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Skabelon til projektbeskrivelse til FI2 midler 

Projektansøgning må max fylde 10 sider. 

Ansøgningsfrist 1.11.2014 og 1.3.2015 men gerne før. Der tilstræbes at give et foreløbigt svar hurtigst 
muligt 

Vejledning i formuleringen af projektansøgningen kan fås hos forskningskoordinator Lars Emmerik 
Damgaard Knudsen lek@ucsj.dk / 3022 6763. 

Projektet må ikke medføre merarbejde.  

Kriterier for projekters udvælgelse: 

 Der kan ansøges om innovations- og forskningsprojekter (Bemærk: Ikke udviklingsprojekter) 

 Teoretisk, empirisk og metodisk klarhed 

 Tidsplan med delmål og mål samt afklaring af ressourcebehov  

 Forankring i professionen fx i form af undervisere, lærere, elever, forældre, ledere, politikere eller på 
tværs af professionen i samarbejde med fx pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen etc. 

 Samarbejde med universitet fx i form af sparring, samarbejde  
Orienteret imod offentliggørelse af resultater i videnskabelige og populære sammenhænge (artikler 
og/eller konferencedeltagelse) 

 

Titel på projekt 

 

Fremstillingskompetence i et situationsdidaktisk 
perspektiv 

Stamdata og organisering 

Efternavn, Fornavn (på 
kontaktperson) 

Ansættelsessted 

Adresse 

Telefonnummer / E-mail 

Madsen, Jens og Nielsen, Lise Overgaard 

Læreruddannelsen Vordingborg 

Kuskevej 1, 4760 Vordingborg 

jem@ucsj.dk; lon@ucsj.dk 

Projektdeltagere (navn og E-
mail) 

Madsen, Jens og Nielsen, Lise Overgaard 

jem@ucsj.dk; lon@ucsj.dk 

Organisering (Beskriv 
strukturen i samarbejdet evt. 
ved at angive forslag til 

To-mandsteam med forskningstilnytning 

mailto:lek@ucsj.dk
mailto:jem@ucsj.dk
mailto:lon@ucsj.dk
mailto:jem@ucsj.dk
mailto:lon@ucsj.dk
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projektejer, styregruppe, 
projektleder, projektgruppe, 
referencegruppe) 

Samarbejdspartnere (navn og 
E-mail adresse) 

Prof. Jeppe Bundsgaard Århus Universitet DPU jebu@edu.au.dk 

 

Studerende (navn, E-mail og 
rolle i projektet) 

Evt. bachelorstuderende og studerende i danskfagets moduler. 

Projektform (Beskriv 
projektet som enten et 
innovationsprojekt (produkt- 
og merværdiorientering) eller 
forskningsprojekter 
(forståelsesorientering)) 

Innovationsprojekt: Teori/begrebsdannelse til brug i læreruddannelsen og 
praksis. 

 

Projektets beskrivelse 

Projektets ide og relevans 
(Beskriv projektets generelle 
formål og betydning for 
læreruddannelsen).  

 De nye forenklede fælles mål for dansk opererer med stofområdet 
”fremstilling”, hvilket indebærer et skift fra hidtidig indholds- og 
færdighedstænkning til kompetencetænkning. Faget savner begreber til 
lærerens håndtering af læringssituationer hvor fremstillingskompetence er 
målet.  

Det er en nytænkning i Fælles Mål at se ”det at fremstille” som én samlet 
kompetence. Vores projekt sigter efter at bidrage med værktøjer til at 
realisere den hensigt. Nyere didaktisk tænkning om prototypiske 
situationer tilbyder efter vores opfattelse løsninger på disse udfordringer. 

Projektet sigter hermed efter at kombinere et situationsdidaktisk princip 
med de udfordringer læreren møder i fremstillingssituationer i praksis.   

Projektets problemfelt 
(Beskriv de centrale 
problemstillinger deri).  

