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Innovationspotentialet og formålet med MUSC 
Studerende på professionsrettede diplomuddannelser er karakteriseret ved, at de allerede fungerer 
i  praksisser uden for uddannelsesinstitutionen, som fx lærere el. vejledere i grundskolen eller faglæ-
rere på erhvervsskoler. Når denne type studerende kommer på diplomuddannelse, er formålet med 
uddannelserne først og fremmest at udbygge de studerendes viden, færdigheder og kompetencer 
og derigennem kvalificere, koble til og udvikle deres forskellige eksisterende praksisser. 
 
I MUSC er fokus på fire specifikke moduler på to diplomuddannelser, hhv.  

 Den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) og modulerne: Pædagogisk Viden og forsk-

ning (PVF) og Undersøgelse af Pædagogisk Praksis (UPP) 

 Den Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse (DEP) og modulerne: Undervisning og Læ-

ring (U&L) og Pædagogisk Videnskabsteori (PV) 

 
Studieordningerne, dvs. formål, mål og foreslået indhold, for begge uddannelser lægger op til, at de 
studerende gennem uddannelserne skal tilegne sig en bred vifte af viden, færdigheder og kompe-
tencer inden for forskellige overordnede temaer. Imidlertid er det ikke alle disse temaer, der giver 
lige god mening for de studerende ved første øjekast. Interne undersøgelser i Absalon viser, at der 
kan være vanskeligheder forbundet med, hvad der kan betegnes som særligt ’teori-tunge’ temaer 
eksempelvis metode, videnskabsteori og didaktik (sidstnævnte særligt for DEP’en).  
 
For de studerende kan vanskelighederne bl.a. bestå i deciderede forståelsesproblemer, men også i 
at de studerende kan have svært ved at se, hvad og hvordan viden herom kan anvendes meningsfuldt 
i deres eksisterende praksisser. Disse vanskeligheder kan føre til manglende motivation og engage-
ment hos de studerende, hvorved det praksisudviklende formål, der også er med denne type uddan-
nelser, ikke indfris.  
 
For underviserne på PD og DEP er der således et innovationspotentiale ift. at designe og afvikle 
undervisning på nye måder, der i højere grad imødekommer både uddannelsernes formål (på speci-
fikt udvalgte moduler), og de udfordringer, som de studerende måtte opleve. Det er ikke nogen let 
didaktisk opgave, og der er behov for udvikling og afprøvning af nye fleksible didaktiske designs, der 
i højere grad stilladserer de studerendes læring på tværs af domæner, praksisser og kontekster. 
 
Formålet med MUSC-projektet er derfor at designe og afprøve interventioner (i form af didaktiske 
designs), hvor praksiskoblende- og udviklende undervisning i professionsrettede moduler om me-
tode, videnskabsteori og didaktik på de pædagogiske diplomuddannelser anvendes til at fremme 
studerendes oplevelser af meningsfuld og aktiverende undervisning. 
 
Projektets hypoteser er: 

• at studerende på professionsrettede moduler orienterer sig ud fra de praksisser, de allerede 

deltager i (fx arbejdspraksisser), og  

• at kobling hertil og evt. udvikling heraf vil virke meningsfuldt og aktiverende samt 

• at hybride/fleksible designs, baseret på scenariedidaktik og anvendelse af multimodale læ-

remidler/-miljøer, kan imødekomme dette. 

 
For at komme nærmere, hvad der kan menes med ’meningsfuld og aktiverende undervisning’ for de 
studerende på både PD og DEP, vil vi i MUSC arbejde ud fra et overordnet praksisteoretisk perspektiv 
med fokus på oversættelse og transformation af viden og handlinger på tværs af forskellige domæ-
ner, praksisser og kontekster. Det skyldes, at den overordnede didaktiske intention i begge uddan-
nelser er at skabe betingelser for praksiskoblende og praksisudviklende undervisning og læring (jf. 
uddannelsernes formål).  
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 Praksiskoblende refererer til at der skabes forbindelser til de studerendes praksisser og at 

disse inddrages som indhold i undervisningen – fx gennem scenarier, cases, opgaver og 

øvelser 

 Praksisudviklende referer til at de studerende aktivt skal arbejde med at udvikle dele af 

deres arbejdspraksisser i undervisningen – fx gennem mellemrums-opgaver/øvelser og i 

selve modulopgaverne. 

 
 
 
I det følgende vil vi udfolde vores foreløbige tanker om, hvordan dette kan gribes an.  

 
 

MUSC som DBR-projekt 
Indledningsvist er det væsentligt at bemærke, at MUSC er designet ud fra en design-based research 
tilgang (se fx Christensen, Gynther & Petersen, 2012). Det betyder bl.a. 1) at projektet tilrettelægges 
i faser, hvor der interveneres i og med praksis (i dette tilfælde undervisningen på de udvalgte PD- og 
DEP-moduler), og 2) at projektet har som mål at udvikle teori og principper for design. Som i øvrige 
interventionsbaserede tilgange eksisterer dog et ’dobbelt imperativ’ (McKay & Marshall, 2001), der 
betyder, at både forskning og udvikling, teori og praksis skal tilgodeses i projektet. Det materialiserer 
sig i, at projektet både har forsknings- og udviklingsinteresser, og at der trods påkrævet overlap mel-
lem disse, kan være forskelle som tilgodeses på forskellige tidspunkter i projektet. I første omgang 
skal herværende udkast til designmanual ses som et udtryk for at imødekomme projektets udvik-
lingsinteresser, idet formålet med manualen er at komme med et oplæg til dialog mellem hhv. for-
skere, underviserne og Absalons pædagogiske it-team. 
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MUSC’s konceptuelle rammeværk  
I DBR-projekter kan et konceptuelt rammeværk defineres som måden hvorpå et projekts teoretiske 
grundlag beskrives, dvs. projektets domænekendskab kortlægges. Her trækkes på domænespeci-
fikke teorier, der beskriver, ’kernen i det problem man arbejder med’ (Christensen, Gynther & Peter-
sen, 2012, s. 8). I MUSC har vi endvidere valgt også at trække på empirisk viden om problemet (op-
nået gennem deskstudier, interviews og observationer), hvorfor domænekendskabet i MUSC både 
er teoretisk og empirisk baseret. 
 

Overordnet teoretisk domænekendskab 
 

At skabe betingelser for ’meningsfuld og aktiverende un-
dervisning og læring’ kan gribes an på forskellig vis. I MUSC 
har vi valgt at tage udgangspunkt i det overordnede formål 
med hhv. PD og DEP, som vi mener er at bidrage til de stu-
derendes praksiskobling og praksisudvikling, hvilket kan 
være særligt udfordrende på såkaldte ’teori-tunge’ modu-
ler. Praksis og forholdet mellem teori-praksis og/eller uddan-
nelse-arbejde bliver derfor centrale fænomener i projektet. Vi 
har valgt at gå eklektisk til værks og trækker på tre store 
teorier inden for feltet, som udgør grundlaget for projek-
tets konceptuelle rammeværk, der uddybes herunder. 
 
