klasserumspraksis.  

 

Opsummering af delingsobjekter 
Centralt i delingsprocesserne er at formidle en undervisningsdiskurs. Dette sker tydeligvis ikke kun 

gennem de forskellige fysiske artefakter, som udveksles mellem den producerende underviser og 

den modtagende underviser. Også immaterielle objekter indgår i delingsprocesserne, nemlig de 

bagvedliggende overvejelser og forståelser, som har frembragt de materielle objekter.  

 

Deling og dialog 

Denne kategori, Deling og dialog toner delvis frem som et resultat af den forrige sondring mellem 

materialitet og immaterialitet, hvorved den får opsummerende karakter på det foregående. Måden 

underviserne omtaler udvekslingsprocesser anskueliggør, hvordan materialitet og immaterialitet 

spiller sammen i deling og genanvendelse. De materielle artefakter har sjældent de nødvendige 

beskrivelser, og derfor bliver det vigtigt at kunne etablere en samtale med sin kollega om de 

bagvedliggende intentioner  

Vi mødes og snakker om; hænger det sammen, er der noget, vi skal være obs. på,er 

der noget, der skal komme før noget andet, eller er der noget, du godt kunne tænke 

dig at skifte ud og sådan noget (Underviser, Pæd. Samf.)  

Man skal have adgang til tankerne bagved, som det fremhæves, og det skal angiveligt helst foregå i 

en direkte dialog, hvor man mødes fysisk på arbejdsstedet 
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 Jamen ét er det der formelle rum, hvor man deler nogle ting, og noget andet også det 

meget uformelle, det er jo også der, hvor man lige stikker hovedet ind ad døren eller 

står i døråbningen og siger Jeg skal have det der hold eller, har du nogle gode idéer, 

eller... Og det tror jeg ikke man skal underkende. Altså det er virkelig 

også…(Underviser, Sund) 

Kvaliteten af en mundtlig dialog understreges her, hvilket også falder i tråd med den kritik som 

mange undervisere i flere sammenhænge har fremført over for en materialebank, der ikke 

umiddelbart kan gå i dialog. 

Afstande – enten i kulturel eller geografisk betydning – synes at have indflydelse på rækkevidden af 

dialogiske fællesskaber: 

Altså helt ærligt, det er lidt - og det er ikke fordi, vi kan rigtig godt lide vores kollegaer i 

Aarhus, men et eller andet sted så synes vi jo også: Aargh, skal vi nu også til det? Altså 

det er lidt tilovers, fordi vi har nok at gøre her. Og jeg tror da også, der er også mange, 

der siger: Vi vil da egentligt hellere videndele og samarbejde med dem, der er på 

campus, så det giver mere mening i de der lokalsamfund, vi er i, og i de daglige 

samarbejdsrelationer, vi har. (Underviser, Sund) 

For underviseren her giver det mening af samarbejde lokalt, mens det at gå ud over campus-

grænsen opleves som noget ekstra, eller lidt tilovers. Dialog opleves som lettere at etablere, når man 

identificerer sig med et afgrænset fællesskab. Dette korresponderer med resultater fra andre 

undersøgelser (Wills og Pegler 2016).  

 

Strukturer og rammebetingelser  
Rammebetingelser udgør typisk én af flere didaktiske grundkategorier (Hiim og Hippe, 1997). 

Rammebetingelser er strukturer og regler på forskellige niveauer på både makro-, meso- og 

microniveau (Dolin 2018). Under rammebetingelser hører strukturelle forhold, så som regler og krav 

af forskellig art, juridiske økonomiske og politiske. Når rammebetingelser bliver væsentlig som 

selvstændig kategori i deling og genanvendelsesprocesser, er det fordi kategorien repræsenter 

forhold, som ofte ligger uden for, hvad underviserne kan tilpasse eller regulere i 

translationsprocessen.  

  

Tidsfaktoren – mindre tid og mere tid 
Når det gælder deling og genanvendelse får tid som rammefaktor forskellige betydninger. Man både 

sparer tid og få brug for ekstra tid. I forbindelse med at overtage materiale fra andre og genanvende 

det siger en underviser  

…Men tit så bliver jeg også bare indhentet af tiden og så må man sige, når jeg ikke kan 
gøre det bedste altid, hvordan kan jeg så gøre det næstbedste. Så jeg har også 
overtaget slides fra nogle kollegaer, og det er en kæmpe hjælp, fordi jeg kan jo sortere i 
de slides. Jeg kan jo vælge ud, hvad er det for nogle sider, der ligger i tråd med det, jeg 
gerne vil. Så rammer det mig ikke 100%, det rammer mig 70% og det kan jeg også godt 
levere til mine studerende…... (Underviser, Pæd. Samf.). 

Her betyder tidsfaktoren, at deling bliver en nødvendighed, altså at man overtager andres materiale 
for at spare tid. Til gengæld rammer det kun 70%. IP tilføjer, at opgaven for hende er at fylde de 
sidste procenter på, hvilket så omvendt kræver ekstra tid.  
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Tidsproblematikken fremføres også i andre sammenhænge.  En underviser sammenkæder 
spørgsmålet om fjernelse af ophavsret med tildeling af forberedelsestid  

Jeg tror ikke på, at man kan fjerne ophavsretten, men når det så er sagt, så er jeg 

ligeglad. Der hvor jeg kan blive bange eller usikker, det er jo så, hvis man siger, okay, nu 

er ophavsretten væk. Nu ligger der et materiale til dig. Nu skærer vi dig ned i halv tid, 

fordi det er jo lavet. Nu skal du bare gå ind og formidle det her (Underviser, Erhverv). 

Angiveligt er ophavsretten ikke noget underviserne er så optaget af længere, men hvis denne fjernes 

er man bekymret for, at forberedelsestiden skæres væk, fordi man siger, at nu ligger der et 

materiale til dig, som er lavet.  

 

Fysiske lokaliteter og holdstørrelser: 
En væsentlig rammefaktor for deling og genanvendelse er de fysiske lokaliteter. Disse sætter 

generelt scenen for, hvilke undervisningsformer der kan lade sig gøre i en given kontekst. På EVU-

området er der angiveligt en del bindinger vedrørende lokaliteter. En del undervisning må foregå i 

auditorier, selvom det ikke nødvendigvis er ønskeligt 

…… Fordi de dør, og det er SÅ tydeligt at mærke, især i et auditorie…. Og forsøger også 

det der med lige at få dem op og stå og hoppe tre gange. Få noget energi ind i rummet, 

og det er ved gud svært i et auditorie….Men det er vores rammer. Sådan er 

det.(Underviser, EVU). 

Også behovet for at kunne nå studerende over store geografiske afstande har betydning for hvad 

man kan  

Og den måde vi er kommet det lidt i møde, det er ved at lave en del streamet 

undervisning. Så dem der kom.. de kommer jo fra hele Jylland og Fyn, og vi kan 

imødekomme de studerende med engang imellem at undervise over streaming. 

(Underviser, Sund.) 

Pædagogikken er ofte nødt til at være anderledes, hvis man ændrer hold- og rumstørrelser 

Og også om de er et lille hold eller et stort hold, eller... Jeg skal faktisk til Aarhus og 

undervise i noget omkring børn. Og det er et kæmpe hold, så det er jo helt anderledes. Det 

er nogle andre pædagogiske greb, jeg skal tænke, end det, jeg har lavet med mine egne 

studerende her.  

Det tænker jeg bare, jamen det er jo helt anderledes at stå som forelæser, og man kan jo 

ikke lukke op for en diskussion eller en dialog på samme måde, overfor sådan en stor 

gruppe. Så der skal jeg jo tænke min undervisning anderledes (Underviser, Sund). 

 
Opsummerende kan man sige, at forskelle i strukturer og rammer for undervisning skaber forskellige 

kontekster for undervisning, hvilket gør, at der stort set altid - alene af den grund - skal foregå en 

større eller mindre tilpasning af en undervisningsaktivitet fra format til genanvendelsessituation. Om 

tid som strukturerende faktor gælder, at formgivning, deling og genanvendelse godt kan spare tid, 

især hvis det foregår i tillidsbærende relationer, men deling er også tidskrævende, fordi modtageren 

skal gøre det til sit eget. Hvis ikke man har adgang til dialogen, men kun et skriftligt produkt, 

udtrykker flere undervisere, at de hurtigere kan lave det selv fra bunden. Dertil kommer, at også 

afsenderen (formgiveren) skal gøre noget ekstra, for at formidle tankerne bag. Der opstår altså et 
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modsætningsforhold ved på den ene side at søge udveksling af, og om, undervisning hos kollegaer 

med henblik på at spare tid, og, på den anden side, at skulle overtage et format, som kræver ekstra 

tid til dialogen mellem ophavsperson og modtager. Noget tyder på, at et af formatprojektets store 

udfordringer bliver at finde en balance, hvor tidsbesparelse og ekstra tid mest mulig ophæver 

hinanden.  

 

Delingskultur  

Det nære kollega-samarbejde 
Som det er fremgået fremhæves kollegasamarbejde som vigtigt, når det gælder om at udveksle 

undervisningserfaringer, materialer mv. Forskellige former for kollegasamarbejde fremstår som 

centrale elementer i skolekulturerne rundt omkring i uddannelsesområderne. Især har ikke så 

erfarne undervisere behov for et nært kollegasamarbejde.  

Jamen der er det i virkeligheden, det der tæller, det er når man er ny, så tænker man: 

Hvilke kollegaer, ud fra det de siger, ud fra mit kendskab til dem, hvad er det så for en 

kollega jeg bedst kan spejle mig i. Og så bliver det den bog, som den kollega, man bedst 

kan spejle sig i, man vælger (Underviser, Pæd. Samf.).  

Især for yngre nye undervisere er det at kunne spejle sig i en erfaren kollega vigtigt, blandt andet når 

det handler om at vælge litteratur. Generelt pointerer underviserne det givtige i at udveksle tanker 

og ideer med kolleger. Samme underviser siger 

Og grunden til at jeg så har tillagt stor betydning fra den kollega...(…..) det var jo også 

at vi sidder på kontor sammen og vi har kunnet tale sammen, og jeg har kunnet spørge 

ind til ting i studieplanen. Så den er ikke bare blevet sendt til mig i en mail og værsgo'. 

Men jeg er blevet klogere på hendes tænkning omkring didaktik, ved at vi har talt om 

hendes studieplan sammen (Underviser, Pæd. Samf.)  

Samtalen om det, der deles, er afgørende for værdien og udviklingspotentialet. Dvs. at deling, der 

skal bidrage til faglig udvikling fordrer samtale om udveksling af begrundelser, overvejelser, osv.  

   

Steder for samarbejde - "de åbne døre" 
De fysiske rammer og måden de bruges på betyder meget for arbejdsmiljøet og for 

kollegasamarbejdet   

... Det er jo alt, vi deler med hinanden. Jeg tror nærmest ikke, man ikke kan dele noget. 
Og det foregår på alle steder, altså til møder, men det foregår også i frokostpauserne og 
når man lige går hen og banker på en dør. Så det er virkelig bredt, tænker 
jeg.(Underviser, Sund.) 

 Og i samme forbindelse 

….dels foregår det jo via - vi kommunikerer via mail. Men jeg synes i dén grad, det 
kommer på spil når folk, de har åbne døre på deres kontorer, at det der med man bare 
lige kan gå ind - der er ikke så langt ind til naboen, hvis man lige har et spørgsmål. Og så 
foregår det i dén grad også ude, altså til frokost, at der er den ligesom også sådan 
Jamen det er faktisk legalt at tage noget op her (Underviser, Sund.). 
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Deling af undervisnings erfaringer sker mange steder, på møder, men også i frokostpauserne. De 
åbne døre betyder rigtig meget. Underviseren peger også på betydningen af åbenhed og 
imødekommenhed 

Jamen sådan noget der fremmer det, det er jo at man har et godt arbejdsmiljø, at man 
føler sig velkommen og det her med at dørene faktisk står åbne inde på kontoerne. Og 
at folk er på kontorerne og viser: Du må faktisk godt komme til mig. Det tænker jeg, det 
er helt sikkert med... og det her med at man lytter på hinanden. Og siger: Du ved noget 
om det her, så jeg lytter - jeg lytter rent faktisk til, hvad du siger. Så jeg tænker, det 
hænger egentlig lidt sammen med, måske det gode arbejdsmiljø. At hvis det er der, så er 
der også større chance for, at man kan dele med hinanden (Underviser, Sund.).  

Også erfarne undervisere understøtter disse synspunkter 

 

Ja, det synes jeg. Ej, men ja, det er jo meget... vi deler jo kontor, så vi har jo vores 

bibliotek stående, så, nå har du læst?.. ej, jeg fandt…, jeg fik lige den her i sidste uge, 

den her bog, prøv lige at læs. 

Eller jeg så lige det her fjernsynsprogram. Så det er egentlig meget mundtlig 

overlevering. (Underviser, Sund.) 

Begge underviserne fremhæver et godt arbejdsmiljø, hvor der er åbenhed eller åbne døre, som skal 

tages både bogstaveligt og i overført betydning.  Åbenheden kombineret med respekten for 

hinandens dygtighed er det der giver de gode muligheder for at dele med hinanden og styrker 

dermed en delingskultur.   

 

Formelle og uformelle samarbejdsrum 
Interviewene tegner et billede af formelle og uformelle samarbejdsrum. En af de erfarne undervisere 
omtaler både de formelle og uformelle måder at samarbejde på og påpeger især vigtigheden af de 
uformelle former:  

Jamen ét er det der formelle rum, hvor man deler nogle ting, og noget andet også det 
meget uformelle, det er jo også der, hvor man lige stikker hovedet ind af døren eller står 
i døråbningen og siger: Jeg skal have det der hold eller, har du nogle gode idéer, eller... 
Og det tror jeg ikke man skal underkende. Altså det er virkelig også... Og jeg synes 
faktisk, her hvor vi har været presset på ressourcer, betyder det også at folk nogle gange 
sidder lidt mere hjemme, fordi man har bare brug for at være effektiv, på at få lavet 
nogle ting, og det går ud over lige præcis det, at folk ikke er på stedet.. 

 ….Men jeg synes det der personlige møde, hvor man lige vender tingene, det er rigtig 
væsentligt. Det synes jeg (Underviser, Sund.) 

  

Væsentligt i informantens udsagn er her, at der opstår en modstilling mellem formelle rammer og 

behovet for øget deling af undervisning. Presset på ressourcer og dermed om øget effektivitet gør, 

at underviserne sidder mere hjemme, hvilket alt andet lige reducerer samarbejdsmulighederne.  

 

Ændring i samarbejdskultur over tid 
Forståelsen af deling kan i høj grad også være knyttet til en historisk udvikling i 

organisationskulturen, som de mere erfarne undervisere har været en del af.  
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Én af de erfarne undervisere beskriver kollegasamarbejdet som værende meget anderledes førhen 
end i dag. At udveksle materialer fra kollega til kollega var ifølge underviseren ikke almindeligt 
tidligere 

Der var det meget lukket. Fuldstændigt. Man tog ikke fra hinanden det gjorde man ikke. 
Og der var halshugning, hvis man gjorde det (Underviser, Erhverv). 

Tidligere beskyttede man sit eget materiale og holdt det helst for sig selv. Dette har også forandret 
sig væsentlig. I dag er der meget mere åbenhed. Underviseren beskriver det som  

……Et marked, hvor man bare går hen til en og siger, du havde det her semester sidste 
år, har du ikke nogle Power Points. Hvor jo, du må gerne få det hele og du må også lave 
om i det. Øhm, det er hovedreglen (Underviser, Erhverv). 

Af denne undervisers udtalelser fremgår, at indførelse af teamsamarbejde har haft en væsentlig 

betydning. Et teamsamarbejde består af undervisere fra de forskellige fagområder, der samarbejder 

om gennemførelsen af et hold studerende gennem et semester ad gangen. 

Der var flere ældre undervisere dengang, og der bragte man det ikke altid lige op, 
hvordan gør jeg lige rent pædagogisk, hvordan gør jeg lige det her. Det synes jeg, det er 
ved at se helt anderledes ud. Der er et helt andet billede nu. Nu kan man godt finde en, 
to, tre stykker, fire stykker at samarbejde med på en helt anden måde. Og nu begynder 
det at virke, at vi arbejder i teams og tværfagligheden, fordi det lige pludselig er lidt 
lovligt, hvis du forstår hvad jeg mener, at man taler om det (Underviser, Erhverv). 

Team-organiseringen nævnes her af underviseren som et udtryk for at det er blevet lovligt at tale og 
samarbejde om læremetoderne. Ud over kernen af undervisere fra de største fag, er nogle 
undervisere mere løst tilknyttede. Undervisere i mindre fagområder vil være mere løst tilknyttede 
end de to tre fire stykker, der har de største fag. 

 

Delkonklusion på interviewundersøgelse 
Når interview-dataene på tværs af de 8 respondenter opsamles og sammenholdes, genkendes de tre 

delprocesser i formatudviklingen: Formgivning, deling og genanvendelse. Derudover fremviser 

interviewmaterialet empiriske data, der viser mange af de samme problemstillinger og tematikker 

som også trækkes frem i en lang række af teoretiske bidrag om emnet, herunder især 

transformations- og translationsbegreberne (Røvik 2016, Callon, 1986, Waraas & Nielsen 2015)   

Som udgangspunkt for, at udveksling mellem underviser-kolleger i det hele taget kan foregå, bliver 

et begreb som tillid afgørende. At overtage noget fra andre, eller lade sig inspirere, nødvendiggør 

høj grad af tillid fra modtager til producent, tillid til både til den faglige og didaktiske kunnen. At 

kunne spejle sig i en erfaren kollega synes at være vigtigt især for yngre undervisere i betydningen af 

et asymmetrisk, men produktivt forhold mellem producent og modtager. At forblive autentisk er 

afgørende. Det vil sige at være ægte, i betydningen af at kunne stå inde for undervisningens 

gennemførelse og inkarnere den i ord, krop og handling. Autenticitet rummer også selvtillid og at 

føle ejerskab. Dette kan blive udfordret, hvis der i genanvendelsen af andres materiale, er noget, 

som man ikke føler ejerskab for. Det er markant, at underviserne sætter ord på et behov for at virke 

troværdig - og at denne troværdighed risikerer at smuldre, når der anvendes materiale, som ikke er i 

overensstemmelse med egne overbevisninger i gennemførelsen af undervisningen. I det at anvende 

et format udviklet af andre ligger for nogle undervisere en udfordring i at bevare egen autenticitet. 

Derfor rummer virkeliggørelsen af et format i underviserens egen sammenhæng langt hen ad vejen, 



Side 50 af 126 
 

hvad man kan kalde en redidaktisering af det, man modtager/har adgang til. I en sådan 

redidaktisering indgår mange delprocesser.  

Holdes interviewmaterialet op mod den analytiske grundfigur i forskningsspørgsmålet med de 

nævnte tre led: Formgivning, deling og genanvendelse, finder vi i materialet nogle yderligere 

differentieringer af disse.  

I forhold til formgivningen af et format fortæller afsnittet om delingsobjekter, at der både er en 

materiel og immateriel del. Der er tydeligvis stor forskel på delingsobjekter i den henseende. Power 

Points, som er et af de mest udbredte redskaber hos undervisere til formidling, er ifølge 

underviserne kendetegnet ved at gemme en stor del underliggende information om producentens 

overvejelser. I udviklingen af videotutorials til formidling af fagligt indhold viser interviewene, at de 

skjulte antagelser og ideer hos producenten kan udveksles i formgivningsprocessen med kolleger. 

Dette reducerer behovet for efterfølgende afklaring, men kræver selvsagt flere ressourcer i 

formgivningen. At lægge flere ressourcer i formgivningen kan således handle om at 

dekontekstualisere materialet. Dette indebærer, at man producerer en tekst på et 

abstraktionsniveau, der gør at andre kan forstå formatet og dets intentioner med henblik på at gøre 

det anvendeligt i forskellige andre kontekster (Røvik 2016).  

Det er i overførslen af det immaterielle, de store udfordringer ligger. Det immaterielle er især 

centralt, fordi det repræsenterer tankerne bagved og begrundelserne, hvilket som oftest ikke er 

udtrykt i det materielle objekt, eksempelvis Power Points. En tæt dialog med formgiveren bliver 

derfor helt afgørende i en efterfølgende delingsproces. Dialog synes her at skulle tages bogstaveligt, 

nemlig at det handler om at forstå den andens tanker. Dialogen skal så at sige tjene til at 

oversætte/translatere det didaktiske produkt, som formgivningen repræsenterer, dvs. at gøre 

implicitte betydninger eksplicitte. I forhold til nævnte video-tutorials tyder det på, at meget af den 

dialogiske delingsproces allerede er foretaget i produktionsfasen, hvorfor den efterfølgende 

praktiske anvendelse i underviserens egen kontekst lettes betydeligt. I forbindelse med Power 

Points-materialer synes delingsprocessen at være mere krævende og står mere som en selvstændig 

proces adskilt fra formgivningsprocessen.  

Den dialog som underviserne beskriver i forbindelse med at afkode og forstå et formatets 

intentioner skal føre frem til, at underviserne kan gøre det til sit eget og gå ud i eget klasseværelse 

med det. Det vil sige, at der skal ske en tilpasning og forandring til den pågældende situation; det vil 

sige en re- eller ny-kontekstualisering, hvilket udgør den anden del af translationsbegrebet (Røvik 

2016).   

Strukturer og rammebetingelser får stor indflydelse på både formgivning, deling og genanvendelse. 

Tid får en særlig betydning som ressource, fordi tidsforbruget trækker i to forskellige retninger. På 

den ene er side kan der være tid at spare for underviseren ved at overtage andres 

undervisningsmateriale, og bearbejde det til egen kontekst. På den anden side kan tidsforbruget 

vokse ved, at underviseren skal tilpasse et format til egen kontekst i stedet for at opbygge det selv 

fra bunden. Deling er altså både tidskrævende og tidsbesparende! Noget tyder på, at en balance 

herimellem bliver afgørende for udviklingen af en kultur, der fremmer deling, men at der er store 

udfordringer forbundet hermed, da deling angiveligt kræver meget samarbejdstid, og underviserne 

oplever netop, at samarbejdstid er en rammefaktor, der er under pres og bliver reduceret. 

Et gennemgående træk ved formgivning deling og genanvendelse, som træder frem i interview-

delen, er kollegasamarbejdet, der tillægges en meget stor betydning. Skal der udvikles en kultur, 

som fremmer formatudvikling, hvor der deles og genanvendes bredt, synes et frugtbart 
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kollegasamarbejde at være en af grundstenene, hvilket kræver rammebetingelser, der stimulerer 

denne type samarbejde.  

Fra én af VIA’s uddannelser fremføres, hvordan en kulturændring fra en individualistisk kultur til en 

samarbejdskultur har fundet sted (Hargreaves, 2000). Lukkede døre, hvad angik udveksling af 

undervisningsmateriale er med tiden afløst af åbenhed og velvillighed til at dele med hinanden. 

Indførelse af teamstruktur fremføres som værende et led i denne proces. 

Med denne interviewundersøgelse ses, at en delingskultur imidlertid skal rumme et dobbelt 

potentiale. Dels skal den stimulere et kollegialt fællesskab om undervisningen, der kan åbne for de 

nævnte dialoger, der kvalificerer dekontekstualisering og kontekstualisering. Dels skal den også 

rumme en høj grad af individualitet, hvor den enkelte underviser får plads (tid og rum) til 

nødvendige redidaktiseringer, der bevarer underviserautenticitet for den enkelte. 

  



Side 52 af 126 
 

Empirisk case-undersøgelse af formater i VIA  

Generelt om undersøgelsen 
For at kunne identificere, hvordan og i hvilken grad formater er kompatible med en 

udviklingsbaseret og kontekstsensitiv didaktisk praksis, er vi gennem casestudier af 5 udvalgte 

formater gået helt tæt på, og har zoomet ind på, hvordan formaterne bliver til, hvordan de beskrives 

og formidles, og hvordan de genanvendes af andre undervisere. Denne ambition inspirerer til 

datadrevne analyser af de forskellige cases, som suppleres med mere begrebsdrevne fortolkninger. 

Dette er muliggjort gennem de tidligere beskrevne undersøgelser, som forud for og sideløbende 

med casestudierne har informeret forskergruppen og kvalificeret det analytisk blik, der anlægges for 

at identificere svarene på forskningsspørgsmålene om, hvordan formgivning, deling og 

genanvendelse af formaterne har betydning for undervisningens kontekstsensitivitet. Undersøgelsen 

er især orienteret af følgende underspørgsmål:   

• Hvilken betydning har det for genanvendelsen, udviklingsbasering og kontekstsensitivitet, at 

nogen andre har formgivet og delt den didaktiske praksis som et format? Hvordan genanvender 

underviserne formaterne? Og hvilke erfaringer gør de ift. udviklingsbaseret og kontekstsensitiv 

undervisning? 

• I hvilken udstrækning angiver formaterne didaktisk indhold og/eller form? Hvordan og hvor 

træffes det didaktiske indholdsvalg i formgivning og genanvendelse af formater? Hvilken 

betydning har formgivningsprocessen for indholdsdimensionen? 

Case-undersøgelsen udfoldes i det følgende, først det metodiske og analysestrategiske grundlag, 

dernæst gennem en beskrivelse af de fem cases og til slut gennem en tværgående analyse og 

bestemmelse af de centrale temaer, inden vi samler resultaterne i en delkonklusion.  

 

Metodologi og metode 
Tilgangen i det undersøgende casearbejde er primært baseret på hermeneutisk epistemologi. 

Caseundersøgelsen er anvendt som en ..strategi til empirisk udforskning af et udvalgt nutidigt 

fænomen i dets naturlige sammenhæng ved anvendelse af forskellige datakilder, der case for case 

kan anvendes i bevisførelse.(Ramian, 2012, s. 16). Fænomenet, formater, undersøges i kontekst, 

anvendelsen af forskellige datakilder muliggør triangulering (i dette tilfælde gennem 

dokumentstudier, interview og observationer), og bevisførelsen henviser til den teoretiske 

generalisering, der følger af case- og dataanalysen (forholdt med andre cases), der bidrager til at 

nuancere den forforståelse og teori, der ligger forud for og til grund for casestudiet. I 

overensstemmelse med hermeneutikken får caseundersøgelsen karakter af en hypoteseafprøvende 

forskningsmetode (Flyvbjerg, 2010), hvor den overordnede hypotese i nærværende undersøgelse er, 

at anvendelse af formater potentielt tilsidesætter den didaktiske kontekstsensitivitet.  

Casene forstås som og udgøres af den helhed af dokumenter, digitale materialer, organisering og 

processer, interviews og observationer, der knytter sig til formatet. 

Der er udvalgt 5 cases:  

• Naturfagsformat fra læreruddannelsen 

• Makkerskabsformat fra socialrådgiveruddannelsen 

• Videnskabsteoriformat fra Erhvervsuddannelserne (VTF) 

• Børn, unge og familieformat fra sygeplejerskeuddannelsen (BUF)  

• Vejledningsformatet fra Efter-videreuddannelsen.  
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Udvælgelsen er baseret på nedenstående kriterier, som medgiver mulighed for identifikation af 

kvalitative forskelle gennem variation på følgende parametre: 

• Variation på VIA’s daværende hovedområder: Erhverv, Sund, P&S, EVU. Dog med en 

overrepræsentation fra P&S, da både naturfagsformatet fra læreruddannelsen og 

makkerskabsformatet fra socialrådgiveruddannelsen er herfra).  

• Variation på den rammesætning formaterne er udarbejdet under. Fx er 

vejledningsformatet udviklet før, noget hed formater, og naturfagsformatet er udviklet 

tidligt i forløbet under en stram rammesætning om angivelse af besparelser og reduktion 

i tidsforbrug, mm.  Der er erfaringer at høste med disse formater, mens fx 

videnskabsteori-formatet først skal udvikles som dette arbejde går i gang, og dermed kan 

følges fra starten. 

• Varierende omfang og udbredelse af formatet. Fx gælder videnskabsteori-formatet hele 

Erhvervsområdet, mens naturfagsformatet blot er for få fagfæller inden for en enkelt 

uddannelse. 

Desuden har pragmatisk tilgængelighed været et kriterium. De valgte cases har været mulige at 

forfølge og etablere kontakt til. 

Valget af de forskellige cases begrundes yderligere i beskrivelserne af hver enkelt case, som følger 

nedenfor. Her vurderes casens relevans for forskningsprojektet gennem fire forskellige 

translationsparametre, der vedrører casens fokus på indhold/form, beskrivelsesomfang, -dybde og -

udførlighed, formgivernes intentioner og genanvendernes råderum samt den didaktiske organisering 

og form. 

Casene er så forskellige, at hver case er tilgået med unikke metodiske tiltag, men fælles for dem er, 

at der har været foretaget dokumentstudier, der ligger til grund for nedenstående beskrivelse af de 

individuelle cases. Disse studier har været drevet af en ambition om at forstå den enkelte case i 

relation til VIA’s institutionelle sammenhæng, og den strategiske proces med formater. Derudover 

har ovenstående undersøgelser gjort det muligt at orientere sig analytisk ved hjælp af den didaktiske 

kortlægning af de første prøvehandlinger samt de temaer, som induktivt er fremtrådt i 

interviewanalyser af undervisernes etablerede delingspraksis. (De mest centrale temaer fra denne 

undersøgelse er delingskultur, delingsobjekter, relationer mellem producent og modtager, 

strukturer og rammebetingelser.) Og endelig er casestudierne informeret af de teoretiske studier om 

videndeling og translationsteori (Czarniawska & Sevón, 1996; Røvik, 2007, 2011, 2016 Wæraas & 

Nielsen, 2015)  

Fælles for de fem case-analyser er også, at det har været muligt at observere og interviewe, omend 

på forskellig vis og i varierende omfang.  

 

Observationer  
Ved at være guidet af spørgsmålene om formaters udviklingsbasering, kontekstsensitivitet og 

indholdsdimension, og med afsæt i viden fra ovennævnte undersøgelser, har observationerne 

eksempelvis kunnet bidrage med blik for og indsigt i: 

• Om underviseren gør noget andet, end planen/formatet tilsiger? 

• Om underviseren ’gør nogen andres til sit eget’ 

• Henviser til kollegaer, andre der har været med i planlægningen? 

