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På læreruddannelsen i Grønland har underviserne de sidste 2 ½ år deltaget 
i et forsknings- og udviklingsprojekt med overskriften ”De studerende 
som didaktiske designere”. Projektets formål er et større fokus på at 
udvikle de studerendes didaktiske kompetencer. I projektet vægtes et 
voksendidaktisk fokus. De 2 studerende deltager i målsætning, 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen i 
læreruddannelsen. Forskning har vist, at et produktkrav kan fastholde 
læreprocesser (Sørensen et.al., 2017). Teoretisk arbejdes der med didaktisk 
design-teori med specielt fokus på undervisere og studerende som 
didaktiske designere. (Sørensen & Levinsen, 2019). De studerendes 
planlægning sker i et tæt samarbejde med fagenes undervisere. I projektet 
afholdes løbende seminarer for underviserne med 
delprojektfremlæggelser, videndeling, refleksioner og diskussion af 
erfaringer med efterfølgende ny designfase, hvor erfaringer anvendes. 
Projektet får hele tiden tilføjet nye elementer. Fx blev der arbejdet med 
didaktisk samtale og didaktisk refleksion med reflekterende team efter 
undervisningen var gennemført og evalueret. (Imsen, 2005; Plauborg, 
Andersen, & Bayer, 2007). Metodisk blev der arbejdet med 
evalueringsskemaer, som de studerende besvarede. Svarerne har vi 
analyseret vha. grounded theory - metoden (Charmaz, 2014; Gabrielsen, 
2018). Resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelsen viser bl.a., at det 
er motiverende for de studerende med den store grad af selvvalg i forhold 
til metode og tilrettelæggelse, når de er didaktiske designere jf. 
selvbestemmelsesteorien (Ågård, 2014; Ryan & Deci, 2000). Ligeledes 
erkender de studerende krav til grundig og omfattende forberedelse. Til 
den mundtlige præsentation vil vores empiri og analyse blive præsenteret 
og perspektiveret. Nøgleord: didaktiske designere, teoretisk didaktisk 
refleksion, reflekterende team, grounded theory, selvbestemmelsesteori. 
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