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I folkeskolen spiller en 3. klasse Minecraft i dansktimen, mens to 7. klasser  
forestiller sig, hvordan danmarkshistorien havde set ud, hvis Stauning var  
gået i krig mod Hitler. På sygeplejeuddannelsen behandler tre studerende  
den koldsvedende dukke Anne™, samtidig med at deres medstuderende  
overværer det dramatiske scenarie. Hvad gør de, hvis pulsen pludselig falder, 
eller feberen stiger? 

Det kan lyde som en leg, men faktisk er det meningsfuld læring i en gennem-
tænkt didaktisk ramme. Læreren trækker omverdenens praksisformer ind i 
klasseværelset og gør elevernes og de studerendes forestillinger om dem til 
udgangspunkt for undervisningen. Det er den praksis, forskere kalder scenarie-
didaktik.

I Hvad er scenariedidaktik? gentænker bogens forfattere en række grund-
læggende didaktiske perspektiver på skole og uddannelse. På den baggrund 
undersøger de, hvordan lærere i grundskolen og undervisere på videregående 
uddannelser kan forstå og bruge scenariedidaktiske tilgange, så læring føles  
som meningsfuld leg. 

Didaktiske studier præsenterer den nyeste forskning 
inden for didaktik, pædagogik og undervisning. 
Bøgerne er skrevet af førende didaktiske forskere, der 
inviterer til drøftelser af god undervisning i grundsko-
len og på ungdoms- og videregående uddannelser. 

Læremidlernes danskfag
Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, Simon Skov Fougt 

og Anna Karlskov Skyggebjerg (red.)

Skoleudvikling med it
Jeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen, Stefan Ting Graf, 

Thomas Illum Hansen og Charlotte Krog Skott (red.)

Innovativ undervisning med it
Jeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen, Stefan Ting Graf, 

Thomas Illum Hansen og Charlotte Krog Skott (red.)

HVAD ER 
SCENARIEDIDAKTIK?

AARHUS  UNIVERSITETSFORLAG

H
VAD

 ER SCEN
ARIED

ID
AKTIK?

106946_cover_Scenarie Didaktik_r1.indd   1 12/10/17   14:10



Hvad er scenariedidaktik?
© forfattererne og Aarhus Universitetsforlag 2017
Forlagsredaktion: Cecilie Harrits
Grafisk design og layout: Stine Sandahl, Sandahls Grafik 
Bogen er sat med Adobe Garamond Pro og Montserrat
E-bogsproduktion: Narayana Press

ISBN 978 87 7184 483 2
ISSN  2446 4546 
Didaktiske studier 2

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk

Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitetsforskningsfond

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået 
aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Weblinks var aktive, da bogen blev trykt. De kan nu være inaktive.

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau 
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification 
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

http://www.unipress.dk


AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

Redigeret af   
Thorkild Hanghøj, Morten Misfeldt,  

Jeppe Bundsgaard, Simon Skov Fougt og Vibeke Hetmar

HVAD ER 
SCENARIEDIDAKTIK?



 INDHOLD



Forord 7
1.  Omverdenens praksisformer i undervisning 9 

Thorkild Hanghøj, Morten Misfeldt, Jeppe Bundsgaard,  
Simon Skov Fougt og Vibeke Hetmar 

DEL I: Scenariedidaktikkens grundlagsspørgsmål 
2. Den situerede forestilling 33
 Thomas Illum Hansen

3. Meningsfuld scenariebaseret didaktik 53
 Helle Munkholm Davidsen 

4. Positioneringsteori og scenariebaserede undervisningsforløb 75
 Vibeke Hetmar 

5. Faglighed og scenariedidaktik 96
 Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt 

DEL II: Scenariedidaktik og fag 
6. Didaktiske tilgange til Minecraft i dansk 119
 Thorkild Hanghøj