• Begrundes indholdsvalget? Fremgår det, hvem der har truffet valg herom?  
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• Om forløbet matcher/ikke matcher de studerendes forudsætninger (hvordan 

reagerer de studerende) 

• Om underviseren demonstrerer ejerskab/mangel på ejerskab til forløbet 

• Om underviserne begrunder undervisningen (udfolder tankerne bag.) 

• I hvilken grad undervisningen tilpasses det, der foregår. 

 

Interview 
For at generere data og sidenhen empirisk viden med relevans for forskningsspørgsmålene har det 

været oplagt at gennemføre interview med de deltagende undervisere, hvor det primære formål har 

været at komme til en forståelse af den didaktik og undervisning, som formatet afstedkommer og 

som den opleves af underviserne. Disse interview er bygget op med en åben start med invitationer 

til undervisernes umiddelbare tanker, og siden med mere undersøgende spørgsmål, der kredser om 

kendte temaer, indsigter fra teorien og de fremanalyserede didaktiske dilemmaer. Det har været en 

fælles hensigt at give plads til undervisernes oplevelse fra starten mhp. righoldige beskrivelser, og 

siden at tage afsæt i de forforståelser af teoretisk og begrebslig art, som de hidtidige studier har 

bibragt.  

Interview med formatudviklere og -genanvendere er foretaget med afsæt i en unikke 

interviewguides, tilpasset den enkelte case. Men overordnet er interviewguides udarbejdet med 

flere inspirationskilder: Selve formatbeskrivelsen, ovennævnte teoretiske studier (spørgsmål afledt 

af replikationsdilemma, dekontekstualisering (kompleksitet, indlejrethed, implicit viden) og 

kontekstualisering (uddrage essensen og tilpasse), translationskompetence) og de teoretisk 

fremanalyserede dilemmaer, ovennævnte temaer fra tematisk analyse (muligheden for at 

medtænke studenterperspektiv, læreprocesser, undgå instrumentelt præg, om at overtage andres 

intention og de nødvendige kompetencer for at translatere, om dialog mellem producenter og 

modtagere, behovet for at mødes, osv.) og helt grundlæggende de for undersøgelsen gældende 

forskningsspørgsmål om udviklingsbasering, kontekstsensitivitet og den didaktiske 

indholdsdimension. 

 

Caseanalyse 
Helt grundlæggende er de forskellige cases analyseret hver for sig for at udvikle viden om 

formaternes didaktiske betydning. Fokus har været på, i hvilken grad, og på hvilken måde, 

formaterne udfordrer udviklingsbaseret praksis16. Vores afgrænsning og blik for udviklingsbaseringen 

underopdeles i  

1. Kontekstsensitiv anvendelse af formaterne, som indebærer et blik på formaternes 

undervisningsmæssige anvendelse, og 

2. Den løbende udvikling af formaterne, som indebærer et blik på udviklingen af formatet i en 

udviklingsbaseret uddannelsesmæssig sammenhæng.  

                                                           
16 Dette jf. kravet om, at varetagelsen af undervisningen på professionsuddannelserne forudsættes at være 
udviklingsbaseret. Kravet formuleres som det primære vurderingskriterium i forbindelse med kvalificering til 
ansættelse som lektor, hvor det fremgår, at adjunkten/ansøgeren selvstændigt kan udvikle, tilrettelægge og 
gennemføre erhvervs- eller professionsrettet undervisning (Bekendtgørelse nr. 990 af 28.08.2015, bilag 1), og 
for uddannelserne som helhed angives det, at videngrundlaget er udviklingsbaseret (Bekendtgørelse, nr. 1147, 
§3). 
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Selve formaterne konkretiseres og gøres analytisk operationelle gennem de begreber, som definerer 

formater i VIA’s udlægning: Formgivning, deling og genanvendelse af undervisningsaktiviteter. 

• Formgivning refererer til udarbejdelse og produktion af formater. Det produktive 

aspekt. 

• Deling refererer til den måde hvorpå formater deles mellem producent og 

modtager.   

• Genanvendelse refererer til modtagerens anvendelse af formater, som potentialet er 

udformet af andre end denne selv. Det receptive aspekt. 

Den løbende udvikling af formaterne henviser til og forstås gennem Dales K3-niveau, der indbefatter 

kommunikation i form af argumentative dialoger i et kollegium af didaktikere, herunder kritisk 

refleksiv distance til formatet og et evaluerende blik på samspillet mellem dets intention og den 

aktuelle aktivitet i iterative anvendelsesprocesser (Dale, 1998, kap.3). Til dette perspektiv henregnes 

desuden formatets udvikling i kraft af aktualiserende og ny lovgivning, viden, osv. (Jf. Bek. 1147) 

Kontekstsensitivitet afgrænses i denne sammenhæng til nedenstående tre felter, som hver især er 

uddybet med den centrale didaktiske udfordring som den fremtræder i hhv. de kvalitative interview 

og den teoretiske undersøgelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studerendes forudsætninger: Hvordan er det muligt at redesigne formatet, redidaktisere og 

kontekstualisere undervisningen, så der kan tages højde for de studerendes forudsætninger? 

1. den didaktiske sammenhæng fra et studenterperspektiv (horisontalt og vertikalt)  

2. de studerendes læreprocesser, herunder progression og kontinuitet 

Underviserens forudsætninger: Hvordan er det muligt at redesigne, redidaktisere og kontekstualisere 

formatet i overensstemmelse med den genanvendende undervisers didaktiske intention, hensigter, 

værdier, viden, vaner og didaktiske beredskab, således at undervisningen kan praktiseres med 

didaktisk autonomi og autenticitet? 

Strukturelle og organisatoriske rammefaktorer: Hvordan er der mulighed for dialog mellem afsender 

og modtager om tankerne bag? Hvorvidt er der rum til at redidaktisere og kontekstualisere formatet 

ift. den organisatoriske kontekst, det skal genanvendes i? 
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Tilgangen til analysen af formaterne, herunder deres løbende udvikling og kontekstsensitive 

anvendelse har været inspireret af nedenstående matrix: 

CASES Løbende udvikling af formatet 
Kritisk refleksiv distance: Vidensudviklende 
refleksion over formatet. 
 
Opdatering, aktualitet og tilpasning 
 
Iterationer, evaluering og  
 
Anvendelse af ny viden 
 

Kontekstsensitivitet 
De studerendes læringsforudsætninger, behov og 
potentialer 
Læringsmiljø og læringskultur  
Institutionaliserede rammefaktorer  
Horisontal og vertikal sammenhæng  
Underviserens didaktiske kapacitet, erfaringer, 
potentialer og begrænsninger 

Form-
givning 
 

  

Deling 
 
 

 

Genan-
ven-
delse 

 

Figur 8. Matrix til tilgang af formater. 

Formgivning, deling og genanvendelse er empiriske kategorier, som er etableret gennem 

undersøgelserne, mens kontekstsensitivitet og udviklingsbasering er teoretiske perspektiver på 

formaterne, som delvist er udviklet teoretisk og delvist gennem de forskellige delundersøgelser, der 

er gået forud for caseanalyserne.  

Den forforståelse, som har ligget til grund for, og udarbejdelsen af de koder, som datamaterialet 

tilgås med, har taget afsæt i følgende indsigter fra den forudgående teoretiske og empiriske 

undersøgelse: 

- Videndelingsteorien: spørgsmål afledt af replikationsdilemma, dekontekstualisering 

(kompleksitet, indlejrethed, implicit viden) og kontekstualisering (uddrage essensen og 

tilpasse), translationskompetence.  

- Kvalitativ undersøgelse: Om relationen og tilliden mellem parterne, den position, man 

kommer i, når man bruger andres, redidaktisering. Om hvad der deles materielt og 

immaterielt, tidsbesparelse/forbrug? Om nærheden mellem de involverede og deres 

samarbejde. 

- Kortlægning af prøvehandlinger og formater, der viste, at formaterne placerer sig forskelligt i 

forhold de almene didaktiske kategorier, der i denne sammenhæng afgrænses til en bred 

forståelse indhold, mål og metode (Jank og Meyer, 2006), der rummer hhv. stof og 

materiale, formål og intention samt organisering og arbejdsformer.  

- Almendidaktiske kategorier (Jank og Meyer, 2006; Hiim og Hippe, 1998) og Erling Lars Dales 

(1998) begreb om didaktisk rationalitet med fokus på kommunikation og konstruktion af 

didaktisk viden (K3). 

- Lovgivningsmæssige formuleringer af og om det udviklingsbaserede vidensgrundlag for 

uddannelser og undervisning (bek. 1227 og 1147). 
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Nedenfor angives centrale indsigter fra disse undersøgelser i en udfyldning af ovenstående matrice, 

hvis hensigt har været at give et overblik over og afgrænse den forforståelse empirien er tilgået med: 

 Udviklingsbasering (Bek. Nr. 1227 og 1147) 
 Løbende udvikling af 

formatet 
Kritisk refleksiv distance: 
Videnudviklende refleksion 
over formatet. 
Opdatering, aktualitet og 
tilpasning 
Iterationer og evaluering 
Anvendelse af ny viden 

Kontekstsensitiv anvendelse af formatet 
De studerendes læringsforudsætninger, behov og potentialer 
Læringsmiljø og læringskultur  
Institutionaliserede rammefaktorer  
Horisontal og vertikal sammenhæng  
Underviserens didaktiske kapacitet, erfaringer, potentialer og 
begrænsninger 

 Dales K3 Videndelingsteori Kvalitativ 
undersøgelse 

Didaktiske 
kategorier fra 

prøvehandlinger 
Form-
givning 
 

Denne analyse og 
formuleringen heraf opdeles 
IKKE i formgivning, deling og 
genanvendelse.  
 
Analyseperspektiver fra Dale 
(1998), mm:  
 
Argumentative dialoger 
blandt didaktikere 
 
Kritisk refleksiv distance til 
formatet  
 
Evaluering af samspillet 
mellem intention og den 
aktuelle aktivitet i iterative 
anvendelsesprocesser  
 
Udvikling i kraft af og ny 
lovgivning, viden, osv.  

Dekontekstualisering 
(kompleksitet, 
indlejrethed, implicit 
viden)  
 

Dialog 
 
Delingskultur 

Indhold 
(materialer og 
stof) 
 
Mål  
(intention og 
formål)  
 
Metode 
(organisering og 
arbejdsformer)  
 

Deling Translationskompetence 
(tosprogethed mhp. 
formgivning og 
genanvendelse) 
 

Hvad deles 
materielt og 
immaterielt 
 
Tillid mellem 
parterne 

Ibid 

Genan-
vendelse 

Kontekstualisering 
(uddrage essensen og 
tilpasse) 
 
Replikationsdilemma - 
mellem kopiering og 
transformation 

Positionering af 
genanvenderen 
Redidaktisering 
Tidsbesparelse/ 
forbrug 

Ibid 

Figur 9. Centrale indsigter. 

 

Individuel og tværgående analysestrategier 
Der har været foretaget individuelle caseanalyser i overensstemmelse med ovenstående beskrivelse 

og strategi. Disse analyser foreligger som bilagsmateriale og er således udeladt af denne formidling, 

som koncentrerer blikket om den tværgående tematiske analyse, fordi den bidrager til en samlet 

besvarelse af de aktuelle undersøgelsesspørgsmål.  

Som det fremgår i bilagene, har de individuelle analyser fulgt følgende trin: 

1. Formatets tilblivelse og organisering i forhold rammesætningen fra VIA 

2. Kortfattet gengivelse af formatet, som det foreligger og udmøntes 
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3. Tematisk analyse af casen i forhold til den løbende udvikling af formatet og en 

kontekstsensitiv anvendelse af formatet 

Temaerne i disse analyser er siden indbragt i den tværgående analyse jf. strategien herfor i 

nedenstående afsnit. 

 

På tværs af cases har projektgruppen identificeret vi samordnede betydningsenheder. Disse er 

benævnt temaer (Braun & Clarke, 2006, 2013) Processen har bestået i at ordne de 

betydningsenheder, gruppen har kodet som havende at gøre med enten formgivning, deling eller 

genanvendelse inden for hver case, på tværs af materialet alt efter deres tematiske sammenhæng. 

Processen beskrives her af Saldaña (Saldaña, 2015, s.9) omend han anvender begrebet kategorier, 

om det, som projektgruppen har kaldt temaer  

…some use the terms code and category interchangeably when they are, in fact, two 

separate components of data analysis. I advocate that qualitative codes are essence-

capturing and essential elements of the research story that, when clustered together 

according to similarity and regularity (i.e., a pattern) actively facilitate the development of 

categories and thus analysis of their connections. 

Vi har anvendt mindmapping til strukturering og illustration af tematiseringen. Kriterierne for 

samordning i temaer via mapping er inspireret af(Braun & Clarke, 2006) om over- og undertemaer, 

og vi har anvendt principperne om Internal homogeneity og External heterogeneity (Braun & Clarke, 

2006, s. 91).Dermed er det blevet en prøvesten, om temaerne lod sig adskille fra hinanden, og om 

deres interne betydningsindhold var foreneligt.  

Den forudgående tematisering inden for de enkelte cases har været forudsætningen for at kunne 

danne overordnede temaer i det samlede materiale. Dette har indebåret en rekursiv bevægelse 

mellem varierende datamateriale, begreber (koder) og temaer - inden de endelige temaer har 

fundet deres form og indhold. Overgangen til temaer har været central, fordi det er her, 

fænomenerne og den centrale viden begynder at fremtræde, og hvor vores begrebsliggørelse 

kommer på banen i højere grad end i de faser, hvor vi har arbejdet mere på datas præmisser.  

When you compare major categories with each other and consolidate them in various 

ways, you transcend the “particular reality” of your data and progress toward the thematic, 

conceptual, and theoretical (Saldaña, 2016, s. 14).  

Der er med andre ord tale om en bevægelse fra et datadrevet blik til en mere begrebsliggørende 

formulering af, hvad der er på spil og centralt inden for hvert tema. I hermeneutisk perspektiv 

indebærer det, at vores forforståelse aktiveres i formuleringerne af, hvad der kendetegner de 

forskellige temaer.  

Processen indebærer, at nogle temaer underkastes endnu et fortolkende blik og eventuelt 

reformuleres. Ved samordning, indordning, under- og overordning af temaer med tværgående 

mønstre, er det ideografisk betingede blevet reduceret, og detaljerigdom og kompleksitet har veget  

af hensyn til synteseskabelse og fortolkning af hvilke mønstre og temaer, der var centrale på tværs af 

materialet. Når vores konstruktioner af det tværgående mødte de enkelte cases, interviewpersoners 

udsagn, formatbeskrivelserne – har der i stigende grad været tale om, at der blev stillet spørgsmål til 

udsagnene, at de blev prøvet af i til forhold temaerne, og at man derfor nærmede sig en 

mistænksomhedens hermeneutik, mere end en empatisk (Ricoeur i Smith m.fl., 2009, s. 106).  
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Temaer er ikke medtaget og beskrevet, fordi de går igen et bestemt antal, gange, men fordi vi har 

vurderet, at deres essentielle træk er en kvalitativ berigelse, der nuancerer og varierer svarene på 

den interesse, vi udtrykker i forskningsspørgsmålene.  

Efter at have bestemt temaerne, er vi vendt tilbage til cases og data for at formulere substansen i en 

konsistent og datanær redegørelse for temaet. Dette er gjort med indhold fra alle de cases, hvor der 

er noget at beskrive det enkelte tema med. I dette arbejde blev der henvist til, hvilken case, de 

empiriske belæg stammede fra. I processen blev den hermeneutisk bevægelse ’vendt om’, når vi 

med afsæt i de datadrevne temaer (del) vendte tilbage til den enkelte case (helhed) for en dybere og 

adækvat forståelse  

You do this by going back to collated data extracts for each theme, and organizing them 

into a coherent account (…) For each individual theme, you need to conduct and write a 

detailed analysis. ((Braun & Clarke, 2006, s.92)  

Opsummerende indebærer ovenstående denne proces: 

1. Identifikation af centrale temaer ift. kontekstsensitivitet inden for de enkelte cases. 

Beskrivelse og empirisk belæg. 

2. Identifikation og udvælgelse af centrale temaer på tværs af hele casematerialet. 

3. Med ’temaerne’ i hånden, vendte vi tilbage til casematerialet for en adækvat beskrivelse og 

empirisk underbygning af hvert tema. Denne fremstilling følger nedenfor.  
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Beskrivelse af de 5 cases 
Grundlaget for nærværende beskrivelsen af de 5 cases er de forudgående individuelle caseanalyser. 

Formålet er at bibringe indsigt i undersøgelsens cases som baggrund for en nuanceret fremstilling af 

kvalitativ viden om formaternes betydning for didaktisk kontekstsensitivitet og udviklingsbasering.  

Beskrivelsen af hver case følger denne disposition:  

• Formatets baggrund og formål 

• Formatets karakter og sammensætning 

• Begrundelser for valg af formatet som case 

• Opsummering om formatets relevans som case for studier af kontekstsensitivitet 

 

Beskrivelse af Videnskabsteori-formatet - de brede bukser 

Baggrund og formål 
Dette format er initieret af VIA’s strategiske ledelse. Intentionerne med formatet er at udvikle 

undervisningsforløb inden for faget Videnskabsteori som led i Spor 5 indsatsen om at opnå 

besparelser, samtidig med at man ønsker at udvikle undervisningen. Intentionerne med formatet 

fremgår af en projektbeskrivelse fra 8. maj 2018 formuleret af ledelsen  

Med dette projekt ønsker VIA Erhvervs uddannelser med udgangspunkt i blandt andet 

allerede beskrevne formater at udvikle et format omkring videnskabsteori og metode til 

opbygning af videnskabsteorietiske rapporter. 

Under overskriften formål fastlægges 

Det konkrete formål med projektet er at udvikle en didaktisk metode til formidling af 

grundlæggende fagelementer ved i høj grad at anvende digitale læringsmaterialer og –

former i stedet for underviserbåret formidling, og dermed frigøre undervisernes tid til at 

facilitere de studerendes tilegnelse af færdigheder og kompetencer. (s1) 

Om besparelsespotentialet står 

For så vidt angår den økonomiske besparelse, forventes denne primært at bestå i reduceret 

forberedelsestid for underviserne, da de ikke længere skal bruge tid på at forberede og 

gennemføre undervisning i de grundlæggende fagelementer (”forelæsning”), men i stedet 

kan fokusere på opgaver som ovennævnte facilitering af de studerendes læreprocesser. 

Og om resultater specificeres 

at det fører til anvendelse af mere tidssvarende undervisningsmaterialer og –former, som 

er målrettet den gruppe af studerende, der søger VIAs uddannelser, hvilket kan bidrage til 

at højne studieintensitet og fastholdelse (og dermed øge VIAs indtægter), 

at de studerende lærer at arbejde mere selvstændigt og projektorienteret, og at der dermed 

bliver flyttet aktiviteter fra studieaktivitetsmodellens kategori 1 til kategori 2 

at projektet bidrager til en udvikling af underviserrollen fra en formidlende til en langt mere 

faciliterende rolle  

Der er også skitseret en plan for formatets udvikling og gennemførelse: 
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Figur 10. Plan over formatets udvikling og gennemførelse 

Starten af projektet angives til primo maj 2018 og gennemførelse i efterår 2018 og forår 2019 

hvorefter det evalueres. 

Som det fremgår at ovenstående citater bygger projektbeskrivelsen på en præmis om, at 

underviserformidling af videnskabsteori kan flyttes til andre medier, hvorved tiden til formidling 

lokalt og fysisk kan frigøres. Hermed ligger dermed også forestillingen om, at der kan tilvejebringes 

nogle grundlæggende fagelementer, som er fælles for en række forskellige uddannelser.  

 

Formatets karakter og sammensætning 

Første udviklingsforløb 

Arbejdsgruppens opdrag har i første omgang været at være formgivere af formatet, som de selv 

betegner som et ”koncept”. Et foreløbigt resultat af arbejdsgruppens bestræbelser er tekster og 

materialer, der er lagt ud på ”VIA-FORMAT-platformen den 30-08-20128. (Siden er senere redigeret 

den 30-11-2018) Formatet introduceres som 

Et samlet materiale som omfatter al videnskabsteori læring og undervisning til anvendelse 

på uddannelserne i VIA Erhverv fra forår 2019. 

Materialet er forsat under udarbejdelse, men hovedindholdet er fastlagt og fremgår af 

nedenstående link "Oversigt VT koncept”. 

Under overskriften Beskrivelse og didaktisk intention fremføres (udpluk)  

Konceptet er bygget op i 7 emner - se link "Oversigt VT koncept". Til hvert emne er der 

tilknyttet læringsmateriale i form af artikler, uddrag fra bøger, filmklip, podcast, quiz m.v. 

Materialet er selvstudium. Hvert emne følges op af holdsamlinger, hvor der arbejdes med 

øvelser, reflektionsopgaver, workshops, peer to peer, afklarende spørgsmål fra de 

studerende m.v.  

Emnet indeholder indledningsvis en beskrivelse af formålet med modulet. Hvilket 

læringsudbytte kan den studerende forvente efter dels at have gennemgået selvstudiet om 

emnet, og dels at have deltaget i de efterfølgende øvelser i klassen/holdet.” 

Af denne beskrivelse af formatet, som man kalder for et koncept, fremgår, at formgivningen 

vedrører både indhold, dvs. lærestof og undervisningsform. Der er udvalgt læringsmateriale, og 

undervisningsformen er tænkt som selvstudium, hvad angår læsningen af materialet. Derudover 

følges op med fællessamlinger, hvor der arbejdes med stoffet på forskellige måder 

Opstart

• Rammer

• Udvælgelse

• Bemanding

Planlægning

• Udvikling

• Forberedelse

• Evt. første 
prøvehandlinger

Afprøvning

• Gennemførelse 
af formater/

• Gennemføre

• prøvehandlinger

Opsamling

• Evaluering

• Dokumentere

• Dele
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Der er kontekstafhængige tilpasninger alt efter uddannelse - de gule emnekasser i 

"Oversigt VT koncept", som er tænkt som traditionelle oplæg til holdet, og indholdet 

afpasses her alt efter hvad der passer bedst til uddannelsen 

 

I modellen "Oversigt VT koncept" er der angivet en rækkefølge af emnerne i konceptet. 

Det et dog muligt at anvende en anden rækkefølge, men det er anbefalet af 

arbejdsgruppen at følgende rækkefølge anvendes: 1, 2, 3 og 5 eller 1, 5, 2 og 3. 

Emnerne 4, 6 og 7 kan passes ind i forløbet hvor det passer bedst. 

 

Der henvises til en illustration af organiseringen af undervisning og læringsaktiviteterne. De 

forskellige farver forklares således: 

Blå kasser: selvstudium for de studerende 

Grønne kasser: øvelser på holdet 

Gule kasser: traditionelt oplæg – uddannelsesafhængigt 

Figuren, der henvises til, viser organiseringen af undervisningen, dels for rækkefølge af 

indholdsmæssige emner og dels for afvikling af undervisnings- og læringsaktiviteter. Hvad angår 

formen, er det angiveligt muligt at ændre på rækkefølge, jf. citatet ovenfor.  

Det fremgår, at Konceptet ikke er færdigudviklet, idet der siges 

Al tekst ovenfor vil fremgå af den Drejebog som er under udarbejdelse. Her vil øvelser til 

hvert enkelt emne blive beskrevet nærmere: Hvordan udføres de på holdet? Hvilke 

materialer m.v. skal anvendes? Ligeledes vil der være både en "grundpakke" og en "Udvidet 

pakke" af enkelte af emnerne, da videnskabsteori faget indgår med forskellige ECTS alt 

efter hvilken uddannelse der tale om i VIA Erhverv. 

Drejebogen skal angiveligt tjene til en nærmere beskrivelse af hvert emne. Drejebogen skal også tage 

hensyn til en grundversion og en udvidet version på grund af forskellige ECTS-point i uddannelserne. 

Dette vidner om meget store forskelle i, hvordan emnet indgår i de forskellige uddannelser.  

Af undervisningsmaterialer er angivet flg.:  

Practical Research, Planning and Design BOOK.pdf 

Understanding Research Philosophies.pdf 

Abduktion 

Induktion, deduktion og abduktion 

Kildekritik- quiz  

 

De angivne links fører til lærebogstekster om grundlæggende videnskabsteori, dels om 

videnskabsteoretiske retninger og dels om hvordan videnskabelige processer gennemføres. 

Arbejdsgruppen synes at have tilstræbt tekster, der i størst mulig grad er uafhængige af 

uddannelsesområde. Teksterne er, som det siges, valgt med henblik på selvstudie. Formgiverne har 

ikke lagt skjul på, hvor vanskeligt det har været at finde tekster, der kunne være fælles for alle 

uddannelserne 

Noget af det, jeg har oplevet undervejs det er jo, at jeg har sagt, det er godt nok nogle 

brede bukser vi skal have på, hvis de ikke skal sprække i processen. Fordi når du skal lave 

det samme forløb til studerende, der henholdsvis skal skrive en 20 sider lang rapport, og 

lave en markedsundersøgelse, eller skal gøre sig etiske overvejelser om en given maskines 

https://studienet.via.dk/projects/VIAformat/PublishingImages/SitePages/Mine%20formater/Practical%20Research,%20Planning%20and%20Design%20BOOK.pdf
https://studienet.via.dk/projects/VIAformat/PublishingImages/SitePages/Mine%20formater/Understanding%20Research%20Philosophies.pdf
https://vm.systime.dk/index.php?id=144
https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/forskningsstrategier_mc_0.pdf
http://www.kildevurdering.dk/
https://studienet.via.dk/projects/VIAformat/PublishingImages/SitePages/Mine%20formater/Practical%20Research,%20Planning%20and%20Design%20BOOK.pdf
https://studienet.via.dk/projects/VIAformat/PublishingImages/SitePages/Mine%20formater/Understanding%20Research%20Philosophies.pdf
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karakteristika og brug, Det er det spænd, vi er ude i på Erhverv, hvor man bruger 

videnskabsteori, ikke.   

Andet udviklingsforløb 

Tidsplanen for gennemførelse blev udskudt til forår 2019. Ved omorganiseringen i VIA i efteråret 18 

opløstes imidlertid den VIA-instans, der oprindelig var opdragsgiver for projektet, og herefter opstod 

usikkerhed om, hvor i den nye organisation formatet ville blive forankret. Generelt var det gruppens 

opfattelse, at begrebet spor 5 som besparelsesprojekt trådte i baggrunden. Et stykke tid inde i 

foråret 2019 blev det aftalt med nogle af uddannelseslederne, at processen skulle fortsætte, men at 

formatet nu kun skulle gælde inden for Bygningskonstruktøruddannelsen på tværs af de tre 

udbudssteder. 

Den omtalte drejebog har således fået retning heraf. Denne og det øvrige materiale blev gjort 

tilgængeligt for underviserne i begyndelsen af E 2019 på platformen Itslearning. 

Om formålet med drejebogen fremgår det nu i dens indledning 

Drejebogen skal ses som et opslagsværk, hvor du kan få gode råd til, hvordan du kan 

facilitere de øvelser og aktiviteter, du skal lave med de studerende som opfølgning på 

deres selvstudium. 

Med sin indledende tekst får drejebogen nu status af noget, man kan lade sig inspirere af. 

Detaljeringsgrad i beskrivelsen er nu ret høj, hvilket illustreres af følgende uddrag 

Den studerende foretager følgende som selvstudium: 

Ser videoen med Simon Sinek” start with why”. Videoen giver en introduktion til 

”what, why, how” som begreber og sætter fokus på bevidstheden om, hvorfor vi gør, 

som vi gør.  

Øvelse: På baggrund af videoen skal den studerende lave en 5 minutters øvelse i 

lynskrivning. Der er en introduktionsvideo, hvor (navn) hhv. (navn) (på engelsk) 

forklarer, hvordan man går til opgaven.  

Læser kapitel 4 i bogen ”Den gode opgave” 

Læser PDF filen af (navn) ”Criteria for Formulating Research Problems” 

Øvelse: Den studerende skal formulere en problemformulering, som lever op til de 8 

kriterier oplistet i ”Criteria for Formulating Research Problems”.  

For nogle studerende vil ovenstående problemformulering være udgangspunktet for 

den senere rapportskrivning. Dette gør sig dog ikke gældende for alle studerende. 

Organisationsændringen har indsnævret feltet af uddannelser, der skal bruge formatet. Opdragets 

præmis om, at der kan udvikles et fælles indhold med kontekstafhængige tilpasninger og eksempler 

er blevet reduceret betydeligt og nu begrænset til BK-uddannelsen. Derved har drejebogen kunnet 

fokusere på denne ene professionsuddannelse, hvilket har muliggjort en større detaljeringsgrad i 

drejebogen, end det ellers ville være muligt. En højere detaljeringsgrad synes også at være blevet 

tilfældet. 
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Begrundelser for valg af case: 
Som baggrund for udvælgelse af casen til forskningsprojektet er de fire translationsparametre 

vurderet: 

1. Fokus: Indhold og/eller form: 

Formatet er fokus på begge, men tyngden i arbejdsgruppen synes at ligge på tilvejebringelse 

af materielle indholdsobjekter, især lærestof. 

2. Beskrivelsesomfang, -dybde og udførlighed: 

intentionen om, hvor udførligt og omfangsrigt formatet skal beskrives lanceres vha. en 

drejebog, så dermed er der et mål om en høj detaljeringsgrad. 

3. Formgivernes intentioner og genanvendernes råderum: 

Med hensyn til i hvilket omfang det er formgivernes eller genanvendernes didaktiske 

intention, der præger formatet, er det i udgangspunktet helt overvejende formgivernes 

intention, idet genanvenderne først inddrages på et senere tidspunkt i processen.  

4. Den didaktiske organisering og form: 

Med skitseringen af formatets organisering lægges der klart op til en høj grad af 

studentercentrering. 

 

Om formatet som case kan opsummeres: 

Formatet er et ledelsesinitieret projekt, med et ret specifikt opdrag på et enkelt undervisningsfag. 

Formatet markerer sig særligt ved i udgangspunktet at ville spænde bredt over alle uddannelser 

inden for daværende VIA ERHVERV, som udviser store forskelle inden for faget. På den måde udgør 

formatet med sit formål en paradigmatisk case. Der er et stærkt fokus på et fælles materielt indhold 

til faget, og i den endelige drejebogs-version er detaljeringsgraden høj i angivelsen 

læringsaktiviteterne, men drejebogen lancerer sig selv som et opslagsværk med gode råd. Hvad der 

gør formatet særlig som case er historikken, hvor organisationsændringer og dermed indsnævring af 

uddannelsesfeltet har givet nogle andre muligheder i formatudviklingen, bl.a. at bukserne ikke 

længere skal være så brede. 

