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Didaktisk rammesætning for Viden om datas udviklerseminarer  
 
Teoretisk ståsted 
Vi ønsker, at alle undervisere oplever at være en del af udviklingsprocessen og tager ejerskab 
for slutproduktet, og derigennem sammen skaber den læringsvirkelighed, de befinder sig i.  
 
Derfor har vi bygget udviklerseminarerne op med afsæt i to teorier med socialkonstruktivisme 
som fællesnævner: Multimodal socialsemiotik og Human-Computer Interaction (HCI) teori. 
Kombineret sikrer vores afsæt i disse, at vi optimerer interaktionssituationen mellem undervis-
ningsforløb og elev og søger derigennem at sikre, at de respektive målpinde bliver indfriet på 
det/de konkrete specialer og/eller linjer. Således sikrer vi os, at vores fundament løfter vores 
produkt op i det faglige niveau, vi ønsker for vores digitale undervisningsforløb. 
 
Med afsæt i den multimodale socialsemiotik, hvor grundtanken er, at vi, når vi kommunikerer, 
altid benytter flere semiotiske betydningssystemer samtidigt, fx skrift, videoer og grafik, 
benytter vi med andre ord flere semiotiske betydningssystemer i vores undervisningsforløb. 
Derved sikrer vi, at underviserne kan kommunikere til eleverne igennem et digitalt produkt. 
 
Det multimodale socialsemiotiske indhold i vores undervisningsforløb bliver designet med 
afsæt i Human-Computer Interaction (HCI) teori, der vedrører design, evaluering og 
implementering af interaktive computersystemer og samspillet mellem bruger og computer. 
Af multimodale socialsemiotiske elementer benytter vi blandt andet animation igennem 
specialdesignede grafikker, videoer af egen produktion, lyd via egenproducerede podcasts, 
tekster og mange forskellige typer af øvelser. 
 
Vi sikrer materialets autenticitet blandt andet ved at a) vores udviklere er undervisere fra de 
merkantile erhvervsskoler samt ved at, b) vi udvælger eksperter med viden om de nyeste 
teknologier og om praksis fra virksomheder. Når eksperterne fortæller om, hvordan disse 
teknologier bliver anvendt i praksis, anvender underviserne den viden og former 
undervisningsmaterialet efter det behov, der er netop til deres undervisningsforløb. 

 
Formål med Viden om datas udviklerseminarer og digitale forløb  
 
Overordnet  
Videncentrenes mål fra undervisningsministeriet:  

1. Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering af 
uddannelserne, der følger af nye teknologier, og i at udarbejde og afprøve nye 
undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet.   
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2. Bidrage til at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de 
kan.  
3. Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske 
udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt 
arbejdsmarked.   
4. Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge 
til uddannelserne.   
5. Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder 
videndeling og samarbejde. 

 

Digitale undervisningsforløb 
Vores udviklerseminarer har til formål at producere digitale undervisningsforløb, der kan 
understøtte erhvervsskolerne i deres arbejde med digitalisering af uddannelser og 
undervisning. Således er udviklerseminarerne og den digitale produktion med til at løfte 
målsætning 1. 
 
Den digitale produktion er ligeledes med til at løfte målsætning 2, da undervisnings-
forløbene skaber mulighed for differentieret undervisning, som kan være med til at inddrage 
og motivere forskellige elevgrupper. Dette understøttes blandt andet også af mål 3 i de fire 
overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne (www.uvm.dk).   
 
Målsætning 3 imødekommes, eftersom undervisningsforløbene omhandler den teknologiske 
udvikling, og har til hensigt at klæde eleverne på til at matche de kompetencer, som er 
efterspurgte på et digitalt arbejdsmarked. 
 
Målsætning 4 opfyldes bl.a. som resultat af de ovenstående målsætninger.  
 
Målsætning 5 efterleves, i det udviklerseminarerne udgør en mulighed for, at underviserne 
samarbejder og udfører videndeling.  
 
