
Ny teknologi er ikke kun robotter og 
3D-printere. Teknologi er også eksperi-
menter og kreativitet. Derfor har Future 
Classroom Lab en særlig toning med labo-
ratoriebaseret og eksperimenterende ar-
bejde i læreruddannelsen på Københavns 
Professionshøjskole.
 Toningen Future Classroom Teacher ta-
ger udgangspunkt i en laboratoriedidaktik, 
som løfter teknologiforståelse ind i sprog-
fagene Dansk og Engelsk. Med Future 
Classroom Teacher bliver læreruddannel-
sen derfor tonet med en teknologisk pro-
fil med dansk udskoling og engelsk som 
undervisningsfag.  Den lærerstuderende 
får dermed en uddannelse med en sprog-
lærerprofil, men med et særligt fokus på 
den teknologiske dimension og lærerfag-
lige kompetencer til at forstå og anvende 
teknologier i undervisning.
 ”Der er et samfundsbehov for mere 
fokus på teknologi i undervisningen, og 
derfor har vi et didaktisk dobbeltblik på 
de teknologiske muligheder i forhold til 
både eleverne ude på skolerne og vores 
studerende på læreruddannelsen,” siger 
Lise Møller, lektor på Future Classroom 
Teacher-linjen på Københavns Professions-
højskole.

Eneste linje med fokus på ny teknologi
Future Classroom Teacher-linjen blev lan-
ceret i 2016. Målet med den nye linje er at 
uddanne lærere, der har lyst til at lære og 
eksperimentere med ny teknologi. Linjen 
er den første og eneste af sin slags i Dan-
mark, og den fokuserer på at give fremti-
dens lærere kompetencer til at integrere 
nye teknologier i undervisningen.
 Undervisningen på Future Classroom 
Teacher foregår på Future Classroom Lab 
på Københavns Professionshøjskole, hvor 
studerende kan arbejde med den nyeste 
teknologi. De studerende arbejder ekspe-
rimenterende med at finde nye veje til at 
forstå og arbejde med teknologier på kre-
ativ og skabende vis.
 ”Teknologi i undervisningen er et særligt 
felt. Derfor har vi behov for en uddannel-
se, hvor de studerende udvikler de kompe-
tencer, der bliver efterspurgt i fremtidens 
klasseværelse, og samtidig har mod og 
lyst til at bruge teknologien i undervisnin-
gen og får blik for, hvordan ny teknologi 
også præger elevernes dannelse,” under-
streger Lise Møller.

Alle får olie på fingrene
Future Classroom Teacher er en særlig 
profil på læreruddannelsen, hvor undervis-
ningen har fokus på teknologi som vilkår 
for den moderne skole og samfund. Gen-

nem laboratoriebaseret og eksperimente-
rende arbejde får de studerende en tek-
nologiske dimension ind i undervisningen 
samt lærerfaglige kompetencer til at for-
stå og anvende teknologier i undervisning.
 ”Vi arbejder i et laboratorie, fordi det 
er vigtigt at erfare for at erkende. Og i et 
laboratorium kan vi bedre kigge ned un-
der motorhjelmen og i overført betydning 

få olie på fingrene, når vi eksperimenterer 
os frem med teknologi i undervisningen,” 
siger Lise Møller og påpeger, at den eks-
perimenterende undervisning i laboratoriet 
også giver plads til at fejle.

 ”Teknologien kan bidrage med masser 
af nuancer, men jeg elsker også, at tekno-
logien får os til at fejle og derved lære hele 
tiden – jeg oplever mange, der er bange 
for at fejle, men for os er det vigtigt at 
give plads til det, hvis man skal lære. Det 
er der ikke nok af i vores uddannelsessy-
stem.”
 Ifølge pædagogisk konsulent ved CFU 
i Future Classroom Lab Karen Mikkelsen 
er det af afgørende betydning at uddan-
nelsen foregår i et levende laboratorium, 
hvor der også kommer lærere og andre 
aktører fra praksis.
  ”De studerende møder på deres studie 
mange flere aktører fra praksis end man 
normalt ville gøre på en læreruddannelse, 
da Future Classroom Lab ofte har rigtige 
lærere, skoleledere eller PLC medarbejde-
re på kursus. Vi kan i Future Classroom 
Lab skabe et miljø, hvor de studerende får 
mødt og interageret med praksis på nye 
måder, noget som også praksis er interes-
seret i, for de har blik for, hvordan de får 
kommende kompetente medarbejdere.”

