
 
 

Dette bilag er en del af en faglige artikel til faget FVU-digital på FVU-området 
 på emu.dk. Materialet indgår i denne artikel  
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Samtale om PD-modulet FVU-digital 
 
Manuskript til samtale mellem lektor Peter Holmboe og adjunkt Steen Juhl Møller omkring  
erfaringerne med at undervise i PD-modulet FVU-digital. Begge undervisere er tilknyttet  
efter- og videreuddannelsen på UC SYD. 
 
 
Peter 

- Hej, jeg hedder Peter Holmboe. Jeg er ansat hos UC Syd, og der bruger jeg en del af min tid 
på at arbejde sammen med Steen Juul Møller.  

- Steen Juul Møller og jeg har et fælles ærinde, der blandt andet handler om FVU og FVU-digi-
tal. 

- Steen underviser i FVU-digital på nuværende tidspunkt, og derfor har jeg sat ham i stævne 
med henblik på at høre, hvad han egentlig synes om dét. 

- Så hej Steen!  

Steen  
- Hej Peter! 

Peter 
- Tak fordi du vil tage dig tid til at snakke lidt med mig. 
- Jeg tænker at det, som vi skal snakke om i dag, og det, som den her lille lydoptagelse skal 

handle om, det skal være dit blik på vigtigheden og nødvendigheden af og udfordringerne i 
forhold til det her PD-modul, der hedder FVU-digital. 

- Og det knytter sig selvfølgelig til det undervisningsfag, der også hedder FVU-digital ude i 
praksis. 

- Man kan du ikke prøve først, at fortælle hvem du er? 

Steen 
- Jo, det vil jeg gerne. 
- Som sagt, jeg hedder Steen Juul Møller, og jeg er også ansat her i UC SYD, hvor jeg primært 

arbejder med det digitale område inden for flere forskellige uddannelsesretninger. 
- Min baggrund er mange år i folkeskolen. Noget masteruddannelse i it og læring og en række 

år her i UC Syd på de forskellige uddannelser, der er her i efter-videreuddannelsen.  

Peter 
- Og så er du blevet koblet på FVU-digital? 

Steen 
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- Ja, og det synes, jeg er et utroligt spændende område, både at være modul-underviser i, 
men også at få et større indblik i de erhvervsrettede uddannelser og de øgede krav, der er til 
underviserne der. 

 
Peter 

- Er der så et eller andet, hvor ud fra den oplevelse, du har dér og de samtaler, du har med 
dine studerende kan se, at det her, det nytter til et eller andet bestemt? 

Steen 
- Dér hvor FVU-digital efter min mening rammer plet, det er på det brede udsnit af undervi-

sere, der arbejder med FVU, for som vi jo tit har snakket om, så er det digitale jo ikke isole-
ret til en bestemt faglighed, men noget der breder sig ud på tværs af fagligheder. 

- Derfor synes jeg, at noget af det mest vedkommende for mig er at se det brede udsnit af un-
dervisere, som vælger at gå ind i FVU-digital, og som så får et meget mere bred og nuance-
ret brug af det digitale i deres egen undervisningspraksis. 

Peter 
- Dem, som vælger at gå ind i det her PD-modul, er det alle typer af FVU-undervisere, er det 

primært nogle, som sidder i en praksis, hvor de selv skal undervise i FVU-digital? 

Steen 
- Dem, jeg har undervist her, kommer fra en meget bred praksis. 
- Det vil sige, at der er nogle, som stort set udelukkende arbejder med it og teknologi i under-

visningen, for eksempel dem, der underviser ordblinde. 
- Og så er der også nogle, som er på FVU-digital, fordi de gerne vil opkvalificeres til de fag, de 

nu indgår i. 

Peter 
- Så det vil sige, at når man bliver udsat for undervisning i det her PD-modul, så det er ikke så-

dan, at det kun indeholder elementer, som er ensidigt digitalt orienterede? 
- Er der noget i modulet, som er oversætbart til andre kontekster end, hvis man underviser i 

it? 

Steen  
- Noget af det, som de studerende melder tilbage er jo, at den måde vi har rigget det her mo-

dul an på, giver dem meget hurtigt et bredere og mere nuanceret indblik i deres egen didak-
tiske praksis. 

- Også fordi, dét at tage sådan et modul giver en mulighed for sammen med dem, man nu ar-
bejder sammen med, at etablere et slags rum for refleksion, hvor man selvfølgelig skal for-
holde sig til det digitale - nu handler det jo om FVU-digital.  

- Men samtidig får man mulighed for at lægge et større, reflektorisk blik ind i ens egen under-
visningspraksis på tværs af de områder, man nu underviser på. 

