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Workshopoverblik  
Organisering:  
Gruppedeltagelse, man arbejder sammen med dem, man sidder ved. 
 
Selve workshoppens dagsorden bliver: 
  

• Oplæg om ambition 10 og 7 og om, hvad vi har gjort på UCN/CFU 

(ca. 20 min) 

• Indsamling af erfaringer i padlet https://goo.gl/zZiLaU (ca. 20 min) 

• Dialog om indholdet i padletten (ca. 20 min) 

• Deliberation af fælles rammer for definition af et laboratorium for god 

undervisning (ca. 15 min) 
  
 

Link: goo.gl/zZiLaU  

https://goo.gl/zZiLaU


Ambition 7 og 10 – ‘digitek’ og undervisning 
7 Vi er midt i en teknologisk omstilling af vores samfund, 

som har og får stor betydning for os som mennesker og 

for samfundets, herunder arbejdsmarkedets udvikling. Den 

omstilling finder også sted i folkeskolen og dermed også i 

læreruddannelsen.  

Historisk set har folkeskolens forhold til digitalisering og 

teknologi været ujævn og usikker i relation til elevernes 

læreprocesser og lærerens undervisning.  

Sandsynligvis fordi man aldrig har satset på en ambitiøs og 

samtidig udvikling af praksis i folkeskolen og praksis i 

læreruddannelsen, der sikrer, at digitalisering og brug af 

teknologier drives af didaktiske og pædagogiske 

hensyn og ikke omvendt. 

10 Der er behov for at udvikle og innovere undervisning i 

folkeskolen, så børn og unge møder en motiverende 

folkeskole med nye læringsformer, der styrker alle 

børns faglige læringsniveau og sociale udvikling. 

• God undervisning er derfor et anliggende for 

underviserfællesskaber og ikke alene for den enkelte 

underviser. 

• Professionshøjskolerne arbejder med at styrke 

systematisk udvikling af god undervisning, der samlet 

set løfter læreruddannelsen og alle studerendes udbytte. 

Ad. 5 It i læreruddannelsen (uddrag af lovtekst) 

Der ligger et stort pædagogisk potentiale i 

øget anvendelse af it i undervisningen… 

Digitale læremidler vil kunne højne kvaliteten 

af undervisningen, fordi de motiverer 

eleverne og inddrager dem mere aktivt… 

It har også et stort potentiale til at frigøre 

ressourcer til mere og bedre undervisning og 

give lærerne mere tid til de enkelte elever… 

 

Kilde: https://ufm.dk/lovstof/politiske-

aftaler/reform-af-laereruddannelsen  

https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-af-laereruddannelsen
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Spørgsmål vi har stillet – men ikke besvaret 
• Hvad er et laboratorium? 

• Hvordan arbejder man i et laboratorium for god undervisning? 
• Hvad konstituerer god undervisning? 
• Hvordan forestiller vi os, at et udviklingslaboratorium ser ud i praksis? 

• Vi kender kemilaboratoriet, ligner det? 

• Vi kender sproglaboratoriet, ligner det? 

• Vi kender makerspace, ligner det? 
• Er et udviklingslaboratorium kun fysisk, eller er det også virtuel? 

• Hvordan kan man se og dokumentere et virtuel udviklingslaboratorium? 

• Hvordan kan vi kombinere og lave dialektiske relationer mellem det virtuelle og 

det fysiske? 
• Normalt er et laboratorium til eksperimenter med ting, man kan se og interagere 

med, men hvordan kan vi eksperimentere med det, vi ikke kan se direkte og 
afgøre, om det er godt elle skidt? 

• Bredt eller smalt? 
 
 
 
 

Vore overvejelser: 
Laboratorium betyder at vi prøver noget 

ud fra oplyste gæt, uden at være helt 

sikre. 

 

Arbejdsformer: projekt, case 

God undervisning fører til læring… 

Den fysiske del af lab er en kuffert… 

 

Udviklingslaboratoriet er en dialektisk 

vekselvirkning mellem virtuelle og fysiske 

artefakter 

Eks. diskussionstråd og samtale på 

engelsk. 

Digitale fodaftryk som vidnesbyrd om 

deltagelse 

Bredt…på sigt 



Eksempel fra Vester Hassing skole – 

fra Hoyer møblers katalog 

Indretning og pædagogisk forandring 



Eksempel fra en skole i USA og 

Tyskland (CC) 

Makerspace, fablab, future classroom osv. 



Eksempel på et digital læringsnetværk 

(Heather R. Taft) 

Digitale læringsnetvæk 





Digitek, tek og undervisning – erfaringer fra UCN 
Dialektisk relation mellem teknologi, både analog og digital, og undervisningsudvikling? 

E Rogers: ‘Teknologi uden innovation forekommer, innovation uden teknologi er sjælden’ 

Vores definition af teknologi: ‘Teknologi er menneskeskabte midler til at ændre livsbetingelser’ 

 

Spørgsmål til vores udviklingslaboratorium:  

 

Hvilke ‘livsbetingelser’ i skolen har ændret sige/vil ændre sig? 

Demografiskes forandringer med konsekvenser for skolen??? Jeg tør ikke formulere andre bud  

 

Hvilke ‘menneskabte midler’ kan imødekomme disse forandringer? 

De synlige svar…  

Læringsplatforme, AULA, portal-læremidler, indretning af lokaler, arbejdsformer, 

undervisnigskoncepter, design thinking, iPads, Chromebooks, robotter, droner, computerspil osv. 



FFFFF’er 



Gruppearbejde ved bordene 
Spørgsmål til dialog (opsamlet i padlet - goo.gl/zZiLaU)  

 

• Hvad er et laboratorium for god undervisning? 
• Hvad er et laboratorium? 

• Hvordan arbejder man i et laboratorium for god undervisning? 

• Hvad er god undervisning? 

• Hvordan ser et laboratorium for god undervisning ud? 
• Tegn gerne en sketch over, hvad der er i jeres laboratorium og upload den som billede i padletten. 

• Tegn gerne i google tegning og del linket i padlet 

• Virtuelt eller/og fysisk 
• Hvordan er sammenhængene mellem det fysiske og det virtuelle laboratorium. 

• Beskriv hvordan I ser det virtuelle i samspil med det fysiske (udover blokprogrammering) 
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