 

Beskrivelse af Naturfagsformatet – Instruktiv og åben 

Baggrund og formål 
Dette format er udviklet af undervisere inden for naturfag i læreruddannelsen i Aarhus. (Naturfag: 

biologi, fysik/kemi og geografi). Med skolereformen i 2014 indførtes fællesfaglig 

naturfagsundervisning i folkeskolens ældste klasser, og der indførtes en tilsvarende fællesfaglig 

prøve. I læreruddannelsen undervises studerende inden for hvert sit fag, hvorfor det i et 

professionsperspektiv bliver en udfordring for de tre fag, hvordan studerende forberedes til en 

ændret praksis i skolen. Et skifte i perspektiv fra det monofaglige til det tværfaglige har initieret et 

behov for udvikling af fagenes samarbejde. Udvikling af formatet skal ses som et svar på denne 

fælles udfordring: Der skal samarbejdes om det fællesfaglige på tværs af fag og moduler i to uger. 

Formatet er udviklet i forhold til denne lille gruppe af undervisere inden for samme uddannelse og 

lokalitet, læreruddannelsen i Aarhus, men med blik for, at også naturfagsunderviserne på VIA’s 

andre læreruddannelser skulle kunne have gavn af det. I efteråret 2017 blev formatet afprøvet 
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første gang af de selvsamme tre undervisere, som havde udviklet det. I efteråret 2018 er det blevet 

anvendt af en af disse tre undervisere og to andre. 

Både de undervisere, der har udviklet formatet, og de, der har genanvendt det, peger på, at der var 

behov for at udvikle undervisning til at imødekomme ændringerne i professionen i kraft af 

indføringen af fællesfaglig naturfagsundervisning i skolen. Dette har affødt et behov på uddannelsen 

for at klæde de studerende på, som ikke har et specialiseringsmodul om tværfaglig 

naturfagsundervisning. Det overordnede indtryk er, at der har været et konkret behov for at udvikle 

noget nyt, og som kun kan komme i stand ved samarbejde og deling mellem underviserne. Det er 

sket på baggrund af fælles kompetenceudvikling i faggruppen i 2016 omkring vejlederrollen i 

problemorienteret projektarbejde. Tre undervisere fra geo, bio og F/k har deltaget i samme 

kompetenceudvikling og udviklet formatet.  

Dette sammenholdt med Spor 5 og arbejdet med formater i VIA, danner baggrund for beskrivelsen 

af formatet. Som en underviser udtrykker det i et interview:  

Samtidig med at der fra stedet her kom krav om det her med formattænkning. Det var en 

måde at slå to fluer med et smæk på. Altså både krav institutionelt herfra og krav i forhold 

til folkeskolen.  

Underviserne ser det som en vigtig pointe, at de ved at udarbejde et format har kunne hjælpe 

hinanden, og har betragtet det som en mulighed for at udvikle noget sammen. Visse dele af den 

institutionelle rammesætning så de ikke som hensigtsmæssige, men fulgte den ved at anvende VIA’s 

skabeloner, udregne den tidsmæssige besparelse ved anvendelse af formatet, osv.  

 

Formatets karakter og sammensætning 
Beskrivelsen af formatet fremgår af en række dokumenter samlet på Studienet. Disse har forskellige 

funktioner:  

 Overbliksskabende beskrivelser:  

• studieplan for undervisningen i 2 uger 

• oversigt over formatets elementer, samt angivelse af formål, mål, kriterier m.m. 

Opgaver, indhold, rammesætning og materialer: 

• mappe med udvalgt, fælles litteratur 

• projektformulering henvendt til studerende 

• beskrivelse og rammesætning af vejledning 

• to PowerPoints til brug for undervisernes oplæg  

Formatet rummer et stort antal beskrivelser og bestemmelser angående formål, mål, indhold, 

organisering, struktur, ressourcer m.m. Der er tale om et sammenhængende design, da de 

forskellige elementer refererer til hinanden.  

For den enkelte underviser, der anvender designet, er der forud for den praktiske undervisning 

således allerede truffet en række beslutninger. I beskrivelsen af formatet hævdes det, at dette 

reducerer underviserens tid til forberedelse og tilstedeværelse. Dette skal ses i relation til, at 

underviserne selv har udviklet formatet, og derfor også står bag formatets beslutningsniveau og 

intentioner. 
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Graden af formatets udførlighed i fremstillingen understreges også af de to udarbejdede Power 

Points, der henholdsvis omhandler Fællesfaglighed i naturfagene i folkeskolen og 

Undervisningsformer i fællesfaglig undervisning. De to oplæg rummer hhv. 23 og 30 slides. Begge 

fremlægger detaljerede modeller og teorier og er således brugsklare i det omfang genanvendere 

deler forståelserne bag. 

Vedrørende opgaver til de studerende rammesættes én af disse således  

Formatpapir 1: Opgave om de fællesfaglige fokusområder 

Læringsmål:  

Opgaven skal bidrage til at de studerende: 

kan samarbejde med kolleger fra andre naturfag om at planlægge, gennemføre og udvikle 

fællesfaglig naturfagsundervisning 

kan arbejde med naturfaglige kompetencer på tværs af de tre naturfag 

kan sikre faglig integration af de tre naturfag i den fællesfaglige/problemorienterede 

undervisning blandt andet gennem udarbejdelse af baggrundsrapporter og vejledning 

Omfang: 14 lektioner og i det omfang det er nødvendigt, selvstændigt arbejde ud over 

timerne 

Organisering:  

Fysik/kemi, geografi og biologiholdene på 4. årgang deltager i forløbet. De studerende 

samarbejder med medstuderende på tværs af holdene i grupper á 4-6 studerende. 

Indhold: 

Der arbejdes med to fællesfaglige fokusområder, som udvælges af underviserne 

Ud fra det fællesfaglige fokusområde brainstormer gruppen over, hvilke problemstillinger 

der kunne være interessante at arbejde videre med. Gruppen lægger sig fast på en foreløbig 

problemstilling og udarbejder herefter en såkaldt baggrundsrapport, der skal støtte op om 

arbejdet og danne udgangspunkt for vejledning sammen med underviser. 

Baggrundsrapporten skal indeholde:  

En kort redegørelse for de grundlæggende faglige begreber, som I på dette tidspunkt 

tænker at inddrage i forløbet. Tænk på begreber der er relevante for folkeskoleelever 

En beskrivelse i stikord af forsøg og modeller, som I finder relevante for forløbet.  

En kort refleksion over, hvor I mangler viden, forsøg m.m. 

Omfang af baggrundsrapporten: 3-6 sider 

Alle tre fag bidrager til baggrundsrapporten, der skrives på læreruddannelsesniveau.  

Efter baggrundsrapporten er lavet, lægger I jer fast på, hvilken problemstilling I vil arbejde 

med. I udarbejder mindst to arbejdsspørgsmål pr. fag, arbejdsspørgsmålene må godt 

kombinere fagene. I skal udvælge relevante modeller og undersøgelser, der støtter op om 

den valgte problemstilling. Der skal være modeller og undersøgelser fra alle tre fag og 

mindst tre af forsøgene skal være afprøvet. Hvis forsøgene ikke vises til fremlæggelsen, skal 

I dokumentere forsøgene ved filmoptagelser/fotos. De valgte arbejdsspørgsmål skal 

afspejle de fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og 
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kommunikation. I skal også kunne udpege, hvilke færdigheds- og vidensmål, I kommer 

omkring i fagene. 

Vejledning 

Den tredje undervisningsgang deltager grupperne i 30 minutters vejledning pr. gruppe. 

Vejledningen tager udgangspunkt i den afleverede baggrundsrapport og har især fokus på, 

hvordan I kan integrere fagene i arbejdet med at besvare problemstillingen. 

Evaluering og fremlæggelse 

Hver gruppe skal forberede en fremlæggelse på 35 minutter med efterfølgende feedback på 

10 minutter. Fremlæggelsen skal indeholde 

en præsentation af, hvordan I har arbejdet med problemstillingen herunder hvilke praktiske 

undersøgelser og modeller I har anvendt. I skal demonstrere de praktiske øvelser under 

fremlæggelsen. Undersøgelserne skal være designet så, de er realistiske at lave også for 

folkeskoleelever.  

En præsentation af faglige elementer i fagene, I har lagt vægt på og en kort gennemgang 

af det det vigtigste faglige teori.  

En præsentation af de didaktiske overvejelser I har gjort jer i forhold til at skulle 

implementere arbejdet i en folkeskoleklasse. 

Der vil være 10 minutter af de 45 minutter afsat til peer to peer feedback fra 

medstuderende, der deltager i fremlæggelsen. 

 

Den høje detaljeringsgrad i beskrivelsen af denne type indholdselementer gør, at forløbet kommer 

til umiddelbart at fremstå med en høj grad af styring fra undervisernes side over for de studerende. 

Alligevel slår PBL-princippet om deltagerstyringen igennem i momenter, som det fremgår af citatet, 

hvilket rummer processer, hvor underviseren må agere frit ud fra hvad de studerende 

indholdsmæssigt fremkommer med. 

 

Begrundelser for valg af case 
Som baggrund for udvælgelse af casen til forskningsprojektet er de fire translationsparametre 

vurderet: 

1. Fokus: Indhold og/eller form: 

Som det er tilfældet med Vejledningsformatet har dette format et stærkt fokus på både 

indhold og organisering/form, idet begge dele fremstilles med lige stor tyngde. 

2. Beskrivelsesomfang, -dybde og udførlighed: 

Fremstillingen af både materielle indholdselementer og organiseringen af 

læringsaktiviteterne er både omfangsrig, dybdegående og udførlig. 

3. Formgivernes intentioner og genanvendernes råderum: 

Som følge af den udførlige beskrivelse af formatet trænger formgivernes intentioner stærkt 

igennem og bliver foreskrivende for genanvendernes handlinger. Der er i udgangspunktet 

derfor meget lille plads til genanvendernes intentioner, hvis disse adskiller sig væsentligt fra 
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formgivernes, men det gør de netop heller ikke, da flere af genanvenderne også har været 

formgivere.  

4. Den didaktiske organisering og form 

Et egentlig didaktisk design er heller ikke for dette format ekspliciteret, eksempelvis, at 

rammen kunne være tænkt som Problembaseret læring (PBL), da viden om dette er 

læringsmålet. Af formatets fremstilling ses, at der i begyndelsen er tale om overvejende 

formidlingsorientering og senere med mere studentercentrering, men alt i alt med en stærk 

sekvensering. Hvilken didaktisk tænkning, der ligger bag her, fremgår ikke direkte af 

formatbeskrivelserne. 

 

Opsummerende om formatet som case: 
Dette format er udarbejdet af undervisere, der selv i første omgang også er genanvendere af det. 

Selvom formatet er indskrevet i VIA’s spor 5 strategi er det udviklet nedefra. Et særligt træk ved 

formatet er, at selvom formgivere og genanvendere er overlappende, er dette format det mest 

udførlige i sin beskrivelse! Denne køreplanskarakter er også bemærkelsesværdig i forhold til PBL, 

herunder princippet om deltagerstyring, hvilket jo er det, de studerende skal lære om.  Den høje 

detaljeringsgrad opleves imidlertid ikke som indskrænkende for genanvenderne, hvilket netop kan 

ses som et udtryk for at formgivere og genanvendere allerede deler implicitte forståelser knyttet til 

de objekter, der formidles og udveksles. Formatet repræsenterer på denne måde flere 

modsætninger og atypiske træk, som gør den til en ekstrem case (Flyvbjerg, 2010).   

 

Beskrivelse af Vejledningsformatet – et blended learning-design 

Baggrund og formål 
Ideen til programmet, som det oprindelig er kaldt, er formuleret af en lektor i klinisk vejledning ved 

DPU, som tidligere har været ansat ved EVU.  Selve formatet er udviklet af tre undervisere ved EVU i 

VIA og anvendt på Klinisk Vejleder modul og på et obligatorisk vejledermodul på 

Friluftsvejlederuddannelsen. Af formatdokumenter fremgår det, at udviklingen af formatet er sket 

på baggrund af flere afprøvninger, og resultater af disse har været bestemmende for formgivning. En 

præmis for udvikling af formatet har fra begyndelsen været, at det skulle have en digital udformning. 

Der har været flere versioner af dette. Version 1.0 var dokumentbaseret og hosted på studienet, 

men version 2.0 blev givet en mere interaktiv og visuel brugerflade ved hjælp af blog 

udviklerprogrammet Rise360. Udviklingsarbejdet er til dels baseret på viden genereret gennem et 

følgeforskningsprojekt med brugernes feedback som vigtig kilde.  

 

Formatets intentioner udtrykkes i vejledningen til de undervisere, der skal anvende formatet. Her 

hedder det, at 

Programmet kan anvendes i forhold til kompetenceudvikling af vejledere. Vejledere, der 

skal vejlede studerende, men også vejledere der skal vejlede kolleger, borgere og andre –

programmets hensigt er at udvikle rollen som vejleder   
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(…) programmets hensigt er at facilitere refleksion over egen rolle som vejleder (det 

handler ikke om, at noget er rigtig eller forkert) (fra vejledning til undervisere). 

 

Det formuleres ikke eksplicit, hvad målet med refleksioner og udvikling er, men det indikeres, at 

formålet er en forandring med den lærende, fra noget til noget andet eller bedre - men hvad der er 

rigtigt og forkert er op til brugeren. I beskrivelsen nævnes der flere steder anden ordens refleksion 

som et nøglebegreb for udvikling af egen vejlederrolle, og i bemærkninger til underviseren fremgår 

det, at netop dette kan være vanskeligt for studerende at gøre (anden ordens refleksion retter sig 

mod iagttagelse af egen iagttagelse). Som det formuleres i programmet 

Det centrale i hele processen er, at du er villig til at se på dig selv, nysgerrigt og 

udforskende. For netop gennem den forståelses- og læringsform som refleksion er, får du 

mulighed for at bruge forskelle som potentiale og ikke som uvelkomne fejl ved dig selv. Du 

får mulighed for at udvikle dig og lære.  

Intentionen er båret af en ide om, at den studerendes arbejde med formatet skal udvikle den 

studerende selv i rollen som vejleder. 

 

At de begynder at tænke over, hvorfor gør jeg som jeg gør, og ikke bare bevidstløst handler. 

Men at de bliver tydelige på deres egne værdier og hvad har de for som vejledere. Det var 

det, den blev afført af at blive tydeligere på deres egen rolle (Underviser, EVU).  

 

Formatets karakter og sammensætning 
Formatet består af en række forskellige elementer, der anvendt i en sammenhæng udgør formatet. I 

oversigt består formatet af 

• Beskrivende og vejledende dokumenter til underviser 

• Beskrivende og vejledende dokumenter til studerende  

• Undervisning og instruktion af hold (face to face) før studerendes individuelle online arbejde 

med program 

• Et digitalt program for studerende (opgaver, billeder, tekst m.v.) 

• Undervisning og eftervejledning af hold  

Blandingen af det digitale og det fysiske gør, at formatet kan beskrives som et blended learning 

koncept. 

Den centrale del af formatet er et digitalt program, som den studerende tænkes at gennemføre 

alene, som selvstudie. Programmets titel er Digital faciliteret refleksionsproces.  

Programmet åbner med en introducerende og forklarende tekst til brugeren, og der vises en menu, 

der linker til websites indhold. Menuen har en indbygget progression, så brugeren starter ved trin 1, 

gennemfører dette og fortsætter til trin 2 osv. I takt med at trinnene gennemføres, vises lille grafisk 

cirkelfigur, der indikerer, hvor mange procent af det samlede program, der er gennemført. 

Programmet husker, hvilke sider, der er besøgt og gør det muligt at afbryde og genoptage 

programmet.  

Programmet indeholder en række videosekvenser, der viser vejledningssituationer mellem 

studerende og vejleder, eller mellem en borger og en professionel. Situationerne er ikke autentiske, 

men spilles som rollespil i forskellige varianter og er tænkt som udgangspunkt for brugerens 
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refleksionsproces. I tilknytning til videomaterialet er der opgaveark med nogle spørgsmål, som 

brugeren besvarer skriftligt. Opgavearket downloades fra programmet forinden. 

Et eksempel på opgavestillelse og opgaveark fremgår af følgende uddrag fra hjemmesiden 

Opgave 1: Refleksioner over Pernille og Borgeren  
Disse to videoer skulle gerne få dig til at reflektere over, hvordan vi kan se forskelligt 
på virkeligheden og at en situation kan opleves meget forskelligt af de involverede 
personer.  
Vi kan opfatte verden som et univers (en sandhed) eller multivers (mange sandheder). 

Her skal du tage udgangspunkt i multivers tankegangen og skrive min. 600 anslag om 

dine tanker og refleksioner i forbindelse med de to ”Pernille” videoer og hvordan du 

kan se disse tanker og refleksioner i forhold til din hverdagspraksis. Link: 
https://rise.articulate.com/share/Aq_t8_tcyUBOhpO6m7FH1nhe6jXs070n#/lessons/FMhsFFtsHto0PnjxM

w8cN5cQuqy4PLp8  

 

• Til refleksionerne skal kursisterne anvende et svarskema. Her er et eksempel med 

forhåndsbestemte kategorier af læringsrum 

 

Figur 11. Læringsrum 

En præmis for udformning af dette format er, at de studerende ikke selv udfører handling direkte, 

men iagttager andre, der simulerer handling i praksissituationer. Under og efter observation skal den 

studerende igennem programmets facilitering reflektere over det, vedkommende ser og forsøge at 

overføre til egne erfaringer og opgaver med vejledning: Hvordan ville jeg selv have handlet i 

situationer som denne? Hvordan er jeg som vejleder?  

Gennem videoerne og teksterne introduceres en række kategorier, eksempelvis vejlederpositioner 

samt bestemte teorier og begreber vedrørende refleksion. Eksempelvis forklares 

Refleksion skal her forstås som en proces, en specifik forståelses- og læringsform, der 

foregår inde i den lærende, igangsat af nogen uden for den lærende, f.eks. en vejleder 

– eller hvem som helst, der måtte have til opgave at give anledning til refleksion. 

Herefter følger en kort udlægning af Wacherhausens refleksion af 1. og 2. orden afsluttende med en 

henvisning  

Ønsker du at læse mere omkring refleksion, er der her tre artikler som af henholdsvis 

Jack Mezirow og Steen Wacherhausen, som udfolder begrebet.  

https://rise.articulate.com/share/Aq_t8_tcyUBOhpO6m7FH1nhe6jXs070n#/lessons/FMhsFFtsHto0PnjxMw8cN5cQuqy4PLp8
https://rise.articulate.com/share/Aq_t8_tcyUBOhpO6m7FH1nhe6jXs070n#/lessons/FMhsFFtsHto0PnjxMw8cN5cQuqy4PLp8


Side 71 af 126 
 

https//rise.articulate.com/share/Aq_t8_tcyUBOhpO6m7FH1nhe6jXs070n#/lessons/bqoV509BumZtWX-

crYTbBngU1rlZUJ64  

De 3 tekster/artikler af Mezirow og Wacherhausen er lagt ud på siden som Pdf-filer. 

I forlængelse heraf på samme side rettes henvender teksten sig nu mere til kursisten, og hvad det 

kræver for at kunne reflektere 

Det er udgangspunktet i dette program, at du ikke kan reflektere udelukkende af og 

ved dig selv. Der er brug for input. Hvis du ønsker at lære og forstå noget nyt og 

ukendt, kræver det en omverden, som påtager sig at tilbyde noget andet, end det du 

som lærende selv er i stand til. 

Her inddrages Joharis vindue som model for, hvad man skal være opmærksom på, når man rettet 

blikket mod sig selv i refleksionsprocesser. 

Kursisten føres således instruktivt, trin for trin, igennem punkterne, men i kraft af emnets karakter 

lægges hovedvægten tidsmæssigt på selvstændige aktiviteter med henblik på at udvikle kursisternes 

2. ordens refleksion i vejledning. 

 

Begrundelser for valg af case 
Som baggrund for udvælgelse af casen til forskningsprojektet er de fire translationsparametre 

vurderet: 

1. Fokus: Indhold og/eller form: 

Formatet har et stærkt fokus på både indhold og form af undervisningsforløbet. 

2. Beskrivelsesomfang, -dybde og udførlighed: 

Som følge af interaktionen mellem kursist og web-design er indhold og fremgangsmåde 

relativt findelt og udførlig beskrevet. Der bestemmes eksempelvis på forhånd forskellige 

kategorier inden for mulige typer af vejledning, som brugeren skal orientere sig i forhold til. 

Der er i formgivningen valgt begreber og teorier som reference for forskellige opgaver, 

hvorved der angives bestemte forståelsesrammer for vejledningsopgaven.  

3. Formgivernes intentioner og genanvendernes råderum: 

Formatet er kendetegnet ved meget stor vægt på formgivernes intentioner. Dette        

fremgår dels af de eksplicit formulerede intentioner (se ovenfor), det digitale medie og de 

udvalgte lærematerialer, herunder de producerede videoer. For genanvenderne betyder det 

at det didaktiske råderum overordnet er begrænset, men dog kan komme til udtryk ved 

holdets fysiske samlinger, som er en del af det ”blendede learning-koncept”. 

4. Den didaktiske organisering og form: 

Formatet formulerer sig forholdsvis klart om sit didaktiske design. Det retter sig mod den 

studerendes aktiviteter og læring, da det primært er tænkt som en studieaktivitet, der 

overvejende gennemføres uden en underviser. I konceptet blended learning veksles mellem 

instruktion, eget arbejde og fælles afsluttende arbejde. Tidsmæssigt lægges hovedvægten 

hos den studerendes selvstændige aktiviteter. 

 

Opsummerende om formatet som case:  
Set i sammenhæng med de øvrige formater, markerer dette format sig som det eneste med et 

digitalt design, som overordnet ramme for forløbet. Derigennem fremstår det sammen med 

naturfagsformatet, som det mest udførligt beskrevne af de fem cases. Det didaktiske råderum for 

https://rise.articulate.com/share/Aq_t8_tcyUBOhpO6m7FH1nhe6jXs070n#/lessons/bqoV509BumZtWX-crYTbBngU1rlZUJ64
https://rise.articulate.com/share/Aq_t8_tcyUBOhpO6m7FH1nhe6jXs070n#/lessons/bqoV509BumZtWX-crYTbBngU1rlZUJ64
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genanvenderne synes til gengæld mere begrænset end i naturfagsformatet, til trods for at der 

samtidig med er lagt op til stor grad af studenteraktivitet. Dette skyldes især at megen 

studenteraktivitet foregår gennem interaktion med web-sitet. 

 

Beskrivelse af Børn, Unge og Familie (BUF)-formatet – harmonisering af 

undervisningen 

Baggrund og formål 
I henhold til EU-direktivet 2005/36/EC skal alle sygeplejerstuderende have klinisk undervisning i 

barnepleje og pædiatri samt barselshygiejne og pleje af moder og barn. Der er i Danmark ikke ret 

mange sygeplejersker tilbage på de obstetriske afdelinger, og der er heller ikke særlig mange 

pædiatriske afdelinger længere, så derfor er det besluttet at alle sygeplejestuderende i VIA skal 1 

uge i praktik i sundhedsplejen. 

Ved Sygeplejerskeuddannelsen i VIA afvikles praktik i Sundhedsplejen med en stor geografisk 

spredning. Formatet er udarbejdet med henblik på at sikre en vis ensartethed i den teoretiske 

undervisning, der afvikles inden de studerende er i praktik, samt understøtte en ensartet afvikling af 

det harmoniserede klinisk forudsætningskrav, der afslutter praktikperioden. Oprindeligt er formatet 

ikke tænkt som et format, men bliver det i kraft af en ledelsesbeslutning i 2017.   

De kliniske vejledere havde problematiseret, at de studerende kom ud med forskellige 

forudsætninger alt afhængig af hvilken campus de studerende kom fra. Hensigten med formatet er 

således, at de studerende i børn og unge perioden har ensartede teoretiske forudsætninger, når de 

kommer ud i sundhedsplejen.  

Formatet forventes således at styrke samarbejde og videndeling på tværs af de 6 udbud af 

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA. Det forventes desuden at styrke sammenhæng og samarbejde 

imellem teori og praksis. 

Formatet er udviklet af 6 undervisere, et fra hvert af de 6 udbudssteder i VIA 

sygeplejerskeuddannelsen med henblik på en mere ensartethed i den teoretiske undervisning. Der 

er også et partisk element i det, nu hvor de studerende har de samme forudsætninger, så kan 

undervisere tage studerende til klinisk forudsætningskrav uanset hvilket campus de kommer fra.  

Formatet er afviklet flere gange og afvikles fortsat 2 gange om året (uge 9 og uge 39) 

 

Formatets karakter og sammensætning 
Den fælles teoretiske studieplan indledes med følgende 

Denne studieplan er udarbejdet af arbejdsgruppen på tværs af udbudssteder. Studieplanen 

er bygget op omkring 4 temaer, hvor der er taget hensyn til krav jf. EU-direktivet. Fordi der 

på de enkelte udbudssteder er forskel på, hvad der er undervist i tidligere og derfor 

forskellige forudsætninger i relation til de studerende, rummer hvert tema forslag til mere 

litteratur end det er hensigten at nå omkring i lektionerne. Det enkelte udbudssted/den 

enkelte underviser må vurdere/prioritere, hvad der evt. kan udgå. Litteraturen er tænkt som 

inspiration og vil være afhængig af det konkrete indhold i temaerne. Dog anbefales som 1. 
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prioritet at anvende Sundhedsstyrelsen anbefalinger, hvis de findes. Som pensum kan 

opgives ca. 80-100 sider pr. ECTS. eller 12½ side pr. lektion.  

Den fælles teoretisk studieplan afvikles i et forløb på 16 lektioner fordelt over: 

• 3 dages undervisning i 4 fastlagte temaer (fysisk fremmøde). Disse temaer er: 

• Tema 1: Familien  

• Tema 2: At blive forældre 

• Tema 3: Fødslen og det nyfødte barn 

• Tema 4: Førskolebørn, skolebørn og unge 

• 1 studiedag med planlagt gruppevis bearbejdning af de foregående dages 
teoriundervisning. De studerende er opdelt i grupper. Hver gruppe vælger en film, der 
er relateret til et af temaerne, og de reflekterer over filmen ud fra fastlagte spørgsmål  

• 1 fremlæggelsesdag, hvor der i grupper arbejdes peer to peer (fysisk fremmøde) 

Den teoretiske studieplan strækker sig over 5 dage. Herefter er de studerende ude i sundhedsplejen. 

Halvdelen af holdet er i sundhedsplejen i ugen lige efter, men det andet halve hold er i 

sundhedsplejen i næstfølgende uge. 

De 4 temaer med undertemaer er udvalgt af den seksmandsgruppe, der har udviklet formatet. 

Indhold og lærestof fremstilles således i studieplanen (udklip): 

Tid Indhold Undervisnings- 
og arbejdsform  

Estim.  
tids-
forbrug 

Litteratur, E-Litteratur, 
film mv 

Mandag 
3 
lektioner  

Tema 1: Familien  
Hvad er en familie?  
- Familieformer 
- Familier m. anden etnisk 
baggrund 
 
Familiens modstandskraft  
- Resilience 
- Netværk 
 
Samspilsramte familier 
- Sårbare 
- Socialt udsatte  
- Tværsektorielt  
Samarbejde 
 
Familiecentreret sygepleje 
- Begreb - historisk 
udvikling  

 
(fortsættes) 

Oplæg, dialog + 
evt. case-
arbejde 
 
 
 

6 timer 
inkl. 
Frem-
møde 

(Carlstedt 2016, 13-25)    
Kap. 1. 13.s. 
Familien i 
sundhedsvæsenet 
 
(Østergaard 2016, 39-43)  
Kap. 2. 4 s.  
Teoretisk grundlag 
(resiliens)  
 
(Brødsgaard 2016, 67-83)   
Kap. 4. 17 s. 
Familiecentreret pleje 
 
(D. Nielsen 2016, 215-231)   
Kap. 13 15s.  
Familier med anden etnisk 
baggrund  
-----  
 
(Sundhedsstyrelsen 2011, 
43-55)  Kap. 6. 13s.  



Side 74 af 126 
 

Børn og familier med 
særlige behov  
Netversion  Søgedato 
18.08.17 

 

Figur 12. Eksempel på beskrivelse af undervisningsforløb – begrænset udklip fra studieplanen 

 

Begrundelser for valg af case 
Som baggrund for udvælgelse af casen til forskningsprojektet er de fire translationsparametre 

vurderet: 

1. Fokus: Indhold og/eller form: 

Formatet har både et stærkt fokus på undervisningens form og dens materielle indhold i 

form af læsestof. 

2. Beskrivelsesomfang, -dybde og udførlighed: 

Formatet er relativt instruktivt i forhold til organisering og indholdstemaer. Til hvert tema 

hører en del undertemaer, og der er en fastlagt organisering af aktiviteter med eksakte 

varigheder., Der er ikke anvist bestemte undervisningsmetoder for den enkelte underviser. 

Udvælgelse af pensum foregår lokalt på de enkelte udbudssteder for 

sygeplejerskeuddannelsen, men denne skal foregå inden for litteraturlisten, inden for 

hvilken, der udvælges, da der er et overskud af tekster på listen.   

3. Formgivernes intentioner og genanvendernes råderum: 

Formgivernes intentioner slår stærkt igennem i organiseringen af undervisnings- og 

læringsaktiviteterne, hvilke der ikke kan rokkes ved. Der er dog et råderum for valg af 

konkret undervisningsmetode for genanvendere af formatet i forhold til de 3 dages 

teoretiske undervisning. Hvad angår indholdselementer er der muligheder for valg af 

litteratur fra en liste fastlagt af formgiverne. Valgene skal finde sted inden for denne 

obligatorisk bruttoliste. 

For afviklingen af de 2 sidste dages undervisning er både metode og indhold fastlagt med 

studiespørgsmål og afvikling af fremlæggelserne. Her er det didaktiske råderum mere 

begrænset. 

4. Den didaktiske organisering og form: 

Der er ikke beskrevet noget eksplicit om det didaktiske design. Af planen fremgår, at de 3    

undervisningsdage er tæt pakket med temaer, men det siges ikke direkte, hvordan 

undervisningen konkret skal foregå eller hvilke didaktiske overvejelser, der ligger bag. Der 

synes at være lagt op til stor studenterinvolvering de 2 sidste dage. 