I MUSC er vi optaget af praksisser – både de studerendes 
eksisterende praksisser og de undervisningspraksisser, der 
er på de fire udvalgte moduler. Målet er at få disse praksis-
ser til at spille endnu bedre sammen, således at den viden, 

de færdigheder og kompetencer, som de studerende skal tilegne sig, kommer til at gøre en reel for-
skel i deres praksis og potentielt kan bidrage til praksisudvikling. Men hvordan kan praksis forstås?  
 
Inden for praksisteori findes der mange bud og her vil vi fremhæve den australske forsker Stephen 
Kemmis og dennes kollegaers forståelse, som den kommer til udtryk i deres arbejdsdefinition: 
 

“A practice is a form of socially established cooperative human activity in which char-
acteristic arrangements if actions and activities (doings) are comprehensible in terms 
of arrangements of relevant ideas in characteristic discourses (sayings), and when 
people and objects involved are distributed in characteristic arrangements of rela-
tionships (relatings), and when this complex of sayings, doings and relatings ‘hangs 
together’ in a distinctive project.” (Kemmis mfl., 2014, s.31) 

 
For Kemmis mfl. (ibid.) er det væsentlige, at praksis konstitueres af sayings (sigen), doings (gøren) og 
relatings (relatering), som er spredt over tid og rum, men som ’hænger sammen’ bl.a. gennem distri-
bution af ideer og objekter, der materialiserer sig i konkrete projekter.  Her vælger vi også, at kon-
kretisere ’projekter’ med Wengers (1998) antagelser om at disse kommer til udtryk gennem hhv. 
fælles aktivitet, gensidigt engagement og delt repertoire.  
 
I forhold til design for og med praksis, er det væsentligt altid at tænke i praksisøkologier, dvs. at se 
praksis som et komplekst samspil og ikke blot summen af en række handlinger eller aktiviteter. Kem-
mis mfl. introducerer begrebet praksisarkitektur (ibid. s. 31-33), der drejer sig om, hvordan ’sigen’, 
’gøren’ og ’relatering’ kan ordnes, betinges og udfoldes. Praksis vil kunne muliggøres eller fremmes, 
men også hæmmes gennem tre former for arkitektur: 
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 En kulturel-diskursiv praksisarkitektur, der drejer sig om de ressourcer, som fremmer/hæm-

mer ’sigen’.  

 En materiel-økonomisk praksisarkitektur, drejer sig om de ressourcer, som fremmer/hæm-

mer ’gøren’.  

 En social-politisk praksisarkitektur, der drejer sig om de ressourcer, som fremmer/hæmmer 

’relatering’.  

 
Når de studerende på PD og DEP skal lære om og i forskellige praksisser opstår en form for tredje 
læringsrum (Haastrup mfl., 2013), hvor forbindelsen/koblingen mellem prakssiserne sættes på spil i 
det vi her, med inspiration fra Akkerman & Bakker (2011), kalder for grænsezonen. ’Det tredje læ-
ringsrum’ har gennem de senere år vundet indpas i professionsdidaktik, hvor det med begrebet un-
derstreges, at professionsuddannelser må ’integrere teori i praksis og praksis i teoretisk undervis-
ning’ (Nielsen & Jelsbak, 2018, s.12). Didaktisk betyder dette, at der altid må tænkes i, at de stude-
rende befinder sig i flere forskellige ’rum’ på en og samme tid, at deres professionspraksisser ikke er 
noget, de studerende lægger fra sig, blot fordi de deltager i undervisningsrummets særlige praksis-
ser. Det understreges endvidere, at selv om disse ’rum’ ofte identificeres som værende fysiske eller 
virtuelle, så skal de i lige så høj grad tænkes som mentale rum og processer, hvor der altså med fordel 
kan tages udgangspunkt i de studerendes sigen, gøren og relatering i de forskellige praksisser. Dette 
er forsøgt illustreret i en konceptuel model her nedenfor: 
 

 
Figur 1. Grænsepraksisøkologi. 

 
Set fra et design perspektiv, er pointen her, at der i MUSC-projektet skal designes, dvs. tænkes og 
handles i tre distinkte, men sammenhængende rum; her omtalt som hhv. semantiske, fysiske/virtu-
elle og sociale rum, hvor der vil være forskelle i måderne, der siges, gøres og relateres, og hvor selve 
grænsezonen udgør det rum, der skal etableres i undervisningen. Hermed lægges der også op til en 
grundlæggende forståelse af undervisning som en særlig form for praksis, der bør kombinere disse 
tre elementer – i forskellig vægtning til forskellige formål. 
 
Når formålet med undervisningen også er at ændre noget, dvs. koble til og udvikle de studerendes 
eksisterende praksisser, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på undervisningen. Her 
må også de studerendes læring om og med egne praksisser inddrages. Jf. Kemmis mfl. (2014) vil 
deres praksisser også være fremmet eller hæmmet af ovenstående, men samtidig vil de studerende 
også stå overfor den dobbelte udfordring, det kan være at skabe meningsfulde koblinger – få dem til 
at ’hænge sammen’ om man vil – mellem det, de lærer om deres egne praksisser og de oplevelser og 
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erfaringer, de allerede har om deres praksisser. Derfor bliver det i MUSC også nødvendigt at se nær-
mere på teori, der beskæftiger sig med netop denne særlige udfordring som det kan være at koble 
og derigennem transformere viden fra forskellige domæner, praksisser og kontekster.  
 
Her trækker vi i MUSC på teorier, der placerer sig i det socio-kuturelle og -materielle felt. Inden for 
dette felt ses viden og læring, som noget der er karakteriseret ved følgende: 
 

 
Tabel 1. Karakteristika v. sociokulurel og -materiel læring. 

(Oversat fra Riis, 2016, p.118) 

 
Centrale pointer her er, at viden, læring og praksisser er dynamiske og provisoriske størrelser, der er 
mere eller mindre påvirkelige (Wenger, 1998, Gherardi & Nicolini, 2000). Der er ingen adskillelse mel-
lem vores sigen, gøren og relatering. De medier, vi anvender (fx redskaber el. digitale teknologier)  
er ikke neutrale; de har agens, idet de også former vores forståelse og anvendelse. Endvidere er det 
– særligt i et professionsdidaktisk perspektiv – væsentligt, at læring også handler om tilblivelse, dvs. 
det er også gennem PD’en og DEP’en, at de studerende udvikler deres professionsidentitet – ikke 
kun gennem deres praksisser på arbejdspladserne. 
 
Når denne forståelse af viden og læring sættes i relation til Kemmis mfl. forståelse af praksis, åbner 
der sig et spørgsmål om, hvordan viden fra en praksis kan kobles til, omsættes i og udvikles i en anden 
praksis? Det kan synes vanskeligt, men Gherardi & Nicolinis forståelse muliggør netop, at praksis 
også kan forstås dynamisk og provisorisk, dvs. hvis de studerende kan acceptere en sådan forståelse, 
er der også legitimt rum for at ændre på (viden om) praksis. Et design pointe kunne derfor være at 
starte undervisning, der har til formål at ændre praksis, med at få afdækket de studerendes egne 
forståelser af praksis.  
 
