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Agenda

• Det ‘gamle’ undervisningsrum

• Det nye undervisningsrum 

• Nye muligheder: deltagelsesformer, 
læringssamarbejde og lærer-feedback 

• Nye perspektiver: engagement i verden - 
respons på og respons fra omverden
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Det ‘gamle’ rum



To!determinanter!for!dannelse!

Virkeligheden!uden!for!skolen!

Elevens!læringsnetværk:!
hjemmet,!nære!venner!!
!

•  Skarpt!skel!mellem!undervisningsfællesskabet!og!læringsnetværk!!!
chanceulighed!og!nega?v!social!arv!

•  Medier:!bogen,!tavlen!og!senere!også!analoge!elektroniske!medier!som!
båndoptager!og!film!!

!
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Undervisning*før*Interne/et:*hybrid*af*ekkorum*og*demokra9sk*samtalerum*
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Ekkorummet)i)skolestuen)

•  Lærer)forklarer)X)i)dialog)med)elever)

•  Lærer)skriver)X)på)tavle)

•  Elever)skriver)X)i)hæ9er)

•  (Elever)øver)sig)på)X)i)grupper,)holder)oplæg)om)X,)opsamling)))

•  Elever)skriver)X)i)aflevering)(eksamen))

•  Lærer)re?er)aflevering)(bedømmer))

•  Feedback(sker(+l(sidst,(hvor(der(ikke(læres(mere))
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Klasseundervisningens-samtalerum-

•  Lærer-introducerer-4l-temaet%eller%problemet-X-

•  Lærer-og-elever-diskuterer-forskellige-perspek4ver-på-X-

•  Elever-arbejder-i-grupper-med-x-på%forskellig%vis,-lærer-hjælper-

•  Lærer-og-elever-”besøger”-samfundet,-fx-Chris4ansborg-i-samfundsfag--

•  Elever-holder-oplæg-om-X,-lærer-styrer-respons-på-oplæg-
-
•  Lærer-samler-op-på-temaet,-i-dialog-med-elever,-evt.-rapport-eller-lign.-

•  =>-KLASSEN-er-blevet-klogere-på-X-–-nuanceret,-perspek4veret,-diskuteret-X-



Nye (u)muligheder

Tale

Skrift

Tryk
Analoge medier

Digitale medier

Unde
rvisn
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socialemedieriskolen.wordpress.com

smee.dk
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Ex 3. Wiki-sider

• Samle, organisere og lagre viden - fælles referenceramme

• Relatere viden til anden viden, dvs. dels skabe 
forbindelser "internt", dels koble klassens viden til 
omverdens viden

• Dele viden med hinanden, blive inspireret af hinandens 
"noter", præsentationer mv. 

• Vurdere, forbedre og forædle viden, indsigt i forskellen 
på information og viden, og vurdere indhold på nettet. 



Dog: pas på forbud

Netværk, hvor 
lukket 

vidensdeling 
(snyd) for at 

slippe uden om 
faglige krav 

Netværk, hvor 
lukket 

vidensdeling 
(usolidarisk) for at 

indløse faglige 
krav 
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Diskussion

Hvordan skabe godt lærings-samarbejde i en klasse i forskellige fag? 
Erfaringer, ideer, kommentarer? 

Todaysmeet.com/nyundervisning 
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Lærerens dannende rolle: bibringe andetheder 

sociale 
medier

Sociale medier

Undervisningsfællesskab Læringsnetværk

• Relation 1: <- information 
• Relation 2: -> formidling 
• Relation 3: <-> interaktion

Grunde til at kultivere “ind 
og ud” relationer:  

A) Bryde ekkorummet - 
udvidet perspektiv - 
andetheder 

B) Bryde negativ social arv - 
hjælpe især de fagligt svage 
elever med at opbygge 
læringsnetværk  

C) Virkelighedsdannende 
undervisning
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http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-1158#!/12:36

Gruppen "den tredje 
bølge" på Facebook
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Enig - uenig ? !


