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Så skal der leges og læres



Der er masser af ”læringsapps”



Behavioristisk læringsteori
● Operant betingning

• Stimuli

• Respons

• Forstærkning

• Rigtig handling belønnes, forkert handling straffes

• Der begyndes med simple handlinger, der derefter bygges sammen til mere 
sammensat adfærd.

● Skinner (1954):

• ”Til trods for de store fylogenetiske forskelle udviser disse forskellige organismer 
[dyr og mennesker] forbløffende ensartede egenskaber i deres læreproces”

• Skolen svigter ved ikke at give forstærkning hurtigt nok – fx tager det for lang tid 
før læreren retter elevernes opgaver.

• Vi må udvikle undervisningsmaskiner!



Undervisningsmaskine!



  

Moderne læringsforskning

● Den bedste måde at lære noget nyt på er 

• At have et problem som man vil løse i en virkelig 
situation i sociale sammenhænge.

• Vi skal bruge det vi lærer, ellers glemmer vi det.
● Vi er utroligt dårlige til at huske arbitrære elementer

● Vi er utroligt gode til at (ville) se sammenhænge og 
genkende nyt som kendt.

• Skolen skal bidrage til at det er de rette sammenhænge 
vi ser

• Skolen skal få os til at opdage detaljer som vi ikke havde 
opdaget (og som gør en forskel).
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Semantiske og funktionelle 
læremidler

● Semantiske læremidler 

– Har et indhold i form af 
skreven tekst, video, 
animationer osv. 

● Ofte flere tekster (platform)

● Formidlende læremidler vil ofte 
have store mængder 
semantiske læremidler 
integreret

● Funktionelle læremidler

– Redskaber der kan anvendes 
i en opgaveløsning.

● En bred vifte af funktionelle 
læremidler i praksisorienterede 
læremidler

● Mange funktionelle læremidler 
står alene (evt. Med vejledning 
integreret eller tilknyttet).



  

Stilladserende læremidler



  

Konstruktivistisk læringsteori

● Elever skal selv konstruere deres forståelse af 
et fænomen

• Hypotesedannelse
• Interaktion med verden

● Læremidlerne giver respons, ikke færdige svar
● Læreren udfordrer eleverne hypoteser, viser 

vejen til en mere udfoldet og korrekt forståelse
● Og læreren dyrker kritisk indstilling sammen 

med eleverne



  

Gør som videnskabsfolk...



  

Inquiry based science education



  

Faglighed

● Faglighed 

• kan ikke gøres op i små spiselige piller

● Faglighed er 

• at se med et særligt perspektiv på fænomener i verden

● Faglighed er 

• at anvende systematiske tilgange over for nye udfordringer

● Faglighed er 

• at kunne genkende noget nyt som noget kendt

● Faglighed er 

• at kende og kunne se sammenhænge i en kompleks verden



  

● Hvad kan bedst 
betale sig?

Hvad koster en mobil?



  

Modeler!



Simulerér praksisfællesskaber!





Vismandsspillet



Hvor bruger vi matematik – hvad 
kan vi lære af det?

● Køb computer eller mobiltelefon
● Sms-/kvik-lån
● Statistiker – tre slags løgn
● Kasserer – Foreningsbudget 
● Virksomedsejer – virksomhedsbudget 
● Privatbudget
● Klassekasseregnskab
● Arkitektur – bygge skole
● Automatisering - programmering



  

Udfordringer for læreren

● Flere grupper arbejder a-synkront med 
forskellige faser af forskellige delopgaver – det 
stiller krav til

● Strukturering af arbejdsstier
● Organisering af samarbejdsgrupper
● Introduktion af faglige perspektiver, metoder og 

tilgange



Der er faglige potentialer... 
Men bliver de aktualiseret?

● Udfordringen for læreren: 
– At få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når 

der er behov for det.

– At kunne gennemskue hvad der er faglighed i

– At kende alle de faglige aspekter



  

Et fagdidaktisk udviklingsprojekt

● Vi skal i gang med et fagdidaktisk 
udviklingsprojekt

– Fagenes indhold og praksis skal nytænkes i lyset 
af nutidens og fremtidens udfordringer

● Vi skal anvende it til at understøtte progressive 
undervisningspraksisser

– Ikke til at genindføre 50'ernes skole med ny 
teknologi



  

Tak for nu

www.jeppe.bundsgaard.net
jebu@dpu.dk
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