I denne forbindelse foreslår Gherardi & Nicolini (ibid.) endvidere at bringe begrebet translation på 
banen. Deres pointe er, at viden ofte er tavsgjort, forankret i både individuel og kollektiv adfærd og 
hvad der med Schön (1983) kaldes viden-i-handling. Når viden skal ’flyttes’ eller cirkuleres fra en type 
af praksis til en anden, kan det derfor sjældent ske uden, at der først foregår en form for oversættelse 
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eller translation, der kan medieres gennem sprog/diskurser og artefakter, hvorefter den egentlige 
transformation af viden (og praksis) kan finde sted.   
 
Den egentlige transformation af viden og praksis, er der forsket meget i – særligt indenfor transfer-
forskningen (Riis, Rasmussen & Brodersen, 2019, Hachmann, 2020). Her vælger vi at trække på to 
hollandske forskere, Sanne Akkerman & Arthur Bakker, der foreslår, at transformation af viden mel-
lem praksisser ses som grænsekrydsende processer, der har til formål at dæmme op for de forskel-
ligheder, der måtte være. Grænsekrydsning defineres som en kritisk udvidelse af transfer: 
 

Boundary crossing is a concept that has been proposed as an enriched notion of 
transfer (Tuomi-Gröhn et al., 2003), but differs from transfer in various ways. First 
of all, whereas  transfer is mostly about one-time and one-directional transitions, 
primarily affecting an individual who moves from one context of learning (e.g. 
school) to one of application (e.g. work), the notion of boundary crossing includes 
ongoing, two-sided actions and interactions between practices (Säljö, 2003). Sec-
ond, whereas transfer emphasizes the need for similarities between practices, 
boundary crossing is about finding productive ways of relating intersecting dis-
similar practices (Akkerman & Bakker, 2011, s. 155 – vores fremhævning).  

 
Særligt interessant her er fokus på løbende, to-siddede handlinger og interaktioner (dvs. uddan-
nelse-arbejde-uddannelse- .. osv.), og ikke mindst fokus på de indlejrede forskelle, hvortil der skal 
findes produktive måder at relatere disse.  
 
De involverede diplomuddannelser i MUSC er karakteriseret ved at være vekseluddannelser, hvor 
der veksles mellem uddannelsesperioder og ophold i ’egen’ praksis. Hermed er der i selve uddannel-
sesdesignet lagt op til, at der vil og skal være forskel på de to kontekster, idet de samlet giver den 
optimale uddannelse. Alligevel kan dette design godt give anledning til udfordringer for de stude-
rende, der kan have vanskeligt ved fx at forstå, hvorfor der er forskel på teori og praksis – er det så 
teorien eller praksis, der er ’noget galt med’?  
 
Pointen er at grænser, forstået som forskelle, intuitivt opleves som noget, der skal undgås (Riis & 
Brodersen, 2021), men i grænsekrydsningsteori (Akkerman & Bakker, 2011) og i social læringsteori 
(fx Wenger, 1998; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015) opfattes grænser som ’læringsmeka-
nismer’ eller ’læringsmuligheder’. Designopgaven består imidlertid i at få de studerende til også at 
anerkende dette. Her foreslår Akkerman & Bakker (2011) fire protypiske processer, der kan bidrage 
til studerendes forståelse af og meningsfulde krydsninger mellem grænser: 
 

1.  Identification: Boundary crossing can lead to the identification of the intersecting 
practices, whereby the nature of practices is (re)defined in light of one another. 
2. Coordination: Boundary crossing can also lead to processes of coordination of 
both practices in the sense that minimal routinized exchanges between practices are 
established, to make transitions smoother. 
3.  Reflection: Reflection is a more profound effect of boundary crossing. It is about 
learning to look differently at one practice by taking on the perspective of the other 
practice. 
4. Transformation: In the case of transformation boundary crossing leads to 
changes in practices or even the creation of a new in-between practice, for example 
a boundary practice. (Akkerman & Bakker, 2011, s. 3) 

 
Et centralt aspekt ved disse processer er iflg. Akkerman & Bakker, at de skal opfattes og praktiseres 
som dialogiske processer, idet det netop er gennem meningsforhandling, at grænser kommer til syne 
og kan bearbejdes. Her viser forskning imidlertid, at studerende ofte står alene, når de befinder sig i 
grænsezonen, og der er derfor behov for at både undervisere og evt. vejledere på arbejdsstederne 
påtager sig rollerne som grænsemæglere, som dem, der hjælper de studerende med at skabe me-
ningsfulde forbindelser og herigennem udnytte grænserne som læringsmekanismer – frem for at 
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lade dem blive til barrierer. Selv om fokus i grænsekrydsningsteori således er på at identificere og 
bearbejde forskelle, så skal det ikke glemmes, at der trods alt også vil være ligheder mellem forskel-
lige praksisser, og at fokus herpå kan være med til at understøtte de studerendes oplevelser af me-
ningsfuldhed. 
 
Grænsekrydsning kan medieres gennem såkaldte grænseobjekter, der netop har til formål at fun-
gere som bindeled og oversættelsesmekanismer mellem krydsende domæner, praksisser og kontek-
ster. Wenger (1998) beskriver disse som ‘artefakter, dokumenter, fagudtryk, begreber og andre for-
mer for tingsliggørelse’, som praksisfællesskaber kan organisere deres indbyrdes forbindelser om-
kring. Digitale teknologier vil altid mediere, men om de kommer til at optræde som egentlige græn-
seobjekter, vil afhænge af om de anvendes didaktisk som sådan. Typisk vil forskellige former for læ-
remidler kunne anvendes som grænseobjekter, men det kan også være opgaver, øvelser og andre 
aktiviteter i undervisningen, der fungerer som grænseobjekter. Uanset, er det dog væsentligt at der 
stilladseres for grænsekrydsning; dvs. de studerende skal hjælpes på vej, da det ikke sker af sig selv. 
 
Grænsekrydsningsprocesserne nævnt ovenfor kan ses og designes for som sammenhængende over 
tid, men kan også anvendes som nedslag i undervisning. Særligt identifikations- og refleksionspro-
cesser synes at bidrage til at skabe en større forståelse af forskelle og kobling mellem grænsekryd-
sende praksisser jf. også Schön (1983). Akkerman & Bakker (2011, s. 131) definerer grænser som ’so-
ciokulturelle forskelle, der leder til diskontinuitet i handling og interaktion’.  I denne forbindelse, skal 
det sociokulturelle aspekt forstås meget bredt, således at det også kan omfatte fokus på rum og 
materialitet. Diskontinuitet henviser til, at den, som oplever grænsen fx en studerende, er i risiko for 
at gå i stå, miste motivationen eller engagementet, fordi grænsen bliver til en decideret barriere. 
Målet er ikke at udviske grænser, men derimod at anerkende dem og finde produktive måder at 
udnytte grænserne på. I MUSC kan teori om grænsekrydsning bidrage til et større fokus på de stu-
derendes forståelse af, hvad der kan gøre det vanskeligt at anvende og udvikle viden på tværs. Dette 
er forsøgt opsummeret i modellen herunder: 
 

 
Figur 2. Grænsezonepraksisser. 