 

Opsummerende om formatet som case 
Formatet er ledelsesinitieret og markerer sig i forhold til de øvrige cases ved, at hovedformålet er at 

harmonisere dele af undervisning og læring på tværs af uddannelsens udbudssteder ud fra et ønske 

om mere ensartede læringsresultater inden for den teoretiske kundskab. Et særligt træk er også, at 

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/6770049FEA8442DA8409E5127ABCAD24.ashx
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der er udarbejdet en obligatorisk, og omfattende, litteraturliste, fra hvilken genanvenderne skal 

udvælge. Formatet angiver ikke eksplicit noget om undervisningsformer, men indirekte lægger 

studieplanen op til en instruktiv undervisning i starten og mere studentercentrering i slutningen. 

 

Beskrivelse af Makkerskabsformatet – kinesiske æsker 

Baggrund og formål 
Det overordnede format er udarbejdet af uddannelseslederen fra socialrådgiveruddannelsen i 

Holstebro i form af et notat til uddannelseschefen og dernæst underviserne på Holstebro 

socialrådgiveruddannelse.  

Det overordnede rammesættende format skal ses i relation til VIA´s krav om at udvikle formater i 

alle VIA´s uddannelser med hensigten at spare penge og udvikle kvalitet i undervisningen. Formatet 

er dog i første omgang formgivet før formattænkningen blev udmeldt. Der har først været tale om 

en mundtlig formgivning inden for teamet og institutionen: 

….og så faldt det jo sammen med det her med spor 5 og vi skulle udvikle formater og ditten 

og datten, og så passede det ligesom ind i de. Vi skriver lige noget om det, det er vores 

bidrag ind i det her med at udvikle formater. Så jeg tror som egentligt, at vi var startet før 

det her formatsnak, i hvert fald så.. så kan man sige, nå det kan da vist godt passe ind der. 

Så putter vi det ind der. (Formgiver af makkerskabsformat) 

Senere blev det skriftliggjort, først internt og så eksternt pga. spor 5 indsatsen.  

Intentionen med at rammesætte et helt overordnet format for uddannelsen har været at minimere 
individualisering af underviserrollen og styrke det tværfaglige samarbejde ved at udnytte 
forskelligheder, kompetencer og diversiteten i tværfaglige underviserteams og dermed skabe fælles 
kompetenceudvikling  
Det overordnede format har følgende formål:  

• At styrke kvaliteten i undervisningen og de studerendes oplevelse af sammenhæng 

og kontinuitet i uddannelsen 

• At støtte underviseres jobstart og gøre det nemmere, at identificerer sig med 

underviserrollen 

• At øge undervisernes viden om øvrige videnområders kernekompetencer 

• At understøtte optimal ressourceanvendelse i udviklingen og forberedelsen af 

undervisningen 

• At udnytte forskelligheder, kompetencer og diversiteten i tværfaglige 

underviserteams 

• At anvende tværfaglige underviserteams som organisatorisk ramme for 

pædagogisk, didaktisk udvikling og fælles kompetenceudvikling 

• At understøtte principperne i den lærende organisation, således at viden 

akkumuleres og gode erfaringer gøres til fælles læring 

Den grundlæggende intention er at udvikle en samarbejdskultur og facilitere større tværfaglighed. 

Man har gennem en rammesætning og ressourcetildeling ønsket at skabe gensidig tillid mellem 

kolleger og at bidrage til fælles kompetenceudvikling. Konkret skal dette udvikles gennem 

organiserede personlige møder i form af og samtaler om undervisningsmateriale, didaktiske 

metoder, værdier og holdninger. Der er tale om facilitering af formaliseret kommunikation om 

udvikling af undervisning. 
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I den sammenhæng er der blevet allokeret 40 timer pr. semester pr. underviser til fælles 

forberedelse og udvikling af makkerskabsaktiviteter. Det er uvist, om disse timer forsvinder på sigt. 

Der er fokus på at organisere uddannelsen i tværfaglige underviserteams som organisatorisk ramme 

for pædagogisk, didaktisk udvikling (fælles forberedelse) og fælles kompetenceudvikling på 

uddannelsens 13 moduler og 4 specialmoduler. Tre team har ansvaret for at planlægge og afvikle 

undervisning på de 13 moduler og udvikle og inddrage makkerskabsundervisning for deres moduler.  

Team 1. på modul 1, 2, 3 og Valgmodul B og D. 

Team 2 på modul 5, 6,7,8 og Valgmodul A 

Team 3 på modul 4,10,12,13 og Valg modul C. 

Intentionen er, at de læringsforløb, der skabes i de forskellige teams skal være tilgængelige og 

genanvendelige for kolleger.  I forbindelse med den overordnede beskrivelse af formatet, er der 

udarbejdet et bilag i form af et kortfattet idékatalog, der retter sig mod fælles kvalitetsudvikling af 

de forskellige teams’ underformater. Ideernes overskrifter er: case, værksted/workshop, rollespil, 

overlevering, ekskursion, studegang § 11, fælles detailplanlægning af modulerne, observatør, 

videndeling, linealen, film/YouTube klip. 

 

Formatets karakter og sammensætning 
Case makkerskabsformat er et format under ovenstående med fokus på helhedsorienteret case 

undervisning. Makkerskabsformatet kan bedst beskrives ved hjælp af kinesiske æsker, hvor en større 

æske indeholder en mindre æske og så fremdeles. Genanvenderne af formatet kan så vælge, hvilken 

eller hvor mange æsker, man vil tage i brug. Kompleksitet og indlejrethed bliver større desto flere 

æsker der bliver taget i brug.  

 

 

Figur 13. Indhold og organisering af makkerskabsformatet 

Den første æske er en beskrivelse af organiseringen af undervisning af et flerfagligt tema med afsæt i 

en case. Undervisningen er fastsat til én dag. Organiseringen af dagen er primært i grupper alt efter, 

hvor mange fag der indgår i workshoppen. Først beskæftiger grupperne sig med forskellige 

specifikke faglige perspektiver på en case uden underviser, dernæst med en underviser, hvor 

underviseren kan forklare, perspektivere, uddybe problematisere sammen med gruppen. Derefter 

følger en fase, hvor de studerende forbereder fremlæggelse af deres arbejde. Dernæst tværfaglige 

tværgrupper, hvor de forskellige repræsentanter fra de faglige grupper fremlægger de faglige 
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gruppers arbejde. Dagen afsluttes med en fælles opsamling, hvor underviserne byder ind med deres 

perspektiver og svar på spørgsmål, der er arbejdet med i grupperne.  

Den anden æske, der kan tages i brug foreslår en konkret case, der kan arbejdes med, med 

henvisning til video etc.  

Den tredje æske indeholder videns specifikke formulerede spørgsmål, til belysning og diskussion af 

casen.  

Den fjerde og sidste æske, der kan tages i brug, indeholder litteraturforslag til den konkrete case og 

de konkrete spørgsmål ud fra modulets fire faglige perspektiver i forhold til modul 10 i uddannelsen  

Et eksempel på måden aktiviteterne beskrives på fremgår af flg. udklip 

Modul  Indhold 

1 Cafédagen er en introduktionsdag – hvor studerende får til opgave at anskue en case 
fra hver af de fire videnområder.  
Der er 4 undervisere fra hver af de 4 videnområder tilstede som facilitator. 

2 Borgerbegrebet: Socialt arbejde, Samfundsfag og Jura. 
Indledende motivation af emnet via 3 forskellige oplæg med perspektiver fra 
underviserne ud fra fælles litteratur (en hel bog).  
De studerende arbejder herefter med 6 forskellige cases, der fokuserer på 
borgerbegrebets udvikling og betydning for socialrådgiverens funktion og rolle. Der er 
lagt op til kritisk refleksion og diskussion.  Underviserne deltog i diskussionerne som 
facilitator.  
Der blev samlet op sidst på dagen.  
 

3  

4  

5  

6  

8 Fælles gruppeopgave Socialt arbejde og Psykologi. Studiegrupperne arbejder med 
opgaven med tilstedeværelse af to undervisere fra henholdsvis Socialt arbejde og 
Psykologi. 
Der gives en fælles tilbagemelding på opgaven. 
 
Fælles undervisning med underviser i samfundsvidenskab og bibliotekar om søgning af 
forskningsmaterialer, kildegenrer, kildehierarkier og kildekritik, umiddelbart med 
henblik på brug til løsning af samfundsvidenskabelig opgave. 

10 Temaundervisning – måske makkerskabsundervisning. Vi arbejder på det.  
Opgave på modul 10 kommer til at omfatte socialt arbejde, samfundsfag og jura. 

12 De to undervisere som primært afvikler undervisningen på modul 12 har en 
undervisningsgang, hvor de sammen underviser i kvalitative og kvantitative metoder – 
og herunder arbejder med spørgsmål, der både kan belyses kvalitativt og kvantitativt. 
 
De to undervisere er også sammen om vejledning i problemstilling på modulets 
afsluttende fase.  

A Samundervisning jura og socialt arbejde: Fælles undervisning på små hold á 3 timer.  
Tema: Lov om social service § 11. 
Undervisere har udarbejdet fælles oplæg, hvor lovgivningen blev gennemgået med 
løbende inddragelse af praksis og socialfaglige begreber, metoder og teori.  
Fokus var på sociale vurderinger og afgørelser i forbindelse med SL § 11 vs SL kap.11. 
Undervisningsformen: Oplæg fra undervisere, gruppearbejde og paneldebat.  

B  

C På modulet stilles en tværfaglig gruppeopgave. I opgaven skal de studerende have 
fokus på alle 4 videnområder, men det er socialt arbejde og jura der er i fokus ved 
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fremlæggelsen på holdet. Der arbejdes med opponentgrupper. Opgaven danner 
baggrund for eksamen på modul C. 

D  

 

Figur 14. Eksempel på beskrivelse af aktiviteter.  NB: Moduler er udeladt af pladshensyn. 

 

Som det fremgår omhandler beskrivelserne i langt overvejende grad arbejdsmåder og organisering 

og i mindre grad det materielle indhold. 

 

Begrundelser for valg af case 
Som baggrund for udvælgelse af casen til forskningsprojektet er de fire translationsparametre 

vurderet: 

1. Fokus: Indhold og/eller formorganisering: 

Formatet koncentrerer sig om helhedsorienteret case undervisning, herunder kravet/ønsket 

om tværfaglighed og samarbejde mellem underviserne og helhedsforståelse af faglige 

temaer.  

2. Beskrivelsesomfang, -dybde og udførlighed: 

Fra formgivernes side er aktiviteterne beskrevet udførligt og relativt detaljeret. 

Organiseringen udgør det substantielle i beskrivelsen, idet denne er knyttet til den yderste 

æske, som andre anvendere kan nøjes med at tage i brug. Men tema/case, litteratur og 

faglige spørgsmål (de øvrige æsker) er tilgængelige for nye og / eller interesserede 

undervisere i modulet. Der er således både tale om materielle og immaterielle 

indholdselementer alt efter, hvilke æsker genanvenderen benytter sig af. 

Beskrivelsesomfang kan både karakteriseres som værende udførligt og omfangsrigt med 

dybde, hvis man anvender alle æsker, men også det modsatte, hvis man som genanvender 

kun ønsker at anvende organisering og metode (den yderste æske). 

3. Formgivernes intentioner og genanvendernes råderum: 

Idet der er tale om et format med forskellige æsker, kan der både være tale om et stort 

råderum for genanvenderne og det modsatte.  

4. Den didaktiske organisering og form: 

Det didaktiske design har fokus på studentercentrering og ansvarliggørelse i en stram 

organisatorisk og metodisk rammesætning. Formatet kan ses både som et format, der alene 

koncentrerer sig om organisering af aktiviteter, i hvilke forskelligt indhold kan lægges ind, 

men kan også ses som et format der giver bud på indhold, litteratur og spørgsmål  

 

Om formatet som case kan opsummeres:  
Formatet udviser nogle specielle træk, som markerer det i forhold til de øvrige cases. Det er udviklet 

nedefra i organisationen inden Spor 5-tiltaget, og det rummer en særlig fleksibilitet i kraft af de 

forskellige niveauer, eller kinesiske æsker, der kan vælges. Derved mindskes eller øges råderummet, 

alt efter, hvad genanvenderne vælger. Formatet er også kendetegnet ved det meget stærke fokus på 

organiseringen af underviser-team-samarbejdet på tværs af fag. 
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Tværgående tematisering 
Så vidt beskrivelsen af de 5 anvendte cases. Som beskrevet i strategien for den tværgående 

tematiske analyse, er disse tematiseret mhp. at identificere relevante temaer for formaternes 

betydning for didaktisk kontekstsensitivitet og udviklingsbasering. Jævnfør analysestrategien har vi 

ordnet de fembragte betydningsenheder som havende at gøre med enten formgivning, deling eller 

genanvendelse inden for hver case, på tværs af materialet alt efter deres tematiske sammenhæng. 

Ved samordning af temaer med tværgående mønstre, reduceres det ideografisk betingede, som 

viger af hensyn til synteseskabelse og fortolkning af hvilke mønstre og temaer, der er centrale på 

tværs af materialet. I processen har vi anvendt mindmapping til strukturering og illustration af 

tematiseringen.  

 

I udfoldelsen af de tværgående temaer er der tale om en bevægelse fra et datadrevet blik til en 

mere begrebsliggørende formulering af, hvad der er på spil og centralt inden for hvert tema. I 

hermeneutisk perspektiv indebærer det, at vores forforståelse i kraft af de forudgående 

undersøgelser danner baggrund for, hvad der kendetegner hvert tema. Temaer er medtaget, som 

udgør kvalitative berigelser, der nuancerer og varierer svarene på den interesse, vi udtrykker i 

forskningsspørgsmålene.  

I det følgende udfoldes de centrale temaer på tværs af de 5 cases. Disse er  
 

1. Indhold mellem manual og inspirationskatalog 
2. Metode mellem manual og inspirationskatalog 

3. Elementopbygning vs. integrativ opbygning 

4. Dialog og afstand mellem formgivere og genanvendere 

5. Redidaktisering og iterationer  

6. Positionering som genanvender eller didaktiker 

7. Standardisering af indhold 

8. Tidsforbrug og tidsbesparelse 

De enkelte temaer undersøger, hvad der særligt er på spil for undervisere, der arbejder med 
formater. Her fordeler temaerne sig i forhold til nogle faser i arbejdet, fra formgivning af formatet, 
over deling og til fasen, hvor andre undervisere genanvender formatet, efterfulgt af en fase, med 
fokus på videreudvikling af formatet. Denne opdeling følger den sparsomme definition i 
rammesætningen af arbejdet med formater som ..formgivning, deling og genanvendelse af 
undervisningsaktiviteter…. Derudover fremtræder disse tre faser i empirien som anvendelige for at 
fokusere på problemstillinger, der er forskellige i forbindelse med de tre forskellige faser af arbejdet 
med formater.  
Der er således nogle særlige opmærksomheder og dilemmaer, der vedrører formgivning. 
Undervisning gives her form, i kraft af en abstrakt repræsentation, gennem tekst, figurer, beskrivelse 
af opgaver m.m. I dette arbejde må formgiverne overveje, hvad der beskrives, hvor udførligt det skal 
være, hvordan modtageren skal kunne afkode beskrivelsen osv. Som det fremgår af den tematiske 
beskrivelse, fremtræder planlægningsdidaktiske overvejelser i denne fase. Temaerne 1-3 relaterer 
sig til formgivningsfasen.  
Deling drejer sig om formidlingen af det pågældende format mellem formgiver og genanvender, når 
disse er forskellige. Delingsfasen koncentrerer blikket om kommunikationen mellem parterne og den 
oversættelse der potentielt foregår, når formaterne deles. Tema 4 fokuserer på dialog og involvering 
som aspekter heraf.  
Genanvendelse af formaterne vedrører den fase, hvor andre end formgiverne skal anvende 
formaterne i didaktisk praksis. I denne fase fremtræder udfordringer med at få formaterne til at 
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være meningsfulde i en anden kontekst, for den genanvendende underviser, andre studerende, den 
institutionelle ramme osv. Tema 5-8 vedrører denne fase. 
Det 9. tema vedrørende tid falder ved siden af eller går på tværs af faseinddelingen. 
  
Opstilling af temaer på denne måde tjener primært en analytisk formål. Det er ikke undervisning, der 
deles, men repræsentationer af undervisning. At formgive, dele og genanvende disse 
repræsentationer eller beskrivelser af undervisning danner baggrund for at identificere nogle 
temaer, der vedrører særlige udfordringer i de forskellige faser.  
Faserne kan desuden betragtes som mere sociologiske felter, der er beskrivende for, hvordan de 
involverede undervisere er positioneret i de forskellige faser, hvad de foretager sig, og hvad der 
foregår i hhv. formgivning, deling og genanvendelse. I den forstand reflekterer de tre faser 
forskningsinteressen i, hvilken betydning formaterne har for didaktikken, herunder 
indholdsdimensionen, og hvilken betydning genanvendelsen af formater har for formgivning og 
deling – når fokus er på didaktisk kontekstsensitivitet.  
 
De individuelle caseanalyser har frembragt nogle centrale begreber, som anvendes i den tematiske 

analyse og beskrivelse. Disse er deklaration og regulering, som også kan betragtes i sammenhæng.  

Deklaration handler om angivelse af de didaktiske kategorier i formatet. Dvs. beskrivelse af 

formatets forskellige elementer (om indhold, metode, rammer, osv.). Udførlig deklaration = 

detaljeret beskrivelse. Enkel deklaration = mindre detaljeret beskrivelse.  

Regulering refererer til balancen mellem tvang og frihed. Lav og høj regulering anvendes analytisk til 

at beskrive graden af tvang og friheden til at gøre andet f.eks. i forhold til progression og proces, 

indhold og metode.  

Reguleringsaksen kan krydses med deklarationsaksen. Derved opstår fire felter, der kan bidrage med 

et analytisk perspektiv på sammenhængene. Ethvert format fremviser en bestemt kombination af 

deklaration og regulering, hvorved formater placerer sig forskelligt i det kartesianske plan. Også 

formaters kontekstsensitivitet afspejles derved. I udgangspunktet vil en enkelt deklaration og en lav 

regulering rumme størst potentiale for kontekstsensitivitet. Dette kalder vi i det følgende for en løs 

rammesætning, mens udførlig deklaration og høj regulering betegnes som en stram rammesætning, 

og har mindre potentiale for at blive konstekstsensitiv. Figuren nedenfor illustrer de to dimensioner i 

et kartesiansk plan. Derefter følger en beskrivelse af hvert af de tværgående temaer. 
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Figur 15. Deklaration og regulering som to kontinua - et kartesiansk plan. 

 

 

Tema 1: Indhold mellem manual og inspirationskatalog 

Generelt om temaets og analysens hovedpointe 
Dette tema undersøger indholdsdimensionen i formgivningen af et format. Med indhold menes 

materielle elementer som lærebogsmateriale, læremidler, opgaver og studerendes produkter.  

Formuleringen mellem manual og inspirationskatalog skal grundlæggende anslå et spektrum mellem 

henholdsvis den handletvang eller -frihed et format indebærer. Betegnelsen manual udtrykker at 

måden, formatets formgivning kommunikerer til genanvenderne, påfører disse en vis handletvang, 

mens et inspirationskatalog er en ressource, der stilles til rådighed, og som genanvenderne afgør i 

hvilket omfang, de vil benytte. 

Indholdsdimensionen undersøges inden for dette spektrum ved hjælp af den analytiske model, vist 

og forklaret ovenfor.  Efter en analyse af de enkelte cases indholdsdimensioner, forsøges disse 

placeret i modellens fire udfaldsrum, hvorved formaternes forskellige potentialer for 

kontekstsensitivitet udtrykkes.  

Undersøgelsen viser et centralt dilemma: På den ene side skal formgiverne levere betydelige 

indholds-ressourcer for at genanvenderne kan foretage en translation til egen kontekst. På den 

anden side skal ressourcerne efterlade et råderum, der af genanvenderne opleves didaktisk 

produktivt. Hvor håndterbart dilemmaet er, afhænger dels af i hvilken grad formatet er deklareret og 

reguleret og dels af både formgivernes og genanvendernes translationskompetence. 

   

Udførligt  

deklareret 

Enkelt 
deklareret 

Højt 

reguleret 

 

Lavt 
reguleret 
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Makkerskabs-formatet 
Det helt overordnede format er udarbejdet af uddannelseslederen fra socialrådgiveruddannelsen i 

Holstebro. Formatet er dog i første omgang formgivet før formattænkningen blev udmeldt. Der har 

først været tale om en mundtlig formgivning inden for teamet og institutionen  

og så faldt det jo sammen med det her med spor 5 og vi skulle udvikle formater og ditten og 

datten, og så passede det ligesom ind i det (underviser). 

Af de formelle beskrivelser af det egentlige format fremgår, at det i forhold til konteksten (som også 

kan ses som et overordnet format) er organiseringen af undervisningen, der er i fokus og i mindre 

grad det materielle indhold. Mens det konkrete format både kan være det metodiske og det 

indholdsmæssige, der kan vælges, alt efter hvilke æsker man vælger at åbne og bruge som 

underviser. Indholdsmæssigt kan man i høj grad selv vælge det faglige indhold, og det giver en 

fleksibilitet med hensyn til at anvende det i forskellige kontekster. Som det udtrykkes af nogle 

genanvendende undervisere, så er det 

tilpasningsdygtigt i forhold til hvis nogle har nogle andre kompetencer eller ideer, eller en 

anden opgave et eller andet. Ja, så er det jo robust- selve ideen i det (underviser). 

At formatet er robust kan forstås således, at formatet kan anvendes ved blot at bruge metoden og 

organiseringen, men genanvenderen kan også vælge at bruge indholdet i forskellig grad f.eks. 

temaet, casen, teksterne og spørgsmål til temaet. De genanvendende undervisere tilkendegiver, at 

det er legitimt at foretage egne sådanne indholdsmæssige valg, idet  

… det handler også om, at man har mulighed for at sige, jeg vil altså ikke denne gang bruge 

de her tekster? B: Ja bestemt. A: Ja for det passer mig bedre med det her hold, at vi kan 

bruge de her tekster? (to undervisere) 

Indholdsvalget kan gøres på forskellige niveauer og kan illustreres som kinesiske æsker, som 

forklaret i case-beskrivelsen. 

Opsummerende giver formgivningen mulighed for, at genanvenderen blot bruger organisering og 

metode og på indholdssiden er der store muligheder for genanvenderne til at foretage valg, 

afhængig af hvilke kinesisk æsker, man vælger at tage i anvendelse. En stadig mindre æske medfører 

en mere udførlig deklaration på indholdet i undervisningen (se illustration). Vælges en udførelse af 

formatet i nederste/yderste æske, er det alene formen og metoden, man vælger at følge. Jo højere 

op – eller jo mindre æsker – des mere fastlagt er indholdet. I kraft af denne særlige fleksibilitet 

udviser formatet på en og samme tid en enkel og en udførlig deklaration kombineret med en lav 

regulering, når det gælder indholdsdimensionen. Formatet placerer sig derfor enten i højre eller 

venstre nederste kvadrant jf. Fig.15.  

 

Børn, Unge og Familie (BUF)-formatet 
Formatet udspringer af en ledelsesbeslutning i 2017 om at udarbejde et format for en ny studieplan 

på en del af Sygeplejerskeuddannelsen i VIA; et led i spor 5 indsatsen.  I kommissoriet til 

arbejdsgruppen udtryktes forventningen til formatet som  

… at dele af de teoretiske perioder i semesteruddannelsen harmoniseres mellem de 6 udbud 

af sygeplejerskeuddannelsen i Region Midt(kommissorium).  
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Formatet skulle gælde på tværs af udbudsstederne i VIA med det formål at skabe mere ensartede 

teoretiske forudsætninger blandt de studerende, når de kommer ud i praktikken i sundhedsplejen. 

Opdraget fra ledelsesgruppen til arbejdsgruppen vedrørende formgivningen af indholdet var at: 

Udarbejde udkast til studieplan for den teoretiske undervisning i sundhedsplejeperioden, - barsel- 

spædbarns- og sundhedspleje (kommissoriet). 

Forløbet afvikles over 3 dage med 4 temaer, der hver har nogle undertemaer, hver á 3 

undervisningslektioner.  I formatet er der fokuseret dels på en fælles organisering og strukturering af 

forløbet og dels på mere ensartet lærestof i undervisningen. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet 

en litteraturliste, som er ”til inspiration”, men der skal vælges inden for denne.  Af uddrag fra 

studieplanen (se case-beskrivelse) fremgår, at hvert tema er underopdelt i undertemaer, og til hver 

af disse er der angivet litteratur/tekster og andre kilder.  

Det at litteraturen er en slags bruttoliste, hvorfra der vælges, opleves forskelligt af genanvenderne, 

hvor én siger, at  

… så er det jo faktisk ikke så meget værd, fordi så skal man stadigvæk sidde og læse 

igennem og vælge noget ud. Så nogle har haft ønske om, at det skulle være endnu mere 

præcist, hvad det er for noget litteratur….(genanvender). 

En kollega er dog kritisk overfor ikke at kunne tilvælge noget, man selv foretrækker:  

…. jeg ville hellere have brugt Kvælo, som er meget mere ny forskningsmæssigt, 

ny forsker fra Norge. Men det var jo ikke den bog, der blev opgivet, og så måtte 

jeg prøve at se, hvad jeg kunne bruge der af kapitler, ikke…(genanvender). 

 

Opsummerende er formatet initieret og forankret på et højt organisatorisk niveau, idet der er tale 

om en ny studieplan på tværs af VIA’s udbudssteder. Angående deklarationen ses det, at man er 

nået frem til, hvad man kan betegne som en bruttoliste over litteratur, hvor der er mere, end man 

kan inddrage. Dette betyder, at der skal foretages fravalg på listen og ikke tilvalg. Indholdsoversigten 

har både hoved- og undertemaer. Sidstnævnte bliver ret konkrete i forhold til at der er tale om en 

fælles studieplan. Dermed udviser indholdsoversigten en forholdsvis udførlig deklaration. Hvad 

angår lærestoffet, dvs. litteraturlisten, er denne meget summarisk. Der angives kun titler og 

forfattere. Eksempelvis er der ingen uddybninger af de enkelte teksters indhold. Deklarationen er 

her til gengæld relativ enkel. Deklarationsgraden peger her i hver sin retning, afhængig af 

indholdstype. Vedrørende det regulative aspekt fremstilles indhold og lærestof som obligatorisk for 

udbudsstederne. Litteraturlisten opleves ikke som øget råderum, men af nogle som et ekstra arbejde 

med at læse igennem. Andre savner muligheden for at kunne tilvælge frit. Ideen om bruttolisten 

rummer altså et handlerum for genanvenderne, men et påtvunget handlerum, fordi der er tale om 

fra-valg og ikke et til-valg. Tilsammen peger denne formgivning af indholdsdimensionen i retning af 

en høj regulering. 

 

Vejlednings-formatet 
Formatet, som af ophavspersonerne er kaldt et program, er udviklet af tre undervisere ved EVU i 

VIA. En præmis for udvikling af formatet har været, at det skulle have en digital udformning, og 

hensigten har været 
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… at facilitere refleksion over egen rolle som vejleder (det handler ikke om, at noget er 

rigtig eller forkert) (fra vejledning til undervisere). Formatets intentioner er at det skal 

kunne ….anvendes i forhold til kompetenceudvikling af vejledere. Vejledere, der skal vejlede 

studerende, men også vejledere der skal vejlede kolleger, borgere og andre – programmets 

hensigt er at udvikle rollen som vejleder (formatdokumenter).  

Ifølge formgiverne er der tale om et generisk format, det vil sige af en sådan art, at det kan anvendes 

alment i vejlederuddannelser.   

Fremstillingen af formatets indhold foregår via kursets hjemmeside. Af case-beskrivelsen fremgår at 

teksterne og instruktionerne er udførlige og detaljerede, eksempelvis når der i opgaver eksempelvis 

skrives 

 Vi kan opfatte verden som et univers (en sandhed) eller multivers (mange sandheder). 

Her skal du tage udgangspunkt i multivers tankegangen og skrive min. 600 anslag om 

dine tanker og refleksioner i forbindelse med de to ”Pernille” videoer og hvordan du 

kan se disse tanker og refleksioner i forhold til din hverdagspraksis (fra kursets 

hjemmeside).  

Indholdsmæssigt er bestemte begreber, teorier og modeller fastlagt, eksempelvis Wacherhausens 

refleksion af 1. og 2. orden afsluttende med en henvisning til en vedlagt tekst, eller Joharis vindue 

som model for, hvad man skal være opmærksom på, når man rettet blikket mod sig selv i 

refleksionsprocesser. På hjemmesiden ledes kursisten trin for trin igennem aktiviteterne, og 

formatet fremstår således overordnet instruktivt og manual-agtigt, hvilket også skyldes selve det 

digitale medie. 

Refleksionerne er til eget brug og eventuelt til brug for den efterfølgende holdundervisning. Denne 

del af kurset har på den måde en mere åben ramme for refleksion og er ikke genstand for 

systematisk evaluering.  

Opsummerende har formatet en stærk rammesætning af både indhold og form, men med megen 

deltageraktivitet. Indholdselementerne er i bred forstand skåret til på forhånd og lagt ind i de 

enkelte sekvenser. Dette gælder både opgaver, tekster, begreber og litteratur.  Der er i 

formgivningen valgt kategorier, begreber og teorier til grund for de forskellige opgaver/aktiviteter og 

dermed bestemte forståelsesrammer for det at vejlede. Endvidere er de indholdsmæssige 

komponenter meget tæt forbundet med de enkelte aktiviteter. Deklarationen er derfor meget 

udførlig. Samme forhold gør, at det bliver meget vanskeligt at fravige indholdet i gennemførelsen, 

hvilket også er tilsigtet. Derved er der tale om en høj regulering.  

 

Videnskabsteori-formatet 
Formatet er ledelsesinitieret på strategisk niveau og har til formål at … udvikle en didaktisk metode 

til formidling af grundlæggende fagelementer…..(projektbeskrivelse). Opdraget bygger således på en 

forestilling om, at der kan tilvejebringes et fagligt indhold i videnskabsteori, som er fælles for en 

række forskellige uddannelser og som derved kan betragtes som værende kontekstuafhængigt.  