Alle fem målsætninger understøtter vores vision om at få alle undervisere på de merkantile 
erhvervsuddannelser til at føle en faglig stolthed, der inspirerer og motiverer eleverne på en 
sådan måde, at det skaber en stærkere selvforståelse hos eleverne og dermed danner grobund 
for den faglige identitet og stolthed, de er i færd med at opbygge.  
Underviserne oplever desuden at deltagelse på vores udviklerseminar skaber et fællesskab på 
tværs, der sætter fælles faglighed, kundskaber og udfordringer i fokus, hvilket fremmer den 
faglige samhørighed og styrker den faglige identitet hos underviserne på landets merkantile 
erhvervsskoler. 
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Undervisere 
På udviklerseminarerne kompetenceløfter vi underviserne inden for følgende områder: Det 
almene didaktiske område, det e-didaktiske område, det interaktive designområde samt på det 
faglige plan. 
 
Kompetenceløft inden for det almene didaktiske område  
Vi opfordrer underviserne til at forholde sig til en række almen didaktiske begreber: Mål 
(målpinde og kompetencemål), indhold, elevernes forudsætninger og rammefaktorer. Således bliver 
didaktikken en hjælp til, at underviserne kan danne et perspektiv og refleksivt blik på deres 
undervisningsforløb. Dette sikrer vi ved, at underviserne skal udfylde et didaktisk skema, som 
er placeret i “Lærervejledning” i intro-sektionen.  
En af de ting, vi har observeret igennem tiden er, at der er blevet skabt og løbende bliver skabt 
en samhørighed mellem underviserne på tværs af erhvervsskolerne, når de deltager i et 
udviklerseminar. Distancen mellem skolerne bliver mindre, og den faglige identitet bliver 
styrket underviserne i mellem, herunder både speciale- og linjemæssigt, men også på tværs af 
linjer og specialer.   
 
Kompetenceløft inden for e-didaktik  
Med afsæt i ovenstående ønsker vi at underviserne bliver trænet i at gøre sig grundige 
overvejelser i forhold til, hvordan e-didaktiske tiltag kan bidrage til den tilsigtede læring i de 
undervisningsforløb, der udvikles.  
Vi ønsker at kompetenceløfte underviserne til at forholde sig til et hvorfor i udformningen af 
deres undervisningsforløb. Dette sikrer vi gennem følgende initiativer:  
 

• En indledende præsentation til HCI-modellen (Oplæg: Det gode undervisnings-
forløb).  

• En forståelse af den e-didaktiske relationsmodel Community of Inquiry (se figur 1 
herunder), som giver underviserne en bevidsthed om relationen i det digitale 
univers.  

• Vores Moodleskabelon, som er designet på en sådan måde, at underviserne skal 
forholde sig til målgruppe, målpinde og kompetencemål samt lærervejledning.  

• På udviklerseminarerne assisterer Viden om datas konsulenter løbende 
underviserne i deres refleksioner, og vi udfordrer, hvor det er nødvendigt.  

• Vi ønsker at evaluere på dette kompetenceløft, når vi beder underviserne svare på 
spørgsmål inden seminaret og igen efter seminaret. 
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Figur 1: Community of Inquiry – E-didaktisk udviklingsmodel. 

Kompetenceløft i interaktionsdesign  
Moodle er en spændende platform at skabe interaktionsdesign på, og med den følger både 
muligheder og udfordringer. En af vores udfordringer er, at mange undervisere ikke har 
erfaring med at lave digitale forløb i Moodle, hvorfor vi skal kompetenceløfte dem i 
anvendelsen af denne platform, både på et skaber- og brugerniveau. Vi ønsker at underviserne 
tager ejerskab over deres digitale produktion, og dette forudsætter, at de har overblik 
over vores Moodleskabelons muligheder og begrænsninger. Dette sikrer vi, at underviserne 
opnår på følgende måde:  

• Oplæg ved mediegrafiker.   
• Løbende assistance fra Viden om datas konsulenter - både på udvikler-

seminarerne, og som efterfølgende support. 
For at dokumentere denne del, stiller vi i evalueringen af udviklerseminaret skarpt på, om 
denne kompetence er blevet opbygget hos den enkelte underviser. 
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Kompetenceløft på det faglige plan - Undervisere  
Underviserne vil inden udviklerseminaret modtage baggrundsmateriale, der skal indføre dem i 
udviklerseminarets emne. På udviklerseminarerne har vi udvalgt en eller flere eksperter, fra 
virksomheder, der er ’first movers’ på emnet, og som kan belyse emnet yderligere. De 
undervisere, der udvikler forløb på seminarerne, bliver dermed introduceret for de nyeste 
digitale teknologier, og derigennem sikrer vi, at der sker et kompetenceløft hos underviserne 
og at det faglige niveau øges. Undervisernes nyerhvervede viden formidles videre til eleverne 
gennem de udviklede undervisningsforløb. Efterfølgende evaluering kvalitetssikrer dette. 
 
