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Professionsuddannelserne er i disse 
år under forandring. Forandrings-
impulserne kommer fra forskellige 
sider: uddannelsespolitiske forvent-
ninger, regionale udviklingsbehov og 
den teknologiske udvikling. Uddan-
nelsespolitisk er der en forventning 
om, at professionsuddannelsernes 
vidensbasering skal integrere et 
samspil mellem praksis og forsk-
ning. Det indebærer udvikling af et 
nyt vidensbegreb – udviklingsviden, 
som dels er forskningsbaseret, og 
dels kan vejlede aktører i de for-
skellige professionsinstitutioners 
praksis. Organisatorisk har profes-
sionshøjskolerne den udfordring 
at organisere de enkelte profes-
sionsuddannelser under en profes-
sionshøjskoleparaply og samtidig 
løfte den regionale udfordring at 
fungere som en regions videncenter. 
Den teknologiske udvikling er en 
gennemgribende forandringsim-
puls, der både sætter nye mål for 
kompetenceudvikling af fx elever i 
skolen, øger behov for efteruddan-
nelse af lærerne i skolen og skærper 
kravene til de kommende profes-
sionsbachelorers professionskom-
petencer. Den teknologiske udvikling 
sætter også nye vilkår og rammer 
for de studerendes professionsud-
dannelse. Læremidler – især it og 
digitale medier – rammesætter nye 
læringskontekster og læringsmiljøer 
for professionslæring. Denne artikel 
præsenterer muligheder, udfordrin-
ger og veje i forhold til at udnytte de 
digitale læremidler i professionsud-

dannelserne. Artiklen peger på tre 
veje, der er centrale i udviklingen 
af en professionsuddannelse 2.0: 
innovative didaktiske designs, 
professionsuddannernes tilegnelse 
af en reflekteret læremiddelfaglig-
hed og professionsuddannelserne 
strategiske udvikling af en profes-
sionsdidaktik. Artiklen introducerer 
her læremiddelkonceptet profes-
sionsportalen, som et eksempel på 
et innovativt didaktisk design. Først 
beskrives baggrunden for projektet 
Professionsuddannelse og lære-
midler, som er et projekt initieret af 
Læremiddel.dk.  

Professionsuddannelse og lære-
midler
Projektet Professionsuddannelser 
og læremidler er et to-delt projekt 
– et udviklingsprojekt og et forsk-
ningsprojekt. I udviklingsprojektet 
har undervisere og studerende fra 
UC Sjælland, UCL og UC Syddan-
mark primært tilknyttet lærerud-
dannelse, pædagoguddannelse og 
sygeplejerskeuddannelse eksperi-
menteret med at inddrage nye lære-
midler i undervisningen og praktik-
ken.  Sigtet har været at undersøge, 
hvordan brugen af læremidler kan 

udvikle undervisning, praktik og 
vejledning. Udviklingsprojekterne har 
bl.a. eksperimenteret med video-
undervisning, visuelle cases, blogs, 
wikis, arbejdsportfolioer, second life 
og de studerende som læremid-
delproducenter. Eksperimenterne 
er formidlet på et internt seminar 
og er tilgængelige i projektets wiki 
http://laeremiddel-pol-194142409.
wikispaces.com/

Forskningsprojektet har til hensigt 
at undersøge de gennemførte ud-
viklingsprojekter og udvikle didak-
tisk teori om læremidler og deres 
funktion og potentiale for udvikling af 
professionsuddannelserne. Didak-
tisk teori kommer til udtryk som 
begreber, kriterier og principper som 
både professionsuddannnere og -in-
stitutioner kan bruge som grundlag 
for at udvikle professionsuddannelse 
og professionslæring. 