Med dette afsæt udvikler arbejdsgruppen på indholdssiden nogle lærematerialer og en tematisk 

struktur, som på et tidspunkt lægges ud på VIA Format-platformen med tilhørende beskrivelse. 

Formgiverne er bevidste om at materialet ikke er fuldt dækkende, idet  
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Der er kontekstafhængige tilpasninger alt efter uddannelse - de gule emnekasser i "Oversigt 

VT koncept", som er tænkt som traditionelle oplæg til holdet, og indholdet afpasses her alt 

efter hvad der passer bedst til uddannelsen.  

Formgiverne stiller derfor en drejebog i udsigt, hvor øvelser til hvert enkelt emne blive beskrevet 

nærmere: Hvordan udføres de på holdet? Hvilke materialer m.v. skal anvendes? Kilde???? 

I mødet med genanvenderne bliver det også klart, at der er et gab mellem de indholdselementer 

formatet tilbyder, til det der skal praktiseres med de studerende. Gabet angår ikke kun de 

studerendes forudsætninger, men også underviserne selv 

...for hvis jeg skal stå og præsentere det der, så bliver jeg presset…..altså virkelig presset. 

Det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt. Så har I tænkt, hvad det er vi skal opdateres på? 

(genanvendende underviser).  

Ved omorganiseringen i VIA E 18 indskrænkes formatet til kun at omhandle 

bygningskonstruktøruddannelsen, og drejebogen færdiggøres inden for denne kontekst, hvilket 

synes at være mere overkommeligt. Denne og det øvrige materiale gøres tilgængeligt for 

underviserne på platformen Itslearning. Om formålet med drejebogen skriver formgiverne nu i 

indledningen, at den  

…. skal ses som et opslagsværk, hvor du kan få gode råd til, hvordan du kan facilitere de 

øvelser og aktiviteter, du skal lave med de studerende som opfølgning på deres 

selvstudium.  

Som det ses af case-beskrivelsen er detaljeringsgraden i beskrivelsen samtidig relativt høj, hvorved 

drejebogen får inspirations-karakter. Hvorvidt drejebogen faktisk har udfyldt gabet mellem det 

teoretiske lærestof og de studerendes forudsætninger, henholdsvis undervisernes kompetencer, er 

uvist, da der endnu ikke findes data herom.  

Opsummerende har formatet fra begyndelsen haft fokus på et fælles obligatorisk fagligt indhold i 

videnskabsteorifaget. Drejebogen, der har skullet udfylde gabet mellem det fælles indhold og de 

enkelte undervisningskonteksters indhold, er forsøgt fuldført. Resultatet er blevet en relativ udførlig 

deklarering af studieaktiviteterne med deres dertil knyttede indhold, men nu som inspiration, noget 

man kan, men ikke nødvendigvis skal. Denne nedskrivning af autoritet i formatet i forhold til 

udgangspunktet, har muligvis sammenhæng med organisationsændringen, hvor forankringen på et 

strategisk ledelsesniveau er forsvundet. Videreførelsen af formgivningen inden for en snævrere 

kontekst, nemlig bygningskonstruktøruddannelsen, har formentlig ændret drejbogs-perspektivet og 

dets autoritative basis. Fra at være udmeldt med en høj regulering, ender formatet med en lav 

reguleringsgrad. 

 

Naturfagsformatet 
Formatet er tænkt som et svar på at tackle udfordringen med fællesfaglig naturfagsundervisning i 

læreruddannelsen. Den didaktiske ramme om formatet er Problem Baseret Læring (PBL). Som det 

ses af case-beskrivelsen fremstilles formatet gennem et forholdsvis stort antal beskrivelser og 

bestemmelser angående formål, mål, indhold, organisering, struktur, ressourcer m.m.: Dokumenter, 

der primært omhandler indholdselementer, er den valgte litteratur indeholdende tre tekster til 

udlevering. Derudover er der udarbejdet to Power Points. Den ene omhandler fællesfaglighed og 

samspil mellem fagene. Den anden omhandler principperne i PBL.  Begge Power points indeholder 

hver mellem 23 og 30 slides og fremlægger detaljeret teorier og modeller.  
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Indholdsdimensionen omtales også som aktiviteter, de studerende udfører, og produkter, der skal 

frembringes, som eksempelvis i opgaven om de fællesfaglige fokusområder, som beskrives detaljeret 

(se case-beskrivelse)  

Den høje detaljeringsgrad i beskrivelsen af denne type indholdselementer gør at forløbet kommer til 

umiddelbart at fremstå med en høj grad af styring fra undervisernes side over for de studerende. 

Alligevel slår PBL-princippet om deltagerstyringen igennem i momenter, hvilket rummer processer, 

hvor underviseren må agere frit ud fra hvad de studerende indholdsmæssigt fremkommer med. De 

involverede undervisere betragter selv formatet som detaljeret, idet 

… det var beskrevet ned i en detaljeringsgrad, som man normalt ikke ville gøre. Vi lavede jo 

nogle færdige dokumenter, hvor tanken var, at det her skulle kunne overtages af andre 

(underviser). 

Når formatet alligevel ikke opleves som en spændetrøje af modtagerne, skyldes det undervisernes 

store kendskab til hinanden og en fælles kultur.  Dette er muligvis også grunden til, at man ikke 

oplever formatet som meget autoritativt. 

jeg synes jo at det er fedt, når der er en masse legoklodser man kan bygge, hvis det bliver 

for færdigbygget, så mister det noget af det jeg søger…(genanvendende underviser). 

Indholdselementerne er angiveligt ikke limet sammen, men man kan sætte dem sammen forholdsvis 

frit, eksempelvis power points, hvor man 

 evt kan vælge at blænde ned for nogle af dem (genanvendende underviser)  

En underviser finder, at det omfangsrige materialet er en form for sikkerhed, for  

hvis folk ikke synes de kan bruge det, er der for mig at se ikke noget i vejen for at så dropper 

de det jo bare. Så det er jo ikke en spændetrøje. For mig at se, er det en bundniveau-

forsikring (genanvendende underviser). 

Det forhold at de meget detaljerede dele ikke opleves som kittet sammen i stramme sekvenser, men 

at man kan afvige og endog ”blænde ned for nogle af dem”, gør at reguleringen trækker mod den 

svage ende af skalaen.  

Opsummerende fremstår dette format med den mest udførlige deklareringsgrad på 

indholdsdimensionen, hvilket skyldes detaljeringen i materialet, især power points. Imidlertid 

afsendes og opleves materialet ikke som foreskrivende eller beordrende. Underviserne finder det 

legitimt at afvige fra det, og i stedet betragte det som bundniveauforsikrende. 

 

Opsummering af tema 1 
De fem formater udviser hver især deres egen kombination af deklaration og regulering i relation til 

indholdsdimensionen. Derved placerer de sig forskelligt i det kartesianske plan, som vist i fig.15. Det 

mest udførligt deklarerede og højst regulerede er Vejledningsformatet, som derfor placerer sig i 

kvadranten øverst til højre. Især det digitale design indskrænker genanvendernes 

translationsprocesser af indhold, hvilket derfor potentielt medfører den laveste kontekstsensitivitet. 

BUF-formatet rykker mere mod venstre og lidt nedad, da dette format udviser en enklere 

deklaration af indholdet og en lidt lavere regulering, især i kraft af en brutto-litteraturliste. Ellers gør 

harmoniseringsbestræbelsen, at formatet stadig placerer sig ret højt på reguleringsaksen.  

Makkerskabs-formatet kan placere sig i begge nederste kvadranter, idet det både kan fremvise en 
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enkel men også en udførlig delaration kombineret med en lav regulering. Videnskabsteori-formatet 

ender med langt smallere bukser end det oprindeligt var meningen, idet det kun nu gaber over kun 

én uddannelse. En drejebog er udarbejdet relativt detaljeret, men blev endeligt lanceret som et 

inspirationsmateriale, hvormed autoriteten i formatet nedskrives. Derfor placerer dette format sig i 

nederste højre kvadrant, dvs. relativ udførlig deklaration og relativ lav regulering. Det samme gør 

Naturfagsformatet, som udviser en udførlig deklaration og en lav regulering, vel at mærke når 

genanvenderne oplever sig selv som en del af det kollegafællesskab, der også har udviklet 

formaterne. Dermed oplever de ikke det ret udførlige format som foreskrivende, men som, 

byggeklodser man frit kan sætte sammen. Anvendes formatet derimod af genanvendere fjernt fra 

formatudviklerne synes formaterne at fremstå som mere handlingsforeskrivende.  

I et af rapportens afsluttende kapitel Begrebsudvikling vender vi tilbage til begreberne om 

deklaration og regulering og diskuterer dem i forhold til deres potentiale som teoriudvikling på 

området. 

 

Tema 2: Metode mellem manual og inspirationskatalog 
Temaet har fokus på rammesætning af metode i et format og spørger til, hvilken indflydelse 

rammesætningen har på muligheden for kontekstsensitiv undervisning for både underviser og 

studerende.  

Analysen viser, at udførlig deklaration og høj regulering af metode har betydning for mulighed for 

kontekstsensitivitet i undervisningen, men det er ikke entydigt. Indskrænkning af genanvenderens 

råderum gennem høj regulering og/eller udførlig deklaration i forhold til metode behøver ikke at  gå 

ud over kontekstsensitiv undervisning i et studenterperspektiv, dvs. sensitiviteten over for de 

studerendes forudsætninger og interesser. 

 

Studentercentrering, aktivering og ansvarliggørelse af studerende 
 I tre af casene indgår projekt og problemorienteret undervisning eller peer to peer undervisning, 

hvilket giver mulighed for kontekstsensitiv undervisning i et studenterperspektiv. 

Naturfagscasen er karakteriseret ved både en udførlig deklaration og en høj regulering, når det 

gælder metode.  Formatet veksler mellem formidlende undervisning og studentercentrerede 

processer. Formatet indeholder underviseroplæg og gruppearbejde med en såkaldt 

baggrundsrapport. De studerende skal selv vælge problemfelt, finde litteratur, skabe viden og vælge 

arbejdsprocesser. Dette skaber gode muligheder for at arbejde i forlængelse af nærmeste 

udviklingszone med indhold, der motiverer og er afstemt med den studerendes forudsætninger i 

øvrigt.  I den åbne opgaveformulering og i den tilknyttede vejledning er der rige muligheder for, at 

underviseren og den studerende selv kan tilgodese progression og kontinuitet i læreprocesserne, og 

der er opmærksomhed på aktivt selvstændigt arbejde og styrkelse af de studerendes autonomi.  

I formatbeskrivelsen står der bl.a. følgende 

Formatet omfatter:  

* Studieplan  

* Litteratur  
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* Beskrivelse af den gennemgående opgave i undervisningsforløbet inkl. afsluttende 

præsentationsform og evaluering  

* Beskrivelse af vejledningsfokus, henvendt til LIA-underviseren, anvendes i 3. 

skemaposition  

* Powerpoint præsentation til oplæg om fællesfaglig undervisning, formelle krav, vejledning 

m.m., anvendes i skemaposition 1  

* Powerpoint præsentation til oplæg om undervisningsformer i 

fællesfaglig/problemorienteret undervisning, anvendes i skemaposition 2 

 

Kvalitetskriterier som indgår i formatet:  

7. omfatter peer to peer feedback  

……. 

11. styrker de studerendes autonomi  

…….. 

12. styrker de studerendes aktive og selvstændige arbejde  

……… 

15. er projekt- og problemorienteret, så de studerendes nysgerrighed, undersøgelses-, 

analyse- og handlekompetencer styrkes  

Beskrivelsen angiver en indskrænkning af genanvenderens råderum, samtidig med at der lægges op 

til problemorienteret undervisning, der skal styrke de studerendes autonomi og selvstændighed.  

 

I BUF casen indledes formatbeskrivelsen med følgende 

Formatet består af en fælles teoretisk studieplan og afvikles i et forløb på 16 lektioner 

fordelt over:  

3 dages undervisning i 4 fastlagte temaer (fysisk fremmøde)  

1 studiedag med forventning om gruppevis bearbejdning af de foregående dages 

teoriundervisning  

1 fremlæggelsesdag, hvor der i grupper arbejdes peer to peer (fysisk fremmøde)   

 

I formatet understreges metodefriheden i gennemgang af teori. I selve undervisningen i de 4 temaer 

kan undervisningen tilrettelægges ud fra de studerende forudsætninger, da der netop ikke er en fast 

undervisningsmetode, der skal anvendes, hvilket informanterne i interviewene er glade for. En 

underviser siger f.eks.  

Men den der metodefrihed, der synes jeg faktisk, at vi har god mulighed for at tilpasse det 

til det enkelte hold. Hvordan vi bedst kan få det formidlet.  
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Når det gælder de studerendes studie- og fremlæggelsesdage er der tale om en stram 

rammesætning. Der er både en tale om høj regulering og en forholdsvis udførlig deklaration, hvilket 

betyder indskrænket råderum for underviserne og burde føre til mindre kontekstsensitivitet i 

forhold til de studerende. Men i og med, at der f.eks. i formatet gives mulighed for selvvalgt film i 

grupperne, åbnes der op for kontekstsensitivitet i forhold til de studerendes interesser inden for 

temaerne. I formatopgavebeskrivelsen står der  

Forslag til film som udgangspunkt for fordybelse. Andre film mulige hvis de inkluderer 

perspektiver fra børn, unge eller familier  

 

Også selve fremlæggelsesdagen giver mulighed for indflydelse på foki og translationer for de 

studerende. I formatets opgavebeskrivelse står der følgende 

Hensigten med fremlæggelsen fredag (i alt 4 lektioner): Videndeling  

Hver gruppe(medlem) har xx min. til fremlæggelse / drøftelse og opsamling i klyngen.  

Fremlæggelsen foregår i klynger med én eller to studerende fra hver gruppe, således at 

forskellige film/emner er repræsenteret i klyngen. Du skal derfor have forberedt:  

1. Maksimum 5 minutters referat fra filmen.  

2. En beskrivelse af gruppens konklusioner fra bearbejdning af punkt a-e.  

3. Hvordan du vil lægge op til fælles refleksioner i klyngen ud fra spørgsmål f, g, h og i.  

4. Du er ansvarlig for fastholdelse af væsentlige pointer fra refleksionen i klyngen, således 

at du kan give viden videre til din gruppe.  

5. Afslutte med 15-20 min. til opsamling i egen gruppe.  

 

Kravet om gruppearbejde kan i formatet ikke fraviges. Dette, samtidig med en rammesætning 

karakteriseret af både høj regulering og udførlig deklaration, kan betyde mindre kontekstsensitivitet 

i forhold til de studerende, selv om det er studentercentreret, f.eks. hvis de studerende ikke har 

forudsætningerne for at kunne indgå i og udføre gruppearbejdet. En forudsætning som 

genanvenderen er i stand til at vurdere, men som hun ikke har råderummet til at ændre på, hvis hun 

vurderer, at disse forudsætninger ikke er til stede, idet der er tale om et curriculært format initieret 

oppefra af ledelsen (både internt og eksterne i klinikken). Et format, der skal foregå på tværs af hold 

og på tværs af udbudssteder på samme tid. Dette kan i sidste ende betyde mindre 

kontekstsensitivitet i forhold til de studerende.  

Den case, der fremtræder mest kontekstsensitiv over for de studerende samtidig med en stærk 

rammesætning af metode er makkerskabsformatet. Metoden og organiseringen er her fint 

deklareret. Der er tale om en eksemplarisk metode og organisering af en flerfaglig helhedsorienteret 

caseundervisning, der har fokus på peer-undervisning i forskellige gruppekonstellationer. Formatet 

er i sin formgivning i høj grad instruktiv m.h.t. metode og organisering, her er der ikke mange 

muligheder for translationer eller råderum for genanvenderne, andet end at tidsrum, placering i 

kontekst og gruppekonstellationer kan ændres. 
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Til formatbeskrivelsen er følgende præsentationsslide tilknyttet: 

 

 Figur 16. Præsentationsslide 

Formatet kan tilpasses i forhold til varighed og placering samt inddragelse af forskellige fag, 

forskelligt antal af fag og af andre uddannelser. På trods af at casen er stærkt rammesat, det vil sige 

både har en høj regulering og er udførligt deklareret, så bliver casen kontekstsensitiv – ikke på valg 

af metode, men metoden gør, at formatet bliver konktekstsensitivt på alt andet. Det, der gør 

formatet mest sensitivt er, at formatet i høj grad lægger op til studenterinvolvering/ 

medbestemmelse, aktivering og ansvar for undervisningen. Der er tale om aktiverende undervisning 

med dialog mellem studerende, hvor tidligere erhvervet viden fra undervisning og praksis inddrages, 

og med dialog mellem studerende og undervisere. Der arbejdes med peer to peer undervisning, hvor 

de studerende bruger, repeterer, udvider og konsoliderer deres viden i forhold til en konkret 

case/tema og formidler det videre til medstuderende i et samspil / kombination af deres egen 

erkendelse og indsigt.  En studerende udtaler f.eks. 

…. da jeg opdagede at jeg skulle i psykologigruppen, tænkte jeg åååh nej, ”forråelsen!!! det 

har jeg ikke styr på! men det har gruppen lige givet mig.  

De studerende bliver de aktive formidlere og undervisere gennem peer to peerundervisning i 

matrixgrupper. Samtidig er der også tale om en form for underviserstyret formidling i metoden, i og 

med at underviseren har formuleret spørgsmål inden for eget fagligt felt, som de studerende skal 

bruge i analyse af en konkret case.  Spørgsmål, der både tager højde for bearbejdning af nyt stof og 

skaber sammenhæng med tidligere præsenteret stof og ved at underviserne til slut kan byde ind 

med evt. manglende faglige perspektiver og analyser i gruppe- peer to peer undervisningen. Dette 

gør også, at metoden bliver kontekstsensitiv i forhold til underviserne. En af underviserne siger 

så det der med at kunne vise i praksis, hvordan er det så at samarbejde med en, der ikke 

har samme faglighed som en selv, og så lade sig inspirere af det, så man ikke bare går 

derfra med ordene, men også får nogle billeder af, hvordan kan det se ud i praksis der 

her……..…Så jeg blev også optaget af det her med, eller det havde jeg i hvert fald ikke lige 
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hørt eller været opmærksom på, da vi var sammen, hvordan er det lige vi tænker det, når vi 

står der sammen i plenum, hvordan er det så, at vi spiller sammen. 

En anden 

Altså selve den der organisering, at de går ned og arbejder monofagligt med nogle ting, 

som de så bærer over i en tværfaglig kontekst, det er fast. Men der er ikke noget i vejen for 

at man til næste gang kan drøfte om vi kan demonstrere tværfaglighed i vores opfølgning 

på en eller anden måde. Jeg har overhovedet ikke selv tænkt tanken fra start, men nu er 

den tænkt og født, og derfor kan man sagtens sige, at det er den måde, vi prøver at udvikle 

det på til at gøre det endnu mere givende og spændende [underforstået både for 

underviserne og for de studerende]. 

I observationsnotaterne står følgende, hvilket også peger på kontekstsensitivitet i forhold til 

genanvenderne 

Observationsnotater Makkerskab 12.3. 19 

2 nye lærere (der skal til at prøve det for anden gang) og 2 erfarne lærere. Denne gang har 

de lavet lidt om i tekster og i spørgsmål. De har udviklet tidsplanen, fremlæggelsestiden er 

blevet længere og nu taler de om, at det måske kunne være en ide næste gang at tilføje 

workshoppen mere tid i det hele taget. 

Præsentationsseancen  -samme slide – genbrug.   

Der er blevet lavet lidt om på organiseringen. Hurtigt finder underviserne ud af, at der ikke 

er så stort et fremmøde, så der laves større grupper med to lærere på hver gruppe – senere 

i forløbet.    

Fokusspørgsmål er sat ind i itslearning. Underviserne uddyber spørgsmålene. Nogle har 

lavet lidt om på spørgsmålene. Og i forbindelse med psykologis spørgsmål, udleveres et 

bilag: ”skammens kompas” (der åbenbart er brugt i undervisningen op til denne workshop 

dag) [på denne måde tilpasses det konteksten]. I præsentation af spørgsmålene relaterer 

nogle af underviserne til den foregående undervisning.  

 

Formgivningen af materialet og den progression, der er tilrettelagt i gennemførelsen af programmet 

i casen Vejledningsformatet, er stærkt rammesat. Der er tale om udførlig deklaration og 

højregulering, i og med at det er et program, der skal gennemføres. Der er i formatbeskrivelsen 

anvisninger på, hvad genanvenderen skal gøre i sin undervisning, hvad angår at introducere og 

forberede de studerende på brugen af programmet, og der gives konkret anvisning med eksempler 

på, hvordan underviseren kan rammesætte og gennemføre opfølgning på et hold, hvor de 

studerende har gennemført programmet.  

I formatet er fokus på den studerendes selvstændige aktiviteter, men i denne case er der på trods af 

aktiverende undervisning ikke tale om kontekstsensitivitet i forhold til de studerende i og med, at 

der er tale om en form for gennemførsel af et it-baseret program som et selvstudie.  
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Opsummering af tema 2 
Stram rammesætning af et format kan betyde færre muligheder for fortolkninger for en given 

genanvender/underviser og for de studerende og dermed mindre grad af kontekstsensitivitet, men 

det behøver ikke at betyde det. På trods af stram rammesætning i forhold til metoder og 

organisering viser nogle af casene, at der er stor mulighed for sensitivitet specielt i forhold til de 

studerendes forudsætninger, interesser (vægtlægninger), indflydelse og translationer, hvis der er 

tale om metoder, organiseringer og aktiviteter, der er studentercentreret, aktiverende og som 

ansvarliggør de studerende f.eks. i forbindelse med formidling, og for underviseren hvis formatet 

f.eks. lægger op til gensidig dialog studerende og undervisere imellem. 

Samlet tegnes der et billede af, at der ikke er entydighed mht. kontekstsensitivitet og grad af 

deklaration og regulering i forhold til metode på formgivningsniveau.  Hvis dele af formatet inviterer 

til metoder, der er studentercenteret, aktiverende, og ansvarliggørende, kan det give det mulighed 

for sensitivitet i forhold til de studerendes forudsætninger, interesser og translationer, men det er 

ikke givet.  

 

Tema 3: Elementopbygning vs. integrativ opbygning 
Temaet undersøger i hvilken grad formatets udformning, enten som elementbasering eller integreret 

og lineært, har betydning for kontekstsensitiviteten. 

Spørgsmålet som besvares er, hvilken betydning formatets beskrivelse (regulering og deklarering) 

har for undervisernes mulighed for kontekstsensitivitet. 

Pointen er, at kontekstsensitiviteten for underviserne udfordres af en på forhånd gennemtænkt 

integration og kontinuitet – selvom det kan være kontekstsensitivt ift. de studerende, hvis der fx er 

studentercentrerede arbejdsformer. 

Formaternes linearitet kan derfor udfordre konktekstsensitiviteten. Det kommer til udtryk ved, at 

når formatet er udførligt beskrevet gennem en bestemt rækkefølge for aktiviteterne, så er det 

vanskeligt for genanvenderen at tilpasse undervisningen til en bestemt gruppe studerende. Disse 

forudbestemte fremgangsmåder ved planlægning og gennemførelse betyder, at hvis genanvenderen 

vil ændre et element i formatet, så skal der sandsynligvis ændres i flere dele af formatet. Det bliver 

således nødvendigt med det, som Røvik beskriver som tilføjelser og udeladelser i genanvendelsen af 

formatet. 

Den detaljerede beskrivelse af undervisningsaktiviteten udfordrer genanvendernes planlægning af 

undervisningen (analyse af undervisningssituation) og gennemførelse af undervisning ud fra 

formaterne i forhold til kontekstsensitiviteten. Dette til trods så ændrer genanvenderne, formaterne 

for at de kan tilpasse undervisningen til den gruppe studerende, de har her og nu. Genanvenderen i 

Vejlederformatet udtrykker det således 

Det er bestemt muligt at bruge formatet og tilpasse det, så det giver mening, det gør 

jeg i opstarten og vejleder i, hvordan man kan vægte at bruge de forskellige ting, så de 

ikke bare gør alt fra en ende af. 

En genanvender fra Naturfagsformatet peger ligeledes på, at kontekstsensitiviteten udfordres af et 

fint deklareret format med linearitet. Nedenstående citat viser, at det er vigtigt, at underviseren får 

mulighed for at justere og afkode, og dette bliver besværliggjort ved en linearitet.  
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Altså, hvor meget er du i stand til at sige, at jeg kan godt se at det slide vi snakker om, 

jeg har fundet min egen mening med den her slide, og er i stand til at redegøre for det. 

Hvis du ikke er nået derom bagved, så tror jeg da godt at din tyngde i talen bliver 

mindre og måske mærkbar mindre. At underviseren ”skal nå om bagved” forudsætter 

mulighed for at afkode og forstå, det delte. Så vi skal hele tiden justere til den 

bestemte gruppe, der er. 

En genanvender af VT formatet, som også delvis var involveret i formgivningsprocessen omtaler 

problemet med en eventuel høj regulering i forhold til modtagerkonteksten 

Ja, altså, hele den der terminologi, den måde der blev talt omkring videnskabsteori, 

synes jeg i hvert fald var et niveau, hvor jeg tænker, at hvis jeg skulle gå ud i klassen 

på et semester i uddannelsen og bruge det, så ville jeg simpelthen ikke ramme de 

studerende der, hvor de er.  

Ved en lav regulering og en grov deklarering af et format, altså at der ikke er en på forhånd fastlagt 

rækkefølge og indhold i formatet, tyder det på den anden side på, at det øger genanvenderens 

muligheden for at tilpasse formatet til de studerendes forudsætninger. I BUF-formatet er der tema 

1,2 3og 4. Temaerne kan dog lægges anderledes f.eks. 1,2,4 og 3, og der er ikke nogen fast metodisk 

tilgang til disse temaer.  Genanvender i BUF formatet lægger stor vægt på, at der sker en egen 

fortolkning 

Og de får jo ikke det samme, for vi er nogle forskellige mennesker, der fortolker 

forskelligt, og sætter vores præg på materialet. Det tænker jeg, Der står jo ikke at det 

(tema 1) skal kobles med folkesundheds videnskab, det står der faktisk ikke […] Det er 

jo mig, der synes det. 

Senere i udtrykker genanvenderen det på denne måde  

Jeg tror i starten var det meget vigtigt med rækkefølgen og tidspunkterne, og det er 

skredet lidt. Heldigvis. 

Ifølge Røvik (2016) kræver genanvendelse af et koncept, her formater, at konceptet er velbeskrevet, 

men også løsrevet fra den konkret situation, er dekontekstualiseret, for at kunne kontekstualiseres i 

en ny kontekst. Denne kontekstualisering kræver ifølge Røvik oversættelse fra den abstrakte 

beskrivelse af ideen til en praksis (rutiner, procedurer osv.), hvor ideen skal sættes ind i den nye 

kontekst. Det betyder, at der skal ske en modificeret translation. Genavenderen takler dette 

dilemma ved at tilrette formatet gennem tilføjelse (addition) og udeladelse (omission). Tilføjelsen 

sker blandt andet ved, at genanvenderen supplerer og derved kombinere elementer fra det delte 

format med elementer fra den genanvendende kontekst. Udeladelse sker ved at genanvenderen ser 

bort fra de elementer, der ikke passer ind i den modtagende kontekst. I relation til formattænkning 

kræver det at genanvenderen skal oversætte formatet til den nye praksis. Dette kræver 

translationskompetence. Det indikerer, at det er næsten umuligt at kopiere, når man oversætter 

praksis og ideer. Oversættelsen vil normalt føre til nye og unikke lokale versioner(Røvik, 2016). Hvis 

dette ikke sker, er der risiko for, at formatet ikke er kontekstsensitivt, hvis der er en høj deklarering 

og fin deklarering.  

 

Opsummering af tema 3 
Samlet set på tværs af disse cases, viser der sig et billede af, at både element- og integrativ 

opbygning af et undervisningsforløb vil kræve, at genanvenderen kontekstualiserer formatet, for at 
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det skal give mening for genanvenderen og de studerende. Den særlig udfordring  ved 

kontekstualisering ved en integrativ opbygning vil være, at det betyder en ændring i hele formatet, 

da de enkelte elementer er afhængige af hinanden. Genanvenderen står på den måde tilbage med at 

skulle udarbejde en radikal transformation for at det kan være kontekstsensitivt.  

 

Tema 4: Dialog og afstand mellem formgivere og genanvendere 
Temaet handler om hvilken betydning afstanden mellem afsender og modtager kan have for mulig 

genanvendelse og kontekstsensitiv undervisning, og om hvordan dialogen kan medvirke til 

kontekstsensitiv genanvendelse af formaterne i forhold til de pågældende institutionelle betingelser, 

de genanvendende undervisere og de pågældende studerendes forudsætninger. 

Omsætning og oversættelse af formater til nye kontekster tematiseres sammen med udveksling af 

viden mellem formgivere og genanvendere. Temaet peger på behov for dialog uanset grad af 

deklaration og uanset afstand mellem formgiver og anvender, hvis redidaktiseringen skal have 

potentiale til kontekstsensitiv undervisning. Dog viser en af casene - baseret på blended learning, at 

dette ikke altid behøves.  

 

Generaliseret underviserrolle, implicitte studerende, formel og uformel deling. 
I den følgende beskrivelse af temaet anvendes begreberne generaliseret underviserrolle og 

implicitte studerende og der skelnes mellem formelle og uformelle dialoger. 

Hvis afstanden mellem formgiver og genanvender er kort, f.eks. hvis der er tale om kolleger, der 

kender hinanden, arbejder inden for samme fagområde m.m., vil der være større chance for at både 

formgiver og genanvender i deres undervisning bygger på nogenlunde samme implicitte 

generaliseret underviserrolle med samme uddannelsesforståelse (Lunde Frederiksen et al. 2016) og 

implicitte studerende dvs. uudtalte forståelser af og forventninger til den studerende på 

uddannelsen (Ulriksen, 2004). Med andre ord er der større chance for, at man deler det samme 

værdigrundlag og uddannelsesforståelse (Lunde Frederiksen et al., 2016) (hvordan ser 

undervisningen ud, en passende undervisning i denne her type undervisningssituation, som en 

underviser i naturfags-casen udtaler). Dette kan give større mulighed for kontekstsensitivitet i 

genanvendelsen og burde betyde mindre grad af translation for genanvenderen. Formater burde her 

kunne åbne for større mulighed for kontekstsensitivitet både for undervisere og for de studerende 

uanset om formatet er udførligt eller enkelt deklareret og uanset høj eller lav regulering. 