Nysgerrighed og mod til at afprøve 
Ifølge underviser Lise Møller behøver man 
ikke være en teknologihaj for at tage tonin-
gen Future Classroom Teacher. Som stu-
derende skal man hellere være nysgerrig 
på den teknologiske udvikling, og have et 
ønske om at opnå gode digitale kompe-
tencer. 
”Det vigtigste er, at du har lyst til at ekspe-
rimentere, undersøge og afprøve forskel-
lige arbejdsformer i tæt samarbejde med 
andre studerende og undervisere. Hvis du 
har kreative interesser og kan lide at teg-

Ny teknologi er ikke kun forbeholdt de naturvidenskabelige fag. 
På Københavns Professionshøjskole kan læreruddannelsen ta-
ges med en særlig toning, hvor undervisningen er centreret om 
laboratoriebaseret og eksperimenterende arbejde med teknolo-
giers betydning for børns læring i sprogfagene

Teknologi kan 
løfte alle fag

ne, male, designe, og lave film, musik og 
animation, er det også et relevant afsæt 
for at søge ind på profilen,” siger Lise Møl-
ler.
 På Future Classroom Teacher kommer 
den studerende gennem sine undervis-
ningsfag og øvrige moduler til at beskæf-
tige sig med, hvad det betyder for skolen 
og børns læring, at vi omgiver os med 
teknologier, som skaber et hav af mulighe-
der. Toningen udforsker mange vinkler på 
teknologi fra en fremtid med virtual reality 
som udvidet klasserum - over betydningen 
af repræsentation af data eller Machine 
Learning i samfundet - til adfærdsdesign 
af applikationer og sociale medier, og hvil-
ken betydning det har for en helt alminde-
lig skoleelev.
 Studerende på Future Classroom Tea-
cher profilen læser dansk (4.-10. klasse-
trin) som 1. undervisningsfag og engelsk 
(4.-10. klassetrin) som 2. undervisnings-
fag, og læser et særligt specialiserings-
modul med fokus på spilbaseret læring. 
Den studerende vælger frit sit tredje un-
dervisningsfag og øvrig specialisering på 
uddannelsen, og følger derudover uddan-
nelsens generelle struktur og indhold.

Skubber til eksamenskulturen
”Vi har særligt fokus på dansk og engelsk, 
fordi vi netop vil vise, at teknologien kan 
bruges i sprogfagene. I dansk kan det fx 
være, at man skal genskabe et digt i vir-
tual reality. Det får eleven til at reflektere 
over fortolkningen og vise, hvad han eller 
hun tror digtet betyder. På den måde gi-
ver teknologien nye veje til faget,” siger 
Lise Møller og tilføjer, at toningen også 

skubber til den gængse opfattelse af fx 
eksamen.
”Vi har jo været vant til, at det meste fore-
går på skrift, men på Future Classroom 
Teacher vil du møde eksamensformer, 
der afprøver din professionsfaglighed 
på andre måder gennem events, digitale 
produktioner, sociale medier mv. Du får 
i løbet af uddannelsen desuden mulighed 
for at samarbejde med bl.a. folkeskolen, 
museums- og formidlingsbranchen og 
spiludviklere, forlag, projekter og andre 
uddannelser, der orienterer sig mod nye 
teknologier.”
 Future Classroom Lab er en del af 
EU-samarbejdet European Schoolnet, som 
i Danmark bliver varetaget af Center for 
Undervisningsmidler, der er er forankret 
i Institut for Didaktik og Digitalisering på 
Københavns Professionshøjskole. Center 
for Undervisningsmidler og dermed Futu-
re Classroom Lab er på Finansloven og 
har dermed en public service-forpligtelse. 
Future Classroom Teacher er den lærerud-
dannelse, der foregår i Future Classroom 
Lab som en del af læreruddannelsen på 
Københavns professionshøjskole.
 Center for Undervisningsmidler er lands-
dækkende og forankret i professionshøj-
skolerne med et center i alle landets re-
gioner. CFU’s kerneopgave er at udbyde 
faglige og pædagogiske kurser og tema-
dage, udlåne læremidler og tilbyde vejled-
ning i brugen af dem.•