Når læremidler er blevet interes-
sante faktorer i udvikling af profes-
sionsuddannelse skyldes det at 
forskellige typer læremidler har 
særlige brugspotentialer, særlige 
affordances for læring og undervis-
ning. Her kan man grundlæggende 
skelne mellem tre typer læremidler 
(Hansen 2010): 
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Figur 1: Tre grundlæggende typer læremidler
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Læremidler beskrives her både 
som tekster, artefakter, systemer og 
teknologier. teknologispørgsmålet 
er et omdiskuteret begreb i professi-
onsdidaktikken (Hansen 2007, 234). 
Fremkomsten af teknologiske un-
dervisningsprogrammer fra 60’erne 
og begyndelsen af 70’erne, der var 
designet til at kunne programmere 
undervisningen fra et makroniveau 
til den mindste undervisningsse-
kvens (jf. Eriksson 1970, 208), var 
genstand for omfattende diskussion. 
Holdningen bevægende sig mellem 
en teknologikritisk og en teknolo-
gieuforisk holdning. kritikken gik 
bl.a. på, at undervisningsprogram-
merne svækkede undervisnings-
begrebet, fordi der ikke var tale om 
undervisning i betydning af en social 
proces mellem elev og lærer (Dale 
1998, 57), men byggede på en mål-
middel-didaktik. mål-middel-didak-
tikken indebærer en tro på, at det er 
muligt at aflede praktisk handling af 
en teori. Et andet kritikpunkt var, at 
teknologien fremmedgør fag-udøve-
renen fra hans praksis. Wackerhau-
sen (1993) taler om, at redskaber 
fungerer som ””eksternaliseringer” 
af den menneskelige virksomhed” 
og udvider og ændrer menneskets 
konkrete handlerum og praksisfor-
mer. Det kan ifølge Wackerhausen 
resultere i en ”faglig frisættelse”, 
der løsriver ”fagudøveren fra hans 
fagtraditions traditionelle praksisfor-
mer og kompetencekrav.” (Wacker-
hausen 1993, 84-85). I forlængelse 
af dette kritikpunkt taler graf om, 
at e-læringsplatforme kan blive den 
styrende faktor i undervisningen, 
mens læreren fungerer som guide 
i de virtuelle læringsomgivelser 
(graf 2004, 67). Euforisterne talte 
derimod om ”lærersikker” undervis-
ning, dvs. en undervisning som var 
sikret mod dårlige lærere og gjorde 
læreren overflødig (Hiim og Hippe 
1997, 41). Denne artikel placerer 
sig i en balanceret position mellem 
teknologikritik og teknologioptimis-
me. medier og teknologier ses som 

drivkræfter, mekanismer, refleksi-
onspunkter og potentiel innovativ 
løftestang for udvikling af metoder 
og læringskontekster i professions-
læringen. Indfrielsen af det tekno-
logiske potentiale afhænger af flere 
ting bl.a. underviserens didaktiske 
beredskab, vilje til at eksperimen-
tere med nye undervisningsformer 
og professionsuddannelsernes 
organisation og læremiddelkultur. 
At teknologier og medier fungerer 
som centrale byggesten i professi-
onsudøveren professionshåndtering 
er klart, og at disse teknologier ikke 
skal resultere i en faglig frisættelse 
modvirkes ved at tematisere, bruge, 
eksperimentere med og kvalificere 
de studerendes brug af teknologier i 
deres professionslæring. 

Professionsfaglighed og profes-
sionsdannelse
Profesionssuddannelser har en 
dobbelt formidlingsopgave, ja 
pædagog- og læreruddannelser har 
en tredobbelt formidlingsopgave. 
For det første skal uddannelserne 
etablere en uddannelseskontekst for 
udvikling af professionslæring, hvor 
den studerende kan udvikle profes-
sionsfaglighed og professionsdan-
nelse. Uddannelseskonteksten etab-
lerer tid, rum og rammer, der gør det 
muligt for studerende at uddanne 
sig til professionsbachelor.

For det andet skal uddannelserne 
i deres formidling tematisere de 
kommende professionsbachelo-
rers opgaver, virke og funktioner i 
deres fremtidige professionspraksis. 
Professionsuddannelser skal derfor 
også formidle ind i en professions-
kontekst. Endelig har pædagog- og 
læreruddannelse i deres formidling 
blik for en tredje kontekst, børn og 
elevers lærings- og dannelseskon-
tekst. Som underviser i lærer- og 
pædagoguddannelser uddanner 
man studerende i en uddannelses-
kontekst med henblik på at kvali-
ficere deres virke i en professions-
kontekst, der igen har som formål at 
virke i børn og elevers lærings- og 
dannelseskontekst og her bidrager 
til børn og unges tilegnelse af bl.a. 
dannelse, faglighed og kompeten-
cer. En professionsuddanner bør  
have blik for og tematisere alle tre 
kontekster. Det er en kompleks 
formidlingsopgave! 
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Figur 2: Tredobbelt formidlingsopgave
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man kan eksemplificere den 
tredobbelte formidlingsopgave med 
temaet børns skriftlige kompetence. 
I en uddannelseskontekst vil de 
studerende typisk undervises i børn 
skriftsprog, skrivepædagogik og 
lærerens rolle som sproglig vejleder. 
De studerende skal her tilegne sig 
viden om skriftsprog og kompeten-
cer til at planlægge undervisning, 
analysere elevtekster og vejlede ele-
verne i forhold til udvikling af deres 
skriftlige udtryk. Undervisningen skal 
sætte den studerende i stand til i en 
professionskontekst at virke som 
sproglig vejleder og samtidig bibrin-
ge eleverne skriftsproglige kompe-
tencer. En professionsunderviser har 
derfor både blik for hvordan man 
kan udvikle de studerendes egen 
skriftsproglige kompetence og deres 
faglige og pædagogiske kompeten-
cer, og hvordan de studerende i en 
professionskontekst kan håndtere 
undervisning i skrivepædagogik, 
styrke elevernes skriftsproglige 
udvikling og endelig have blik for 
hvordan skriftsprogsaktiviteter og 
tilegnelse af skriftsproglig kompe-
tence kan styrke elevernes faglige 
og dannelsesmæssige udvikling. 