Kompetenceløft på det faglige plan – Elever 
Vi kompetenceløfter eleverne på de merkantile erhvervsuddannelser, indirekte, ved at stille 
aktuelle og veludviklede undervisningsmaterialer til rådighed for deres undervisere. Vores 
undervisningsmaterialer udvikles til at være anvendelsesorienterede og praksisnære på en 
sådan måde, at de klæder eleverne på til at kunne agere i et digitalt og datadrevet 
arbejdsmarked. 
 

Multimodale IKT-redskaber  
• Video: Der bliver udarbejdet ca. 4 korte videoer af 1-2 minutters varighed til hver 

underviser, som de kan anvende i deres respektive forløb. Underviserne er implicit 
en del af disse videoer, i det det er dem, der stiller spørgsmålene til eksperterne. 
Videoerne bliver både brugt i den enkelte undervisers forløb, men bliver også lagt på 
Viden om datas YouTube-kanal, hvor hver enkelt film kan bruges individuelt.   

• Podcast: På hvert udviklerseminar bliver der produceret en podcast, hvor alle 
eksperter, der er inviteret til det specifikke seminar, deltager sammen med 
underviserne. Denne podcast indeholder viden om emnet, som kan inddrages i alle 
underviseres forløb, og derudover bliver den lagt på Viden om datas Sound Cloud-
kanal, hvor den er tilgængelig som et enkeltstående IKT-element og kan bruges 
individuelt.  

• Grafik: H5P er grafiske avatarer/modeller, som er blevet gjort interaktive for at kunne 
formidle en teori, et begreb eller andet, på en interagerende og levende måde.  

• Mikroforløb:  Alle udviklerseminarer har til formål at udvikle 2-4 mikroforløb (á 2-4 
timers varighed), som kan fungere som supplement til henholdsvis grundforløb og 
hovedforløb på de merkantile erhvervsuddannelser.   
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Det interaktive design  
Udviklerseminarerne er udviklet med afsæt i en simpel HCI-model, Interaction design lifecycle 
model, som består af fire faser, ’opdage behov’, ’udvikle nyt alternativ’, ’udvikle prototype’ og 
’evaluering’. Når vi, i samarbejde med underviserne, udvikler digitale undervisningsforløb, 
skabes der nye interaktionsdesign, hvor vi indarbejder e-didaktiske overvejelser i de fire faser.  
 
Vi har i modellen herunder kombineret Interaction design lifecycle model med Community of 
Inquiry, som vi anvender som e-didaktisk udviklingsmodel. Ved at kombinere de to modeller 
sætter vi fokus på e-didaktikken i udviklingsprocessen og sikrer læring, engagement og 
progression. Ved gennemgang af denne model på de enkelte udviklerseminarer oplever 
underviserne, at der bliver skabt overblik over udviklingsprocessen, samtidig med, at de 
udvikler egne e-didaktiske kompetencer undervejs.  
 

 
Figur 2: HCI-modellen (e-didaktiske overvejelser) i midten, i samspil med Viden om datas udviklingsproces. 

  



 

VIDEN OM DATA – VIDENCENTER FOR DATABASERET SERVICE OG FORRETNINGSUDVIKLING | 2020                                           Side 7 
 

Litteraturliste  
 
Baym, N. K (2015), Personal Connections in the Digital Age, fra Digital Media and Society, 2nd 
Edition  
 
Heimann, P. (1976). Didaktik als Theorie und Lehre. Stuttgart: Ernst Klett Verlag  
  
Kress, Gunther (2010). Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary 
Communication. New York: Routledge  
 
Preece, J., Rogers Y & Sharp, H, (2019) Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction, 
John Wiley & Sons.  
 
Vygotsky, L. S. (1978), Mind in Society, Harvard University Press  
 
www.uvm.dk (De fem overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne)  
  
 

 

http://www.uvm.dk/