 
Opsummerende ift. MUSC-projektets konceptuelle grundlag, er der følgende overordnede teoretiske 
pointer, som kræver opmærksomhed i arbejdet med at designe for øget praksiskobling og praksis-
udvikling: 
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 Praksis kan forstås som et kompleks af sigen, gøren og relatering, der kan fremmes/hæm-

mes af forskellige former for praksisarkitektur, der udfolder sig i det diskursive, det materi-

elle og det sociale rum, der opstår i undervisnings- og læreprocesser – også på tværs. 

 Viden kan forstås som værende situeret i praksis, relationel og medieret af deltagere og ar-

tefakter. Viden er dynamisk og provisorisk. 

 Viden er ofte tavsgjort og indforstået, hvorfor der skal ske en oversættelse af viden-i-praksis 

inden, der kan foregå en egentlig transformation af både viden og praksisser. 

 Transformation af viden og praksis i vekseluddannelser som PD’en og DEP’en kan ske ved 

at krydse grænser, der kan være kognitive, sociale, fysiske og virtuelle. Grænsekrydsning er 

fundamentalt en dialogisk proces, og som sådan ikke noget, den studerende kan klare 

alene. 

 Grænser er sociokulturelle forskelle, der intuitivt opleves uønskede, men som ved at komme 

frem i lyset, kan anvendes til at finde produktive måder, hvorpå der kan skabes øget konti-

nuitet (her forstået som samspil og sammenhæng) mellem krydsende domæner, praksisser 

og kontekster. 

 
 

Konkret teoretisk domænekendskab 
Spørgsmålet er naturligvis, hvordan 
sådanne teoretiske ideer kan omsæt-
tes til konkret didaktisk design. I MUSC 
har vi fra starten af projektet arbejdet 
ud fra en hypotese om, at meningsfuld 
og aktiverende undervisning og læring, 
der har praksiskobling og praksisudvik-
ling som formål, kan designes gennem 
fokus på hybride og/eller fleksible for-
mater, der bygger på en scenariedidak-
tisk og multimodal tilgang. I det føl-
gende udfoldes projektets 3. hypotese, 
der handler om hvad vi i MUSC-projek-
tet forstår ved de centrale begreber, 

der knytter sig til de mere konkrete didaktiske overvejelser. 
 
Meningsfuldhed refererer i denne sammenhæng til, hvorvidt de studerende på hhv. PD og DEP op-
lever, at det indhold, de aktiviteter og de ressourcer, som de præsenteres for og skal arbejde med i 
undervisningen kan kolbes og anvendes til at udvikle deres egne praksisser. Ifølge Wenger (1998), 
hænger mening uløseligt sammen med vores erfaringsdannelse. Gennem deltagelse og tingsliggø-
relse i forskellige praksis-fællesskaber skabes der mulighed for, at vi kan forhandle vores oplevelser 
og erfaringer. Mening tilskrives dog ikke kun tilegnelsen af ny viden og praksis, men i lige så høj grad 
tilblivelsen som individ indlejret i fællesskaber. For PD og DEP studerende betyder det, at menings-
forhandling også handler om deres identitet, som lærende/studerende og som fagprofessionelle.  
 
Aktiverende undervisning baseret sig på en socialkonstruktivistisk opfattelse, hvor den studerende 
selv er med til at konstruere sin viden. I undervisningen betyder det bl.a., at der skal gives plads til 
den studerendes perspektiver, og at den studerende er med til at definere, hvad og hvordan, der skal 
arbejdes. Derfor handler aktiverende undervisning lige så meget om de læreprocesser, som under-
visningen lægger op til – både på campus og i de mellemliggende perioder. Her kan der iflg. Köppe 
(2011), være en tendens til, at lade det være op til de studerende selv at være aktive i mellemperio-
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der, hvilket de ikke nødvendigvis er, hvis ikke der stilladseres tilstrækkeligt herfor – fx gennem min-
dre delopgaver og deadlines. I denne sammenhæng kan der også hentes inspiration i Absalons ud-
lægning af Arena Blended Connected-modellen (jf. Laurillard, 2007, 2012), der angiver seks prototy-
piske læringsformer, som der med fordel kan veksles mellem for at skabe variation gennem inddra-
gelse af forskellige (digitale) læremidler. Det drejer sig om hhv. 1) tilegnelse, 2) kollaboration, 3) dis-
kussion, 4) undersøgelse, 5) udøvelse og 6) produktion. Endelig er der også væsentligt at tænke i tid, 
dvs. overveje, hvordan der kan skabes variation ikke blot i løbet af en enkelt undervisnings-gang, 
men også i løbet af hele modulet, inkl. mellemrumsperioderne. 
 
Hybride og fleksible formater og designs. I MUSC skelner vi mellem de to, selv om der er overlap. 
Hybride formater betragter vi som værende mest relevant på niveauet for uddannelsesdesign, mens 
fleksibilitet kan indgå på alle tre designniveauer, dvs. både ift. uddannelses-, didaktisk og læringsde-
sign. I MUSC kommer vi i første omgang til at arbejde mest med fleksibilitet, mens innovation af 
uddannelsesdesignet på de to diplomuddannelser i form af øget hybriditet først bliver aktuelt i sidste 
fase af projektet. Iflg. Nørgård (2021,s- 24), så er hybride formater karakteriseret ved, at der sker 
’krydsninger, sammensmeltninger, opløsninger og sammenfiltringer af eksisterende undervisnings-
formater og -rum samt nye digitale muligheder og potentialrér med henblik på at fremavle nye kon-
stellationer, praksisser og forståelser ag hvordan undervisning og læring (også) kan se ud. Nørgård 
foreslår endvidere, at der kan hybridiseres på mange forskellige måder, som vist herunder). 
 

 Dimension 1 Dimension 2 

Hybridisering 1 Online Onsite 

Hybridisering 2 Intern Ekstern 

Hybridisering 3 Situeret Distribueret 

Hybridisering 4 Uformel Fomel 

Hybridisering 5 Synkron Asynkron 

Hybridisering 6 Institution Samfund 

Hybridisering 7 Digital Analog 

Hybridisering X Y Z 

Tabel 2.  Dimensioner ift. forskellige former for hybridisering. 
(Nørgård, 2021, s. 25) 

 
Det er gennem kombinationer af sådanne dimensioner, at der kan skabe nye hybride formater. Hvad 
angår fleksibilitet er det vigtigt at huske på, at dette også kan tænkes ift. både tid, sted, tempo og 
organisering (fx individuelle eller fælles aktiviteter).  
 
