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Hvem er jeg
§ Lektor ved Institut for Design og
Kommunikation, SDU Kolding
§ Baggrund i professionshøjskolen UC
SYD
§ Forsker i literacy, læring og læremidler
§ Forfatter og medforfatter til bl.a.
§ At vurdere læremidler i dansk (2009)
§ Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til
undervisning (2010)
§ Dansk som undervisningsfag. Perspektiver på
didaktik og design (2012)
§ Digital læsedidaktik (2015)
§ Didaktik, design og digitalisering (2016)
§ Digital skrivedidaktik (2018)
§ Designing for learning in a networked world

Dagsorden
§ Tre dimensioner i læringsrum:
§ organisation
§ teknologi
§ didaktik
§ Læringsmæssig kompetence til at agere i læringsrum
§ Didaktisk kompetence til at designe læringsrum
§ Didaktiske principper for beskrivelse og brug af
læringsrum
§ Diskussion

Undersøgelsesspørgsmål
§ Hvem underviser i skolen?
§ Læreren
§ Lærebogen (eller læremiddelforfatteren)
§ Skolens læringsmiljø (læringsrum som didaktisk
rammefaktor - ”forhold, som kan fremme eller
hæmme undervisning og læring på mange forskellige
måder” (Hiim & Hippe)
§ Hvordan kan vi beskrive skolens læringsrum som didaktisk
rammefaktor og steder for undervisning og læring?
§ Hvordan kan vi styrke lærere og elever i at forstå og kommunikere
om hvad der skal foregå i læringsrum?
§ Hvori består det hybride: ”noget der i udseende, struktur eller
funktion rummer forskelligartede elementer; blanding af to eller flere
størrelser fx en genstand, ordning eller institution”?

Dimensioner i læringsrum
Organisation

Læringsrum

Didaktik

Teknologi

Læringsrum som organisation
Formelle rum
§ Klasserum, faglokaler,
ekskursioner, fagportaler
§ realiserer læreplaner

Halvformelle rum
§ Pædagogiske læringscentre,
kommunikationsplatforme
§ realiserer ikke direkte
læreplaner

Uformelle rum
§ fællesrum – til ”stille samvær
og vilde lege”
§ Private rum: FB, spil mv

Det hybride i læringsrum som
organisation
Didaktiske principper
§ Struktur: fast-fleksibel – hvor fleksibelt kan læreren
organisere formelle rum: arbejdsmåder, sociale
grupperinger, opkobling på digitale medier > skabe en
varieret og differentieret undervisning
§ Klassifikation: stærk-svag kode i forhold til forventet
adfærd: ”her plejer vi at sidde og læse helt stille” – ”her
diskuterer i grupper” – ”nu må vi gå på de sociale medier
– nu må vi ikke”
§ Spænding mellem formelle og uformelle rum – uformelle
rum som FB er ikke kodet og kan tage
opmærksomheden fra deltagelsen i formelle rum.
Uhensigtsmæssig hybride rum > teknologipolitik

Teknologipolitik

Læringsrum som teknologisk dimension – hybride
steder

Samme tid (synkron)

Forskellig tid (asynkron)

Samme rum

Klasserum
Tavler, præs-prg.

Virtuelt undervisningsrum
Læringsplatforme, Uv-videoer

Forskellige rum

Virtuelt dialogrum
Samskrivningsprg.

Personligt læringsrum
Blogs, Portfolio

Det hybride i læringsrum som
teknologisk dimension - mobilitet
Samme tid (synkron)

Forskellig tid (asynkron)

Samme rum

Klasserum
Tavler, præs-prg.

Virtuelt undervisningsrum
Læringsplatforme, Uv-videoer

Forskellige rum

Virtuelt dialogrum
Samskrivningsprg.

