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Titel Produktion og portfolio som redskaber til læring på universitetsuddannelser. En 

undersøgelse af potentialer i praksis. 

Programtekst Produktion og portfolioarbejde som redskaber til deep learning. Workshoppen vil 

gennem deltagernes erfaringer undersøge og diskutere det didaktiske potentiale i 

praksis. 

Abstract Hensigten med workshoppen er at undersøge og diskutere muligheder og 

begrænsninger for inddragelse af produktion og portfolio i undervisningen mhp. at 

skabe et konkret og tværgående grundlag for de studerendes refleksion over og 

erkendelse af måder til og udbytte af egen faglig læring gennem studiet. Teoretisk set 

giver produktionsorienteret undervisning og portfolioarbejde grobund for deep 

learning, som kan føre til øget handlekraft samt mål- og ansvarsbevidsthed i forhold til 

egen studieform og -praksis blandt de studerende. Men hvilke udfordringer 

indebærer disse strategier for undervisere i praksis?   

 

På workshoppen ønsker vi at invitere til en undersøgelse og diskussion af de faglige, 

ressourcemæssige og interaktive muligheder, begrænsninger og udfordringer, som 

produktion og portfolio kan indebære for undervisning og underviser i praksis. Vores 

ambition som initiativtagere til denne workshop er, i samarbejde med kolleger fra 

andre uddannelser og universiteter, at tage produktions- og portfolio-tankegangen et 

skridt videre, ud af de lovende læringsteorier, og ind i, eller rettere, ned til 

virkelighedens verden mhp. at undersøge og diskutere en realistisk og meningsfuld 

implementering af ideerne i praksis.  

Workshoppen rammesættes som en produktion i sig selv med afsæt i Lazzaris (2009) 

studier af elevproduktion og Zubizarettas (2004) tanker om læringsportfolio som 

redskab til læring. Workshopdeltagerne inddeles i arbejdsgrupper, som hver udvælger 

en specifik produktionsform ud tre mulige og tildeles tre arbejdsspørgsmål som 

omdrejningspunkt for diskussionen. Alle grupper bidrager til en fælles dokumentation 

af muligheder og udfordringer ift. produktionsorienteret undervisning. Afslutningsvist 

samles deltagernes egne erfaringer og læringsudbytte op i plenum. 
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