Den danskdidaktiske teori der er om fremstilling svarer ikke til en situeret 
kompetencemålstænkning, som er det bærerende princip i forenklede 
fælles mål. De nuværende teorier og metoder tager deres udgangspunkt i 
indholds- og færdighedstænkningen, og er snævret knyttet til skriftlighed 
og ikke til fremstilling. De nye fælles mål ser derimod især fremstilling som 
både multimodal og situeret: ”Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og 
varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og 
situation”. (Fremstilling kompetencemål efter 9.kl. )  

Kort sagt er der fx for langt fra ”at rette stil” til at give kvalificeret faglig 
respons på en elevproduceret hjemmeside eller film i en konkret 
skolekontekst.  Både kompetencetankegangen og situationsdidaktikken 
kunne være et bud på dette problemfelt. 

mailto:jebu@edu.au.dk
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Målgruppe / praksisfelt for 
projektet (Beskriv hvem eller 
hvilket praksisfelt der får gavn 
af projektet).  

De lærerstuderende og lærere fra folkeskolen. 

Projektets baggrund og 
relevans (fx historik, 
forundersøgelser, ny 
lovgivning, reformer i 
praksisfeltet, nyere forskning 
som giver anledning til et 
bestemt videns- eller 
udviklingsbehov).  

En forundersøgelse i 2014, hvor vi udviklede en matrix for 
responsorganisering og læring til brug for heterogene elevgrupper med 
differentierede læringsmål (ROL-modellen). Modellen tager udgangspunkt 
i den kompetencetænkning som forenklede fælles mål bygger på. ROL-
modellen ser på responsgivning som enkelt element, hvor det nuværende 
projekt fokuserer bredere på hele fremstillingskompetencen. Modellen er 
afprøvet og evalueret med lærerstuderende og lærere i Vordingborg 
Kommune. 

Et udviklingsarbejde Kompetencer i dansk 2009-2012 (UC-viden) hvor vi i 
samarbejde med Jeppe Bundsgaard (DPU) udviklede læreruddannelsens 
danskfag med udgangspunkt i et begreb om prototypiske 
dansklærersituationer. ”Prototypiske situationer” Lise Overgaard Nielsen. 
In Cursiv 12. 2013. Institut for Uddannelse og Pædagogik. Århus 
Universitet.  

Nye forenklede fælles mål 

 

Projektet i forhold til anden 
viden/ forskning om 
praksisfeltet (Beskriv hvordan 
I foreløbigt er bekendte med, 
at projektet vil placere sig i 
forhold til aktuel viden / 
forskning / litteratur inden for 
samme område). 

Projektet vil videreudvikle og tilføre ny viden til danskfagets fagområde 
”fremstilling”, men vil også udvikle tænkningen om situeret 
professionsdidaktik til brug i alle skolens fag.  

Projektet bygger på viden om skriftlighed fra 1980’ernes proces 
orienterede skrivepædagogik over Hetmars skriverorienteret 
skrivepædagogik til den nutidige australske genrepædagogik.  

Projektet placerer sig i kompetencediskussionen nær DeSeCos og 
Bundsgaards position, dvs. med betoning af situationsaspektet.  

Forskning/litteratur: 

”Prototypiske situationer” Lise Overgaard Nielsen. In Cursiv 12.2013. 
Institut for Uddannelse og Pædagogik. Århus Universitet. 
http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2013-12/ 

Jeppe Bundsgaard og Jens Madsen: ”Kompis- faglighed der virker i 
virkeligheden”, i: Liv i skolen. http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/liv-i-
skolen/Documents/2011/2/08%20KOMPIS%20-
%20faglighed,%20der%20virker%20i%20virkeligheden.pdf  