Ovenstående model viser de 
forskellige opgaver i henholdsvis en 
uddannelseskontekst, professions-
kontekst og lærings- og dannelses-
kontekst. Professionskonteksten er 
kendetegnet ved, at professionsba-
cheloren på grundlag af professions-
dannelse og professionsfaglighed 
skal virke i en professionspraksis og 
bidrage til at udvikle samme praksis. 
Inspireret af grønbæk Nielsen kan 
man beskrive professionskompeten-
cen i tre niveauer (grønbæk Nielsen 
2010, 33):  

• Professionsdannelse – for-
valte praksis på et etisk og 
fagligt grundlag

• Praksishåndtering – virke i 
praksis 

• Praksisudvikling – undersøge 
og udvikle praksis

Professionsdannelse er udtryk for, 
at en professionsbachelor virker på 
et særligt værdimæssigt grundlag. 
med begrebet professionsdannelse 
pointeres, at medlemskab af og vir-
ke i en profession forudsætter mere 
end skolastisk viden og teorier – det 
forudsætter en professionsidenti-
tet. Wackerhausen (2004) definerer 
professionsidentitet som ”de interne 
forhold etc. hos den enkelte prakti-
ker, som aktivt er med til at ”drive”, 
strukturere, formgive, stabilisere osv. 
praktikerens praksis.” (Wackerhau-
sen 2004: 14). Professionsidentitet 
skal ses i lyset af den praksis, hvori 
praktikeren skal virke. Praktikere 
agerer, handler og får identitet gen-
nem den praksis, de virker i. En 
læreridentitet ligger i handlingen at 
undervise, en pædagogidentitet 
ligger i handlingen at socialisere eller 
opdrage, en sygeplejerskeidentitet 
ligger i at lindre eller pleje. Profes-
sionsidentitet er karakteriseret ved 
at professionsudøveren kan udfylde 
en funktion i en given praksis, samt 
drive en given praksis på grundlag 
af et særligt professionelt blik, sær-
lige handlerepertoirer og et særligt 
fagsprog. 

Praksishåndtering er kendetegnet 
ved at en professionsudøver går til 
praksis med et særligt professionelt 
blik, handleberedskab og fagsprog 
Det professionelle blik viser sig ved 
at man har et særligt blik for prak-
sis og den professionelle relation 
til elever, patienter og børn i denne 
praksis: Sygeplejersken har et blik 
for patienters ve og vel, læreren for 
elevens faglige udvikling og dan-
nelse og pædagogen for barnets 
sociale kompetencer og trivsel. 
Dette professionelle blik følges af et 
handleberedskab – viden, døm-
mekraft og metoder – som sæt-
ter den professionelle i stand til at 
planlægge sine handlinger i praksis, 
handle i praksis, undersøge praksis, 
evaluere praksis og kommunikere 
om praksis. Lærere, pædagoger og 
sygeplejersker har forskellige former 

for handleberedskab. Læreren vil 
kalde et barn elev, og være optaget 
af hvad, hvorfor og hvordan eleven 
vil komme til at tilegne sig en viden 
og dannelse. Pædagogen vil kalde 
et barn for barn, og være optaget 
af, hvordan man ville kunne ram-
mesætte aktiviteter, hvori barnet ville 
kunne udfolde sig og tilegne sig en 
række sociale kompetencer. Syge-
plejersken vil kalde barnet patient og 
vil være optaget af hvilke behand-
lings- og omsorgsmetoder, som ville 
kunne gøre barnet rask.  

Det professionelle fagsprog viser 
sig ved, at man benytter faglige 
begreber når praksis skal beskrives, 
når problemer skal identificeres, når 
praksis skal formidles og udvikles. 
Praksishåndteringen afspejler sig 
fx ved, at en dansklærer ved hvad 
læsning er, hvordan man kan plan-
lægge undervisning i læsning, gen-
nemføre et læseforløb, hvordan man 
kan evaluere elevers læseudvikling, 
ved hvilke materialer man skal 
kunne vælge i læseundervisningen, 
kan se/høre/fornemme/undersøge, 
hvis elever har læseproblemer, ved 
hvilke metoder og læsetest man kan 
bruge for at spotte læseproblemer 
og kan samarbejde med læsevejle-
der om at støtte læseudvikling.  

Praksisudvikling betegner profes-
sionsbachelorens opgave i forhold til 
at udvikle praksis, fx implementere 
nye metoder, nye arbejdsgange, nye 
organisationsformer, nye teknologier 
samt arbejde udviklingsorienteret i 
forhold til særlige indsatsområder i 
professionens institutioner. Profes-
sionsuddannelser har her en opgave 
i forhold til bringe ny viden proaktivt 
i spil i professionsbachelorens kom-
mende praksis. Professionsuddan-
nelsernes vidensbasering – samspil-
let mellem forskning, uddannelse og 
praksis er et centralt begreb (rek-
torforsamlingen 2009). 