Personligt læringsrum
Blogs, Portfolio

Ikke fire rum – men et hybrid netværket rum
Samtidighed af rum - mobilitet mellem rum: i
klasserummet, sidder eleverne også med en
læringsplatform (virtuelt uv-rum) og et google
docs-dokument (virtuelt dialogrum) og har
samtidig adgang til programmer for stavning
og informationssøgning (personligt
læringsrum)

Rum: container eller konstruktion?
Rum som container – given
rammefaktor

Rum som konstruktion – fleksibel
rammefaktor

Neutrale kontekster

Rum er emergent og konstruerede

Lukkede: adfærd er bundet til tid og
rum
Definerer roller

Åbne: elever agerer i netværk af rum,
teknologier og personer
Muliggør mobilitet

Pædagogisk vision: rum = ufrihed og
ikke-fleksibilitet – derfor nedbryde
grænser ”tear down the walls”

Pædagogisk vision: Bevæge sig og
handle i forskellige fysisk-virtuelle
kontekster
”network-participation competence, i.e.
competence in flexible, critically,
reflectively navigation the lived,
physical-virtual socially networked
environment, making use together with
others of integrated physical, virtual
and hybrid resources along the way”
(Dohn, 2018, 12-13)

Drømmen om den grænseløse læring:
læring hvor som helst og når som
helst

Det hybride i læringsrum som teknologisk
dimension – transformation af rum
(Ruben R. Puenteduras samr-model)

Læringsrum som
didaktisk dimension
- hybride
deltagelsesformer

studierum

projektrum

klasserum

træningsrum

værkstedsrum

Klasserum

Studierum

Træningsrum

Værkstedsrum

Projektrum

Tilhører,
oplægsholder,
debattør
Debattere
Lytte
Argumentere
Fortælle
Fremlægge
Evaluere

Faglig læser,
notetager og
opgaveløser.
Læse
Huske
Forstå
Anvende
Analysere
Vurdere
Skabe

Træner

Innovator,
designer og
skaber
Ideudvikle
Designe
Stofindsamle
Producere
Revidere
Præsentere
Evaluere

Projektmager,
forsker og
debattør

Løse
Øve
Teste
Simulere

Problematisere
Opstille hypotese
Stofindsamle
Kategorisere
Konkludere
Diskutere
Evaluere

Deltagelse i didaktiske rum
§ ”Det at lære er i bund og grund at kunne deltage i den
sociale proces eller det ’ekspertfællesskab’, som et fag
kan siges at udgøre” (Mulvad 2013)
§ Institutioner og situationer har særlige tekstpraksisser og
deltagelsesformer - ex computerspil
Fritiden

Skolen

løse quests, optræne sin
karakters egenskaber og stige
i levels i samarbejde med
andre gamere.

undersøge spillets genre,
æstetik, gamedesign og
opbygning af fiktion.

Mål: at spille og ikke lære.

Mål: tekstkompetence forholde sig analytisk og
reflekteret til tekster og andre
udtryk i forskelligartede medier

Læringsrum som en situeret social praksis
(literacy)
Hvordan gør skolen undervisning og iscenesætter deltagelse i skolens
læringssituationer og læringskultur?
§ Deltagelse i skolen er en særlig social praksis og mønstre for
handlinger
§ Deltagelse er formålsbestemt og indlejret i større pædagogiske mål
§ Deltagelsesformer er historisk situeret – dvs. der er særlige mønstre
for social praksis – arbejde med projekter, ekskursion,
klassesamtale mv
§ Deltagelsesformer ændrer sig i takt med nye sociale vilkår oger
responsiv i forhold til forandringer i praksis
§ Deltagelsesformer er ikke bare observerbare handlinger, men den
generaliserende måde at bruge sprog på og involverer de værdier,
følelser og sociale relationer som er indlejret i praksis (Barton &
Hamilton, 2000)

Tilgang til situeret social praksis
Etnografisk forskningsposition
§ Barton & Hamilton er optaget af at undersøge tekstpraksisser i
forskellige situationer + koble literacy og social praksis + literacy
som en ressource for meningsskabelse
Pædagogisk udviklingsposition
§ Inspiration Bernstein Synlig pædagogik + Rose & Martin
Genrepædagogik
§ Synlig pædagogik - demokratisk tilgang til undervisning – elever
uanset socioøkonomisk og kulturel baggrund kan inkluderes i
skolens praksis – kende regler og konventioner for deltagelse
§ Genrepædagogik – særlig skoleviden og skolelæring som
strukturer undervisning og som læreren er repræsentant
§ Synliggøre regler, mønstre og kriterier for skolens viden og
praksis > støtte, stilladsere og motivere elever til at engagere og
deltage i skolens praksis

