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Del af DIKO, som står får at understøtter 
kompetenceudvikling på KP inden for 
det digital didaktiske

- Gennemfører kompetenceforløb

- Redesigner uddannelsesforløb

- Evaluerer indsatser kvalitativt og 
kvantitativt

Hvem er jeg?

@KristianNoehr



Nu giver det mening



Nu giver det mening



Ny virkelighed 

og så alligevel
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Affektive faglige kontekster - Hvordan kan vi skabe 
forpligtende fællesskaber uden for undervisningslokalet?

Studie-forpligtigelse, der rækker ud over fremmødetiden, er et 
omdrejningspunkt for et af KPs lektorkvalificeringsforløb. Her arbejder vi aktivt 
med Blended Learning som redskab til at udvikle og skabe mere 
forpligtigelse/engagement ud over studiets fysiske rammer.

I den sammenhæng er det oplagt at kigge på de muligheder, der ligger i at 
inddrage digital teknologi som understøtter de didaktiske formål.

I forbindelse med oplægget vil der fremlægges tre cases fra tre 
professionsuddannelser, som hver især indeholder forskellige didaktiske 
udfordringer. Med disse cases som bagtæppe vil oplægget skitsere it-didaktiske 
tiltag, hvormed de digitale værktøjer kan at skabe faglige affektive kontekster.

Nøglebegreber: eksplicit deltagelse, transparens, fastholdelse, affektive 
kontekster, studieintensitet.

3. maj 2021
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Hvad tænkes med studieforplitigelse

3. maj 2021 Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA-NC

https://www.111variation.dk/2017/01
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Engagement
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Generation digitalt indfødte (Søren 

Schultz Hansen)

Subjective value – expectancies
(Susan ambrose)

3. maj 2021



Forpligtigelse



What became perfectly clear was 
that context rather than the 
content determined learning 
efficiency.

”Nick Shackleton Jones”

The degree of success a student has in 
his or her pursuit of higher education 
influences the level of commitment 
a student has to an institution, 
academic goals and career goals 

“Vincent Tinto”
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Ud over fremmødetiden

Peter Gundersen, 

Karsten Gynther og 

Anne-Mette Nortvig, 
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4 provokerende statements 

• Vi kender ikke nok til de affektive sider af onlineaktiviteter

• Vi kender ikke nok til de studerendes medie- og socialiseringsvaner

• Vi er for dårlige til at iscenesætte værdi i studieaktiviteter uden for 

fremmødetiden

• Vi er for dårlige til at kreere forpligtigelse i studieaktiviteter uden for 

fremmødetiden

3. maj 2021
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Case

Manglende kobling mellem 

klinik og uddannelsen. 

Ønske om praksisviden der 

beriger undervisning

Ønske om teoretisk viden der 

beriger praksis

3. maj 2021
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Case

3. maj 2021

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=krnj%40kp.dk&origin=OfficeDotCom&lang=da-DK&route=Start#FormId=5-BwOm5ElkS6hHAtMdvoMI4HtthL6fxKmPHEMYUJe3VUQkRMTjFPMUhITkhOOFNPOThHQVBOWUFRTS4u
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Peer feedback på 
Administrationsuddannelsen

Manglende deltagelse

Ønske om mere fagligt studiemiljø

Real life problems

Peerfeedback

3. maj 2021



Københavns Professionshøjskole21

Kollaborativ skrivning 
på læreruddannelsen 

Fremmøde en gang om ugen

Svingende indsats i den mellemliggende periode

Ønske om  at understøtte arbejdet i den 

mellemliggende periode

Se eksempel 

3. maj 2021

https://docs.google.com/document/d/1-MSNBkwY0BHHgwPLOtEglKg33eNUXt0LRG8O07yW-Lo/edit


Københavns Professionshøjskole22

Fællestræk for de 3 cases

Alle aktiviteter havde en skæbne

Oplevede værdi i asynkrone aktiviteter

Forpligtende fællesskaber

Noget på spil i aktiviteterne 

Individets indsats bidrager til fællesskabet

Den digital teknologi bidrager til stilladsering ud over fremmødetiden

3. maj 2021
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Tak for i dag!

@KristianNoehr