Scenariedidaktik er en tilgang til undervisning og læring, hvor man lader de studerende arbejde pro-
duktivt med domæner uden for uddannelsen - fx deres arbejdspraksisser. Scenariedidaktik henter 
især sin inspiration fra Deweys (2005/1916) teori om læring som en undersøgende proces, hvor de stu-
derende konstruerer deres egen viden og derigennem opnår meningsfuldhed ift. de faglige mål 
(Fougt mfl., 2022, Hanghøj mfl., 2017). Formålet med en scenariedidaktisk tilgang er først og frem-
mest at være et korrektiv til hvad der kan betegnes som en særlig ’skolsk’ kommunikations- for kul-
turform (Hetmar, 2019), der præger både grundskolen og videre op i uddannelsessystemet. En po-
inte som også Lave & Wenger (1991) fremfører, og som Wenger (1998) søger at dæmme op for gen-
nem fokus på design for læring, hvor det handler om produktivt at kombinere lokale og globale per-
spektiver og praksisser. 
 
Didaktiske scenarier, både reelle og fiktive, kan fungere som rammesætninger og midler til at udfolde 
studerendes forestillingsevne som afsæt for at undersøge fænomener og skabe meningsfulde for-
bindelser til omverdenen: 
  

Scenarier er fælles forestillinger eller faktiske situationer som studerende kan fore-
stille sig, leve sig ind i og agere inden for med givne eller af studerende identificerede 
udfordringer, som de kan undersøge og handle i forhold til gennem brug af relevante 
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redskaber og faglige tilgange, og som har forskellige mulige udfald. Scenarier vil of-
test involvere flere studerende og andre aktører og vil derfor kræve samarbejde og 
kommunikation. (Fougt mfl., 2022, s. 23) 

 
Fougt mfl. (2022, s. 23) betegner endvidere scenariedidaktik som ’et overbegreb og en samlebeteg-
nelse for en lang række undervisningstilgange, der netop består af eksplicitte scenarier, hvor ele-
verne arbejder sammen om at undersøge faglige forestillinger’. 
  
Scenariedidaktik giver anvisning på, hvordan man kan designe, dvs. planlægge, gennemføre og eva-
luere undervisningsforløb, der arbejder med scenarier. Det kan ske gennem forskellige undervis-
ningsformer, der eksplicit rammesætter undervisningen som meningsfulde scenarier, som kræver at 
de studerende skal forestille sig og samarbejde om at undersøge faglige udfordringer. 
  
En række træk karakteriserer scenariedidaktiske designs: 
  

 Det er centralt, at de studerende arbejder på meningsfulde og virkelighedsnære (autentiske) 

projekter, hvor der er et mål, de skal nå frem til, og aktører som har udbytte af eller er inte-

resserede i resultatet 

 Virkelighedsnære scenarier kan sætte faglige mål ind i sammenhænge, som gør, at de stu-

derende kan se relevansen af sådanne mål 

 Konkret arbejde med faglige mål kan give de studerende mulighed for at udvikle ’faglighed 

i al dens kompleksitet’, idet udvikling af løsninger typisk kræver både dyb og bred viden, 

færdigheder og kompetencer. 

 Virkelighedsnære arbejdsrelationer, fx gennem tildeling af forskellige roller, kan være med 

til at udvikle ’ mere fagovergribende fagligheder som planlægning, ideudvikling, processty-

ring, økonomi og samarbejde, ligesom det er her, man erfarer betydningen af at kunne 

fremlægge sin løsning, så den er til at forstå for udenforstående’. 

 En scenariedidaktisk tilgang giver mulighed for at arbejde med større mængder af stof ved 

at fordele det mellem de studerende, således at alle kommer i dybden med noget, men 

samtidig får en fornemmelse af hele området. 

  
Eksempler på scenariedidaktiske undervisningsformer: 
  

 Projektarbejde 

 problembaseret undervisning 

 casebaseret undervisning 

 undersøgende undervisning 

 udeskole - kan måske erstattes el. suppleres med virksomhedspraktik el. virksomhedsforlagt 

undervisning 

 innovation- og entreprenørskabsundervisning 

 brug af spil, simulationer og fortællinger i undervisningen 

  
Flere af disse tilgange har som formål at kigge ud over uddannelsen på en virkelighed eller praksisser, 
som de studerende også er en del af, og hvor de forventes at kunne anvende viden tilegnet i uddan-
nelsen - og omvendt.  
   
En multimodal tilgang betyder, at der tænkes i at inddrage forskellige modaliteter i undervisnings- 
og læreprocesserne. Dels vil forskellige modaliteter kunne tilgodese forskellige studerendes præfe-
rencer, og dels vil især visuelt baserede læremidler, som fx fotos og video, kunne skabe koblings-
punkter for de studerende ift. inddragelse af praksisser. Der kan i denne sammenhæng skelnes mel-
lem semantiske læremidler, didaktiske læremidler og funktionelle læremidler (jf. fx Hansen, 2010).  
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Mayer (2021) anfører, at der er to overordnede mål med multimodal læring, hhv. at huske (dvs. evnen 
til at reproducere eller genkende præsenteret viden) og at forstå (dvs. evnen til kunne anvende viden 
i nye sammenhænge). Det interessante er naturligvis, at forståelse her kobles til anvendelse.  
 
 
Opsummerende ift. MUSC-projektets konceptuelle grundlag, er der følgende konkrete didaktiske 
pointer, som kræver opmærksomhed i arbejdet med at designe for øget praksiskobling og praksis-
udvikling: 
 

 Meningsfuld undervisning kan forstås som undervisning, der kobler til de studerendes prak-

sisser 

 Aktiverende undervisning kan forstås som undervisning, hvor de studerende ikke blot skal 

konsumere, men producere viden i fællesskab med andre 

 PD’en og DEP’en er qua deres uddannelsesdesign udtryk for et hybridt format, hvor der 

veksles mellem uddannelses- og arbejdpraksisperioder. Der kan dog arbejdes yderligere 

med dette. 

 En scenariedidaktisk tilgang indbærer bl.a., at undervisningen designes med fokus på de 

studerendes egne autentiske problemer fra deres praksissiser, men også at der tænkes i at 

inddrage andre relevante  

 En multimodal tilgang betyder, at der arbejdes med flere modaliteter – både blandt under-

visere og studerende, således både som konsum og produktion. 

 I anvendelsen af (digitale) læremidler kan der med fordel tænkes i variation ift. både proces-

ser og produkter. 
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MUSC’s design rammeværk og designmodel 
I DBR-projekter kan et design rammeværk defineres som præskriptive teorier, der tilsammen udgør 
en generaliseret designløsning, der bygger på nogle designprincipper, som udspringer af domæne-
kendskabet. Hensigten er, at der kan arbejdes konkret med disse ud fra en formodning om, at de kan 
bidrage til løsning af projektets ’problem’ (jf. Christensen, Gynther & Petersen, 2012). Herunder er 
pointer fra det teoretiske og empiriske domænekendskab forsøgt visualiseret i en overordnet de-
signmodel: 
 

 
Figur 3. MUSC-designmodel – version 1. 

 
I centrum af modellen befinder sig de studerende og deres ’sigen, gøren og relateringer’ i forskellige 
praksisser, som skal udgøre udgangspunktet for undervisningen, dvs. der kan både tænkes i under-
visnings- og arbejdspraksisser.  
 