Professionslæring 
Professionslæring er de metoder og 
læringskontekster professionsud-
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dannere benytter til at udvikle de 
studerende professionsfaglighed 
og professionsdannelse. Profes-
sionsuddannelser etablerer her en 
kontekst for læring, der inkluderer 
overvejelser over hvornår, hvor og 
hvordan den studerende skal lære 
for at tilegne sig professionsfaglig-
hed og professionsdannelse. Det er 
for det første et logistisk problem, 
som handler om, under hvilke 
rammer og i hvilke konteksten den 
studerende skal studere. kontek-
ster for professionslæring kan være 
forskellige typer læringskontekster 
eller læringsrum:

• Formidlingsrummet, hvor for-
midling og dialog om nyt stof er 
det centrale. 

• øvelsesrummet, hvor de stude-
rende funderer og implemente-
rer ny viden og nye færdigheder, 
typisk gennem bearbejdning 
professionsrelevante øvelser. 

• Projektrummet, hvor de stude-
rende i grupper arbejder med 
forskellige cases eller projekter, 
typisk tværfagligt og tæt på pro-
fessionsfeltets udfordringer.

• Praktikrummet, hvor de stude-
rende er i praktik.

• Vejledningsrummet, hvor de 
studerende vejledes i opgaver, 
praktik mv. 

• Studerendes eget studierum, 
hvor de studerende på egen 
hånd og/eller i studiegrupper 
forbereder sig til studiet, vejled-
ning og praktik.

De forskellige rum muliggør for-
skellige lærings- og deltagelsesfor-
mer, undersøgelser og tematiserin-
ger af den professionsfaglighed- og 
dannelse som den studerende skal 
tilegne sig. Det er netop profes-
sionsuddannelsers styrke at de re-
flekteret kan iscenesætte alle disse 
rum, som hver især og i samspil 
med hinanden udgør arenaer for 
professionslæring. 

For det andet er professionslæ-

ring et didaktisk og læringsteoretisk 
problem, som handler om at vælge 
og legitimere, hvilke undervisnings-
genrer og læringsgenrer, der mest 
effektivt og lærerigt befordrer profes-
sionslæring. Centrale undervisnings-
genrer er:

• teoretisk formidling, hvor 
centrale begreber og metoder 
formidles.

• Diskussion, hvor der debat-
teres omkring professionsre-
levante temaer.

• øvelser, hvor bestemte 
færdigheder og procedurer 
trænes, fx oplæsning i lærer-
uddannelsen og stuegang i 
sygeplejerskeuddannelsen.

• Undersøgelser, hvor stu-
derende gennem projekter, 
praktik og feltstudier selv 
skaber ny viden.

• Artikulation, situationer og 
opgaver, hvor studerende 
opfordrer til at udtrykke deres 
viden, holdning og færdighe-
der omkring professionsrele-
vante temaer.

Ny teknologi er en vital drivkraft i 
forhold til udvikling af nye lærings-
kontekster og nye didaktiske design 
– og dermed nye veje til professi-
onslæring. 

I nedenstående model figur 3 
præsenteres, hvordan der til de fem 
undervisningsgenrer er knyttet be-
stemte metoder og teknologier, og 
hvordan de fem undervisningsgenrer 
udmønter sig i korresponderende 
læringsgenrer: 

Her kan man se, at den teoreti-
ske formidling metodisk muliggøres 
gennem metoder som selvstudier, 
forelæsninger og oplæg. Disse 
metoder understøttes af forskellige 
teknologier og medier, der faciliteter 
læring og tilegnelse af faglig viden. 
De traditionelle medier og teknolo-
gier er her fagbogen og den fysiske 
forelæsning/oplæg, mens de nye 
er digitale professionsportaler og 
videoforelæsninger. Undervisnings-
genren sigter mod læringsgenren re-
ception. reception skal ikke forstås 
i behavioristisk forstand, sådan at 
den studerende ukritisk blot tileg-
ner sig den formidlende viden. Den 
studerendes forståelse sigter mod 
at den studerende i sin tilegnelse 
af faglig viden også kan analysere, 
vurdere, kritisere og perspektivere 
den formidlede viden. men at den 
studerende skal tilegne sig teoretisk 
viden, begreber og metoder om 
fx læseteorier, børns læseudvik-
ling, dysleksi, læsepædagogik er 
en grundlæggende læringsform.  
øvrige læringsgenrer er kommunika-
tion, hvor den studerende deltager 
i kommunikative sammenhænge 
med debat, vejledning, respons mv., 
applikation, hvor den studerende til-
egner sig fremgangsmåder i forhold 
til at håndtere professionsrelevante 
færdigheder, konstruktion, hvor den 
studerende undersøger relevante 
fænomener gennem projektarbejder, 
praktik og feltstudier med henblik 
på at udvikle ny viden og endelig 
produktion¸ hvor den studerendes 
forståelse, kompetencer, holdnin-
ger, evalueringer, observationer 
mv. udtrykkes i forskellige genrer 
som rapporter, opgaver, logbøger, 

Figur 3: Undervisningsgenrer og læringsgenrer
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praktikjournaler og modelkonstruk-
tioner. Disse forskellige typer af 
læringsgenrer har en lang tradition 
i alle professionsuddannelser, men 
konteksten for hvordan læringen 
kan foregå er i forandring i disse år.

