
Didaktiske modeller

undervisningsplanlægning



Design af undervisningsforløb

• Design og planlægning af undervisningsforløb 
er et centralt element i undervisningen på 
begge specialiseringer på 
kandidatuddannelsen, og det er min erfaring 
at en begyndende konkretisering af "hvordan" 
er givende for kandidatstuderende

• Gruppevis arbejdes med design af 
undervisningsforløb, der præsenteres og 
diskuteres på kurset.



1.
Planlæg og beskriv et kursusforløb der 
strækker sig over 2 dage.
Formuler et program til Rowang, der giver 
indblik i hvad firmaet kan forvente sig af dit 
kursus.
Det danske firma Rowang (en fusion af Robert 
Hansen a/s og Hiwang) har 20 ansatte. De 
ønsker et kursus der kan fremme 
medarbejdernes samarbejdsevne. Firmaet 
producerer vinduer og døre efter mål, men har 
også et standartsortiment. Der er 
medarbejdere på kontoret, i maskinhallen og i 
salg og montering. Der er flere tilfælde af 
kommunikationssvigt, hvilket også er 
udgiftskrævende for virksomheden. Der er 
visse tendenser til klikedannelse, både inden 
for de forskellige felter, men også blandt de 
ansatte i maskinhallen. 



Planlæg et forløb i almen studieforberedelse på et gymnasium i 1 g.  på en måde der 
opfylder kravene i studieordningen.

Se uddrag af studieordningen her:
1. Identitet og formål
Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det 
almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og 
samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde 
natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger 
og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra 
alle områder.Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og 
innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt 
samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et 
fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres 
omverden og deres egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse styrke 
elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem fag og bidrage til at 
kvalificere deres valg af fag i gymnasiet og deres valg af videregående uddannelse.



Didaktisk kompetence

Refleksions-

kompetence

handlingskompetence

Fagkompetence

analysekompetence

planlægningskompetence

kommunikation

iscenesætte ”opdrage”



Didaktikken opgave: 
analyse, planlægning og iscenesættelse af undervisning

3. Metaniveau:
Systematisk refleksion af betingelser for og konsekvenser af analyse og 

planlægning af undervisnings og læreprocesser (kritik)

2. Analyse og planlægningsniveau:
Analyse af undervisnings og rammebetingeler (deskriptiv)

Planlægning af undervisningsprocesser og rammebetingelser (præskriptiv)

1. Procesniveau: 
konkret gennemførelse gennem fælles handling af lærer og elever i uv. praksis
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Pædagogisk /didaktisk udfordring

Uddannelse må forholde sig til:

a. Kundskabsbase:

Hvad skal man have viden om?

b. ”Dannelsesideal”:
Bevidsthed om hvilke menneskelige værdier og egenskaber man  ønsker man at fremme?

c. Kompetence (færdighed/kunnen)

– Pædagogik/didaktik afhængig af svar på a og b og d:



Undervisning/
kursus

Marked

Individ Samfund

Er der et behov for vores undervisningen? 
Er der er villighed til at ”investere” i forløber for 
den enkelte kursist/kunde/leverandører? 

Er der tilstrækkelige menneskelige ressourcer til 
at udvikle, producere og gennemføre 

undervisniningen?

Hvad er muligt at udvikle? 
Hvor mange ressourcer vil det være klogt at investere i 
udviklingen? 
Hvem gavner denne undervisning? 
Hvordan skaber vi en forståelse af dette 
undervisningsforløb? 
Er denne undervisnings tidssvarende – er vi bagud eller 
forud? 
Hvor hurtigt vil dette indhold blive forældet – kan 

deltagerne selv indgå  i udviklingen?

Hvem er vores ” konkurrenter”? 
Hvad har vores konkurrenter at byde på? 
Er der muligheder for samarbejde? 
Hvordan skal vi kunne ”afsætte” vores 
idé eller produkt? 
(Hvad vil være den rigtige pris for os? 
Vil der være en forretning i det i vores 
idé? )

Hvordan ser den nuværende 
lovgivning ud inden for området – og 
er der noget der tyder på fremtidige 
ændringer? 
Er der en speciel etik eller moral som 
vi skal leve op til? 
Er der specielle krav fra ”branchen”? 
Hvordan er den samfundsmæssige 
”trend ” inden for vores område – og 
hvor bevæger den sig hen? 

(Reference: Idéudvikling - det er ikke spørgsmålet om hvor mange idéer du får, men mere om du kan gennemføre de gode.

Jan Hein, VirksomhedsStart & Vækst, 2004.)

Kursus



Didaktiske spørgsmål:

• Hvem?

• Hvad?

(læseplans/curriculum 
teori/kriterier)

• Af hvem?

• Hvornår?

(udviklingspsykologisk, læringsteoretisk, 

curriculært)

• Med hvem?

(arbejdsformer)

• Hvorfra?

(videnskab/etik)

• Hvordan?

( metoder, rollespil, fremtidsværksted, 

storyline, projektorganiseret case, 

• Ved hjælp af hvad?

(bøger, ikt, film,) 

• Hvorfor ?

(for at.. dannelsesideal/læringsmål)
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Jank & Meyer´s strukturmodel

Mål
Undervisnings- og læringslogik

Opgaveformulering
Retningslinjer og aftaler

Indhold
Sagens logik og tilgængelighed
Tematik

Undervisnings- og lærestoffet

Processer
Metodisk forløb
Forløbsplanlægning

Undervisningstrin

Relationer
Relationslogik
Social arkitektur
Rumlig og social udformning 

Handlinger
Handlingslogik
Handlingsplanlægning
Undervisnings-

og læringsformer



Didaktiske modeller og retninger

Formål:

• Oversigt og orden

• Reducerer kompleksitet

• Retningsgivende

• understøtter analyse, 
planlægning og 
evaluering –
handlingsorienteret

Didaktiske retninger:
• Dannelsesdidaktik

(Klafki)
• Læringsteoretiske 

didaktik
(Schults)

• Kritisk kommunikativ 
didaktik

• Eksemplarisk didaktik
(Wagenschein)

• Målorienteret didaktik
(R. Mager/Tayler)
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Kilde: Larsen, Carl Aage; Larsen, C.A.Høeg (1997): Didaktiske emner, Danmarks 

Pædagogiske Bibliotek, p. 72



”Ideal model”:

1. Mål-formulering 

2. Analyse af forudsætninger

status

3. Udkast til en handleplan

4. Udførelse af handlingen

5. Kontrol af målopfyldelse



Kilde: Hiim, Hilde; Hippe, Else (1997): Læring gennem oplevelse, forståelse 

og handling – en studiebog i didaktik, Gyldendal Uddannelse, p.93



intentionalitet
tematik

metodik
medievalg

Antroprogene forudsætninger
Sociokulturelle

forudsætninger

1. 2.

3. 4.

5.
6.

Strukturanalyse (empirisk orienteret)
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Paul Heimanns model

2. Refleksions
niveau:
faktor-
analyse

1.Normdannende
2.Betingelses-
sættende
3. Formskabende

1. refleksionsniveau

Læringsteoretisk didaktik



Dimension i læringens sigte

Viden
Færdigheder
Forståelse
Mening

Kognition

Personlighed
Identitet
Refleksivitet
Biograficitet

Psyko
dynamik

Socialitet
Samarbejdsevne
Kommunikationsevne
Engagement m.m.

Samspil
samfund

NB!Hver dimension behøver de andre for at blive indfriet!
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