- Det er et stort, stort, positivt outcome! 

Peter 
- Ja, så det vil sige, de får ligesom et tænkerum eller tænkefristed? 
- Er det rigtigt forstået? 
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Steen  
- Ja, det kan man godt sige. 
- Også fordi FVU-digital jo både fokuserer på, selvfølgelig it og teknologi, men samtidig i lige 

så høj grad den didaktisk, pædagogiske praksis, man udøver som underviser, og det at få lov 
til at sidde og reflektere sammen med andre over den didaktiske praksis, man har i sin hver-
dag som underviser, det har afsmittende effekt på de andre områder også.  

Peter 
- Okay... én ting er, at man ligesom får lov til at tænke og overveje og reflektere og få et rum 

til dét, men i nogle situationer er det jo sådan, at vi som mennesker også gerne vil have no-
get umiddelbart ud af det. Altså noget praksisnær på en eller anden måde. 

- Så er det forkert at sige, at der er en praksis, hvori jeg udøver min undervisning, og jeg har 
mine kursister ude i FVU i et eller andet fag, og så er der et andet rum, som er "tænkerum-
met" hos Steen i PD-modul, eller har du rent faktisk også tænkt den her praksisnærhed ind i 
din undervisningskontekst? 

Steen 
- Altså måden modulet her er tilrettelagt på, er i høj grad et sammenkog af de ting, du lige 

nævner dér. 
- Selvfølgelig skal man have et teoretisk og pædagogisk-didaktisk indblik i det at inddrage tek-

nologi i undervisning, og hvad det gør for ens praksis. 
- Med den anden hånd skal man samtidig kunne være handlekraftig, altså have handlemulig-

heder inden for de teknologier. 
- Derfor kommer de studerende også til at bruge de her teknologier helt lavpraktisk. 
- Altså man skal her alt lige fra at lave lydoptagelser, producere dem, producere hjemmesi-

der, lave video, altså have hånden helt ned i de teknologier, man også selv skal undervise 
med. 

Peter 
- Okay, så er det at forstå på den måde, at når man deltager i din undervisning, så er man må-

ske også ved at enten forberede eller deltage i sin egen undervisning? 

Steen 
- Ét af hovedelementerne her i FVU-digital, som vi rigger det an, er jo nemlig, at man laver un-

dervisning med it og teknologi. 
- Og det vil sige, at kursister arbejder case-orienteret, og de arbejder med cases, som de hen-

ter i deres egen praksis.  
- Og det er jo at lave didaktiske designs eller undervisningsforløb, eller hvad man nu kalder 

det, med teknologi, hvor de integrerer de teknologier, vi så arbejder med på FVU-digital 
over for deres egne kursister. 

Peter 
- Okay, så man kan sige, at der jo er direkte forbindelse imellem det teoretiske og praktiske 

på uddannelsen til den virkelighed, som man nu færdes i som lærer i FVU? 

Steen 
- Ja, man får altså en hel række færdigheder inden for det teknologiske og det it-mæssige. 
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- Så får man en masse viden om, hvordan de færdigheder kan integreres og derved også 
nogle kompetencer til at kunne udvikle ens egen praksis. 

- Både selvfølgelig for sig selv, men også sammen med sine kolleger i de fællesskaber, man nu 
arbejder i, dér hvor man er. 

Peter 
- Udtrykker dine studerende noget omkring vigtigheden af eller brugbarheden af det her fag i 

deres egen praksis i forhold til deres egne kursister? 
- Altså har du en fornemmelse af, at de bliver dygtigere undervisere og dermed også giver de-

res egne kursister nogle ting, som de ellers ikke kunnet have gjort før? 

Steen 
- Altså, jeg hører ofte, den der med, at "ej, det tror jeg, jeg skal hjem og prøve sammen med 

mine kursister", og det tager jeg faktisk som udtryk for, at man her har fået en vinkel ind i 
noget undervisning og en praksis, som man gerne vil bedrive sammen med de kursister, 
man nu har, fordi man kan se et potentiale, både et læringspotentiale for de kursister, der 
er, men også et større perspektiv, som jo i langt højere grad også handler om, at man skal 
kvalificeres til dét at være medarbejder eller menneske i vores samfund og kunne anvende 
digitale teknologier, som er til rådighed. 

Peter 
- Det lyder jo sådan set positivt! 
- Men er der nogle eksempler, som du kan give, hvor du helt konkret kan sige, jamen jeg har 

for eksempel oplevet, at en af mine studerende har sagt eller har iværksat et eller andet, 
som er foranlediget af denne her uddannelse? 