7. Matematisk kreativitet og målstyret undervisning 144
 Morten Misfeldt

8. Scenariedidaktik og skolens opgavevirkelighed 167
 Jesper Bremholm, Marie Falkesgaard Slot og Rune Hansen 

9. Tænk, hvis Stauning var gået i krig mod Hitler 194
 Andreas Lieberoth og Jens Aage Poulsen

10. Innovationskompetence i scenariebaserede eksamensformer 216
 Jan Alexis Nielsen

DEL III: Scenariedidaktik og professioner 
11. Scenariebaseret undervisning i sygeplejeudannelsen 239
 Anne-Mette Nortvig, Rasmus Jørnø og Peter Gundersen

12. Genveje og vildveje i design af organisatoriske læringsspil 256
 Thomas Duus Henriksen

DEL IV: Scenariedidaktik og didaktisk viden 
13. Didaktisk viden og den didaktiske situation 281
 Hans Siggaard Jensen



FORORD



Kort tid før denne antologi skulle udkomme, afgik vores medredaktør, professor 
Vibeke Hetmar, ved døden efter længere tids sygdom.

Bogen her er på mange måder Vibekes projekt, og om nogen kan hun omtales 
som scenariedidaktikkens moder. Gennem sine empiriske studier af grundskolens 
og erhvervsuddannelsernes praksisser og hendes forskning i meningsskabelsespro-
cesser, kommunikationsformer og faglighed var Vibeke en drivende kraft i at sætte 
spændet mellem skolen og verden udenfor på den didaktiske dagsorden. Vibeke 
insisterede på, at den institutionelle kontekst har afgørende betydning for alt, hvad 
der foregår i skolen, og hun introducerede begrebet ”skolske” kommunikations-
former i Danmark. Et begreb som hun siden havde et ambivalent forhold til, fordi 
det skolske fik en tendens til at blive associeret med noget negativt, hvilket det i 
Vibekes øjne ikke nødvendigvis var.

Vibeke samlede en lang række forskere på tværs af fag- og almendidaktikker i 
et forskningsfællesskab om de kommunikationsformer, som finder sted i og uden 
for skolen, og hun skabte derigennem et eksemplarisk rum for faglige diskussio-
ner med fælles ildhu. Det var hendes hjertebarn at skabe rum, hvor forskere på 
forskellige trin i deres karriere og fra forskellige positioner og felter kunne mødes. 
Som drivende kraft lagde hun med stort og smittende engagement grundlaget for, 
at vi sammen kunne udvikle scenariedidaktikken igennem talrige, intense og lange 
diskussioner. Når det var nødvendigt, styrede hun os på sin egen underfundige 
måde, for Vibeke var en umådeligt kompetent og afklaret diskussionspartner, der 
var hård på en venlig måde, og som altid insisterede på at udfordre vores opfattelser 
og kæpheste. Denne bog er en konkret udmøntning af dette arbejde. 

Kære Vibeke
Du bidrog til at udvikle os og dig selv gennem disse samtaler. Og også i de sidste 
faser af arbejdet med bogen, hvor sygdommen krævede stadig mere af dig, bevare-
de du dit engagement. Du var en højt værdsat kollega, og det var var en fornøjelse 
at udvikle vores forståelse af undervisning, fag og forskning sammen med dig. Vi 
dedikerer derfor denne bog til dit minde – med en stor og varm tak for, at vi fik 
lov at samarbejde med dig. Vi savner dig. 

Juli 2017
Thorkild Hanghøj, Morten Misfeldt, Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt
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Denne antologi præsenterer, diskuterer og udfolder en række per-
spektiver på en tilgang til undervisning, som vi kalder scenariedidak-
tik. Formålet med antologien er at gentænke nogle grundlæggen-
de didaktiske muligheder og udfordringer ved at udstikke relevante 
mål for at drive skole og uddannelse, skabe meningsfulde elevakti-
viteter, organisere undervisning, anvende læremidler og forstå un-
dervisningssituationer. Et gennemgående fællestræk for antologiens 
artikler er et fokus på betydningen af scenarier i undervisningen i 
forhold til lærere og elevers/studerendes forestillingsevne relateret til 
koblinger mellem domæner inden for og uden for skolens praksis. 
På den måde udgør antologien en fælles undersøgelse af, hvordan 
omverdenens praksisformer kan eller bør indgå i undervisning.