Ud fra et givent pædagogisk-didaktisk domæne (særligt indholdet på et specifikt modul), vil under-
viseren have intentioner, der forsøges realiseret gennem skabelse og afprøvning af et konkret 
didaktisk design. Domænet med dets viden og praksisser skal gøres til forhandling i undervisningen, 
og særligt tavsgjort viden og praksisser skal forsøges frembragt gennem bl.a. løbende diskussioner 
og refleksion herover.  
 
For at kunne understøtte de studerendes muligheder for at studere og arbejde praksiskoblende og 
praksisudviklende, er det vigtigt, at der tages hensyn til de studerendes meningstilskrivelser, iden-
titetsarbejde – og at de studerende oplever at være legitime (periodevis perifære) deltagere i det 
fællesskab, der skabes omkring undervisningen. Disse elementer kan også med fordel gøres til 
forhandling i undervisningen. 
 
I konkrete didaktiske designs understøttes dette yderligere ved fokus på scenariedidaktiske til-
gange, multimodalitet samt fleksibilitet/hybriditet i både onsite og online sammenhænge. Fo-
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kus på scenariedidaktik, gennem fx autentiske projekter/opgave/øvelser, skal muligggøre, at de stu-
derende i undervisningen kommer til at studere og arbejde med omverdenen – både deres arbejds-
praksissser, men også tilstødende relevante praksisser, herunder inddragelse af gæster (grænse-
mæglere) – fx også Absalon-kolleger, der har særlig ekspertise. En væsentlig pointe er også, at både 
undervisere og studerende skal arbejde multimodalt, og at der skal skabes variation i både undervis-
nings- og læreprocesser. Fleksibilitet er endnu et krav, der skal indtænkes både ift. processer og læ-
remidler. 
 
Endvidere skal det didaktiske design løbende have fokus på de studerendes muligheder for at krydse 
forskellige typer af grænser (i en designet grænsezone – fx mellemrumsopgaver), hvor især for-
skelle, men også ligheder identificeres, bearbejdes og på sigt transformerer sig til nye praksisser. 
Endeligt et det muligt at understøtte de studerendes grænsekrydsninger gennem anvendelse af de-
ciderede grænseobjekter, der også kan benyttes til at tingsliggøre de studerendes deltagelse – både 
digitale og analoge. 
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Empiriske analyser i domænekendskabet 
Denne del indeholder en forkortet udgave af det empiriske domænekendskab for MUSC-projektet. 
Ved forkortet skal der her forstås, at den primært fremlægger, hvordan vi har arbejdet og de over-
ordnede pointer, vi er kommet frem til. Offentliggørelse af dette er altså overvejende med det for-
mål at give metodologisk inspiration, og ikke fremlægge praksisnære analyser af undervisningen. I 
en intern udgave indeholdes de kontekstnære analyser, som også informerer det interne udvik-
lingsarbejde. 
Hvor det teoretiske domænekendskab afgrænser og anskueliggør det begrebslige udgangspunkt 
for projektet og dets interventioner, indeholde det empiriske domænekendskab en analyse af hvor-
dan de identificerede moduler hidtil har været afviklet med særligt fokus på de fokusområder og 
formål projektet har – multimodalitet, praksiskobling og hybriditet. Det empiriske domænekend-
skab danner udgangspunkt for den efterfølgende udvikling af didaktiske designs og ressourcer, idet 
at der her præsenteres et overblik, der giver anledning til at stille spørgsmål til den eksisterende 
praksis såsom ’hvorfor gør vi sådan her?’, ’leder det vi gør også til det vi gerne vil opnå?’ og ’hvad 
skulle vi gøre anderledes for at opnå x?’. Det empiriske domænekendskab supplerer det teoretiske 
grundlag i udformningen af de designprincipper, de fremtidige didaktiske designs, som vi udvikler i 
projektet, skal baseres på.  
 
De styrende spørgsmål for de empiriske analyser har været: 
 

Hvad karakteriserer modulernes anvendelse af 1) forskellige modaliteter, i hvilken grad arbej-
des der med 2) praksiskoblinger, 3) hvornår ligger de i forløbet hvor 4) aktive eller passive er de 
studerende ifm. forskellige modaliteter og praksiskoblinger og 5) hvordan er fordelingen af mo-

daliteter og praksiskoblinger mellem synkrone og asynkrone undervisningselementer? 

 
Domænekendskabet for hvert modul har tre dele, der beror på hver sin datakilde og metodiske til-
gang. Nedenfor præsenteres de hver, men i denne udgave behandler vi fortrinsvist den første del 
om dokumentobservationer af undervisningen og sekundært samler vi afslutningsvist op på obser-
vationerne. 
 

 

Dokumentobservationer af hvert moduls modaliteter, aktivitetsniveau synkro-

nitet samt praksiskoblinger. Disse er baseret på 2021-data (med undtagelse af 

’Undersøgelse af pædagogisk praksis’, der er fra 2020) af modulerne tilgået via 

itslearning og Moodle, hvor alle data er skrabet. Særligt dokumenttyperne sli-

deshows fra undervisning, opgiven forberedelse og afleveringer har dannet 

grundlag for analysen. 

 

Observation af aktuel praksis i en undervisningsgang på hvert modul i løbet af 

foråret 2022. I den interne udgave af domænekendskabet er der lavet nedslag 

fra observationerne, der er af særligt relevans ift. praksiskoblinger, modaliteter 

og aktivitetsformer. I det afsluttende afsnit med gennemgående pointer præ-

senterer vi en model udarbejdet på baggrund af observationerne. 

 

 

Interviews med underviserne i foråret 2022, der giver indblik i refleksioner og 

prioriteter, udfordringer og prioriteter ift. afviklingen af modulet. I den interne 

udgave af domænekendskabet er der lavet nedslag steder, hvor vi eller undervi-

serne har vurderet at der er et udviklingspotentiale. 

 
Det empiriske domænekendskab er således en forskningsmæssig fortolkning af, hvad der aktuelt 

og historisk har karakteriseret modulerne. Forhåbningen er, at det ”spejl”, det udgør for undervi-
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serne kan være udgangspunkt for et professionelt læringsfællesskab med faglige diskussioner, er-

faringsudveksling og identifikation af innovationspotentialer på tværs af de fire moduler, som der 

kan arbejdes videre med.  