Synlig pædagogik

Didaktiske læringsrum i praksis – et
ex

Webquest-metoden – skattejagt på
nettet
Udvikling af emnearbejdet
Lærerens vælger et overordnet emne og indsamler
læringsressourcer
Elevens opgave er at bearbejde informationer fundet på
nettet, finde sammenhænge og fremlægge sin erkendelse
Eleven påtager sig en fiktiv figurs rolle der muliggør en
filtrering af nettets informationshav gennem en figurs
’briller’.
Princippet er at informationerne bliver vedkommende og
konkrete og støtter elevens arbejde med at omskabe og
sammenfatte abstrakt information til konkret og
vedkommende viden

Kompleks
opgave –
samspil af
hybride
læringsrum

Studierum

Værkstedsrum

Projektrum

Faglig læser,
notetager og
opgaveløser.
Læse
Huske
Forstå
Anvende
Analysere
Vurdere
Skabe

Innovator,
designer og
skaber
Ideudvikle
Designe
Stofindsamle
Producere
Revidere
Præsentere
Evaluere

Projektmager,
forsker og
debattør
Problematisere
Opstille hypotese
Stofindsamle
Kategorisere
Konkludere
Diskutere
Evaluere

Læringsmæssig kompetence til
deltagelse i skolens hybride rum
§ Bevæge sig og handle i forskellige fysisk-virtuelle
kontekster: ”network-participation competence, i.e.
competence in flexible, critically, reflectively navigation
the lived, physical-virtual socially networked
environment, making use together with others of
integrated physical, virtual and hybrid resources along
the way” (Dohn, 2018, 12-13)
§ Deltage og navigere i konkrete kontekster (eller
læringsdesign)
§ Lære spillereglerne for de konkrete kontekster
§ Kyndig teknologibrug i konkrete kontekster

Læringsmæssig udfordringer
Hybride læringsrum ikke entydige læringssteder, jf sted:
”område eller plads med bestemt beliggenhed og
begrænset størrelse, fx hvor nogen befinder sig eller noget
foregår” – sted = afgrænset område for bestemte aktiviteter
- Øget kompleksitetsforøgelse - udfordrer fokuseret
deltagelse
- Fordrer at eleven kan orientere sig i forskellige rum med
hver deres særlige forventninger, opgaver og aktiviteter
- Risiko for læringsmæssigt ”overload” - nogle elever har
ikke kognitiv kapacitet til at forstå og fange
undervisningens intention og dens aktiviteter.
- Forudsætter læringsmæssig stedsans: kompetence til at
finde vej og genkende steder og ruter”

Hv-læringsmetoden – stilladsere
læringsmæssig stedsans og
orientering

Hvad

Hvorhen

Opgave
Emne
Ressourcer

Opgavens
Produkt
Formidling mål
Faglige mål
Kvalitet
Personlige
mål

Projektopgave om
emnet
Teknologiens
magt

Film
Mundtligt
fremlæggelse

Hvorfor

Udvikle
projektfaglige
kompetencer
og…

Hvorhvornår
Plan
Læringsrum
Metode
Forløb
Læremidler Afslutning

Hvem

Emnevalg,
problem,
undersøge
kildekritisk,
produktskabe,
fremlægge,
evaluere

Sammen
med…
Vi får hjælp
af…

Hvordan

Fem dage

Modtager
Samarbejd
e
Rolle

Didaktiske principper for brug af
læringsrum
Organisatorisk
dimension

Teknologisk dimension

Didaktisk dimension

Formelle rum – fx
klasserum, faglokaler realiserer læreplaner
Halvformelle rum –
læringscentre, kom.
platforme – realiserer
ikke direkte læreplaner
Uformelle rum – fx
fællesrum og sociale
medier

Redskaber i fysiske rum:
brug af computere –
tablets- mobiltelefoner

Undervisningsmønstre og
deltagelsesformer
- Klasserum
- Studierum
- Træningsrum
- Projektrum
- Studierum

Struktur: fast-fleksibel
Klassifikation: stærksvag kode
Teknologipolitik: regler
for deltagelse – laissez
faire

Stabilitet: driftssikker –
usikker drift
Mobilitet: bundet til rum –
bevæge sig mellem rum
Transformation: udvide
praksis – ny praksis

Nye it-medierede rum
Netværk af ressourcer og
rum - hybride rum

Design: didaktisk styring
– læringsmæssig frihed
Pædagogik: synlige –
usynlige spilleregler og
deltagelsesformer

Spørgsmål og kommentarer J

