
Digital læringsdokumentation 



Brug af Wiki  
– på den pædagogiske assistentuddannelse 



Hvad er en WIKI ? 

• En wiki er et websted hvor enhver ved hjælp af en browser kan 
oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i 
samarbejde med andre. En wiki er en moderne teknologi (web 2.0), 
som muliggør, at mange brugere i fællesskab opbygger indhold/viden. 

Kilde: wikipedia.com  
 

• Det er gratis og nemt at lave, og hvor alle (tilmeldt siden) kan oprette 
og redigere indhold  

• Det er let at integrerer billeder, link, video, screen-cast mm 

https://da.wikipedia.org/wiki/Websted
https://da.wikipedia.org/wiki/Browser
https://da.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


WIKI 

https://www.wikispaces.com/t/c/Hd0AC5ZLPcav71jXWpsvc 
 
 

https://www.wikispaces.com/t/c/Hd0AC5ZLPcav71jXWpsvc




WIKI kan…… 
 
• Individuel læringsdokumentation 

• ( ex: praktik i udlandet) 

• Kooperative læringsprocesser 
• Kollaborative læringsprocesser 

 
• Flow og faglig stolthed 
• Æstetiske læreprocesser 
• Sætte faglige og digitale kompetencer i spil 

…og meget mere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kooperation Kollaboration 

Opgaven 
 

 (Ud)deling af opgaver 
Forskellige målsætninger 
Afgrænsning af 
ansvarsområder 

Fælles opgave 
Fælles målsætning 
Fælleshed / 
fællesskab 

Arbejdet Lukkede arbejdsopgaver 
Forudsigelige processer 
Statisk 

Åbne arbejdsopgaver 
Uforudsigelige 
processer 
Dynamisk 

Produktet Produktion 
Kendt produkt 

Udvikling 
Nyt produkt 

Deltagernes 
relationer 

Indbyrdes uafhængighed 
Adskilt (asynkron) 
opgaveløsning 
Forskellige kontekster 

Gensidig afhængighed 
Fælles (synkron) 
opgaveløsning 
Fælles kontekst 

Bang Jørgen: Samarbejde – kooperation eller kollaboration?   
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Hvad siger eleverne? 

• ”Jeg synes, det er spændende. Og en super god ide, at vi har et 
sted hvor alt vores viden/ teori er samlet”. 

• ”Det er fedt, at man kan kommentere hinandens arbejde og 
blive inspireret af hvad de andre har lavet”. 

• ”Man får mulighed for at læse de andres erfaringer, tanker og 
proces. Det er rigtig godt, det giver øget viden”. 

• ”At få inspiration /andre vinkler på teorien. Det forpligter lidt 
mere!”.   

Kilde : Tina Ottov: Empiri Afsluttende diplomopgave ( PAU elever) 
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Timing af feedback 
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Effektiv feedback: 
James Nottingham: Udfordrende læring 



Software 

 
www.wikispaces.com 
 
Google Websites 
 
Skoleblogs. Wiki 
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http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
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