Professsionslæring 2.0
traditionel professionslæring foregår 
gennem traditionelle teknologier og 
medier som fagbogen, forelæsnin-
ger i undervisningsrummet, biblio-
tekets litteratur, skriftlige rapporter 
og praktikjournaler og mundtlig 
deltagelse i klasserummet. Profes-
sionslæring 2.0 udnytter de digitale 
teknologier og medier til at etablere 
virtuelle læringsrum, digitale profes-
sionsportaler, digitale netressourcer, 
digitale simuleringsprogrammer, 
visuelle case og kommunikations-
værktøjer og sociale medier som 
blogs, wikis. Professionslæring 2.0 
er ikke en erstatning for professi-
onslæring 1.0, men kan ses som et 
supplement og et tilbud, som kan 
udnyttes i professionsuddannelser 
og kvalificere nye veje i professions-
læring. 

De læringsmæssige muligheder i 
forhold til de fem undervisningsgen-
rer kan skitseres som vist i figur 4.

Et væsentligt brugspotentiale ved 
de nye teknologier er, at de kan 
etablere nye læringsrum i undervis-
ningen (Hansen 2010, 76). Under-
visningen behøver ikke længere at 
være situeret fysisk med studerende 
og lærer i samme rum og på samme 
tid. Undervisningen kan også foregå 
gennem virtuelle undervisningsrum, 

gennem virtuelle dialogrum og per-
sonlige læringsrum:

De nye medier og teknologier 
skaber således nye muligheder for 
at repræsentere og få adgang til 
viden, indgå i læringsaktiviteter og 
iscenesætte undervisningsaktiviteter. 
Indfrielsen af disse løfterige mulig-
heder for nye veje til professionslæ-
ring afhænger grundlæggende af 
lærerens didaktiske beredskab og 
kompetence til at udforme didakti-
ske design. 

Didaktiske design
Didaktisk design er underviseres re-
flekterede rammesætninger for pro-
fessionslæring og som bl.a. kommer 
til udtryk i undervisningsplaner og 
senere som måder at iscenesætte 
undervisning på. Designbegrebet 
understreger, at udarbejdelse af 
undervisningsplaner både indehol-
der en proces – at planlægge noget 
– og et produkt – en formgivning 
og rammesætning af en fremtidig 
aktivitetsrække eller interaktion. 
Hvor den første dimension – plan-
lægning – understreger det didak-
tisk håndværk – så understreger 
den sidste dimension – formgivnin-
gen – en innovativ dimension, fordi 
der i designbegrebet også ligger en 
vision om indfrielsen af bestemte 

mål gennem en bestemt praksis 
og læringsvej. Endelig understreger 
designbegrebet også at undervis-
ningsplanlægning er en koordina-
tionsopgave, der involverer flere 
komplekse sammenhænge: faglige 
og uddannelsespolitiske mål, tek-
nologiske og metodiske elementer 
og rammefaktorer og ikke mindst de 
studerendes læringsforudsætninger. 
Didaktiske design kan beskrives i tre 
dimensioner (Hansen 2010):

• Videndesign: hvad skal den stu-
derende lære og hvordan skal 
viden repræsenteres?

• Læringsdesign: hvordan skal 
den studerende lære og gen-
nem hvilke aktiviteter og forløb?

• Undervisningsdesign: hvordan 
skal læreren planlægge, gen-
nemføre og evaluere undervis-
ning og i hvilke tid og rum skal 
læringen foregå?

Professionsuddannelser har i 
disse år den mulighed og udfordring 
at integrere nye teknologier og me-
dier i udformningen af typer didak-
tiske design og dermed nye viden-, 
lærings- og undervisningsdesign. Et 
eksempel på det er en underviser 
fra UC Syddanmark, der gennem 
webstedet google.sites etablerer 
det, jeg har valgt at kalde en profes-
sionsportal (Figur 5).

