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Proto-
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Første fase
Kortlægning mhp. på udvikling af prototype

Anden fase
Afprøvning og undersøgelse af prototype

Survey

Interview
Obs.

Hvordan fortolker og handler de 
studerende i forhold til SAM - med 
særligt fokus på kvadrant 3? 

Hvordan oplever de studerende de 
fire forskellige autonomistøttende 
tiltag, som er repræsenteret i 
prototypen?

Studerendes autonome studieaktiviteter –
et FoU-projekt i LU i VIA
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Resultaterne af vores samlede forundersøgelser viste, at 
lærerstuderende:
- gerne vil studere i selvvalgte aktiviteter som en del af deres 
samlede studier
- savner konkrete idéer til selvvalgte studieaktiviteter og 
relevanskriterier for idéerne
- oplever behov for, at processer i og resultater af selvvalgte 
studieaktiviteter møder feedback fra relevante undervisere
- oplever sig usikre på forbindelser og grænseflader mellem 
kvadrant-3-studieaktiviteter og aktiviteter i de tre øvrige 
kvadranter.



Prototypeudvikling
– tilgang inspireret af Design-Based Research

En DBR-inspireret tilgang har det dobbelte mål, at forstå og udvikle praksis 
gennem intervention – jf. projektets todelte hensigt:

I. At afdække lærerstuderendes forståelser af og handlinger inden for 
studieaktivitetsmodellen

II. …med henblik på at skabe rammer for kvalificering af 
studieaktiviteter med udgangspunkt i kategori 3: 
At sætte underviseren i stand til at udnytte SAM som en 
didaktisk ressource, der kan hjælpe de studerende fra rollen 
som underviserorienteret elev til autonom, selvstyrende 
studerende.

Ny viden genereres gennem processer, 
der udvikler, afprøver og forbedrer et 
design.



Elevposition

Selvstændig 
studerende 
position 

Autonomi som 
uddannelsesdidaktisk 

mål

Det at kunne forholde sig autonomt til sin egne studie- og læreprocesser
indbefatter en række delkompetencer: 

1. At kunne formulere egne mål i forlængelse af egne forudsætninger og behov
2. At kunne identificere læringsressourcer og planlægge strategier i forhold til 
disse mål
3. At være i stand til selvstændigt at tage initiativ til at anvende ressourcerne og 
iværksætte strategierne således, at de formulerede mål indfries
4. At kunne evaluere eget udbytte og udvikle egne studie- og læreprocesser.



Autonomistøttende tiltag som 
grundlag for prototypen

efter inspiration fra Stefanou (2004) og Furtak og Kunter (2012)

•At stille læringsressourcer til rådighed (IT, 
læsevejledninger, materielle ressourcer) og sætte 
overordnede rammebetingelser (projektrammer, 
studieplaner, studiemønstre, fysiske rammer).

Procedural støtte 

•Støtte til de studerendes organisering af arbejds- og 
studieformer (facilitering af studiegrupper, skemalagte 
selvstudietimer).

Organisatorisk 
støtte 

•Støtte til selve læringsprocessen (feedback, faglige 
kriterier og standarter, eksemplificering af løsninger og 
læringsstrategier).Kognitiv støtte 

•Studerendes motivation (mestringsforventning) og 
selvopfattelse (anerkendelse, frustrationskontrol).Affektiv støtte 
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Interventioner der 
stiller fysiske, tids-
mæssige, menne-
skelige ressourcer til 
rådighed til stillad-
seringen af de 
studerendes K3- og K4-
aktiviteter.

Prototypen
Interventioner der 
skaber 
sammenhæng 
mellem K1- og K3-
aktiviteter.

Interventioner der 
inspirerer og 
motiverer de 
studerende til 
selvinitierede 
studieaktiviteter.

Intervention der skaber 
sammenhæng mellem 
K3- og K4- aktiviteter.



Procedural støtte

De studerende er usikre på rammerne  for K3-
aktiviteterne

1. Indholdsmæssig usikkerhed i forhold til 
rammen for K3. Der er en bred fortolkning af
K3: Fra fredagsbar til empiriske studier. Der 
er endvidere tvivl omkring grænsedragninger 
rummene imellem.

2. De underviserinitierede kategorier (K1 og K2) 
fylder meget/’koloniserer’ de 
studenterinitierede; særligt ved mængden af 
litteratur, der skal læses.

”En K3-aktivitet er jo 
også engagement i 

studenterorganisationer. 
Dér er vores hold meget 

aktivt”. 

“Nogen gange er det også svært, for vi har også haft en stor 
lektiemængde i det her fag, og de lægger også tit noget 
supplerende læsning ind, som vi ikke absolut skal læse, men hvis vi 
kan nå det, så er det kun godt. Det hører vel ikke ind under en 
K3’er?”



Organisatorisk støtte

Velfungerende 
studiegrupper støtter 
de studerendes 
selvinitierede 
studieprocesser

“Jeg synes også, vi er gode til at gejle 
hinanden op til, at vi skal med til de her 
aktiviteter.”

“Vi kunne helt sikkert have kommet lettere over det her 
studieprodukt, end vi har gjort. Men vi kunne godt 
tænke os at studere det her mere. Det var mig, der 
sagde: ”Skal vi ikke lige prøve at finde denne her 
efterskole, og så kan jeg lige prøve at skrive til ham. 
Så er vi bare i en studiegruppe, hvor folk så bare siger  
JA og er med.”