Læs mere om Future Classroom Lab 
og den særlige toning Future 

Classroom Teacher på 
www.futureclassroomlab.dk

Jakob Rohde-Brøndum

Københavns 
professionshøjskole 

har 3 tiltag ift. 
teknologiforståelse

1. Mindre obligatorisk specialiserings-
 modul Teknologiforståelse, for at alle 
studerende kommer i kort berøring med 
fagligheden

2. Den 2-årige teknologiske toning Future 
 Classroom Teacher som med 
 udgangspunkt i en laboratoriedidaktik 
 løfter teknologiforståelse ind i fag, 
 primært sprogfagene Dansk og Engelsk 

3. Et netop antaget forsøg med Teknologi- 
 forståelse som selvstændig faglighed 
 og fuldt undervisningsfag startende 
 primo 2022.

Toningen Future Classroom Teacher tager ud-
gangspunkt i en laboratoriedidaktik, som løfter 
teknologiforståelse ind i sprogfagene Dansk og 
Engelsk. Foto: Future Classroom Lab

Det siger de 
studerende:

Rebecca Sørensen, 
lærerstuderende på 4. semester på 
Future Classroom Teacher-linjen på 
Københavns Professionshøjskole:
Jeg vidste, at jeg ikke ville være den 
klassiske lærer ved kateteret, da jeg 
besluttede at læse til lærer. Med Future 
Classroom Teacher så jeg en mulighed for 
at være mere kreativ i undervisningen og 
i højere grad arbejde med at skabe noget 
sammen med eleverne. Jeg er ikke den 
store teknologihaj, men teknologierne er 
med til at åbne op for nogle af de kreative 
processer, og det synes jeg er fedt.

Lasse Haagerup
lærerstuderende på 4. semester på 
Future Classroom Teacher-linjen på 
Københavns Professionshøjskole:
Da jeg søgte ind på læreruddannelsen, 
fandt jeg Future Classroom Teacher på 
hjemmesiden og synes, det lød spænden-
de og som en nytænkning af lærerrollen. 
Det er selvfølgelig spændende med al den 
teknologi, og jeg kan godt lide at sidde og 
nørkle med teknologi, men jeg er faktisk 
endnu mere glad for den grundpædago-
gik, der er i uddannelsen; nemlig at eleven 
ikke bare er en passiv modtager, men en 
aktiv deltager. Overordnet kan man sige, 
at jeg valgte Future Classroom Teacher, 
fordi det lød spændende, og at jeg blev 
på linjen, fordi det simpelthen giver god 
mening.

Karen 
Mikkelsen

Ifølge pædagogisk konsulent ved CFU i Future 
Classroom Lab Karen Mikkelsen er det afgørende 
at uddannelsen foregår i et levende laboratorium, 
hvor der også kommer lærere og andre aktører 
fra praksis. 
Foto: Future Classroom Lab

Lise 
Møller

- Vi har behov for en uddannelse, hvor de 
studerende udvikler de kompetencer, der bliver 
efterspurgt i fremtidens klasseværelse, og 
samtidig har mod og lyst til at bruge teknologien 
i undervisningen, siger underviser på Future 
Classroom Teacher, Lise Møller. 
Foto: Future Classroom Lab
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