En formel deling henviser til institutionaliseret og organiseret deling i formaliserede rammer som 

f.eks. på den konference, der har været, via den digitale delingsplatform og på rammesatte møder 

f.eks. på teammøder i relation til makkerskabsformatet. I modsætning til mere uformel deling, er det 

tilsyneladende nyt med mere formaliseret deling af undervisning med ukendte modtagere også på 

tværs af uddannelser. 

Den uformelle deling er heroverfor båret af undervisere og deres indbyrdes dialog. Uformel dialog er 

at betragte i al sin bredde som samtaler mellem kolleger på kontorer, i frokostpausen og på 

undervisernes eget initiativ. Den er netværksbaseret og foregår mellem kolleger, der kender 

hinanden. I naturfagsformatet uddybes fordelene ved at være tæt på, når der refereres til, at de 

delende undervisere har fælles historik, kendskab til hinandens uddannelsesforståelser, 

rammebetingelser og praksis.  
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Der er forskel på, hvor meget og hvor detaljeret formaterne deles i de forskellige dialoger. Den 

uformelle deling indebærer tilsyneladende en mere fri og uforpligtende deling, end formalisering af 

dialogen kan medvirke til. Dette giver ubegrænset mulighed for tilpasning, kontekstsensitivitet, 

radikal translation og transformation i omsætning af formatet. Formaliserede dialoger kunne tænkes 

at lægge op til mere detaljerede overleveringer, som dog ikke er i modsætning til kontekstsensitiv 

genanvendelse. 

 

Behov for formel og kvalificeret dialog 
Formel deling betragtes af formgiverne som mere krævende, specielt i den skriftlige form, 

hovedsageligt fordi… det er anderledes at skrive til en ukendt modtager (Naturfagsformatet). Ukendt 

er her forstået som en underviser uden for det samarbejdende team, uden for campus, men i 

samme uddannelse, med samme krav til modulet og på den måde også tæt på i en vis forstand. 

Konsekvensen heraf bliver i flere tilfælde mere detaljerede beskrivelser og udførlig deklaration, 

f.eks. hvor naturfagsformatet beskrives, så andre undervisere i samme tema/modul fra andre 

campussers læreruddannelser kan forstå mellemregningerne/meningen/tankerne bag.  

I naturfagsformatet ses en høj regulering og en udførlig deklaration både mht. indhold og metode. 

Rummet til underviserens intention, re-design og kontekstualisering er lille, hvilket kan lade sig gøre 

pga., at de helt overordnede holdninger og antagelser i store træk er de samme. Der er tale om 

samme uddannelse, samme faggruppe, kolleger der kender hinanden godt, har indsigt i hinandens 

viden og deler uddannelsesforståelse langt hen ad vejen. En beretter, at de har nogle fælles 

forståelser omkring undervisning og uddannelse. En informant siger følgende 

 Vi sidder på samme kontor, vi taler rigtig meget, og spiser frokost sammen hver 

dag. Og vi snakker rigtig meget om undervisning og hvordan vi har fælles 

erfaringer, vi har en lang historik.  

 

Derudover deles værdigrundlag og uddannelsesforståelser, som en af informanterne siger 

 

hvordan ser undervisningen ud, en passende undervisning i denne her type 

undervisningssituation. 

Naturfagsformatet er udarbejdet af de undervisere, der skal anvende det, men én er kommet til 

siden, og føler sig mere bundet af og forpligtet på at anvende det, som det er beskrevet.  

Genanvendelsen udfordres af et begrænset kendskab til formatet, trods dets udførlige deklaration, 

idet underviseren ikke har indsigt i tankerne bag og alle mellemregningerne. Ud fra sine egne 

erfaringer, siger underviseren generelt om deling 

…altså man kan ikke bare skulle finde formatet på en platform og selv gætte på, hvad 

meningen har været, men at man får chancen for at få den italesat af den person, der har 

kunnet strikke det sammen og se mening med det.  

Underviseren fortsætter med at fortælle, at netop involveringen muliggør translation og derigennem 

kontekstsensitiv anvendelse, når han siger  

Det er ikke det samme som at sige, at man automatisk overtager den mening, men den vil 

garanteret opleves som en hjælp til at forstå… 

På trods af den detaljerede beskrivelse, og på trods af at de konkrete anvendere er tæt på hinanden 

i naturfagsformatet efterspørger denne modtager af formatet en mere kvalificeret overlevering end 
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en uformel samtale, så han kan få en bedre forståelse af formatet. Dette ville en formalisering og 

rammesætning af dialogen kunne bidrage til. Sammenfattende står det klart, at formatets 

kontekstsensitivitet øges med dialog mellem parterne. Ligeledes giver dialogen mulighed for en 

oversættelse af formatet til de studerende og den institutionelle rammesætning, det skal anvendes i.  

Der er to eksempler på, at delingen af formatet ikke foregår gennem formaliseret dialog. 

Vejledningsformatet kan man tilgå og anvende digitalt, og til BUF-formatet er udarbejdet en 

studieplan, som alle skal anvende på et bestemt modul. I disse tilfælde må delingen af formatet 

antages i høj grad at foregå uformelt. Undervisere, vi har talt med, har opsøgt hinanden og talt 

uformelt om, hvordan de kan gribe undervisningen an. I de to tilfælde, hvor der ingen dialog er, er 

formaterne udførligt deklarerede og baseret på en tanke om, at de følges, som de er udformet - 

altså ikke umiddelbart sensitive over for konteksten.  

Deling og genanvendelse af formater, som ikke baseres på dialogisk udveksling forudsætter enten, at 

den genanvendende underviser i forvejen er fortrolig med det, som formatet baseres på (f.eks. i 

vejledningsformatet , der tilgås digitalt og hvor blended learning og simulation som koncepter en 

forudsætning) eller en meget detaljeret beskrivelse endda baseret på  implicit generaliserede 

underviserrolle og studerende (f.eks. som i naturfagsformatet, selvom det er rettet mod samme 

modul i en uddannelse). 

Alligevel hævdes det fra formgiveres side, at deling med ukendte modtagere stiller store krav til 

formatbeskrivelsen, og fra genanvendernes side at udførlig deklaration og høj regulering ikke er nok, 

der må også formaliseret dialog til.  

Makkerskabsformatet kan karakteriseres ved både at have tilknyttet formel og uformel dialog. Der 

er tale om deling mellem kolleger, der kender hinanden godt, men formatet kan også bruges af 

andre teams inden for samme uddannelser eller fremmede uddannelser. I formatet fremgår det, at 

der er tale om flere implicitte forståelser af f.eks.  undervisning og uddannelseskultur. Implicitte 

forståelser som kræver, at kolleger eller uddannelser langt fra evt. må translatere radikalt. Formatet 

er baseret på en uddannelsesforståelse og organisering, der er bygget op omkring samarbejde, 

teamarbejde, tværfaglig belysning af emner og helhedsforståelse af modulers tværfaglige temaer, 

hvilket også implicerer implicitte forståelser af lærerrolle og studerende. Specielt 

teamorganiseringen med fokus på tværfaglige temaer/moduler danner en formaliseret, organiseret, 

struktureret ramme for formel dialog. I teamet præsenteres makkerskabsformatet for nye 

medlemmer, formatet udvikles og tilpasses de konkrete studerende. Samtidig er der også tale om 

uformel dialog mellem andre teams og kolleger. Som sagt om makkerskabsformatet af en af 

formgiverne  

…fordi der er nogle mennesker, der går på tværs, så flyder det lidt frem og tilbage med 

ideer og viden omkring det her.. 

En logik i forhold til formatbeskrivelse kunne være, at stor afstand mellem afsender og modtager 

ville kræve et format, der var enkelt deklareret med lav regulering, således at modtager selv kunne 

tage højde for sin forståelse af studerende, underviserrolle, forståelse af uddannelse og 

undervisning, hvormed der ville være større mulighed for kontekstsensitivitet. Men der er tegn på, 

at formgiverne af formaterne anlægger en logik om, at afstand og ingen dialog forudsætter udførlig 

deklaration og dermed mindre kontekstsensitivitet. Til yderligere nuancering spores et ønske fra 

genanvenderne om en høj regulering og udførlig deklaration, f.eks. når der som i relation til BUF-

formatet efterlyses mere end blot inspiration. 
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I empirien ser det ud til, at modtagere eller genanvendere af et delt format i højere grad anvender 

formatet, som det er beskrevet uden synderlig translation, når man ikke har været involveret eller 

været i dialog med formgiverne, og at man derfor her efterlyser en mere detaljeret beskrivelse og 

angivelse af, hvordan undervisningen skal foregå. Dette må føre til mindre kontekstsensitiv 

undervisning både fra underviserens side og for de studerende og understreger behovet for dialog. 

Både i VT-formatet og i BUF-formatet udarbejdes studieplaner, som har karakter af curriculære 

beskrivelser. I BUF-formatet inden for samme uddannelse og inden for et helt specifikt område og i 

VT-formatet for et overordnet uddannelsesområde, Erhverv, inden for et overordnet tværgående 

tema, videnskabsteori, for alle uddannelserne. I begge tilfælde er der nedsat arbejdsgrupper, som 

hovedsageligt beskriver indhold i form af litteratur, der kan/skal anvendes. Disse 

indholdsbeskrivelser skal derefter ligge til grund for undervisningen på uddannelserne i bestemte 

moduler. Delingen foregår i begge cases med forholdsvis ukendte kolleger. 

Genanvendende undervisere i BUF-formatet er tilfreds med relativ lav regulering i forhold til 

metode, men forholder sig kritisk til, at man som underviser ikke skal bruge den litteratur, der 

foreslås i formatet. Formgiveren siger  

Nogle (genanvendere, der ikke har været med i udviklingen) har faktisk lavet en kritik på, at 

det har været inspiration, og så er det jo faktisk ikke så meget værd, fordi så skal man 

stadigvæk sidde og læse igennem og vælge noget ud. Så nogle har haft ønske om, at det 

skulle være endnu mere præcist, hvad det er for noget litteratur, og det er måske også det 

vi vil drøfte. 

De undervisere, der refereres til, efterspørger højere regulering i formatet i form af, at alle læser den 

samme litteratur. 

Den genanvende underviser stiller spørgsmålstegn ved, hvor ensartet undervisningen kan blive 

Altså det er ikke for at lette os, det er jo den der trang til harmonisering ikke. At vi kan sige, 

at de får det sammen i Horsens, Århus, Randers, Viborg og Holstebro. Det er den trang, vi 

sætter et flueben ved. Og de får jo ikke det samme, for vi er nogle forskellige mennesker, 

der fortolker forskelligt, og sætter vores præg på materialet. Det tænker je. Der står jo ikke, 

at det skal kobles med folkesundheds videnskab, det står der faktisk ikke. 

Genanvenderen er temmelig tilfreds med formatets udformning, det giver plads for 

kontekstsensitivitet for såvel undervisere som studerende 

Men det er jo ikke fordi det er anderledes end før, det tænker jeg ikke, det er. Vi prøver på 

at lægge det ind, som vi synes er vigtigt omkring sundhedsplejen. Jeg har selvfølgelig været 

nødt til at ændre lidt i litteraturen, og strukturen har jeg for de studerendes skyld prøvet på 

at lægge så det passer, så det står sådan nogenlunde i samme rækkefølge, så det ikke 

kommer plumpende mystisk ….så de også kan hitte rede… så det er tydeligt for dem, hvad 

er det de skal kunne, og hvad det er vi forventer af dem. Så de ikke siger, jamen der står 

ikke, og så gør Randi noget helt andet, for det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt. Men 

jeg prøver på at komme rundt omkring mine mærkesager, ikke. 

 

I VT-formatet har modtagerne ligesom i BUF-formatet ikke været involveret i udarbejdelse af 

formatet. I beskrivelsen af formatet blev det klart, at man måtte involvere de modtagende 

undervisere i udformningen af selve formatet, hvor de fremtidige genanvendere efterspurgte en 
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brobygning fra tekstmaterialet og anvendelsen heraf. Genanvendende undervisere (undervisere i 

forskellige uddannelser inden for erhverv) efterspørger mere uddybende og præcise beskrivelser af, 

hvordan de skal undervise. Man efterspørger en drejebog fordi oversættelsen til praksis er svær. 

Man ønsker således en udførlig deklarering, men ikke nødvendigvis en høj regulering. En af de 

undervisere, der har været med til at udarbejde formatet, mener, at modtagerne skulle have været 

inddraget fra starten, fordi man ikke kan levere et plug & play-format, og fordi undervisere har 

efterspurgt, at de blev involveret. 

Opsummering af tema 4 
Der tegner sig et billede af, at deling, der indbefatter dialog, kan øge kontekstsensitiviteten uanset 

afstand mellem formgiver og genanvender, og uanset om deklarationen er udførlig eller enkel. Stor 

afstand mellem formgiver og genanvender kan betyde et ønske om udførlig deklarering og høj 

regulering og af formel dialog fra genanvenders side. I det ene format baseret på blended learning 

og simulation har vi ikke empiri, der viser om dialog anses som forudsætning for øget 

kontekstsensitivitet.    

Nogle genanvendere på lang afstand fra formgiver har brug for viden om, hvad formgiveren har 

tænkt, hvad der rent praktisk og konkret skal foregå (et behov for udførlig deklaration af metode og 

indhold) samt viden om og indsigt i overvejelser, der ligger bag formatet, for dermed at kunne forstå 

formgivernes forståelse af studerende, undervisningsformer på uddannelsen og sammenhænge i 

formatet, i uddannelsen eller i et konkret fag. En forståelse som kan facilitere grader af translation 

for at opnå en større kontekstsensitivitet både i forhold til genanvenderen og de aktuelle 

studerende. Også selv med kort afstand mellem formgiver og genanvender opstår der et ønske om 

dialog med henblik på dybere forståelse af formatet for at gøre undervisningen mere 

konstekstsensitiv.   

Dette danner baggrund for en anbefaling af formaliserede dialoger om delt undervisning, både 

når parterne kender og ikke kender hinanden. Behovet synes dog størst, når kendskabet til hinanden 

er mindst og afstanden mellem parterne er størst, fordi der i disse tilfælde er behov for også at 

samtale om forståelser og præmisser, der er velkendte blandt kolleger med kendskab til hinanden og 

den kontekst formatet skal udmøntes i.  

 

Tema 5: Re-didaktisering og iterationer  
Pointer i analysen af dette tema er, at den genanvendende undervisers redidaktisering er en 

forudsætning for kontekstsensitiv genanvendelse af formater.  En anden pointe at den 

genanvendende undervisers gentagelse af undervisning og efterfølgende didaktiske refleksioner kan 

initiere et behov for ændring og udvikling af formatet (iterationer) med det formål at opretholde 

kontekstsensitivitet.  

Essensens i dette tema drejer sig om tilpasning af undervisning og videreudvikling af de oprindelige 

formater. Når undervisning bliver anvendt i nye sammenhænge og ikke kun af den, der selv har 

udarbejdet undervisningen, sker der en form for tilpasning eller forandring.    

Temaet undersøger den praktiske gennemførelse af undervisning, og hvilke ændringer, der gøres 

både før, under og efter undervisning. Analytisk er der tale om to niveauer af tilpasning, hvor første 

niveau er redidaktisering, som betegner underviserens tilpasning ved undervisningens 

gennemførelse, men hvor det originale materiale ikke ændres. Andet niveau er en iterativ udvikling, 

hvor refleksioner over gentagelser over samme forløb, eventuelt i dialog med kolleger, resulterer i 

ændring af det oprindelige materiale.  
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Temaet spørger til, hvilke motiver hos underviserne, der er i spil for disse ændringer. Justeringer, 

ændringer og udviklinger begribes ved at søge efter deres begrundelser, som de kommer til udtryk i 

det empiriske materiale. Det mest nærliggende er at tematisere underviserens begrundelser for 

tilpasning ved genanvendelse. Her kan der være tale om at justere undervisningen til en gruppe af 

studerende med disse studerendes forudsætninger taget i betragtning. Eller det kan være 

underviserens egne forudsætninger, der spiller en rolle, så underviseren tilpasser til egne valg og 

præferencer. Og der kan efter et antal genanvendelser af et materiale være et behov for at ændre 

eller forbedre på undervisningens materialitet, som det er beskrevet i formatet. Der er dermed flere 

samtidige, virksomme faktorer i spil, der bidrager til at forstå undervisning som et foranderligt 

fænomen.  

Temaet anvender begrebet redidaktisering om underviserens tilpasningspraksis ved genanvendelse 

af formatet. Præfikset re- angiver, at der er tale om noget allerede didaktiseret, som nu gen- eller 

omskabes. Redidaktisering som begreb stammer fra især læremiddelteori, hvor det defineres som  

… en handling, hvor en lærer laver om på en læremiddel og dets iboende didaktik for at få 

det til at stemme overens med sin egen didaktik og den sammenhæng det skal bruges i. 

(Skovmand & Illum Hansen, 2011).  

Undervisernes tilpasninger må forstås i forhold til de kontekstuelle betingelser, det vil sige, at 

ændringer altid er set i relation til noget andet. Motiver kan dermed adressere både studerende, 

undervisningen, situerede betingelser, og underviseren selv. 

Når undervisning beskrives, gives en form, deles og genanvendes af flere undervisere et antal gange, 

er det en antagelse, at der vil være både mulighed og behov for en udvikling. Undervisning evalueres 

og underkastes efterfølgende en kritisk revision – i Dales terminologi et K3 niveau(Dale, 1998) – hvor 

underviserne reflekterer over undervisning med henblik på udvikling af denne.  

For at belyse hvorvidt deling af undervisning kan initiere en udvikling, anvendes et begreb om 

iteration. Relevansen har at gøre med de gentagelser der forekommer, når undervisere bruger 

samme materiale flere gange. Iteration betyder netop gentagelse, og det undersøges, hvad disse 

flere gentagne gennemløb giver anledning til, i forhold til udvikling af undervisningens oprindelige 

form. Genstanden for iteration er det samlede forløb, det planlagte (formgivet materiale) ,det 

gennemførte og tilpassede forløb samt en vurdering af dette.  

Iterativ udvikling har begrebsligt sit ophav i design teori. Her er det bl.a. en grundtanke, at et 

gennemløb af en indsats, f.eks. undervisning, vurderes i lyset af en ide eller intention og det ønskede 

resultat. Gentagelse af indsatsen sker så med henblik på at justere næste iteration, så der er større 

overensstemmelse mellem intention, praksis og effekt (resultat). Iterativ proces eller udvikling 

kendes også fra Design-based research forskningstradition (Barab & Squire, 2004). Udvikling af 

undervisning følger her nogle faser; problemidentifikation, ny formgivning, afprøvning, analyse og 

forbedring af nyt design.   

 

Eksempler på re-didaktisering – tilpasning til konteksten 
I casen Naturfagsundervisning taler underviserne om behovet for at tilpasse formatet til de 

studerendes forudsætninger. Redidaktisering går her ud på at bearbejde powerpoints, planlægge 

med bestemte gruppering af studerende med samme faglige forudsætninger m.m. i 

planlægningsfasen, og tilpasning er også noget, der sker, imens der undervises. Det er den erfarne 

underviser, der har et repertoire at trække på, der i situationen kan erstatte elementer fra formatet 

med noget andet og mere velegnet. Den nytilkomne underviser har ikke denne mulighed i samme 

grad.  
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Og der er vi jo alle sammen professionelle og vi jonglerer med det, og så byder vi ind med 

de dele af repertoiret, som giver mening i situationen. Og så er det jo et eller andet sted, at 

når vi står med de forskellige grupper, så trækker vi på vores store repertoire, og så vælger 

vi de elementer ud, og så er det sådan, at man sidder med et vejledningspapir, og synes at 

det ikke lige var det der gav mening her, så vælger man bare et af de andre, ikke. 

Også underviserens egne forudsætninger er afsæt for en redidaktisering. Kriteriet er, at det skal 

opleves som noget, der giver mening  

Jeg har ikke noget problem i at overtage noget undervisning, som andre har lavet. Det 

eneste kriterie i det her er, at jeg kan se det meningsfulde i det. Og hvis jeg kan se, at her 

kan jeg egentlig gøre noget bedre på en anden måde, så skal der selvfølgelig også være 

frihed ved det.  

I casen Teoretisk studieplan for børn, unge og familie (BUF formatet) sker tilpasning ud fra den 

enkelte undervisers vurdering af, hvorvidt materialet er det mest aktuelle. Kriteriet er, at f.eks. 

forskningsartikler på et bestemt område skal være det nyeste materiale, som underviseren lader 

erstatte det, der angives i formatet. At der ændres på formatet ved genanvendelse, refererer 

således til, at noget indhold hurtigt forældes og bør erstattes af noget mere aktuelt materiale. Det er 

en individualiseret form for tilpasning, da det er den enkelte underviser, der træffer valget, og det 

giver ikke anledning til ny-formgivning af formatet. Den oprindelige form, undervisningen har, 

ændres ikke, men underviseren kan redidaktisere i den praktiske undervisning. Her kan der f.eks. 

vælges en anden og nyere litteratur 

Vi er forpligtet til som underviser at bruge nyeste viden, så det gør jeg bare. Så tro mod 

formater er jeg ikke, at jeg ikke tager noget ind, hvis jeg kan se, det er noget der giver nytte 

at tage ind lige her og nu, for ellers skal man jo være meget på forkant med sin 

undervisning.   

Underviserne lægger også vægt på at have en metodefrihed  

Men den der metodefrihed, der synes jeg faktisk, at vi har god mulighed for at tilpasse det 

til det enkelte hold. Hvordan vi bedst kan få det formidlet.  

 

Eksempel på iterativ udvikling – at det oprindelige format videreudvikles 
I casen Makkerskabsundervisning sker der en udvikling af formatet, idet der er en fortløbende dialog 

mellem underviserne angående den videre anvendelse af formatet. Dialogen befordrer ændringer i 

formatet, ud fra kriterier om aktualitet ved den case, formatet benytter, og hvorvidt litteratur 

ændres i forhold deres relevans og anvendelighed. Iterationer baseres på undervisernes erfaringer 

med hvert gennemløb, og disse erfaringer udveksles i dialoger, der resulterer i beslutninger om 

ændringer    

Vi starter ikke fra scratch, men vi starter med at overveje, hvordan gik det sidste gang? Er 

der brug for at tilpasse noget? Hvordan går det med timeinddeling og dagen? Er der nok tid 

til det ene og tid nok til det andet? Og hvad med opsamling til sidst? Fungerede det? Sådan 

nogle ting og også i forhold til, når man får nye undervisere ind, så kan det jo godt være at 

den ny ser den samme udsendelse og tænker, at det er noget helt andet der er interessant 

her. Så skal der selvfølgelig et andet tema på der. 
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I casen Simulation af vejledning er det underviserens vurdering af studerendes forskelligartede 

forudsætninger, der lægges til grund for beslutninger om en tilpasning. Dette sker ved at udlade 

dele, og lægge vægt på nogle særlige områder – der nævnes et behov for udvikling af en light 

udgave af formatet, der vil være lettere at gå til for nogle studerende 

Det er meget forskellige folk, der kommer på uddannelsen. Det er dermed også forskellige 

forudsætninger de studerende har, der kan være automekanikere og ingeniører og folk fra 

det pædagogiske område, og de har selvfølgelig forskellig tilgang til det at vejlede. 

I denne case har der i udviklingen af formatet været tilknyttet følgeforskning, med en tilgang om at 

undersøge og forbedre, gennem flere afprøvninger af formatet. Det er udviklerne selv, der 

gennemfører følgeforskningen, der retter sig mod brugernes oplevelser i forbindelse med afprøvning 

af formatet. Om formålet med forskningen hedder det   

 

Formålet var at prøve at se, hvad får de studerende ud af det her? Og hvordan spiller det 

med IT sammen med det at sætte sådan en refleksionsproces i gang? 

 

Tilbagemeldinger fra bl.a. spørgeskemaundersøgelser har resulteret i en ny formgivning  

 (…) det var i hvert fald svært for vores studerende at forstå. Så det blev gennemskrevet 

første gang til at vi prøvede at gøre det mere forståeligt.   

 

Casen Videnskabsteori er et eksempel på, at der kan blive stor afstand mellem formatet og den 

praksis, hvori det anvendes, hvis formgivningen ikke har sit udspring i en allerede kendt praksis, og 

hvis underviserne ikke har været involveret i udviklingen af det. Dette nødvendiggør en iterativ 

tilgang til den videre anvendelse af formatet, ved at man som underviser afprøver noget, revurderer 

og gentager i en forbedret version. Det er en pointe fra deltagerne i casen, at det netop er 

underviserne, der skal være involveret i alle led i processen, fra formgivning, til afprøvning og videre 

udvikling.  

 

Opsummering af tema 5 
Samlet tegnes der, set på tværs af disse cases, et billede af, at redidaktisering ved genanvendelse er 

uomgængelig. Men der er forskellige grader af tilpasning, og beslutning herom bestemmes af den 

enkelte underviser.  

Det iterative aspekt, i form af udvikling af undervisning på grundlag af didaktiske refleksioner, giver 

casene et forskelligt billede af. Det hører med til billedet, at der er spurgt ind til forløb, hvor det er 

første gang, forløbet afprøves. Alligevel er det et gennemgående træk ved analyserne, at der gives 

udtryk for, at undervisning aldrig er en fuldstændig gentagelse af det foregående forløb. Det er i 

flere cases en befordrende faktor, at der foreligger en materialitet, i kraft af den beskrivelse og 

formgivning, som undervisningen har. Det beskrevne design er således medierende for den dialog og 

det behov eller ønske om forbedring af kommende forløb, som undervisere måtte have. Dette må 

ses i kontrast til undervisning, der ikke er beskrevet eller delt med andre.  
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Tema 6: Positionering som ”genanvender” eller didaktiker 
Temaet undersøger, hvad det betyder for en genanvenders oplevelse af det at være underviser, sin 

position som underviser, at han/hun skal genanvende et format. 

Spørgsmålet er, hvorledes den genanvendende underviser bliver positioneret, og positionerer sig 

selv i den aktivitet.  

Pointen i temaet er, at det ser ud til, at der sker et skifte i opfattelsen af det at være underviser, fra 

at være formgivende underviser til at være genanvendende underviser. Mening, frihed og 

engagement er afgørende, hvordan de genanvendende undervisere føler sig positioneret. 

Spørgsmålet er om formaterne kan bidrage til, at de genanvendende undervisere oplever mulighed 

for at udvikle undervisningen og dem selv som undervisere, altså positioneret med nogle rettigheder 

og pligter, som betyder at fortællingen som underviser giver mening.  I casen fra Naturfag udtrykker 

den genanvendende undervisere det på denne måde…de formater, der kan udvide mit repertoire.., 

og påpeger, at de ikke skal være en ”tvangstrøje”. En kollega har et andet synspunkt, vil gerne 

overtage og genanvende, men også han vil kunne tilpasse undervisningen, så det giver mening. 

Det ser på den måde ud til, at meningstilskrivelsen til genanvendelsen er en vis grad af frihed til selv 

at kunne ændre i formatet, så det også give mening for underviseren i konteksten. En underviser i 

naturfagscasen siger det på denne måde .  

Jeg har ikke noget problem i at overtage noget undervisning, som andre har lavet.[…] 

Det eneste kriterie i det her er, at jeg kan se det meningsfulde i det. Det skal give 

mening, at man vil gøre det på sin egen måde. Så det har jeg ikke noget problem med. 

Van Langehove og Harre (1999, s.102) beskriver, at en position er et produkt af diskursive praksisser 

og eksisterer derfor ikke i adskillelse fra de menneskelige praksisser. Intentionelle handlinger 

udføres ifølge van Langenhove og Harré inden for en såkaldt lokal moralsk orden, dvs. et lokalt 

system af rettigheder og pligter.  

I genanvendelsen af formatet bliver det således et spørgsmål om, hvordan den genanvendende 

underviser oplever sig positioneret. Kan han/hun være autentisk, eller risikerer vedkommende at 

blive taget med bukserne nede, fordi han/hun ikke kan se meningen med formatet. Spørgsmålet blev 

også, hvilken position den genanvendes underviser blev tildelt – hvor meget kan og må den 

genanvende undervisere ændre i.   

Genanvendere lægger stor vægt på, at anvendelsen af formatet kræver, at det giver mening for 

dem, at de har en vis frihed til at rette formatet til, så det passer ind i deres egen logik og forståelse 

undervisningsaktiviteten. Genanvenderne taler om at kunne se det meningsfulde og dermed 

muligheden for at være engageret i undervisningen. F.eks. siger den genanvendende underviser i 

Vejlederformatet at  

Det er bestemt muligt at bruge formatet og tilpasse det, så det giver mening, det gør 

jeg i opstarten og vejleder i, hvordan man kan vægte at bruge de forskellige ting, så de 

ikke bare gør alt fra en ende af. 

 Genanvender i BUF casen siger det således  

Vi har heller ikke fælles powerpoint, eller sådan noget, det har jeg ikke set. Jeg har kun 

set fælles litteraturliste, Gud ske tak og lov for det. Men jeg prøver på at komme rundt 

omkring mine mærkesager, ikke.  
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I genanvendelsesprocessen af formatet vil oplevelsen, hos genanvenderen, af mening således være 

forskelligt, om hvor fint formatet er deklareret, og hvor højt reguleret det er. 

Den genanvendende undervisers engagement hænger meget sammen med, om vedkommende kan 

se meningen med formatet. En underviser i naturfagscasen udtrykker det på denne måde  

det var måske en meget god ide at personliggøre det mere selv. (…) der er selvfølgelig 

fare for, at det bliver meget instrumentelt, og de studerende ikke kan føle gnisten. 

Altså, når jeg underviser, så er det vigtigt, at man har den der gnist, og den der 

åbenhed og nysgerrighed sammen med de studerende. (…) Jamen, det er dels 

personligt, at de kan mærke, at man selv har en gnist, at man ikke bare står og laver 

papegøjesnak, men selvfølgelig også at inddrage de studerendes perspektiver.  

Genanvenderen i Vejlederformatet udtrykker på denne vis.  

Det er bestemt muligt at bruge formatet og tilpasse det, så det giver mening, det gør 

jeg i opstarten og vejleder i, hvordan man kan vægte at bruge de forskellige ting, så de 

ikke bare gør alt fra en ende af. 