Kognitiv støtte

Der er behov for tydelighed i 
forhold til faglig relevans i K3-
aktiviteter 

1. I konkrete ’́K3 i K1-
aktiviteter’ kobles der til den 
faglige relevans i modulet. 

2. I forhold til mulige K3-
aktiviteter arrangeret af 
uddannelsesinstitutionen 
synes de studerende stadig at 
mangle støtte til deres 
metakognitive 
læringsstrategier.  

”Ideen (til K3-aktiviteten) kommer fra 
undervisningen, hvor vi har arbejdet 
med medborgerskab. Man tror, det er 
nemt i praksis – vi fik mulighed for at 
finde ud af, hvordan man rent faktisk 
kan gøre.”

”Jeg tror lidt, det er vores 
nysgerrighed til programmet 
(Geogebra i mat.), vi skal jo have 
kendskab til, det ligger jo ligesom i 
pensum.”

”Og hvordan finder jeg lige rundt i denne 
her labyrint? Der tror jeg bare - når vi får 
nogle tilbud fra skolen (LU, red.) som fx. 
noget foredrag, nogle kurser, eller et eller 
andet, så har man en forventning om, det 
har sgu en eller anden relevans [...] så 
derfor er det et tilbud, jeg tager imod”.



Affektiv støtte

De studerende har brug 
for anerkendelse i 
forhold til deres valg af 
K3-aktiviteter

1. Anerkendelse fra 
underviser

2. Anerkendelse fra 
medstuderende

“Det var faktisk vores underviser, der 
sagde: Det der har I da bedre styr på 
end de andre. Var det ikke noget, I 
kunne tænke jer at dele med de andre?” 

”Det er da også helt klart, det med at man 
gerne vil gøre det godt, når man står og skal 
videreformidle et produkt til ens 
medstuderende. Selvfølgelig vil man det.” 
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Hvad kan rummes af K3? 
Relevans og potentialer ift. 
professionssigtet 

>< 
Overfortolkning af K3’s rammer og 
muligheder?

Hvordan kan vi forstå forhold de 4 
kvadranter imellem?
De studerende oplever 
fuldtidsstudieintensitet, men 
tilsyneladende ligger meget af arbejdet i 
kvadrant 1 og 2. 
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‘Rammesat autonomi’?

Give plads til 
studenterinitiativ

Studieintensitet –
kvalitet og kvantitet?

Didaktisk kontrakt: 
Inspiration, modellering, 

støtte og feedback

Studieintensitet – kvalitet 
og kvantitet?



Sammenhæng

Aktiviteter på 
studerendes eget 

initiativ (K3)

Undervisning 

Studieaktiviteter som underviseren 
tager initiativet til (K2)

Studieundervisning (K4)

”Det er egentlig der, at K3 kommer til sin ret, det er 
noget du brænder for, det er noget du syntes er 
interessant, at det så også bliver spændende at 
formidle videre frem for stå at formidle noget 

videre, som alle andre også har læst, man har bare 
fået til opgave at så at fortælle om det.” 



ved at markere ordet(ene) 
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Skemalagt ’studieundervisning’, hvor studiegrupper på skift har 
ansvaret (hver studiegruppe kan tildeles lektioner rammesat i 
studieplanen)

Studiegruppen bestemmer egenhændigt indholdet af studieaktiviteten, 
hvor kriterier for valg af indhold fx kunne være:
• Praksisrelateret indhold
• Valgt ud fra studiegruppens egne interesser
• Valgt ud fra studiegruppens K3-aktiviteter
• Mulighed for at relatere teori til praksis
• Mulighed for fordybelse
• Aktualitet
• Høj deltageraktivitet

Et bud: Studieundervisning (K4)



Eks. fra studieplan:
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Studiemønstre med mangfoldige 
studieaktiviteter

Mangfoldige studieaktiviteter indgår som en 
samtænkning med undervisningens (og uddannelsens): 

Formål og mål

Indhold

Læreproces

Evaluering

Rammer i øvrigt

- I lyset af de studerendes forudsætninger og potentialer
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Didaktisk beslutningsniveau
Valg og tilrettelæggelse  af indhold, mål, 
metode, arbejdsformer, 
organisationsformer, evaluering, etc. 

Didaktisk betingelsesniveau
Strukturelle og institutionelle 
rammebestemmelser; kompetencemål, 
modulbeskrivelser, etc. 
Kontekstuelle vilkår, studerendes 
forudsætninger, mm.

Didaktisk begrundelsesniveau
Undervisningens formål, mangfoldigt og 
fortolkningsåbent udgangspunkt
Professions- og uddannelsesforståelse
Fag- og faglighedsforståelse

Didaktiske 
valg

- ’Undervise’ i autonome lærings- og 
studiekompetencer via velvalgte 
studiemønstre 

- Rammesætte studieopgaver og -
processer, som rummer og udfordrer 
de studerende meningstilskrivelser
og relevanskriterier

- Støtte de studerende i at udfolde sig 
autonomt, inden for de faglige 
rammer og krav og vha. løbende 
faglig feedback.

- Tilpasse udfordringer til studerendes 
forudsætninger samt supplerer den 
faglige med en løbende affektiv
feedback.

- Vælge feedback- og 
evalueringstilgange og -kriterier, der 
tillægger autonom læring og studium 
værdi.

Med inspiration fra Iskov, T. (2017). ”Didaktisk intentionalitet. Mod en 
udvidelse af den analytiske didaktik mellem policy og praksis”
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