Professionsportalen er et didak-
tisk læremiddel produceret i en 
slags wiki, hvor både underviser og 
studerende kan bidrage til webste-
det. Portalen kan siges at være en 
innovativ grænseflade eller interface 
for professionslæring, som giver ’an-
sigt’ til faget, synliggør ’stemmerne’ i 
undervisningen og åbner for del-
tagelse i professionsuddannelsens 
forskellige ’rum’. Portalen omfatter 
både formidlingsrummet (både det 
fysiske og virtuelle), studierummet, 
projektrummet og praktikrummet. 
Samtidig åbner portalen for nye 
metoder og interaktionsmønstre i 
forhold til studerendes professions-Figur 4: De fem undervisningsgenrer og deres læringsmuligheder
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læring. Dette perspektiv udfoldes i 
det følgende. 

Portalen er udformet som et 
journalistisk webdesign, som man 
kender det fra de store webaviser. 
Den er således et multimodalt rum, 
der åbner for forskellige brugerrol-
ler og interaktionsmønstre. Som 
studerende kan man kan gå på op-
dagelse i tekst, billeder, lyde og film 
og lade sig inspirere og orientere 
sig som læser. Som studerende kan 
man dog også skifte læseholdning 
og gå i dybden med artikler eller gå 
i skrivemode og indtage rolle som 
vidensproducent og selv produ-
cere materialet til websteder. Den 
studerende kan også gå i kommu-
nikationsmode og kommentere de 
faglige temaer eller studierelevante 
diskussioner. Webstedet åbner 
således for flerfoldige interaktions-
mønstre af handlinger, som hver 
især er relevante for professionslæ-
ring. Portalen åbner også innovative 
interaktionsmønstre, som fx den 
studerendes rolle som medpro-
ducent af undervisningens faglige 
temaer og fagsprog: 

Webstedet muliggør forskellige 

’studenterroller’ – roller som viden-
deler, kommunikator, medlem af 
klassefællesskab, medlem af fagfæl-
lesskab og den traditionelle rolle 
som studerende, der skal danne sig 
overblik over og indsigt i det fag, 
som studeres. Webstedets interak-
tionsmønster og iscenesættelse af 
studerenderoller er et interessant 
genstand for fremtidige studier og 
undersøgelser.

Eksemplet ovenfor er blot et 
lille uddrag af siden. til venstre på 
siden findes en menu med holdets 
undervisningsforløb og generelle 

organisatoriske informationer om fx 
studiegrupper. menuen øverst på 
siden består af generelle læringsres-
sourcer til studiet, fx demonstrati-
onsvideoer af, hvordan man bruger 
forskellige digitale værktøjer. De-
monstrationsvideoerne har undervi-
seren selv produceret. 

Endvidere er der i den øverste 
bjælke menupunktet ”Lær fagbegre-
ber”, som understreger det interak-
tive og kollaborative potentiale på 
webstedet. Under dette menupunkt 
skal de studerende selv definere 
fagsprog i faget og selv uploade 
deres definitioner på webstedet. 
Webstedet kommer her til at fungere 
som en slags faglig wikipedia (se 
figur 6).

Webstedet er endvidere ramme 
for de studieprojekter, som de 
studerende arbejder med. Figur 
7 er et eksempel på studerendes 
arbejde med forskellige aspekter af 
middelalderen i studiegrupperne. 
gruppernes opgave er at udvikle 
undervisningsforløb i forhold til em-
net og herefter præsentere dem på 
webstedet og gøre dem tilgængelig 

Figur 5: Eksempel på en professionsportal

Figur 6: Screendump ”Lær fagbegreber”
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for alle på holdet (men ikke andre – 
det er et lukket websted).

Endelig bruges webstedet også 
som ressourcebank og formidlings-
kanal for lærerens noter til under-
visningen (se fihur 8). Disse noter 
supplerer undervisningens fagbøger 
og grundbøger i religionsdidaktik.

generelt udgør professions-
portalen nye måder at udforme 
vidensdesign, læringsdesign og 
undervisningsdesign på. Potentialet 
i portalen er flere. Den kan karakteri-
seres som:  

• et virtuelt undervisnings- og 
læringrum med ressourcer og 
redskaber, der muliggør og 
understøtter teoretisk formid-

ling, diskussion, øvelser og 
artikulation. 

• en undervisningsportfolio, 
hvor undervisningens faglige 
viden successivt og kolla-
borativt bygges op og bliver 
synlig og tilgængelig – og 
som samtidig kan fungere 
som studiegruppernes præ-
sentationsportfolio.

• undervisningens tavle, hvor 
portalen understøtter under-
visningens løbende kommu-
nikation, fordi der konkret kan 
refereres, vises og udpeges 
bestemte emner. Samtidig 
fungerer webstedet som 
tavle, hvor undervisningens 
løbende emner kan synlig-

gøres og uploades, fx nye 
definitioner af fagbegreber, 
mindmaps mv.  

• en faglig wikpidia, hvor de 
studerende kan bidrage til at 
opbygge fagbegreber, under-
visningsforløb, finde faglige 
ressourcer – og hermed in-
volveres de studerende både 
i den faglige proces – en 
deltagelsesform – og samtidig 
muliggøres at deltagelsen får 
et konkret udtryk – en tings-
liggørelse.