Steen 
- Altså en af mine studerende her arbejder rigtig meget med efteruddannelse af folk inden for 

transportbranchen, og tilbagemeldingerne her fra hende er, at hun er blevet opmærksom 
på, hvorledes dét at anvende flipped learning, videoer og den tilgang til det, hvorledes den 
har kvalificeret hendes egen handlemuligheder, så hun nu begynder at ændre sin egen prak-
sis, så hun faktisk inddrager lige præcis dét i forhold til de kursister, og at de kursister har 
meldt tilbage, at det faktisk er en rigtig god måde at bruge dét medie på lige præcis dér. 

Peter 
- Okay, altså videomediet?  

Steen 
- Ja, videomediet til lige præcis den gruppe, og det glædelige her er, at da vedkommende så 

prøver på at bruge det på en anden gruppe, så går det ikke på samme måde, der er kursi-
sterne ikke så tilbøjelige til at sige, at det er godt.  

- Den reflektoriske tilgang og den samtale, man så har om det, hvorfor det ene medie eller 
den ene teknologi er god i den ene undervisningssituation, men ikke god i den anden.  

- Det er egentlig den, det hele handler om.  

Peter 
- Så, hvis man skal sige, at du har et ærinde, ville det så være forkert at sige, at det på den ene 

side er at give nogle konkrete færdigheder og handlemuligheder til dine studerende, men på 
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den anden side, og måske i endnu højere grad, er at give dem nogle overvejelser eller et re-
fleksionsrum? 

 
 
Steen 

- Jeg vil sige i høj grad det reflektoriske rum, fordi det at arbejde med teknologi jo ikke er iso-
leret til én undervisningspraksis.  

- Teknologi, uanset hvordan man måtte have det med det, gennemsyrer alle forhold i hver-
dagslivet, men det gennemsyrer også alle forhold i en undervisers praksis stort set, uanset 
om man vil det eller ej. 

- Og dét at have nogle handlemuligheder inden for det i dag, det tror jeg faktisk er en nødven-
dighed for at kunne reagere professionelt som underviser, uanset hvilken type undervisning, 
man så bedriver. 

Peter 
- Hvis vi nu skal slutte nu her, og sige, at uanset hvilken type undervisning man nu bedriver, så 

er det vigtigt med det digitale. 
- Er der så et par råd, som du ville kunne afslutte vores samtale med - "hvis du er underviser i 

FVU og på en eller anden vis kommer i berøring med det digitale, så bør du huske, at..."? 
- Sådan et Steen guldkorn! 

Steen 
- Ja, altså jeg kan jo tage udgangspunkt i, hvad mine studerende har meldt tilbage.  
- Noget af det vigtigste her er, at man skal skabe noget tid, man skal skabe noget rum for at 

kunne se reflektorisk på sin egen praksis. 
- Når man samarbejder om at lave undervisning og derved får en samtale og en refleksion i 

gang omkring det, det er altså det vigtigste overhovedet.  
- En anden ting det er at inddrage ny teknologi. 
- Prøv noget, du eller I ikke nødvendigvis har prøvet før og brug rummet til at reflektere over, 

om det kan gå, hvilken gang det har ind i jeres egen praksis. 
- Det sidste kunne være at besøge nogle andre, kig ind i din samarbejder, kig ind i dine kolle-

gers praksis, og kig ind i jeres organisations praksis.  
- Det er ikke sikkert, den ligner ens egen, men der er rigtig meget værdifuld viden gemt i de 

organisationer, man nu arbejder i, som man både kan udnytte, men som man også kan 
bruge til en samtale med sine kolleger om. 

- Hvad er det egentlig, vi vil her, og hvordan vil vi det? 

Peter 
- Så, hvis vi lader det være de sidste ord, så er det en betoning af, at også når det handler om 

de digitale fagligheder, så handler det om at være undersøgende og eksperimenterende og 
nogle gange måske også mislykkedes med noget af det, man laver. 

- Er det korrekt? 

Steen 
- Ja, fordi der jo er mange, der godt kan lide ordet "fejle", og fejle gør man jo ikke med vilje. 
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- Det at forsøge, det at afprøve og se, hvilken virkning dét har, det gør man med vilje, og det 
gør man med de bedste intentioner. 

- Så udgangsreplikken må her være: Forsøg, samarbejd, og giv teknologien opmærksomhed, 
skab nogle refleksioner omkring det, og prøv at ændre din egen og de andres didaktiske 
praksis. 

-  

 
 
 
Peter 

- Det lyder som et godt afsluttende råd, Steen! 
- Jeg vil sige tak for din tid. 
- Jeg håber, at både du og dine studerende får rigtig god succes med at fejle. 
- Tak for det!  

Steen 
- Selv tak! 
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