http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2013-12/
https://postsso.ucsj.dk/owa/redir.aspx?C=5bvCyoChVkm7_g3TkeX45D0InJwgHtIIIpGleoD3PLmQakhp64VPnsPpyeIZaouFuiqh96Rk3ik.&URL=http%3a%2f%2fwww.viauc.dk%2fhoejskoler%2fvok%2fliv-i-skolen%2fDocuments%2f2011%2f2%2f08%2520KOMPIS%2520-%2520faglighed%2c%2520der%2520virker%2520i%2520virkeligheden.pdf
https://postsso.ucsj.dk/owa/redir.aspx?C=5bvCyoChVkm7_g3TkeX45D0InJwgHtIIIpGleoD3PLmQakhp64VPnsPpyeIZaouFuiqh96Rk3ik.&URL=http%3a%2f%2fwww.viauc.dk%2fhoejskoler%2fvok%2fliv-i-skolen%2fDocuments%2f2011%2f2%2f08%2520KOMPIS%2520-%2520faglighed%2c%2520der%2520virker%2520i%2520virkeligheden.pdf
https://postsso.ucsj.dk/owa/redir.aspx?C=5bvCyoChVkm7_g3TkeX45D0InJwgHtIIIpGleoD3PLmQakhp64VPnsPpyeIZaouFuiqh96Rk3ik.&URL=http%3a%2f%2fwww.viauc.dk%2fhoejskoler%2fvok%2fliv-i-skolen%2fDocuments%2f2011%2f2%2f08%2520KOMPIS%2520-%2520faglighed%2c%2520der%2520virker%2520i%2520virkeligheden.pdf
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Jørgen Løye Christiansen, Niels Jacob Hansen og Jens Madsen: Kompis - 
kompetencemål i praksis i dansk, matematik og naturfag. UCSJ 2012. 
https://www.ucviden.dk/portal/files/13421256/Kompis_web.pdf  

”The missing link – prototypiske situationer som didaktisk kategori” Jeppe 
Bundsgaard. In Nordic Journal of Digital Literacy, Vol 6, 2011, Nr special-
issue.  

”Kompetencer i dansk” Jeppe Bundsgaard M.fl. Gyldendal. 2009. 

”Kompetence. Hvad-Hvorfor-Hvordan?”Knud Illeris. Samfundslitteratur. 
2011. 

”Elevens projekt – lærerens udfordringer” Vibeke Hetmar. 
Dansklærerforeningen. 2000. 

”Genreskrivning i skolen”. Mette Kirk Mailand. Gyldendal. 2007. 

Beskriv de foreløbige 
metodiske overvejelser 
Beskriv hvilke metoder der 
umiddelbart tænkes anvendt. 

1. Innovativ fase med udvikling af læringsartefakter. 
2. Eksplorativ fase med afprøvning af artefakter i brugskontekst i 

interventionsstudie med lærere i folkeskolen. 
3. Distributiv fase med udbredelse 

Metoden anvender dele af Bundsgaard & Hansen: ”Innovationscirklen – 
en model for brugerdreven innovation”, i: Cursiv 8/2011, men adskilller sig 
herfra ved at den problemative og den visionsinnovative fase har fundet 
sted i projektets optakt. 

Beskriv de empiriske 
overvejelser (Beskriv hvor, 
hvem og hvad der er 
grundlaget for 
empiriindsamlingen) 

Empirigrundlaget tilvejebringes i den eksplorative fase der finder sted i 
samspil med dansklærere fra praksisfeltet. Studerende kan inddrages i de 
såkaldte innovationslaboratorier. 

 

Tidsplan og Publicering 

Hvad er tidsrammen?   
Beskriv projektets 
gennemførsel i en tidsplan 
med delmål og mål. 

Den overordnede ramme er 1.juni 2015- 1.2.2017. 

Innovativ fase, juni 2015-februar 2016: Læringsartefakter udviklet. 
Oprettelse af projekthjemmeside. 

Eksplorativ fase, marts 2016-august 2016: Læringsartefakter afprøvet i 
brugskontekst. 

Distributiv fase, september 2016-februar 2017: Udbredelse af 

https://postsso.ucsj.dk/owa/redir.aspx?C=5bvCyoChVkm7_g3TkeX45D0InJwgHtIIIpGleoD3PLmQakhp64VPnsPpyeIZaouFuiqh96Rk3ik.&URL=https%3a%2f%2fwww.ucviden.dk%2fportal%2ffiles%2f13421256%2fKompis_web.pdf
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projektresultater og formidling af læringsartefakter. Publikation. 

Hvordan tænkes projektets 
resultater at blive anvendt 
og/eller offentliggjort? 
(Beskriv projektets 
publikations-, præsentations- 
eller implementeringsplan). 

Begreber og modeller implementeret i danskfaget i læreruddannelsen. 
Artikel i anerkendt tidsskrift 
Projekthjemmeside  

 

 

 