• et værktøjsreservoir af 
studierelevante værktøjer, 
hvor underviseren løbende 
integrerer nye gratis værk-
tøjer og sociale medier, som 
fx mind-map-programmer, 
produktionsværktøjer, refleksi-
onsværktøjer, kommunika-
tionsværktøjer, evaluerings-
værktøjer mv. – samtidig 
med at underviseren bruger 
de samme værktøjer i sin 
formidling.

• en videndelingsplatform, hvor 
både underviser og stude-
rende bidrager til opbygning 
af de faglige ressourcer. Un-
derviseren bliver også faglig 
inspireret af de ressourcer, 
som de studerende finder og 
uploader, fx film og artikler – 
og de studerende kan også 
gensidigt inspirere hinanden, 
fordi det er synligt for alle, 
hvor de studerende arbejder 
med i deres projekter og 
hvordan de udvikler sig. 

• en facilitator af undervisnings-
kultur, hvor undervisningens 
”stemmer”, aktiviteter, udtryk, 
processer, historier, værdier – 
som på unik vis altid bygges 
op i et uddannelsesforløb af 
underviser og studerende – 
kan udtrykkes og synliggøres. 
Det undervisningskulturelle 
aspekt er særlig vitalt, fordi 
holdet består af både nær- og 
netstuderende og flere stu-

Figur 7: Studerendes udvikling af undervisningsforløb forelår via websitet

Figur 8: Webstedet bruges som ressourcebank for lærerens undervisning
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derende vil derfor ikke have 
deres daglige gang i det tradi-
tionelle undervisningsrum. 

Et yderligere potentiale er, at profes-
sionsportaler kan inkludere de ’digi-
talt indfødte’ studerende og deres 
digitale kompetencer og præferen-
cer for læring, kommunikation og 
information gennem digitale medier. 
Og for underviseren kan webste-
det blive genstand for kontinuerlig 
genbrug, udvikling og forfinelse og 
støtte underviseren løbende udvik-
ling af repertoirer til håndtering af 
professionsfaglige læreprocesser. 

Læremiddelfaglighed
Professionsuddanneres håndte-
ring af professionslæring gennem 
didaktiske design kan bl.a. kvalifice-
res ved øget bevidsthed og praktisk 
kendskab til læremidler. Undervi-
sere i professionsuddannelser står 
overfor den opgave og udfordring 
at integrere nye læremidler, dvs. 
medier og teknologier i undervisnin-
gen. Det forudsætter en læremid-
delfaglighed, en reflekteret omgang 
med læremidler (Carlsen og Hansen 
2009, og Hansen 2010). En lære-
middelfaglighed kan beskrives i fem 
læremiddelkompetencer: 

• Analytisk kompetence: ana-
lysere og vurdere læremidlers 
pædagogiske muligheder – 
deres affordances.

• Planlægningskompetence: 
omsætte læremidlers pædago-
giske muligheder i planlægning 
gennem didaktisering eller 
redidaktisering.

• Praktisk kompetence: iscene-
sætte læremidler i undervisning 
– vejledning – praktik.

• Evalueringskompetence: eva-
luere læremidlets værdi for un-
dervisning/vejledning/praktik og 
værdi for studerendes læring.

• Udviklingskompetence: kritisk 
og kreativt drøfte læremidler i et 
fagligt fællesskab med henblik 

på udvikling af fag, kollegialt 
samarbejde, praktik, undervis-
ning, vejledning og professions-
uddannelse generelt.

 
man kan synliggøre, hvordan læ-
remidler indgår i forskellige faser af 
underviserens planlægning, gen-
nemførsel og evaluering af undervis-
ning i nedenstående læremiddelpro-
cesmodel figur 9 (Hansen 2010).

modellen synliggør, at læremidler 
både kvalificerer og udfordrer læ-
rerens planlægning, gennemførsel, 
evaluering og udvikling af undervis-
ning. I planlægningskonteksten fun-
gerer læremidler som inspiration til 
at planlægge undervisningen, fordi 
de i form af fagbøger, artikler, cases, 
opgaver osv. kan repræsentere fag-
lig viden. men samtidig skal læreren 
også udvikle analytisk kompetence 
til at vurdere fx fagbøger, artikler og 
cases for deres relevans til at støtte 
de studerendes tilegnelse af teore-
tisk forståelse eller deres funktion 
som omdrejningspunkt for øvelser 
og projekter. I undervisningens prak-
sis bidrager læremidler til at facilitere 
undervisning og læring. Endvidere 
bidrager læremidler til at etablere 
virtuelle læringsrum. Også her er det 
en udfordring for underviseren, at 
udvikle kompetence til at praktisk at 

bruge samt undersøge specifikke 
læremidlers værdi for læring, fx 
bloggens rolle i praktikken som ger-
gen og Carlsen (2011) undersøger. 
Endelig kan læremidler også indgå 
som tema i faggrupper og pædago-
giske råds-møder når undervisning, 
læringsmiljø, fag skal debatteres og 
udvikles. Denne kollegiale samtale 
har fine potentialer til at udvikle 
nye veje til professionslæring, men 
fordrer også at undervisere har et 
reflekteret fagsprog om læremidler. 