I indledningen præsenteres antologiens forståelse af scenariebe-
grebet og af scenarier i relation til undervisning ud fra fem tilgange: 
scenarieteoretiske perspektiver, scenariekompetence, scenariebase-
ret undervisning, scenariedidaktiske domænemodeller og scenarie-
baserede læremidler.

Vi præsenterer desuden to scenariedidaktiske domænemodeller, 
der kan anvendes ved analyse og diskussion af undervisning, under-
visningstilrettelæggelse og valg af indhold. Afslutningsvis gennem-
går vi kort bidragene til antologien, der hver især udfolder forskellige 
aspekter af scenariedidaktiske teorier, perspektiver og eksempler.

KAPITEL 1 

OMVERDENENS  
PRAKSISFORMER  
I UNDERVISNING

Thorkild Hanghøj, Morten Misfeldt, Jeppe Bundsgaard,  
Simon Skov Fougt og Vibeke Hetmar
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INDLEDNING

Evnen til at tænke gennem scenarier, dvs. at kunne forestille sig mulige udfald af 
bestemte situationer, processer eller problemer, er en fundamental menneskelig 
egenskab. I den forstand er det noget, vi gør hele tiden, f.eks. når vi tager regntøj 
på for at gå i Brugsen i regnvejr, når vi forestiller os, hvad en kollega vil svare på 
en kritisk bemærkning, eller når vi diskuterer landets fremtid. Begrebet “scenario” 
har sin historiske rod i renæssancens commedia dell’arte-teater, der ikke var baseret 
på detaljerede manuskripter, men på noter og løse skitser af dramatiske forløb 
fastgjort på scenografien til at støtte skuespillernes improvisationer. Deraf ordet 
scenario, dvs. det, som er sat fast på scenografien. I sin oprindelige betydning 
betegner et scenarie dermed en løs ramme for et handlingsforløb, som kan have 
et væld af forskellige udfald. 

Scenariebegrebet bliver i dag brugt inden for mange forskellige domæner. I 
dagligsproget henviser scenarier ofte til narrative forløb eller sekvenser i f.eks. film, 
computerspil, litteratur, teater eller rollespil. Men scenariebegrebet bruges også 
inden for en lang række andre domæner, hvor der eksplicit arbejdes med forskellige 
udfald af komplekse problemstillinger – som f.eks. designprocesser, byplanlægning, 
økonomisk modellering, militære interventioner, forretningsstrategier, journalistik 
eller klimaberedskab. Scenariebegrebet rummer således forskellige betydninger, 
som alt efter konteksten kan referere til bestemte redskaber (f.eks. et manuskript 
eller en interaktiv model) og/eller bestemte processer (f.eks. improvisationer eller 
simuleringer af mulige forløb).

I denne antologi forsøger vi at præsentere og undersøge scenarier i relation 
til didaktik som forsknings- og praksisfelt. Antologiens redaktionsgruppe har i 
forskellige sammenhænge forsøgt at udvikle scenariebegrebet inden for didaktisk 
forskning. Det gælder både i relation til bestemte skolefag som f.eks. dansk eller 
matematik, i relation til bestemte læremidler som computerspil eller praksis-
simulationer, i relation til forløb under Åben Skole og i form af udvikling af 
scenariebaserede undervisningsmetoder. I det følgende vil vi forsøge at opsummere 
nogle af årsagerne til, at vi mener, at der er behov for at udvikle scenariebegrebet 
i et didaktisk perspektiv. Mere specifikt vil vi beskrive, hvordan scenariebegrebet 
kan bidrage til den didaktiske forskning i relation til at forstå og udvikle:
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• Scenarieteoretiske perspektiver
• Scenariekompetence
• Scenariebaseret undervisning
• Scenariedidaktiske domænemodeller
• Scenariebaserede læremidler
 

Vores skitse til en scenariedidaktik vil primært relatere sig til grundskolen, men 
begreberne også har gyldighed inden for andre former for uddannelse eller kompe-
tenceudviklingsforløb. Antologiens kapitler giver derfor også eksempler fra andre 
domæner end grundskolen.