Der ser ud til at ske en ændring af positioneringen, når den genanvendende underviser går fra at 

planlægge undervisningen til at gennemføre undervisningen. Der er forskellige rettigheder og pligter 

i positionen, om underviseren er formatudformeren eller genanvender. Formatudviklerne har pligt 

men også rettighed til didaktisk at udforme undervisningen, mens genanvenderens pligt er at 

genanvende formatet, men som genanvenderne påpeger, så har de også brug for nogle 

frihedsgrader til at tilpasse formatet, så det giver mening for genanvenderen, men også mening for 

de studerende, ellers vil engagementet forsvinde. 

Det er i planlægningen (K2) af undervisningen, at der er mulighed for at udvikle evne til at nytænke 

og udvikle sin undervisning. (Dale 1998, s. 65). Her bliver formgiveren tildelt en position, hvor 

vedkommende har rettigheder og pligter til at udforme, beskrive og udvikle undervisning, som kan 

genavendes af andre undervisere. Det betyder, at genanvenderen indtager en position, hvor 

vedkommende måske ikke får udviklet sin evne til nytænkning. Dale skriver om K2 niveauet, at det 

er her didaktikerne skaber kontinuitet og integration i de studerendes erfaringer (Dale 1998, s. 170).  

Dale beskriver det at arbejde sammen om planlægning og forberedelse er medvirkende til, at 

underviserne udvider deres repertoire af ideer og materiale. Det kan således se ud til, at der gennem 

genanvendelse af formater kan komme et skel mellem undervisere (K1) og didaktikere (K2), da 

genanvender ikke er med i planlægningen af undervisningen.   

Ligeledes beskriver Røvik ,(2016) at den gode oversættelse skal forstås som overførelse af mening, 

og kan føre til nye og unikke lokale versioner, men at denne oversættelse foregår i en kompleksitet 

af sprog, kultur, substans og system, og at gode oversættelser inddrager det hele. Ved høj regulering 

og fin deklarering kommer denne oversættelsesproces under pres, og dermed risikoen for at 

meningen, friheden og engagementet forsvinder. 

 

Opsummering af tema 6 
Sammenfattende på tværs af casene viser der sig et mønster, hvor genanvenderen bliver 

positioneret anderledes i forhold til formgiveren. Formgiveren bliver tildelt en position, hvor 

vedkommende har retligheder og pligter til at udforme, beskrive og udvikle undervisningen. Specielt 

ved formater, der har en høj regulering og fin deklarering kan genanvenderen opleve at få 
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reducerede rettigheder og flere pligter i forhold til at genanvende formatet. Dermed er der stor 

risiko for at meningen og engagement for de studerendes læring forvinder.   

 

Tema 7: Standardisering af indhold 
I casene er der forskellige måder at tænke indhold på, men fælles er, med undtagelse af 

Makkerskabsformatet, at det for genanvenderne fremtræder som en af formgiverne forudskikket 

læseplan, der reducerer kontekstsensitiviteten og mulighederne for at tage de aktuelle 

rammefaktorer, egne og de studerendes forudsætninger, ressourcer og præferencer i betragtning. 

Standardiseringen kommer til udtryk på forskellig vis, som et fælles fundamentum, som 

bundniveauforsikrende, som brede bukser og inspiration med mulighed for tilkobling og tilpasning. I 

et enkelt tilfælde (BUF-formatet) baseres et standardiseret indholdsvalg på en implicit logik om, at 

de studerendes forudsætninger efter endt undervisning ligeledes vil være standardiseret. Temaet 

repræsenterer et dilemma mellem en tidsbesparende forudskikket læseplan (i en curriculær, 

angelsaksisk tradition) og et kontekstsensitivt didaktisk indholdsvalg (i en kontinental didaktisk 

tradition).  

 

Dette tema stiller skarpt på den didaktiske indholdsdimension. I en didaktisk forståelsesramme 

refererer indholdskategorien til undervisningens materiale aspekt (Klafki, 2016), som kan begribes 

på flere niveauer (se fx Ting Graf, 2006). Fx kan man skelne mellem det i formatet intenderede 

indhold (hos den, der har formgivet formatet) eller sagen, det formelle indhold, som er beskrevet i 

formatet, det ekspliciterede indhold (som gøres til genstand for undervisningen) og det erfarede 

indhold (hos de studerende). I disse sondringer ligger muligheden for at identificere eventuelle 

forskelle - fx på det formelle indhold beskrevet i formatet, og det i undervisningens ekspliciterede. 

En bred forståelse af indholdskategorien refererer ikke blot til undervisningens materiale aspekt, 

men tillige til undervisningens formside (fx i tilfælde, hvor en særlig arbejdsform skal tilegnes). En 

sondring imellem disse kategorier er i didaktisk sammenhæng blot analytisk, og i didaktisk praksis er 

kategorierne indbyrdes afhængige, hvorfor det er utilstrækkeligt at tale om formgivning løsrevet fra 

indhold og omvendt. Indholdskategorien dækker da også noget forskelligt i formaterne: I 

Naturfagsformatet er der særlige begreber og lovstof, men også en tværfaglig problemorientering og 

undervisning, der udgør indholdet, mens det f.eks. i vejledningsformatet er måder at vejlede på, og i 

videnskabsteori-formatet eksempelvis videnskabsteoretiske positioner, der udgør indholdet.  

Når indholdsdimensionen kontrasteres med kontekstsensitivitet og de konkrete studerende, den 

pågældende underviser i de aktuelle rammer, bliver det nærliggende at fokusere på graden af 

standardisering, simpelt forstået som ensartet indhold for alle studerende forudbestemt i formatet.  

Tre af formaterne, Naturfagsformatet, Vejledningsformatet og Børn, unge og familieformatet (BUF), 

er medvirkende til, at de studerende, der præsenteres for formatet, præsenteres for det samme 

indhold. For de to sidstnævnte er det på tværs af udbudssteder.  

I BUF formatet er en stor del af begrundelsen for formatet, at sikre en ensartethed i den teoretiske 

undervisning. Formatet knytter an til en ensartet afvikling af et ´Klinisk Forudsætningskrav´17 baseret 

på antagelser om, at de studerende vil få mere ensartede forudsætninger, når de kommer ud i 

sundhedsplejen. Her fremtræder en underliggende logik om, at ensartet undervisning, i og med det 

samme indhold, betragtes som en vej til mere ensartede studenterforudsætninger, selv om en 

underviser udtaler, at hun ikke mener, at det gør den store forskel, om alle har været igennem 

                                                           
17 En opgave den studerende skal udarbejde. Denne skal godkendes før den studerende kan gå til semesterets 
prøve   
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præcist det samme. Der er gennemgående mål for læringsudbytte, fastlagt temaer, organisering, 

metode og en litteraturliste, hvorfra den anvendte litteratur skal vælges med henblik på at ensarte 

de studerendes teoretiske fundament. Formatet afvikles efter samme struktur på samme tid på 

tværs af VIA’s 6 udbudssteder. Dette aktualiserer Klafkis begreb om fundamentum, der henviser til, 

at et bestemt indhold gøres tilgængeligt med henblik på alle studerendes tilegnelse en for alle elever 

forpligtende basis” (Klafki, 2016, s. 221).  

Formatet på læreruddannelsen er kun anvendt på et udbudssted til de studerende, der har naturfag. 

Her anvender en underviser begrebet bundniveau-forsikring om et gennemarbejdet format, der 

baserer sig på en grundig afsøgning af den bedste viden, som stilles til rådighed. Han taler dermed 

også om en slags fundamentum i undervisningen, at man i formatet medtager noget bestemt 

indhold, som man så i det mindste kan præsentere de studerende for, men gør det ikke lig med, at 

dette nødvendigvis tilegnes af de studerende.  

I Videnskabsteoriformatet anvender en formgivende underviser metaforen brede bukser om et 

indholdsvalg, der er bredt nok til at tilgodese studerende fra forskellige uddannelser med forskellige 

forudsætninger. Dette får dog næsten den omvendte betydning end bundniveauforsikrende, for i 

formgivernes bestræbelse på at finde lærestof i videnskabsteori, som er generelt (bredt) nok, anses 

teksterne af de genavendende undervisere som abstrakte eller akademiske i forhold til 

uddannelsernes ret forskellige anvendelseskontekster. Derved oplever genanvenderne et 

indholdsmæssigt gab, som de efterfølgende selv skal lukke, for at de studerende kan koble teorien til 

deres opgaveløsninger. Dette er et eksempel på, at et standardiseret lærestof samtidig efterlader et 

rum, som ikke kun kan, men skal udfyldes af genanvenderne.  

Underviserne vender sig i flere tilfælde imod standardiseringen og forudbestemmelsen af 

indholdsvalget og anfører metodefrihed og autonomi som forudsætning for værdifuld anvendelse af 

formaterne. Relateret til naturfagsformater siger en underviser i den forbindelse 

. ..jeg synes jo at det er fedt, når der er en masse legoklodser man kan bygge, hvis det bliver 

for færdig bygget, så mister det noget af det jeg søger…,  

Og han fortsætter med at tale om, at autonomien hos en underviser er væsentligst i forbindelse med 

selve opbygningen af undervisningen. Heroverfor sætter han powerpoints som noget, der består af 

relativt detaljeret viden, men også i anvendelsen af dem, siger han, at 

Man. kan evt vælge at blænde ned for nogle af dem, at du kan vælge at gøre med det, hvad 

du vil, men som udgangspunkt er det nyttigt, at have den detaljerede version.  

Både arbejdsformer, rammesætning og indholdselementerne foretrækkes af naturfagsunderviserne 

som tilbud og åbne for valg. De foretrækker formater,der …skal være mindre styrende. Vi laver det 

som et repertoire, en liste af muligheder. Også underviserne, der har udviklet føromtalte BUF-format 

værdsætter, hvad de omtaler som metodefrihed, men henviser til andre, der har skullet genanvende 

formatet, som foretrækker præcisering af, hvad de skal bruge i undervisningen  

Nogle (genanvendere, der ikke har været med i udviklingen) har faktisk lavet en kritik på, at 

det har været inspiration, og så er det jo faktisk ikke så meget værd, fordi så skal man 

stadigvæk sidde og læse igennem og vælge noget ud. Så nogle har haft ønske om, at det 

skulle være endnu mere præcist, hvad det er for noget litteratur, og det er måske også det 

vi vil drøfte. 

Makkerskabsformatet på socialrådgiveruddannelsen efterlader en udstrakt frihed, idet underviserne 

selv kan afgøre, hvor mange kinesiske æsker, underviserne vælger at pakke op. Her er formen givet, 
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mens undervisningens indhold er op til de pågældende undervisere og dermed ubegrænset sensitivt 

i forhold til den pågældende kontekst.  

 

Opsummering af tema 7 
Opsamlende repræsenterer formater med et forhåndsdefineret indhold en begrænsning i dets 

kontekstsensitivitet derved, at de genanvendende underviseres og de aktuelle studerendes 

præferencer og forudsætninger ikke har indflydelse på indholdsvalget, og at dette ikke nødvendigvis 

er afstemt med de kontekstuelle rammebetingelser. Standardisering af det formelle indhold gøres i 

nogle udlægninger lig med en standardisering af det erfarede og tilegnede indhold ud fra en implicit 

logik om, at det indhold, der angives i formatet også er det, der undervises i og tilegnes, 

hvorigennem de studerendes forudsætninger ensartes. Denne logik er fundamentalt forskellig fra 

den didaktiske grundforståelse bag fordringen om kontekstsensitivitet, der netop baseres på, at 

undervisere, undervisning og studerendes forudsætninger altid er forskellige. Formater med et 

ensartet og forhåndsdefineret indhold repræsenterer en bevægelse mod en curriculær tilgang til 

undervisningen, som adskiller sig fra en kontinental tradition, hvor det er op til underviseren at 

foretage et didaktisk indholdsvalg og lægge planer for indfrielse af intentionen bag undervisningen i 

overensstemmelse med potentialet hos den studerende som pædagogisk subjekt   

Thus Didaktik gives to each and every teacher the reflective task both of discerning what 

formative value is available for his or her students in this or that element of the Lehrplan 

and of developing his or her own teaching plans to instantiate those values (Westbury et 

al., 2000, s. 32)   

                      

Tema 8: Tidsforbrug og tidsbesparelse  
En tematisering med fokus på tid drejer sig om, hvorvidt og hvordan underviserne oplever, at 

formgivning og genanvendelse af delt materiale giver en fordel i forhold til den tid, en underviser 

ellers ville brug på forberedelse.  

Pointen i analysen på tværs af de fem cases er, at svaret er et både-og, idet der er forhold, der gør 

genanvendelse både tidsbesparende men samtidig tidskrævende.  

Temaet spørger til undervisernes forbrug af tid, i forbindelse med undervisningsformater. Analysen 

refererer her til et kvantitativt og rationelt perspektiv – hypotesen er, at der spares tid ved at samme 

undervisning bruges af flere. Et allerede planlagt forløb antages at kunne bruges med en mindre tid 

til egen forberedelse. Rationaliseringsperspektivet bliver dog udfordret at analysen af, hvad der 

opleves tidskrævende – her er hypotesen, at formgivning, deling og genanvendelse af god 

undervisning kræver tid. Perspektivet har dermed et kvalitativt sigte.  

Når undervisere skal beskrive undervisningen, kræver det tid. Hvor planlægning af undervisning for 

den enkelte underviser ikke nødvendigvis er forbundet med skriftlighed, bliver den nødvendig i et 

format for en eksplicitering af undervisningens elementer og sammenhæng. En proces med at 

beskrive undervisning indebærer en sprogliggørelse, hvor praktisk undervisning gives en abstrakt 

repræsentationsform. En kompleks og kommunikativ praksis, som undervisning ofte er, bliver i 

formgivning repræsenteret af f.eks. beskrivelser, instruktioner, billeder og tekster, samt en manual 

for, hvordan de tænkes anvendt. En proces, der foregår i samarbejde mellem flere undervisere i en 

forhandling er tidskrævende, når der både indgår begrundelser, beslutninger og valg af form. Ved 

genanvendelse af en underviser, der ikke har formgivet, kræver det igen tid at sætte sig ind i stoffet.  
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I Naturfags casen har formgiverne brugt lang tid på beskrivelser af formål, indhold, opgaver m.m. 

med henblik på, at det skal kunne overtages af andre. Det medfører en unødvendig detaljeringsgrad  

… det var beskrevet ned i en detaljeringsgrad, som man normalt ikke ville gøre. Vi lavede jo 

nogle færdige dokumenter, hvor tanken var, at det her skulle kunne overtages af andre.  

Det tager også tid at beskrive en fremgangsmåde for den, der skal bruge materialet –en vejledning 

der kræver tid at udforme, og som ikke normalt er nødvendig  

En tekst om også, hvad er det det handler om det her. Det gør man jo ikke, når man selv 

laver undervisning. 

Men også det er beskrevetfor at andre kunne forstå, hvorfor vi havde gjort som vi gjorde. 

Undervisere, der ikke selv har udarbejdet materiale, må bruge lang tid på forberedelse, blandt andet 

ved at tilpasse powerpoints. Der bruges mere tid på første gennemløb, fordi alt er nyt, mens det er 

tidsbesparende at genbruge og gentage undervisning i de efterfølgende gennemløb. Den tid der 

spares ved genanvendelse, ender dog ikke som ren rutine, men kan mere ses som en mulighed for 

didaktisk udvikling. At der ikke skal bruges så meget tid på den konkrete planlægning giver potentielt 

tid til at reflektere over gennemførelsen.  

I Makkerskabscasen har underviserne efter fem gennemførelser stadig brug for dialog inden næste 

gennemløb. Den sparede tid til forberedelse bruger underviserne tid på at forfine og udvikle 

formatet, og tidsfaktoren kan dermed siges at udgøre et betingelsesmoment for didaktisk udvikling. 

Nye kolleger der anvender et format kan spare tid ved i første omgang at overtage og anvende et 

format, uden tilpasning, en reproducerende translation (case makkerskabsundervisning). Når 

formatet gentages, kan der ske en modificering.   

I BUF casen ses et rationaliseringsperspektiv, som antages at være en tidsbesparende faktor i en lidt 

større målestok. Det er ikke den enkelte underviser, der sparer tid, men derimod uddannelsens 

udbudssteder imellem. Dette begrundes med et ønske om ensartning, så den undervisning, der 

praktiseres i uddannelsen, antager en standard eller ensartethed, så studerende har gennemført 

samme undervisning, uanset på hvilken uddannelse, forløbet er gennemført.  

I Vejlednings casen er tidsfaktoren betydelig på flere niveauer. Der er dels lagt meget tid i 

udviklingen af det digitale design, der samlet set udgør en færdig pakke. Det omfattende design 

indebærer produktion af video, opgaver, beskrivelse af fremgangsmåder m.m. i en detaljeret 

beskrivelse, der sigter på at gøre det bredt anvendeligt.  

Konceptet gør det muligt for en underviser at anvende det med en minimal forberedelsestid, da 

designet er rettet mod studerendes eget arbejde med materialet. Underviseren sparer så at sige 

undervisningstid, da studerende tænkes at tilegne sig viden og færdigheder ved at arbejde selv.  

 

Opsummering af tema 8 
At arbejde med formater i undervisning synes i de 5 cases at være både tidskrævende og – 

besparende. Der er på tidspunktet for undersøgelsen kun spæde rutiner i fælles udvikling af 

undervisning. Der er derfor brug for tid til samtidig udvikling af indholdet og måder at gøre det på.  

I spændfeltet mellem rationalisering og kvalitet, tyder eksemplerne på et både – og: Formater kan i 

visse tilfælde spare forberedelsestid for underviserne, ved genanvendelse af et materiale. Omvendt 

er der i analysen af cases tegn på, at en delingspraksis flytter tidsforbruget, så det er noget andet 

end sædvanligt, der bruges tid på. Her er det især translationsprocessen, men også den nødvendige 

dialog ved deling og viderebearbejdning, der kræver tid. 
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Delkonklusion på case-undersøgelse 
Som det er fremgået, er casestudierne analyseret helt tæt for i didaktisk perspektiv at identificere 

temaer, der kan bidrage til at forstå og udfolde betydningen af formgivning, deling og genanvendelse 

af formater – for en udviklingsbaseret og kontekstsensitiv didaktisk praksis.  

Ikke overraskende repræsenterer flere af de fremdrevne temaer modsætningsfyldte forhold, som 

opstår, når anvendelsen af formater forholdes med udviklingsbasering og kontekstsensitivitet. 

Fundene og dilemmaerne opsummeres kort i det følgende: 

Indhold mellem manual og inspirationskatalog: Når formaterne bidrager med indhold, er det 

nødvendigt med betydelige indholds-ressourcer, for at den genanvendende underviser kan 

translatere indholdet til den modtagende kontekst. På den anden side skal ressourcerne efterlade et 

råderum, der af genanvenderne opleves didaktisk produktivt. Dilemmaet kommer til syne igennem 

graden af deklaration og regulering, der afgør i hvilken grad der er tale om manualiseret indhold 

eller et inspirationskatalog. 

Metode mellem manual og inspirationskatalog: Også undervisningens formside og metode kan 

manualiseres eller være til inspiration. Udførlig deklaration og høj regulering på dette område 

reducerer muligheden for en kontekstsensitiv praksis, der kan oversættes til og afstemmes med de 

gældende institutionelle rammer, underviserens og de studerendes forudsætninger. Dog reduceres 

sensitiviteten i forhold til de studerendes forudsætninger og potentialer ikke i de tilfælde, hvor der 

metodisk lægges op til studentercentrerede arbejds- og læringsprocesser. 

Elementopbygning vs. Integrativ opbygning: Dette tema repræsenterer et dilemma mellem 

enkeltstående didaktiske elementer over for en på forhånd tænkt integration, linearitet og 

kontinuitet i didaktiske beslutninger og undervisningen. Sidstnævnte indebærer en udførlig 

deklaration og en høj regulering. Dette udfordrer genanvendernes planlægning af undervisningen og 

gennemførelse af undervisning ud fra formaterne i forhold til kontekstsensitiviteten. 

Dialog og afstand mellem formgivere og genanvendere: At formgive, dele og genanvende formater 

fordrer involvering og dialog mellem formgivere og genanvendere – både af hensyn til en 

translaterbar formgivning, en kontekstsensitiv genanvendelse og mulighed for løbende udvikling.  

Redidaktisering og iterationer: Det er en forudsætning for kontekstsensitiv genanvendelse, at 

formatet redidaktiseres. Gentagen anvendelse af formatet med efterfølgende didaktiske refleksioner 

kan danne baggrund for og initiere ændring og kontekstsensitiv tilpasning af formatet.  

Positionering som genanvender eller didaktiker: Det er nærliggende for de genanvendende 

undervisere at føle sig positioneret ikke som didaktikere men som genanvendere af andres formater. 

Mening, frihed og engagement er væsentlige barometre for, hvordan de genanvendende underviser 

oplever sig positioneret.  

Standardisering af indhold: De genanvendende undervisere oplever formaterne som en 

forudskikket læseplan, der standardiserer, reducerer kontekstsensitiviteten og mulighederne for at 

tage de aktuelle rammefaktorer, egne og de studerendes forudsætninger, ressourcer og 

præferencer i betragtning.  

Tidsforbrug og tidsbesparelse: Tidsforbruget antages i VIA’s strategiske satsning at kunne reduceres 

ved brug af formater, men præmissen om kontekstsensitiv praksis forudsætter, at der bruges tid på 

genanvendelig formgivning, deling gennem dialog og involvering samt redidaktisering og 
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kontekstualisering i genanvendelsen og udviklingen af formater. 

 

Temaerne om nødvendig dialog og involvering samt redidaktisering og iterationer udpeger ikke i sig 

selv dilemmaer, men er snarere fund, som understreger helt nødvendige betingelser og 

forudsætninger for en kontekstsensitiv praksis, i fald der arbejdes med formater. Omsat til 

anbefalinger fremgår det af temaerne, at:  

• Involvering af alle parter i delingsprocessen og dialog mellem formgivere og genanvendere er en 

forudsætning for, at formaterne kan oversættes og anvendes med sensitivitet i den modtagende 

kontekst. Denne dialog kan både være uformel, men bør også understøttes af formaliserede 

møder mellem undervisere.  

• Redidaktisering er et udtryk for en oversættelse til den kontekst, som formatet skal 

genanvendes i. Der må reguleres på en måde, så der gives rum (og lov) til løbende afprøvninger, 

tilpasninger og ændringer af formatet, så det kan didaktiseres i forhold til den modtagende 

kontekst. 

 

Samlet konklusion 
De forudgående delkonklusioner danner baggrund for følgende sammenfatning:  

Projektets inddragelse af translations- og videndelingsteori har bibragt en præmis om, at sociale 

praksisser, som formatprocesser udgør, ikke kan flyttes fra et sted til et andet i et 1:1- forhold. I 

deling af formater vil der altid skulle finde oversættelser sted og dermed ændrede forståelser og 

praksisser. Røviks teori om translationer mellem afsender og modtager udgør en central 

forståelsesramme for oversættelserne mellem kontekster. Begreberne om dekontekstualisering og 

efterfølgende kontekstualisering understreger netop den kontekstuelle betydning i formatprocesser 

og giver betydning til den analytiske opdeling i tre faser; formgivning, deling og genanvendelse, 

igennem hvilke VIA’s formater er beskrevet. På dette grundlag har vi illustreret et kontinuum mellem 

reproducerende og radikal translation. Uanset placering på kontinuet er der dog altid tale om et 

oversættelsesarbejde, som afhænger af grundige undersøgelser af såvel den afgivende som 

modtagende kontekst. I dette teoretiske lys er den primære udfordring med udvikling af 

kontekstsensitive formater for undervisning at tilvejebringe et råderum for translationsprocesser, 

der muliggør så stor tilpasning til modtagerkonteksten som muligt. 

I forlængelse af det teoretiske forstudie blev delundersøgelsen af aktuelle prøvehandlinger iværksat. 

Denne havde fokus på formgivningen og blev udført som et dokumentstudie. Dette viste store 

forskelle i måder at beskrive prøvehandlinger på både angående hensigt, metode og indhold. Et 

gennemgående træk var, at formatbeskrivelserne var svære at forstå for udefra kommende på grund 

af en grundlæggende underforståethed, der prægede beskrivelserne. Dette kan muligvis føres 

tilbage til konceptet, som prøvehandlingerne/ formaterne skulle beskrives inden for, hvilket mest 

lagde op til at beskrive metoder, organisering og besparelsespotentiale og i mindre grad 

underliggende didaktiske ideer og principper. 

Efter studiet af prøvehandlinger gennemførtes delundersøgelsen af undervisernes aktuelle 

delingspraksis. De otte underviserinterviews afdækkede en række nøgletemaer:  

Autenticitet er vigtig at opnå og bevare. Heri ligger at være ægte og kunne stå inde for 

undervisningen. Derfor er tillid til den eller de undervisere, man modtager eller overtager 

undervisningsmateriale fra, vigtig. For yngre undervisere, hvor det at undervise i særlig grad opleves 
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som en faglig og didaktisk udviklingsproces synes tillidsbåndet at være særlig vigtigt. Her læner man 

sig helst op ad erfarne kolleger.  

I forhold til den analytiske grundfigur, formgivning, deling og genanvendelse, har 

interviewundersøgelsen givet anledning til nogle yderligere differentieringer.  

I forhold til formgivningen af et format kan det være en analytisk pointe at skelne mellem materielle 

og immaterielle objekter. Materialer som eks. Power Points, opgaver, o. lign. formidler i sig selv 

meget af et formats indhold, især de faglige komponenter. Udfordringerne ligger imidlertid i det 

immaterielle. Det vil sige tankerne bagved, og som oftest ikke er udtrykt i de materielle objekter. 

Dialog med formgiveren om de bagvedliggende ideer bliver derfor helt afgørende i en efterfølgende 

delingsproces. 

Tid får en særlig betydning som ressource, fordi tidsforbruget trækker i to forskellige retninger. På 

den ene er side kan der være tid at spare for underviseren ved at overtage andres 

undervisningsmateriale. På den anden side kan tidsforbruget vokse ved at underviseren skal tilpasse 

et format til egen kontekst i stedet for at opbygge det selv fra bunden. Deling er altså både 

tidskrævende og tidsbesparende! Afgørende bliver formentlig at kunne nå til punktet, hvor 

translationsprocesserne opleves mere tidsbesparende end et forberedelsesarbejde fra bunden. 

Interviewundersøgelse viser, at en delingskultur skal rumme et dobbelt potentiale. Dels skal den 

stimulere et kollegialt fællesskab om undervisning, der kan åbne for de dialoger, der kvalificerer 

dekontekstualisering og kontekstualisering. Dels skal den også rumme en høj grad af individualitet, 

hvor den enkelte underviser får et didaktisk råderum, som kan bidrage til at bevare 

underviserautenticitet for den enkelte. 

I den afsluttende case-undersøgelse blev fem udvalgte formater undersøgt i dybden, hvor mange af 

temaerne fra de foregående studier kunne genfindes, men blev yderligere nuanceret. Især bliver en 

række dilemmaer tydeligere, hvilke vi har sammenfattet som et spænd ”mellem manual og 

inspirationskatalog”. Dette spænd har vi yderligere elaboreret gennem begreberne deklaration og 

regulering, som uddybes i det perspektiverende afsnit. Både hvad angår undervisningens indhold, 

metode og organisering gælder, at formgivningen i en formatproces kan være stramt eller løst 

rammesat. En løs rammesætning har enkel deklaration og lav regulering. En sådan vil efterlade et 

relativt stort didaktisk råderum til translation hos modtageren; men translationen, med de 

ressourcer denne kræver, vil til gengæld også være en nødvendighed for den modtagende 

underviser at levere. Omvendt vil en stram rammesætning, dvs. en udførlig deklaration og høj 

regulering, efterlade et relativt lille didaktisk råderum med mindre mulighed for kontekstualisering 

til modtageren, men til gengæld vil formatet rumme mange potentielle ressourcer i form af 

beskrivelser, materialer, opgaver, planer mv. Et vigtigt fund her er dog, at stram rammesætning ikke 

altid medfører mindre kontekstsensitivitet. Nogle af casene viser, at der på trods af stram 

rammesætning af formatet stadig er stor mulighed for sensitivitet specielt i forhold til de 

studerendes forudsætninger, interesser og præferencer. Dette gælder, hvor formatet rammesætter 

en udpræget studentercentreret pædagogik, der aktiverer og ansvarliggør de studerende, f.eks. hvis 

formatet lægger op til gensidig dialog studerende og undervisere imellem.  

Case-undersøgelsen viser også en problematik om elementopbygning versus integrativ opbygning. 

Denne omhandler et modforhold mellem en formgivning bestående af enkeltstående didaktisk 

anvendelige elementer over for en på forhånd tænkt integration. Førstnævnte giver en fleksibilitet i 

genanvendelsen, dog med risiko for fragmentering, mens sidstnævnte integration repræsenterer 
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linearitet og kontinuitet, hvilket dermed indebærer en mere udførlig deklaration og en høj 

regulering, som til gengæld udfordrer kontekstsensitiv praksis. 

Endvidere har case-undersøgelsen understreget, at en kontekstsensitiv genanvendelse fordrer både 

tilstedeværelsen af et didaktisk råderum, og at dette udnyttes i translationsprocessen til re-

didaktisering, hvorfor den genanvendende undervisers position fordrer, at denne tilkendes retten til 

at være didaktiker. Gentagne redidaktiseringer, med de refleksioner det bringer med sig, kan også 

være det, som giver anledning til at foretage planlagte iterationer og evt. deraf at initiere ændringer 

eller tilpasninger af formatet og som sådan at kvalificere det på sigt. I modsat fald risikerer formater 

at fryse fast i en bestem form og gradvist miste appel til genanvendere. Omsat til anbefalinger vil 

dette pege på vigtigheden af, at alle parter, dvs. formgivere og genanvendere, involveres i 

delingsprocessen, idet en succesfuld re-didaktisering er afhængig af en frugtbar dialog mellem 

formgivere og genanvendere.  

 

Uddybninger og perspektiveringer 
I dette afsluttende afsnit fokuseres på nogle af rapportens væsentligste problemstillinger i forhold til 

den undren og spørgen, der indeholdes i undersøgelsens forskningsspørgsmål med henblik på 

yderligere uddybning og teoretisk perspektivering af disse. I det følgende bringes disse i hvert sit 

underafsnit.  