Metode 

Dokumentobservationer - mellem dokumentstudie og undervisningsobserva-
tion 
Dokumentstudier kan dels bruges til at afsøge viden om et eksisterende felt, dels som empiri i ge-
nereringen af ny viden. I denne sammenhæng er dokumenterne brugt som udgangspunkt for at ge-
nerere ny viden. Dokumenter betyder overordnet set”skriftligt materiale, som er produceret af 
nogle andre end os selv og uden vores indblanding eller viden om vores behov for at benytte dem” 
(Ingemann et al. 2022, s. 73). Konkret udgøres dokumenterne her af slideshows fra undervisning, 
opgiven forberedelse og afleveringer har dannet grundlag for analysen. Den metodiske styrke ved 
tilgangen er, at dokumenterne giver os et indblik i den historiske praksis på en måde, hvor vores 
spørgen ikke påvirker samme praksis. Det giver tilgangen en høj reliabilitet. Det vil sige, at det vi 
ser i de arkiverede kursusmaterialer- og ressourcer er information, der hjælper os til at svare på vo-
res spørgsmål, som ikke er påvirket af, at vi spørger. Samtidig har denne tilgang sine stærke meto-
diske begrænsninger. Fortolkningen i visualiseringerne, der præsenteres nedenfor, er udelukkende 
bygget på de tilgængelige ressourcer på Learning Management Systemerne itslearning og Moodle, 
der er blevet skrabet og organiseret i mapper (Kozinets 2019). For nogle af modulerne er ressour-
cerne mere sparsomme i omfang end andre. Samtidig siger de ikke noget om, hvad der reelt er fo-
regået i undervisningen, men blot de slides m.v., der har været knyttet til den. Med andre ord ser vi 
i dokumenterne konturerne af en intenderet undervisning. Men vi ser ikke det, der ikke står i doku-
menterne, men som kunne være relevant for at svare på problemstillingen. Altså det, som foregik i 
den realiserede undervisning i fx undervisningslokalet (McKenney et al. 2006). 
 
Hvor dokumentstudie traditionelt har skriftlige kilder, og ofte policy-dokumenter, som genstand 
for analyse adskiller dette projekt sig. Idet vi tager udgangspunkt i dokumenter, der indeholder et 
vidnesbyrd om den afviklede undervisning, låner den metodiske tilgang også fra observationsme-
toden. I pædagogisk sammenhæng er observation en opmærksom iagttagelse, hvor man koncen-
trerer sin opmærksomhed mod noget, der har pædagogisk betydning (Bjørndal 2003, s. 34). Hvor 
en fysisk klasserumsobservation in situ præsenterer observatøren for et overvæld af stimuli, giver 
dokumentstudiet en mulighed for en tidsforskudt observation, hvor materialer og empiri kan gen-
besøges asynkront. Samtidig kan dokumentanalysen, når der analyseres ressourcer og materialer 
fra undervisningen, bruges til at besvare nogle af de samme spørgsmål som man traditionelt ville 
gøre med observationsmetode, fx ’hvilke typer aktiviteter får de studerende?’, ’hvilke tiltag gøres 
der for at differentiere undervisningen’ eller de spørgsmål, som er præsenteret i problemformule-
ringen ovenfor. Samtidig er der også fænomener, som dokumentobservationen ikke giver mulig-
hed for at svarer på. Det handler særligt om det sociale dynamikker og relationer, som er en inte-
greret del af hvert et pædagogisk forhold.  
 

Visualisering som kodnings- og fortolkningsstrategi 
Som det styrende spørgsmål ovenfor indikerer, har der været en række fænomener, som er gen-
stand for analysen. Disse har udgjort en kodebog for analysen af den indsamlede empiri, herunder 
også dokumenterne. Der er således tale om en deduktiv tilgang til analysen, hvor nøglebegreber 
fra det teoretiske domænekendskab har afgrænset, hvad der har været fokus på i den empiriske 
analyse. Samtidig er det vigtigt at påpege, at arbejdet med den empiriske og teoretiske del er forlø-
bet parallelt og der derfor er tale om en gensidigt inspirerende proces, hvor koderne er udviklet i 
takt med nye teoretiske indsigter. Det betyder også, at ikke alle teoretiske nuancer ift. praksisteori 
har været erkendt inden kodningen blev påbegyndt. 
 
Den udviklede kodebog har indeholdt følgende koder: 
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 Hvilke modaliteter gøres der brug af på modulet? Multimodalitet skal her forstås som in-

formation og viden udtrykt og formidlet gennem nye medieteknologier (Gnaur 2017). Li-

sten af forskellige modaliteter er genereret induktivt som kodeprocessen skred frem. Såle-

des er den liste af modaliteter brugt ikke udtømmende eller universel, men tilstrækkelig til 

at beskrive modulerne. 

 Hvordan positioneres de studerende i læreprocessen? Med udgangspunkt i social lærings-

teori er der gennemgangen er der sondret mellem, om de studerende overvejende positio-

neres som aktivt-producerende eller passivt-konsumerende i læreprocessen i de enkelte 

aktiviteter. For at holde denne kode overskuelig, er den organiseret som binær med inspi-

reret af Sfards to metaforer for læring: Tilegnelse og deltagelse (Sfard 1998). 

 Hvilke dele af undervisningen er hhv. synkron og asynkron? Med henblik på at kunne 

identificere hvilke modaliteter, positioneringer og praksiskoblinger karakteriserer den hhv. 

synkrone og asynkrone undervisning. 

 I hvilken grad praksiskobler de aktiviteter og ressourcer, der gøres brug af? Vi har inddelt 

det i en tydelig, latent og utydelig praksiskobling: 

 Tydelig praksiskobling: Aktivitet eller ressource, der enten indeholder en case el-

ler inddrager de studerendes egne praksisser mhp. udvikling eller systematisk ana-

lyse. 

 Latent praksiskobling: Aktivitet eller ressource, der præsenterer en case eller ind-

drager studerendes egne praksisser som eksempel eller noget, der løseligt relateres 

til. 

 Utydelig praksiskobling: Aktivitet eller ressource, der ikke indeholder nogen ekspli-

cit kobling eller relatering til praksis. 

Nogle af koderne involverer et større fortolkningsrum end andre. Hvor kodning af fx typer af moda-
liteter er mere entydig (om end den stadig kan diskuteres), er spørgsmålet om fx hvilken type prak-
siskobling, der er tale om, mere tvetydig. For en styrket validitet af denne type kodninger, kan an-
befales at flere koder samme materialeudsnit og herefter diskuterer, hvilke koder der er anvendt til 
hvad, hvorved der sikres en inter-koder reliabilitet (O’Connor & Joffe 2020).   
 
Det har været målet, at kodning og analyse har skulle formidles til undervisere og praktikere på en 
let og overskuelig måde, således, at den understøttede identifikation af innovationspotentialer i 
hvert modul og på tværs. Derfor blev det også fravalgt at foretage en ’traditionel’ tekstbaseret ana-
lyse, og i stedet har vi forsøgsvist konstrueret visualiseringer. Dette er er særligt oplagt for under-
visningsforløb, fordi de dels følger en kronologi, der er oplagt at visualisere og med et afgrænset 
fokus i kodebogen, er der også tilpas få variable på spil til, at det kan indeholdes i en visualisering. 
En visualiseringer skal i denne sammenhæng forstås som en grafik, der kondenserer meget infor-
mation på lidt plads (Drucker 2020). Visualiseringer er en formidlings- og fortolkningspraksis, der i 
de humanistiske videnskaber har været nedprioriteret på bekostning af tale og tekst, men som 
rummer et potentiale for at komprimere og formidle information på nye måder (Ibid.). I modsæt-
ning til sproget, er der ikke regler for, hvordan visualiseringer konstrueres: 
 

”Unlike language, which has a grammar, or mathematics, which operates on ex-
plicit protocols, visual images are not governed by principles in which a finite set of 
components is combined in accord with stable, fixed, and finite rules.” (Drucker 
2020, s. 24).  
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Det betyder også, at visualiseringer kan være krævende at læse. I dette arbejde er vi inspireret af 
kartografen Jacques Bertins system med grafiske variable, der angiver hvorvidt de hver især egner 
sig bedst til at vise kvalitative eller kvantitative forskelle: 

 
Efter Drucker (2020, s. 58). 