SCENARIETEORETISKE PERSPEKTIVER

Scenariebegrebet kan anskues fra mange forskellige teoretiske vinkler. I dette af-
snit vil vi især fremhæve fire teoretiske traditioner. For det første filosoffen John 
Deweys teori om inquiry, for det andet et kognitionsteoretisk perspektiv, for det 
tredje narrative forståelser og for det fjerde en curriculumteoretisk tilgang.

Den ene tradition udspringer af John Deweys (1916) pragmatiske teori om 
inquiry, der beskriver læring og erfaringsdannelse som en eksperimentel under-
søgelsesproces. Som Hanghøj (2008) argumenterer for, kan man forstå Deweys 
læringsteori som en scenariebaseret læringsteori, hvor forestillingsevnen udgør en 
central forudsætning for menneskers evne til at danne betydning. Dewey (1922) 
beskriver de “dramatiske gennemspilninger”, som mennesker gennemløber i 
bevidstheden i forbindelse med at træffe komplekse beslutninger, og som gør os i 
stand til løbende at revurdere vores overvejelser og dermed også vores handlinger. I 
forlængelse af Deweys tænkning fremhæver fænomenologen Alfred Schütz (1943), 
hvordan vi som mennesker projicerer og anvender fremtidige forestillinger som en 
central måde at erfare vores livsverden på. Dewey (1934) beskriver videre, hvordan 
vi bruger forestillingsevnen til at kunne danne billeder i nutid, fortid og fremtid 
ved at opstille, afprøve og reflektere over scenarier i både tanke og i handling. 
Mennesker bruger på den måde løbende scenarier til at forestille sig konkrete 
udfald af givne situationer i lyset af fortidige og fremtidige muligheder, hvilket 
sætter os i stand til at danne holistisk mening ud af enkeltstående problemer. I 
forhold til sigtet for denne antologi er det også værd at nævne, hvordan Deweys 
scenarietænkning forsøger at gøre op med historieskabte dikotomier mellem 
f.eks. leg og arbejde eller mellem skole og samfund, som allerede var veletablerede 
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modsætninger i starten af 1900-tallet. Deweys pointe er, at skellet mellem leg og 
arbejde i praksis er et flydende kontinuum, og at skolen i høj grad er eller bør være 
en del af samfundet – og omvendt.