 

Begrebsudvikling  
I forbindelse med case-analyserne, som er rapportens hoveddel, er nøglebegreberne deklaration og 

regulering udviklet og anvendt som et analytisk begrebspar. I dette afsluttende kapitel diskuterer vi 

begrebernes styrke og udstrækning, dels som analyseredskab og dels som begrebsudvikling i forhold 

til andre beslægtede teoridannelser på området. 

De to begreber ´deklaration´ og ´regulering´ udgør tilsammen, hvad vi også i rapporten har kaldt for 

formaternes ´rammesætning ´. Udførlig deklaration og høj regulering er et udtryk for ´stram 

rammesætning´ af et format, mens enkelt deklaration og lav regulering udtrykker ´løs 

rammesætning´.  Dette begreb må ikke forveksles med Basil Bernsteins ret udbredte 

rammesætningsbegreb, som vedrører selve undervisningens form (Bernstein 2000). Denne bliver 

ganske vist bestemt i et format, men formgivningens rammesætning udtrykker grader af frihed og 

tvang for genanvendere, samt hvilke typer af engagement, der fordres. Formaters rammesætning 

bliver derved et meta-niveau i forhold til undervisnings-rammesætningen. En undervisning kan være 

svagt rammesat, eksempelvis i form af deltagerstyret projektarbejde, men som format kan det være 

stramt rammesat over for genanvenderne. Denne distinktion er vigtig. 

Som to krydsende kontinua danner de to begreber et kartesiansk plan, som er anvendt i 

caseanalyserne. Kombinationer af deklaration og regulering er blevet vurderet for hver case, men vi 

har undladt her at angive en fast placering af hver case i planet, da dette trods alt vil være for 

unuanceret uden uddybende forklaringer.  
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Fig. 17. Deklarations- og reguleringsplanet – Et udtryk for formaters rammesætning. 

 

I forbindelse med udviklingen af ´deklaration ´og ´regulering´ som analytiske begreber, var det 

nærliggende at overveje ´granularitet´ som betegnelse for, hvilke og hvor mange enkeltdele 

undervisningen blev opdelt i via formgivningen og ikke mindst afhængigheden mellem delene. Især 

inden for e-learnings- og blended learning-designs har granularitetsbegrebet vundet indpas, hvor 

mange former for fleksibilitet tilstræbes. Granularitet er i disse sammenhænge kommet ind i billedet 

ved, at man i litteraturen ofte har knyttet det sammen med et andet begreb, ´læringsobjekter´. Med 

et læringsobjekt forstås blokke af undervisnings-/læringsforløb, som ideelt set kan igangsættes, 

studeres og færdiggøres uafhængigt af hinanden. Er granulariteten finkornet betyder det, at et 

kursusforløb er opdelt i relativt mange mindre læringsobjekter, og mange mindre læringsobjekter 

øger mulighederne for reuse i nye sammenhænge (Wiley 2002; Quinn & Hobbs 2000). Umiddelbart 

synes begrebet således centralt i dette forskningsprojekt, da det stiller i udsigt at kunne sige noget 

vigtigt om forholdet mellem detaljeringsgraden i formatet og dets potentiale for kontekstsensitivitet. 

Imidlertid forlod vi i projektet ’granularitet’, fordi det tilgængelige datamateriale ikke gav 

tilstrækkeligt grundlag for at fremanalysere, hvorvidt undervisningsaktiviteterne i formaterne 

udgjorde selvstændige læringsobjekter. Gennem bearbejdning af de ret forskellige empiriske data 

udvikledes efterhånden induktivt de to nøgletermer, deklaration og regulering.  Begge dimensioner 

viste sig på én gang virksomme i formatprocesserne, men de repræsenterede to forskellige 

egenskaber og optræder med forskellig styrke. De kunne derfor opstilles som krydsende kontinua og 

udgøre et kartesiansk plan med fire forskellige udfaldsrum. På den måde kunne den fungere som en 

analytisk model for vurdering af helt centrale træk ved de fem cases og andre lignende 

undervisnings-cases.  

Det kartesianske plan med de to kontinua, deklaration og regulering, udgør ikke kun et 

analyseredskab. Vi anser det også som en begrebsudvikling grænsende op til teoridannelserne om 

granularitet, læringsobjekter og ’reuse’. Kombinationen af deklaration og regulering mener vi 

nuancerer betydningsindholdet i ´granularitet´, ´læringsobjekter´ og ´reuseability´, når der arbejdes 
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med undervisningsformater. ´Udførlig deklaration´ kunne være analogt med ´fin granularitet´, dvs. i 

så fald små uafhængige enheder, men det kunne også være et udtryk for små undervisnings-

sekvenser med indbyrdes stor afhængighed; det vi kalder høj grad af linearitet. Er der tale om en 

sådan høj grad af linearitet er dette samtidig et udtryk for en ´høj regulering´. En høj grad af 

linearitet - dermed også høj regulering - behøver imidlertid ikke betyde, at formatet er ´udførlig 

deklareret´, for et format kan godt være groft opdelt og kortfattet beskrevet, dvs. enkelt deklareret, 

samtidig med at det fremsættes autoritativ, som noget der skal efterkommes, altså højt reguleret. 

Imidlertid vil der i sådanne tilfælde være tale om en anden type regulerings-kraft, som ikke er 

bundet i syntaksen af undervisnings-elementer. Spørgsmålet er så, hvad en sådan regulerings-kraft 

kan bestå i, hvis den ikke hidrører fra undervisningselementernes indre og ufravigelige afhængighed 

og sammenhæng med hinanden. Her bevæger vi os ud mod et område, som forskningsprojektet i 

meget ringe grad har inddraget, nemlig de reguleringskræfter, der kommer udefra og eventuelt 

måtte overtrumfe, hvad der didaktisk set kunne være muligt at ændre i en translation. 

Et eksempel på at et formats autoritet og dermed reguleringsstyrke - kommer udefra BUF formatet. 

Dette er initieret på et højt strategisk niveau i organisationen med henblik på en harmonisering af 

undervisningen på tværs af udbudssteder, så selvom de formgivne undervisningssekvenser didaktisk 

set ville kunne afvikles i forskellig form, rytme og tid i de involverede genanvendelseskontekster, så 

vil dette ikke kunne accepteres ift. den overordnede formatstrategi, og der vil formentlig blive 

interveneret på en eller anden vis, hvis for store afvigelser forekom. 

Hvad der komplicerer spørgsmålet om et formats autoritet er, at der således både kan være tale om 

den kraft der sender formatet afsted i form af et ledelsesinitieret opdrag. Derefter følger 

formgivning, med en vis reguleringskraft, men dertil kommer ydermere, at styrken i autoriteten også 

afgøres af, hvilken autoritet genanvendere reelt i praksis tilskriver formgivningen.  

Netop spørgsmålet om et formats magt, autoritet og legitimitet har vi i projektet tilstræbt at 

afgrænse til, hvilken reguleringskraft (lav-høj) der reelt udgår fra formatet eller er iboende selve 

formatet, uagtet hvilken instans der står bag formatet eller har været opdragsgiver og afsender. 

Dette skyldes, at vi ikke har fundet det muligt at analysere tilstrækkeligt dybdegående på 

bagvedliggende magt- og autoritetsforhold, hvilket bl.a. skyldes datagrundlagets beskaffenhed. 

 

Drejebogsdilemmaer 
Forskningsprojektet har vist, at formatudviklingsprocesser er behæftet med en række dilemmaer. 

Dette gør, at svarene på forskningsspørgsmålene er komplekse, men samtidig er det også i 

håndteringen af dilemmaerne, at vi ser kvalificering af formatprocesser kan ske. I det følgende 

uddybes 3 af de mest centrale dilemmaer i forbindelse med undervisningsformater, frihed-tvang-

dilemmaet, kompetence-dilemmaet og råderums-dilemmaet. 

Grundlæggende befinder dilemmaerne sig i et spektrum, som vi tidligere i rapporten har udtrykt som 

et spænd mellem manual og inspirationskatalog, og som også udtrykkes i det kartesianske plan med 

de to akser deklaration og regulering (jævnfør afsnittet ovenfor). ´Manual´ repræsenterer format-

formgivning, der foreskriver undervisningshandlinger til de genanvendende undervisere, mens 

´inspirationskatalog´ repræsenterer muligheder og ressourcer som kan, men ikke kræver at blive 

benyttet. Begge kan være mere eller mindre detaljeret beskrevet, hvilket udtrykkes med 

deklarationsbegrebet. I forhold til de involverede aktører, henholdsvis formgivere og genanvendere 

udtrykker dilemmaerne nogle modstridende behov hos hver part, og i denne opsamling har vi 
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sammenfattet disse under betegnelsen drejebogsdilemmaer (inspireret af empirisk materiale, hvor 

en informant brugte begrebet drejebog). 

Frihed-tvang-dilemmaet 
Dette er et dilemma, som optræder hos genanvendende undervisere. De befinder sig i et dilemma 

ved, at de på en gang gerne vil klædes på, men også opleve et didaktisk råderum i 

translationsprocessen. Hvis et format imidlertid skal levere et didaktisk råderum til udfyldelse af 

genanvendere, indebærer det, at formgivningen i det mindste er lavt reguleret; Er det samtidig 

enkelt deklareret, må genanvenderne da også være villige at tilføre de ressourcer, der så vil mangle 

(se fig.15 Kartesiansk plan s.83). Modsat, hvis genanvenderne ikke er indstillet på at tilføre de 

manglende ressourcer i formatet, vil de ofte acceptere, og måske endog efterspørge en mere 

udførlig deklaration og højere regulering. Dette ses eksempelvis i BUF- formatet, hvor nogle gerne så 

en mere reguleret og en enklere deklareret liste; dvs. en liste med et minimum af værker, som var 

foreskrivende, men som til gengæld sparede dem for tid til at læse og vælge fra en bruttoliste. Andre 

mere erfarne undervisere har udtrykt, at de gerne vil have mere frihed til selv at vælge tekster og 

ønsker dermed mindre regulering. 

 

Kompetence-dilemmaet 
Dette lægger sig tæt op ad frihed-tvang-dilemmaet, men hvor det ovenstående har at gøre med vilje, 

indstilling og oplevelse af autonomi, så retter kompetencedilemmaet sig mere specifikt mod, 

hvorvidt genanvendere overhovedet ser sig i stand til at gennemføre et format og tilføre de 

ressourcer, som en translationsproces til egen kontekst kræver. Denne problematik har bl.a. optrådt 

i videnskabsteori-formatet, hvor formgiverne stillede netop en drejebog i udsigt, som også blev 

efterspurgt af genanvenderne, skønt der var usikkerhed om, hvad den kunne bidrage med  

Den der drejebog i udvikler; bliver den sådan, at vi sådan set bare kan starte fra dag 1, når 

vi har den? Eller hvad tænker I? Jeg tænker, skal vi have ét mere af disse her møder, hvor vi 

ligesom bliver klædt på: så nu kører vi. (Genanvendende underviser).  

Det handler altså ikke kun om at blive vejledt i den af formgiverne intenderede retning, men også 

om at føle sig kompetent til at varetage opgaven, så derfor efterspørger genanvenderen i det viste 

eksempel en mere udførlig deklarering, og gerne suppleret med møder, hvor påklædning kan finde 

sted. Prisen for en udførlig drejebog kan imidlertid være en højere regulering: Hvis man vil klædes 

på, må man også acceptere tøjstilen.  

Problematikken fremkom også i delundersøgelse 2 vedr. eksisterende delingspraksis, hvor det 

hyppigst var yngre uerfarne undervisere, som var parate til at acceptere et mindre handlerum, hvis 

de til gengæld fik de nødvendige ressourcer stillet til rådighed, så som materialer, mulighed for 

kvalificerende samtaler med en erfaren underviser osv.  At ressourcer gøres tilgængelige for 

genanvendere betyder ikke, at de bliver i stand til, eller forventer at kunne udføre det pågældende 

format uden selv at tilskyde ressourcer. Den måde yngre undervisere fremstiller sig selv på i forhold 

til formater, giver i nogle tilfælde indtryk af et novice-mentor relation mellem de som genanvender 

og de mere erfarne undervisere som formgivere. Novice-genanvenderen ser derfor i høj grad 

translationsprocessen som en produktiv læreproces for sig selv, men hvor både formgiver og 

genanvender investerer tid og energi i udvekslinger.  
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Råderums-dilemmaet  
Dette dilemma er en problematik set fra formgivernes side. Dilemmaet omhandler kort sagt den 

udfordring, der ligger i at levere den perfekte drejebog til genanvendere. For på den ene side 

indebærer dette at tilgodese et behov for at levere de nødvendige ressourcer, som kan klæde 

genanvendere tilstrækkeligt på. På den anden side indebærer det, at formgivere tilgodeser og 

etablerer et tilstrækkeligt råderum til genanvenderne, som muliggør kontekstsensitiv re-

didaktisering. Der er således tale om at balancere de to hensyn. Såfremt drejebogen for et format 

deklareres enkelt, efterlader den et tomrum eller et gab. Er dette gab for stort, vil det påføre 

genanvenderne et omfattende og måske ufrivilligt translationsarbejde, jævnfør de to øvrige 

dilemmaer om hhv. tvang- frihed og om det at føle sig kompetent. Bliver det ufrivillige 

translationsarbejde for stort, kan genanvenderne enten føle sig inkompetente eller opleve formatet 

som værende for tidskrævende at udføre. Så selvom et format etablerer et stort råderum til 

genanvendere, kan man også i sådanne tilfælde hævde, at format ligger for langt væk fra VIA’s 

oprindelige formatstrategi spor 5-indsatsen om, at formater netop skal udformes, så de medfører en 

mere effektiv udnyttelse af undervisernes samlede didaktiske ressourcer og kompetencer. 

 

Positionering som genanvender eller didaktiker 
Forskningsprojektet peger på, at genanvendelse af andre underviseres materiale gør noget ved 

underviserens forståelse af sin position som underviser. Når en underviser skal anvende andres 

materiale, ser det ud til, at der sker en ændring af den position, underviseren har, både i forhold til 

studerende og til kolleger. Mening, frihed og engagement er afgørende for, hvordan de 

genanvendende undervisere føler sig positioneret.  

Spørgsmålet er, om formaterne kan bidrage til at de genanvendende undervisere oplever mulighed 

for at udvikle undervisningen og sig selv som didaktikere, altså positioneret med nogle rettigheder til 

også at udvikle undervisning (Dale 1998). Det ser ud til, at de genanvendende undervisere er 

bekymrede for, at de kan komme til stå i sårbar position, hvis materialet, de overtager, anvendes 

uden ændringer og på en måde, der ikke er afstemt med de studerendes forudsætninger. Yderligere 

tyder vores forskning på, at når underviseren genanvender materiale, der ikke er sit eget, udfordres 

underviserens engagement og det at være en autentisk underviser. Underviseren taler om at eje den 

fortælling, hvilket kan forstås som en intentionel sammenhæng mellem forskellige elementer. Der 

skal til eksempel være sammenhæng (eller mangel på samme) mellem intention, indhold og form, og 

dermed mellem undervisningens bærende ide og den praktiske gennemførelse, det som Dale 

beskriver som didaktisk rationalitet (Dale 1998). 

Dermed giver de genanvendende undervisere generelt udtryk for, at selvtilliden og troværdigheden 

bliver udfordret, hvis der i genanvendelse af andres materiale, er noget, som man ikke føler ejerskab 

for. Troværdighed risikerer at smuldre, når de anvender materiale, som ikke er i overensstemmelse 

med deres egne overbevisninger i den praktiske gennemførelse i undervisning. 

Projektet peger på, at konteksten spiller en stor rolle, især i forhold til de studerende, der skal lære 

noget bestemt igennem arbejdet med et givent materiale. Disse kontekstuelle betingelser gør, at de 

genanvendende undervisere oplever et stort behov for at kunne re-didaktisere materialet, med 

henblik på at skabe sammenhæng for de studerende, men også for selv at kunne stå inde for det, de 

underviser i.  

De genanvendende undervisere kan komme til at stå som frontpersoner over for de studerende 

uden at have haft en reel indflydelse på, hvad det er for et materiale og indhold, de anvender i 

undervisningen og i den direkte kontakt med de studerende.  Disse genanvendende undervisere kan 
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på den måde komme til at stå som repræsentanter (spokesmen) for uddannelsen og organisationen 

VIA, måske uden egentligt at have været med i arbejdet på K2 og K3 niveau (Dale 1998). Ifølge Dale 

kan underviserne så ikke gennemføre undervisningen med didaktisk rationalitet, hvilket er en 

forudsætning for undervisningen kan give mening for de studerende. Ifølge Dale (1998) er det vigtigt 

at undervisere ikke kun gennemfører undervisningen, men også at underviserne tilkendes retten til 

at være didaktikere og til at læse, fortolke og analysere studieordninger, formulere mål, træffe 

strategiske valg, så der kommer sammenhæng i uddannelsen både vertikalt og horisontalt. Dette er 

med til skabe kontinuitet, sekvens og integration i en uddannelse.  

Med aktør-netværks-teorien gøres formatudviklere til aktører, spokesmen (Callon, 1984) på VIAs og 

uddannelsernes vegne over for de genanvendende undervisere. Det betyder ligeledes, at de 

genanvendende underviser bliver spokesmen over for de studerende, idet det er dem, der kommer 

direkte i kontakt med de studerende gennem deres undervisning. På den måde positioneres den 

genanvendende underviser som talsmand for organisationen, selvom det dog reelt er formgiveren, 

den/de, der har udarbejdet et format på organisationens vegne. Dermed foregår 

autoritetsforskydninger på flere niveauer i organisationen, som uddannelserne skal kunne holde til. 

 

Dialog og afstand mellem formgivere og genanvendere – mellem udvikling og 

stagnation 
Som det fremgår af tematiseringen, synes der at være behov for dialog om formaterne, hvis 

redidaktiseringen skal kunne føre til mere kontekstsensitiv undervisning, uanset formatets grad af 

deklaration og uanset afstand mellem formgiver og anvender. Man kunne have formodet, at hvis 

formgiver og genanvender nogenlunde delte samme værdigrundlag, uddannelsesforståelse, 

implicitte studerende og forståelse af lærerrollen, hvis formatet endda var inden for samme 

uddannelse og samme fag og hvis formaterne var fint deklareret, så ville dialog ikke være en 

nødvendighed. Men vores empiri viser ikke dette.  

Uformel dialog om undervisning og undervisningens indhold finder dagligt og har dagligt fundet sted 

mellem kolleger, men når det gælder formater, så er der tillige brug for formel mundtlig dialog 

uanset grad af deklaration og regulering, hvis genanvenderen skal kunne udføre kontekstsensitiv 

undervisning, og hvis tanken er, at undervisning til stadighed fortløbende bør udvikles.  

I VIAs forgangne proces om formatudvikling og afprøvning afholdte læreruddannelserne i VIA en 

pædagogisk dag med fokus på formidling af erfaringer med udviklede formater. Dagen blev bl.a. 

organiseret i faggrupper, og dagsorden for de forskellige faggrupper var:  

• Hvordan er det gået med afprøvning med de studerende i praksis?  

• Hvordan har de studerende og I som undervisere evalueret anvendelsen af de 

didaktiske designs/formater?  

• Hvordan kan formatet kvalificeres?  

• Hvad skal medtænkes i forhold til udvikling af nye formater?   

I matematikfaggruppens møde observerede vi, hvordan dialogen ikke kun gik på præsentationer af 

formater fra formgivernes side men netop dialog og erfaringsudveksling mellem formgivere og 

genanvendere af forskellige formater. På mødet fremgik det f.eks., at en underviser på baggrund at 

dialog havde translateret formatet og udviklet det til undervisning på en helt anden årgang på 

uddannelsen. Underviseren præsenterer det translaterede format og siger på et tidspunkt: Jeg ved 

ikke helt, hvad der nu er X´s[formgiver] og hvad der er mit. og efterfølgende uddyber underviseren, 

hvor de studerende nu i det translaterede format havde brug for hjælp ved gennemførelsen af 
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formatet, hvordan underviseren har understøttet de studerende, og hvor der er grund til at være 

opmærksom i gennemførelsen. Derefter blev der i hele faggruppen diskuteret, hvor og i hvilke 

sammenhæng formatet fremadrettet kunne bruges. Udbyttet ved formaliseret, struktureret dialog 

fremtrådte tydeligt. Den genanvendende underviser understregede, at det er nødvendigt med dialog 

med fagfæller for at kunne både bruge men også videreudvikle formaterne.  Eksemplet viser, at ved 

formaliseret, struktureret dialog om formater kan undervisningen videreudvikles i iterative 

processer med henblik på at få mere kvalitet i undervisningen og udvikle nye unikke lokale 

kontekstsensitive versioner. Ved fortløbende dialog er der store chancer for, at formaterne ikke 

stivner og perspektivet og vigtigheden i kontekstsensitiv undervisning bliver klart for underviserne. 

Behovet for dialog kræver tid. Tid som kan ses som led i kompetenceudvikling og kulturudvikling i 

institutionen. Dialog i forbindelse med formater, der er struktureret, formaliseret og organiseret kan 

betyde udvikling af en samarbejdende undervisningskultur. Den kan fremme den professionelle og 

personlige udvikling af underviserne (Shockley et al., 2013; Wang et al., 2008) og dermed også 

udvikling af undervisningen. En samarbejdende undervisningskultur kan også skabe motivation og 

engagement. I forbindelse med formater er der ikke kun behov for dialog i forbindelse med 

præsentation af et format inden genanvendelse, der er også brug for dialog efter genanvendelse, 

uanset om der har været tale om redidaktisering eller en iterativ proces i forbindelse med formatet.  

Der er med andre ord brug for fortløbende dialog om formatet med henblik på erfaringsudveksling. 

En erfaringsudveksling, der kan kvalificere og videreudvikle formatet og dermed undervisning og 

undervisningsmaterialer, der kan føre til mere konstekstsensitiv undervisning, men også kvalificere 

og videreudvikle formgiveres og genanvenderes didaktiske forståelse.  

Format-tankegangen var i VIA i første omgang knyttet til den rationaliseringstankegang, at der kunne 

spares tid ved at samme undervisning kunne bruges af flere. Vores analyse peger dog på, at satsning 

på formater i uddannelser i højere grad bør ses i et udviklingsperspektiv. Delingspraksis ser ud til at 

flytte tidsforbruget, men ikke at minimere tidsforbruget. Den tid der vindes på at modtage et format 

med dets tilhørende ressourcer (materialer, litteratur, opgaver mv.) bruges ofte på delingsprocesser, 

dvs. afkodning, dialog og kontekstualisering til ny praksis. 

 

Translationskompetence  
De samlede undersøgelser giver anledning til at spørge om, og i givet fald hvordan, 

undervisningsaktiviteter overhovedet kan deles og bidrage til udviklingsbaseret og kontekstsensitiv 

didaktik. Blandt de foregående temaer og perspektiver fremgår elementer, som peger på, hvordan 

formater kan formgives, deles og genanvendes på måder, der kan bidrage hertil. Som det fremgik er 

der behov for dialog mellem parterne, også rammesat og formaliseret dialog. Tid er en væsentlig 

faktor, og udviklingsbaseringen fordrer tid til dialog, samarbejde og oversættelse af formaterne. 

Organisationen må være opmærksom på autoritetsforskydninger, og drejebogsdilemmaerne viste, 

at der er tale om en balancegang mellem tvang og frihed, mellem formgiveres og genanvenderes 

kompetencer, ligesom formgiveren må træffe valg mellem udførlige beskrivelser og at efterlade 

råderum til genanvenderen.  

Flere af disse forhold vedrører institutionelle rammer men også fordringer til de involverede om at 

formgive, dele og genanvende på kompetent vis under hensyntagen til udviklingsbasering og 

kontekstsensitivitet. Den teoretiske undersøgelse med anvendelse af translationsteori aktualiserede 

begrebet om translationskompetence som det, der forudsættes, hvis viden skal deles med henblik 

på at opfylde organisationens mål. Kompetencer, som såvel formgiver som genanvender af et 

aktuelt format skal være i besiddelse af, hvis undervisere skal kunne dele formater for undervisning, 
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som bidrager til at effektivisere og reducere omkostningerne ved undervisning – der samtidig er 

udviklingsbaseret og kontekstsensitiv. Med Røvik angav vi tre forudsætninger som centrale:  

 

1) Udbyttet af videndelingsprocessen afhænger af ’translation performances’, dvs. kildens 

dekontekstualisering af idéer, viden, praksisser fra deres afsæt. Dette svarer til dilemmaet om 

gabet og råderummet.  

2) Modtagerens kontekstualisering af disse i den nye sammenhæng. Dette implicerer 

dilemmaerne om tvang -frihed og spørgsmålet om kompetencer hos formgiver og genanvender. 

3) At det er muligt at identificere regler og rammebetingelser, som retningsgiver 

translationsprocessen. Dette har med den ydre regulering at gøre, som vi ikke undersøgte 

empirisk, men også med spørgsmålene tvang over for frihed i genanvendelsen, og om tid samt 

muliggørelsen af dialog og samarbejde om oversættelsen af formaterne.   

 

Som udfoldet i den teoretiske undersøgelse, indebærer ´dekontekstekstualisering´ i denne 

sammenhæng, at tanker og erfaringer ideer intentioner med undervisning oversættes til en abstrakt 

repræsentation, et format. Oversættelsen er afhængig af kompleksiteten ved det delte, dets 

indlejrethed og ekspliciteringsgrad. Det fordrer en besindelse på, hvad der egentlig er delbart. Med 

andre ord indebærer kompetencen hos formgiveren, at denne besinder sig og afstår fra at insistere 

på deling af formater for undervisningsaktiviteter, som er dybt afhængige af den udøvende 

underviser, er uigennemskuelige ift. målopfyldelse, indlejret i en bestemt organisatorisk kontekst og 

vanskelige at eksplicitere. Konsekvensen heraf er, at undervisningsaktiviteter med disse 

karakteristika ikke er egnede til at blive formateret og delt. Drejebogsdilemmaet om gabet mellem 

afgivende og modtagende kontekst understreger overvejelserne herom. For at komme til forståelse 

af, kompleksitet, indlejrethed og ekspliciteringsgrad, kan de to krydsede kontinua om regulering og 

deklaration bringes analytisk i anvendelse hos formgiveren, når denne skal afgøre muligheden for at 

formatere undervisningen på en genanvendelig måde.  

Røviks translationskompetence refererer også til den genanvendende undervisers kompetence til 

´kontekstualisering´, oversættelsen af den abstrakte repræsentation - undervisningsformatet, til 

konkret praksis i en modtagende kontekst af formelle strukturer, rammebestemmelser, kultur, 

rutiner og individuelle forudsætninger hos studerende og underviser. Hertil hører to udfordringer at 

identificere og omsætte de essentielle elementer og at lave de nødvendige tilpasninger til den 

modtagende kontekst. Afgørende er her kompatibiliteten mellem den afgivende praksis og den 

modtagende kontekst i form af forudgående, samtidige eller efterfølgende undervisningsforløb. 

Omsætningen må for at være kompetent tage højde for kendte begreber, progression, vertikale og 

horisontale sammenhænge, osv. i den modtagende kontekst (Røvik, 2011a). Dette forudsætter 

omtalte mulighed for samarbejde og dialog, som også med fordel kan vedrøre 

drejebogsdilemmaerne, således at parterne får blik for graden af tvang, råderummet for tilpasning, 

forskel i kompetencer og gabet mellem de to kontekster. 

Modtageren og relationen til afsenderen er central for translationen og dermed oversættelsen og 

den potentielle ændring af formatet. Den afgørende variabel er graden af lighed mellem den 

afgivende og modtagende kontekst - og modtagerens kendskab til begge  

An important prerequisite for translation competence is contextual bilingualism, which 

means that the translators should have thorough knowledge of both the source and the 

recipient contexts. (Carlile, 2004; Sturdy and Wright, 2011, i Røvik, 2016, s. 299) 

Jo større forskel på de to kontekster, jo mere tilpasning, translation og transformation og dermed 

også øget behov for rum og frihed til fortolkning og ændring af den delte praksis. Jo mere regulering 
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fra autoriteter - jo mindre transformativ er den oversatte konstruktion for translatøren. Med Røvik 

oversættes og genanvendes formaterne på et kontinuum fra reproducerende translation over 

modificerende translation til radikal transformation. Tilpasningerne til den nye kontekst og dermed 

balancen i replikationsdilemmaet foregår via tilføjelse (addition) og udeladelse (omission). I 

kombinationen med konteksten for genanvendelse tilføjes nyt, eller man udelader noget ved det 

oprindelige format. Det afgørende er, om genanvenderen kan uddrage det essentielle ved formatet, 

og det fordrer translationskompetence at identificere dette i formatet og omsætte det i den nye 

kontekst. Som caseanalyserne viste, fordrer en sådan redidaktisering, at den genanvendende 

underviser positioneres med råderum som didaktiker, med mulighed for at gøre formatet til sit eget i 

undervisningen blandt andre studerende og evt. i en anden institutionel ramme.  

Både interviewundersøgelsen af undervisernes etablerede delingspraksis og analysen af de fem 

cases viste, at translationskompetencen nok har ovennævnte individuelle fordringer, men at en 

særlig institutionel organisering, rammesætning og kultur også spiller ind. Undervisernes 

selvinitierede deling afhænger af en kultur med åbne døre, hvor man kan indgå i nært kollegialt 

samarbejde i uformelle samarbejdsrum, eller hvor der organiseres mere formelle samarbejds- og 

delingsmuligheder. Ligeledes viste caseanalyserne, at dialogen, nærheden/afstanden og 

positioneringen af de delende parter er afgørende. Potentialet for kontekstsensitivitet og 

udviklingsbasering afhænger dermed også af den rammesætning, der er for delingen. 

Translationsbegrebet medfører, at deling af viden gennem formater for undervisning nødvendigvis 

vil føre til oversættelse og dermed heterogenitet. Med en institutionel åbenhed for dialog, 

udveksling, redidaktisering, tilføjelse og udeladelse, tilpasning og translation modvirkes stagnation 

og udviklingsbaseringen understøttes. Men sådanne processer fremtræder umiddelbart som mere 

ressourcekrævende end besparende – både for formgiverens dekonteksualisering og genanvenderes 

kontekstualisering, hvorfor det må efterlades som et åbent spørgsmål, om det medvirker til den 

effektivitetsbestræbelse, formaterne forstås inden for.  
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