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• Videnscenter for Integration
• www.vifin.dk
• Vejle Digitale Skoler• Vejle Digitale Skoler
• www.vejledigitaleskoler.net



Oplægget

• Hvordan kan it støtte læring?
– Tre perspektiver

• Hvordan kan it fastholde  læring?• Hvordan kan it fastholde  læring?
– Hverdagsteknologi og engagement

• MobiSticks.dk 



Eksempler fra Vejle

• Vejle Digitale Skoler www.vejledigitaleskoler.net
• Det Mobile Vejle www.detmobilevejle.net• Det Mobile Vejle www.detmobilevejle.net
• Mobil Efteruddannelse www.mobilearnblog.dk
• MobiSticks www.mobisticks.dk



Målgruppens læring
Hvad ved vi om denne gruppes læring?

•• Lærer alene Lærer alene 
•• Lærer sammen med andreLærer sammen med andre•• Lærer sammen med andreLærer sammen med andre
•• Lærer det, som er meningsfuldt at læreLærer det, som er meningsfuldt at lære



Tre perspektiver

•• Individuel læringIndividuel læring
•• Social læringSocial læring
•• Meningsfuld læringMeningsfuld læring•• Meningsfuld læringMeningsfuld læring
Eller:Eller:
•• Et Et kognitivt kognitivt perspektiv (Piaget) perspektiv (Piaget) 
•• Et Et kollaborativt kollaborativt perspektiv (Vygotsky; Lave & perspektiv (Vygotsky; Lave & 

Wenger 1991)Wenger 1991)
•• Et Et eksistentielt eksistentielt perspektiv(Jarvis 2006)perspektiv(Jarvis 2006)

Eksistentielt perspektiv: (at være i verden, relation, identitet)At være i verden. Frihed, isoloation, døden…  vælge, vælge fra�Relation (relationel læring) Læring gennem relation!!! – �Identitet. ��Kollaborativt perspektiv�Vygotsky: ZNU - zonen for nærmeste udvikling – med anden, + 1Lave og Wenger: Collaborative learning (mesterlære og læring i praksisfællesskaber)Kognitivt perspektiv�Piaget – mest kendt, herunder udviklingstrin, adaptation, akkomodation og assimilation. KENDER!Perceptions- og hukommelsesforskningen �Et lidt andet perspektiv�Jeg synes = Interesant, fordi det umiddelbart kan omsættes til didaktiske aktiviteter



Et fokus

•• Jeg vælger et perspektiv udJeg vælger et perspektiv ud
•• Det kognitive perspektivDet kognitive perspektiv

–– perception og hukommelseperception og hukommelse–– perception og hukommelseperception og hukommelse
•• Kunsten at adskille og at blandeKunsten at adskille og at blande

-- et kognitivt perspektivet kognitivt perspektiv
-- et kollaborativt perspektivet kollaborativt perspektiv
-- et eksistentielt perspektivet eksistentielt perspektiv



Det kognitive perspektiv

•• Eleven/kursisten besidder Eleven/kursisten besidder allerede allerede viden, viden, 
færdigheder og værdier  færdigheder og værdier  

•• ’At lægge mærke til det nye’’At lægge mærke til det nye’
•• Anvendelse af ny viden, nye færdigheder og Anvendelse af ny viden, nye færdigheder og 

værdierværdier
•• ForforståelseForforståelse, , opmærksomhedopmærksomhed og  og  

anvendelseanvendelse

Perceptions- og hukommelsesforskningen �”Et lidt andet perspektiv”�Jeg synes = Interesant, fordi det umiddelbart kan omsættes til didaktiske aktiviteter= informationsbearbejdsningsmodel, ��også = mere systemiske modeller 



Implikationer for tilrettelæggelse

• Forforståelse à Før-aktiviteter 
• Opmærksomhed  à Hoved-aktiviteter  
• Avendelse à Efter-aktiviteter

Kognitivt, kollaborativt og meningsfuldt fokus



Eksemplet ”faglig læsening”
i et kognitivt perspektiv

Læsevanskeligheder er en 95%Læsevanskeligheder er en 95%--problematikproblematik
Tre typer læseaktiviteter Tre typer læseaktiviteter 

1. Forforståelse (”1. Forforståelse (”førfør--læsning”)læsning”)
2. Opmærksomhedsrettelse (”læsning”)2. Opmærksomhedsrettelse (”læsning”)2. Opmærksomhedsrettelse (”læsning”)2. Opmærksomhedsrettelse (”læsning”)
3. Anvendelse (”3. Anvendelse (”efterefter--læsning”) læsning”) 

Læseaktiviteter med tabletLæseaktiviteter med tablet--
computer?computer?



Hverdagsteknologi 
Engagement



Hverdagsteknologi og sted

Hjemme 

•
•
• Ude 



MobiSticks
Hverdagsteknologi, (for)brug og produktion

• www.mobisticks.dk
• Mobilen som hverdagsteknologi
• Elever/kursister: Brugere (forbrugere) og • Elever/kursister: Brugere (forbrugere) og 

producenter af it



Afrunding

• Elever/kursisters læring med it
• Hverdagsteknologi
• Perspektivering: Tilgængelighed og • Perspektivering: Tilgængelighed og 

it-kultur (www.e-ledelse.net) 