Læremiddelprocesmodellen 
synliggør både hvordan læremidler 
indgår som centrale byggesten i 
professionsuddannerens undervis-
ning og altså fungerer som drivkræf-
ter, mekanismer, refleksionspunkter 
og potentiel innovativ løftestang for 
udvikling af metoder og lærings-
kontekster i professionslæringen. 
Dermed er læremidler også en vigtig 
dimension i professionsdidaktikken.

Professionsdidaktik – veje til ud-
vikling af professionslæring
På grundlag af projektet vil jeg pege 
på tre didaktiske principper, som 
kan fungere som refleksions- og ud-
viklingspunkter til en fortsat udvikling 
af professionsdidaktikkens fokus 
på professionslæring. Principperne 
har som grundlag at teknologi og 

Figur 9: Læremidler indgår i forskellige faser af underviserens arbejde
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medier, dvs. læremidler kan fungere 
som en central løftestang for udvik-
ling af professionsuddannelser.

Den didaktiske tilgang 
Her peges på, at undervisere opfor-
dres til at nytænke deres didaktiske 
design og overveje hvordan der kan 
udvikles nye typer af videndesign, 
læringsdesign og undervisningsde-
sign som nye veje til professionsfag-
lighed og professionsdannelse. Det 
kan være nye former for repræsen-
tation af viden, fx brug af virtuelle 
cases (Brodersen og Poulsen 2011), 
brug af de studerendes brug af 
bloggen i praktikken (gergen og 
Carlsen 2011), de studerende som 
læremiddelproducenter (Christof-
fersen 2011) og integration af fx 
professionsportaler, som skitseret i 
denne artikel. 

Den eksperimentelle tilgang
Den eksperimentelle tilgang pe-
ger på vigtigheden af at etablere 
udviklingsprojekter, hvor undervi-
sere – gerne i fag- eller holdteams, 
eksperimenterer med nye lære-
midler, metoder og arbejdsformer. 
Forudsætningen for de praktiske 
eksperimenter er, at de understøtter 
professionsfaglige formål, at de kan 
foregå i driftsikre omgivelser uden 
risiko for nedbrud, som fx svigt af 
netadgang, og at der er tilstræk-
kelige it-ressourcer til at gennemføre 
eksperimentet. Den eksperimentelle 
tilgang kan med fordel involvere stu-
derende både som meddesignerne 
af de didaktiske design (gynther 
2010) og som konkrete ressource-
personer i den konkrete gennemfør-
sel af eksperimentet.

Den organisatoriske tilgang
Den organisatoriske tilgang handler 
om at udvikle en læremiddelkultur 
(gynther 2010 og Hansen 2010), 
der fysisk, strukturelt og kulturelt un-
derstøtter it-integration og praktiske 
eksperimenter med nye undervis-
nings- og læringsformer. kendetegn 

på en stærk læremiddelkultur er, at 
organisationen har udformet hand-
leplaner, der fremhæver virtuelle læ-
ringsmiljøer og kompetenceudvikling 
som en strategisk indsats. Endvi-
dere at der er etableret driftsikre fy-
siske og virtuelle læringsmiljøer med 
en stilladserende support og vejled-
ning, der understøtter og opmuntrer 
til eksperimenter. Og endelig at der 
udvikles en strategi for udvikling af 
en videndelingskultur, hvor de gode 
forløb og den gode praksis kan fast-
holdes, deles og dermed bidrage til 
udvikling af professionsuddannelser-
nes next practice i håndteringen af 
professionslæring.  

Disse tre tilgange kan siges at forud-
sætte hinanden og indgå i en dyna-
misk relation. Dette er synliggjort i 
nedenstående professionsdidaktiske 
udviklingsmodel:

Udviklingsmodellen understreger 
at udvikling af professionslæring må 
gå på tre ben og integrere didaktisk 
refleksion, praktiske eksperimenter 
og organisatorisk udviklingsstrategi. 
Nærværende projekt har bidraget til 
at kvalificere det ene af benene – di-
daktisk refleksion i forhold til isce-
nesættelse af veje, forstået som læ-
ringskontekster, undervisningsgenrer 
og læringsgenrer i de studerendes 
tilegnelse af professionsfaglighed og 
–dannelse. Hvordan professionsud-
dannelser tolker og sætter mål for 
professionsfaglighed- og dannelse 
er en anden didaktisk opgave. De 
to andre ben – de praktiske eks-
perimenter og den organisatoriske 

strategi – må professionsuddan-
nelserne selv iværksætte – og gå de 
næste skridt.   
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