
Pædagogiske-didaktiske tendenser 
 
Perspektiver på - hvad der sker på den pædagogiske-didaktiske arena  
lige nu? 
 
Akademi: Uddannelsespolitiske tendenser som afsæt for næste skridt  
Uddannelseslaboratoriet 24. oktober 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Johanne Brander, adjunkt v/ Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol 
 
 



Program 1.4: Den tværgående indsats 

- Arbejder på tværs af de øvrige indsatser som: 

 - Erhvervsrettet innovation 

 - Talent og motivation 

 - Fag og faglighed 

  



Pædagogiske – didaktiske tendenser 

- Afsæt i kodning og meningskondensering af 
indsamlet interviewmateriale blandt forskellige 
aktører i de forskellige indsats områder 



Tendenser generelt set 
 

- De pædagogiske metoder vedrører i langt 
overvejende grad læreprocesser, hvor samspillet 
mellem den enkelte, den sociale og den materielle 
verden er i fokus 



Tendenser specifikt set 

- Inddragelse af de lærende på nye måder gennem 
fælles tilrettelæggelse af undervisningsindhold og ved 
brug af feedback  

- De lærende som undervisere og meddidaktikere 

- Varierede og mere praksisnære undervisningsformer  

- Styrkelse af de sociale relationer eleverne imellem og 
underviser/elev imellem  

- Åbent læringsrum, hvor kollegaer inviteres ind og 
for eksempel samarbejder om undervisningen  

- Tværgående og tværprofessionelle 
undervisningsforløb  

 



Tendenser i tiden – generelt set 

- Erhvervs- og professionsuddannelser, der med 
fornyet kraft og målrettethed har: 

 - Viljen til at gå nye veje for at adressere 
 fremtidige kompetencebehov hos de 
 lærende 



Tendenserne karakteriseres ved 

- Nye forståelser i forhold til de lærende: 

 - Fortællinger om aktive lærende, der er 
 involverede i undervisningen 

 - Fortællinger om lærende som 
 meddidaktikere 

  

 

 



Undervisningen 

- Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
undervisningen har fokus på: 

 - Helheds- og handlingsorientering 

 - Involverende læreprocesser 

 - Mødet mellem indholdet og den lærende, 
 som middel til at rammesætte omverden for 
 de lærendes læreproces 

 

 



 

Professionelle didaktikere 
 
 

Skal mestre at arbejde med afsæt i  handlings-
orienteret didaktik, der vedrører tre dimensioner 
 
Persondimensionen:  
 - Elevinvolverende – undervisningsproduktive handlinger 
 
Indholdsdimensionen:  
 - Opgaven og problemstillingen genererer undervisningen 

 
Socialdimensionen: 
 - Bygger principielt på teamsamarbejde og andre kooperative 
 undervisnings- og læringsformer 
 

 



Professionelle didaktikere 

- Der har fokus på ”meningskompetence”- som en 
metakompetence, der fungerer som grundlag for 
andre kompetencer som vedrørende fag-, metode-, 
beslutnings-, social-, innovationskompetence med 
flere 

 



Professionelle didaktikere 

Interesseorientering 

- Fokus på de lærendes subjektive interesser, 
forankret i emne, indhold, social og personligt. 

 

Selvvirksomhed 

- Fokus på, at de lærende skal have mulighed for i 
videst muligt omfang selv at udforske, afprøve, 
opdage, diskutere, forklare og forkaste. 

- Selvvirksomhed skal indlejres i den målrettede 
opbygning af de lærendes  handlekompetencer. 

 



Rammer for den professionelle didaktiker  

- At pædagogisk professionalitet ikke alene er 
knyttet til den enkelte lærer 

- At pædagogisk professionalitet er mulig at aflæse 
i skolens samlede kontekst,  

 - i lærerens virksomhed,  

 - i lærerkulturen,  

 - i lærerens møde med eleven,  

 - i skolens organisation. 

 

 



Rammer for den professionelle skole 

Fokus på organisationsdidaktikken, der er optaget af: 

- Hvordan sikres der kollektiv læring i 
organisationen? 

- Hvordan udvikler man sociale systemer, som 
reflekterer over egen praksis? 

- Hvordan kan rationel forandring – forankres? 

- og hvem har hvilket ansvar (rettigheder og 
forpligtigelser) i forhold til specifikke opgaver? 

 



Kommunikativ opgave 

- Gendigtning af fortællinger om de lærende på 
erhvervs- og professionsdannelserne med afsæt i 
et stærkt ressourcesyn på de lærende 

 - Der kan arbejde i et tværfagligt og 
 flerfagligt felt 

 - Der kender fagenes grænseområder og 
 samarbejdsflader 



Kommunikativ opgave 

- Lærende med 

 - Faglig stolthed 

 - Positiv tilgang til opgaveløsninger 

 - Imødekommenhed kan adressere 
 fagenes ‘kunder’ 