 
Dette er mundet ud i, at kodebogen er omsat til en grafisk fortolkningsnøgle, som ser ud nedenfor: 
 

 
 

Visualiseringer er i sig selv en fortolkning af modulerne, og således ikke en neutral repræsentation. 
Der er fremhævet noget, og med andre ord derfor også trukket noget foran – altså foretrukket. Det 
betyder også, at der er en normativitet på spil i en visualisering hvor for eksempel en graduering af 
farver i en skala kan få det til at fremstå mere eller mindre efterstræbelsesværdigt at opnå en stærk 
farve med en ’tydelig praksiskobling’. Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at selvom de 
udviklede visualiseringer syner af en dom over eksisterende praksis, er det ikke formålet i sig selv. I 
stedet handler det om at finde uventede mønstre og undersøge og udfolde, hvilke didaktiske be-
grundelser der er for til- og fravalg af forskellige elementer, ressourcer og aktiviteter der er i under-
visningen. 
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I de endelige analyser er hvert modul så kodet, analyseret og visualiseret med udgangspunkt i for-
tolkningsnøglen. Det er mundet ud i visualiseringer i stil med den nedenfor. Eksemplet er for modu-
let ’Undervisning og læring’ på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, men lignende er ud-
arbejdet for samtlige moduler. 

 
Hver søjle rummer en undervisningsblok, hvor lys og mørk grå viser, om der er tale om synkrone 
eller asynkrone undervisningselementer. Ofte er asynkrone synonymt med forberedelse, mens syn-
kron er fremmødeundervisning på campus. Visningen viser, at modulet gennemgående har en vari-
ation i modaliteter, med hovedvægt på tale, tekst og video. Videoerne er ofte latent eller utydeligt 
praksiskoblende, og er oftest noget, de studerende konsumerer i forbindelse med forberedelse. De 
tydelige praksiskoblinger forekommer i særligt grad i tale og mundtlighed, hvor de studerende er 
aktive i den synkrone undervisning. Det indikerer potentielt, at underviseren ofte ikke foretager 
praksiskoblinger, men uddelegerer dette til de studerende i aktiviteter, de skal løse. Det særligt in-
teressante er i denne sammenhæng, hvad den enkelte underviser selv hæfter sig ved i visualiserin-
gen: hvad der overrasker, chokerer og bekræfter.  
 

Gennemgående pointer 
I visualiseringerne udarbejdet på tværs af modulerne er der nogle mønstre, der peger på tværgå-
ende innovationspotentialer. Det er: 
 

 Koblingskompetence. Der er en overvejende tilbøjelighed til et mønster, hvor undervi-

serne præsenterer noget indhold, og herpå følger op med spørgsmål om, hvordan det rela-

terer sig til de studerendes praksisser. Herved forudsættes også, at de studerende har en 

høj ”koblingskompetence”, dvs. evne til at forbinde præsenteret indhold til egne praksis-

ser. Der er potentiale i at undersøge, hvordan vi bedre kan understøtte de studerende i at 

koble og udvikle et sprog for, hvem der har ansvaret for at koble, hvordan, hvorfor og 

hvornår. 

 Produktion af nye modaliteter. Tekst og tale er de dominerende modaliteter. I den grad 

video, grafik og lyd finder vej til modulerne er det oftest som konsum i forberedelsen. Der 

er potentiale i at undersøge, hvordan forskellige modaliteter også kan gøres til noget, de 

studerende skal producere og som indgår i den synkrone undervisning. 



 Professionshøjskolen Absalon /  / Marianne Riis, Bjarke Lindsø Andersen & Anne Mette Hald 21 / 24 

 Tværgående praksisser. Det er mest udbredt, at de studerende kobler til deres egne indi-

viduelle arbejdspraksisser. I enkelte tilfælde formuleres der eksempler eller cases, som de 

studerende skal arbejde sammen om. Der er potentiale i at undersøge, hvordan vi laver 

gode cases og scenarier som hele holdet kan relatere til. 

 Underviseren som afsender af praksis. Underviserne bruger i sjælden grad ressourcer, 

der kommer fra arbejdspraksisser, de studerende kan spejle sig i. Dem bringer de stude-

rende selv ind. Undervisernes ressourcer kommer fra videnskab, undersøgelse, avisartikler 

m.v. Der kunne være potentiale i at lave ressourcer – fortællinger, scenarier, eksempler 

m.v. – fra praksisser der i højere grad minder om de studerendes, så det bliver nemmere at 

koble samt at det giver mulighed for spejling og identifikation.  

 Fra erfaringsdeling til praksisanalyse. Der kan være et potentiale i at starte undervisning 

med en mere uformel erfaringsudveksling, og derpå lave teoretiske, analytiske og faglige 

overbygninger på, når først de har talt sig varme med udgangspunkt i praksis. Dele af 

dette kunne evt. foregå i flipped format. 

Udover de gennemgående pointer fra visualiseringerne, har analyse af observationerne også resul-

teret i en generaliseret tabel, der handler om, hvilke rum der opstår i den fysiske klasserumsunder-

visning. Ved et rum skal her forstås en aktivitet i undervisningen, der er afgrænset og har en di-

stinkt sigen, gøren og relatering jf. den præsenterede praksisteori.  

 Gøren Sigen Relatering Normer ift. 
litteratur 

Skolastisk 
rum 

Udenadslære, for-
ståelse 

Udlægger Til eksamen, ka-
non, 
Begreber, navne, 
teorier 

Skal have 
læst kanon 

Forsknings-
rum 

Undersøger, analy-
serer 

Spørger, kri-
tiserer, ud-
fordrer 

Til litteratur, ar-
bejdspraksisser 
som ’objekt’ 

Læse rele-
vant littera-
tur 

Legerum-
met 

Tegner, bevæ-
gelse, eksperimen-
terer  

Griner, hu-
moristiske 
udtalelser 

Til fantasi, kreativi-
tet 

Behøver 
ikke have 
læst 

Personale-
rummet 

Udvikler, problem-
løser 

Snakker, de-
batterer 

Til erfaringer, 
anekdoter, hold-
ninger 

Ikke noget 
relevant lit-
teratur 

Første udgave af tabel, der viser hvilke rum med distinkte praksisser, der etableres i undervisningen.  

I det videre designarbejde kan det være relevant at arbejde mere indgående med de respektive 

rums praksisser og eksplicitere, hvordan der i hvert rum kan relateres, kobles til og udvikle de stu-

derendes arbejdspraksisser med forskellige modaliteter. 
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