Det andet teoretiske perspektiv på scenariebegrebet, vi vil trække frem, bygger 
på kognitionsteori, der anvender scenariebegrebet i en mere specialiseret betydning 
inden for bl.a. kognitiv psykologi, mikrosociologi og kognitiv lingvistik. Den 
kognitive psykolog Lawrence Barsalou (2008) beskriver, hvordan mennesker 
er i stand til at genkalde erfaringer ved at “simulere” sansemæssige, motoriske 
og forestillede oplevelser af verden, kroppen og bevidstheden. På den måde kan 
mennesker genkalde bestemte scenarier, som f.eks. det at række hånden op i en 
time, ud fra de sansninger, bevægelser og mentale billeder, som er knyttet til 
scenariet. Inden for mikrosociologien har især Erving Goffman (1974) været med 
til at udvikle en sociokognitiv forståelse af, hvordan mennesker organiserer deres 
sociale erfaringer ud fra bestemte forståelsesrammer (framing). Goffman bruger 
også dramaturgiske begreber til at beskrive menneskers måde at præsentere deres 
”selv” over for hinanden på. En lærer er frontstage, når hun står i klasseværelset 
og underviser sine elever, men er backstage, når hun er sammen med sine kolleger 
på lærerværelset (Goffman 1959). Inden for den kognitive lingvistik har Gilles 
Fauconnier og Mark Turner (2008) beskrevet, hvordan der forekommer blending 
inden for rammerne af bestemte scenarier. F.eks. kan en begrebslig blending af 
forskellige fænomener som fysiske kontormapper og digitale metoder til at gemme 
data gøre det muligt at designe og anvende en brugergrænseflade, hvor brugeren 
bliver i stand til at få computeren til at aflæse og fremvise de gemte data gennem 
at pege på og åbne genkendelige mappeikoner. Skrivebordet og håndteringen 
af mapper, skrivemaskine osv. bliver således scenariet for arbejdet med de ellers 
abstrakte data. Det kognitive scenarieperspektiv er også tydeligt i Donald Schöns 
(1979) begreb om “generative metaforer”, der fremhæver, hvordan brugen af 
idéskabende metaforer inden for f.eks. byudvikling (“ghetto” versus “kvarter med 
stærk kulturel integritet”) spiller en aktiv rolle i at trække bestemte forståelsesrammer 
eller perspektiver fra ét domæne over til et andet. Tilsvarende har det væsentlig 
faglig og ideologisk betydning, hvordan bestemte scenarier udvælges, omformes 
og iscenesættes i undervisningen.

Et tredje teoretisk perspektiv på scenariebegrebet tager afsæt i, at scenarier kan 
forstås som narrativer. Æstetiske scenarier i f.eks. litteratur, film, computerspil 
eller teater gør flittigt brug af narrative virkemidler til at skabe meningsfulde 
sammenhænge, som kan inddrages i skolen på mange måder – f.eks. gennem 
litteraturundervisning, storylinepædagogik eller undervisning i spildesign. Sagt 
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med den russiske filosof Mikhail Bakhtins (1981) begreb kan scenarier forstås 
som sproglige kronotoper, dvs. særlige konfigurationer af rum og tid, som både 
optræder i romaner, i vores hverdagssprog og i skolens praksisformer. Samtidig 
kan et narrativt perspektiv på scenarier også give indblik i, hvordan selvet udgør 
en narrativ konstruktion. Brugen af scenarier i undervisningen kan således give 
– eller fratage – de lærende mulighed for at positionere sig (Harré & Langenhove 
1998; Hermans 2001) i relation til bestemte narrativer, der både kan udspringe 
af et konkret scenarie i undervisningen og eksisterende narrativer i klasserummet. 
Tilsvarende kan man tale om, at scenarier i undervisningen kan anvendes til ændre 
elevers selvfortællinger (Bruner 1999).

Et fjerde teoretisk perspektiv på scenariebegrebet er det curriculum-teoretiske, 
dvs. prototypiske scenariers betydning for forståelsen og udvalget af, hvilken viden 
og hvilke kompetencer skolen skal sigte efter (jf. Bundsgaard, Misfeldt & Hetmar 
2011; Bundsgaard 2011). Det handler på den ene side om at identificere, hvad 
der er relevant for eleverne at lære. Fra et scenariedidaktisk perspektiv vil man tage 
udgangspunkt i de overordnede dannelsesmål for skolen og herefter undersøge, 
hvilke konkrete typiske situationer, eller scenarier, vi møder, hvor disse dannel-
sesmål er aktuelle. Man kan f.eks. undersøge, hvilke træk og udfordringer der gør 
sig gældende i typiske professionelle situationer, i videnskaberne, i samfundslivet 
og i hverdagslivet og på baggrund heraf formulere mål for, hvilken viden og 
hvilke kompetencer eleverne skal tilegne sig og udvikle for at blive i stand til at 
håndtere disse udfordringer. Og på den anden side handler det om at kunne gå 
den modsatte vej, dvs. fra undervisningens indhold til overvejelser over, hvad de 
faglige metoder, tilgange, begreber og forståelser kan bruges til i sammenhænge, 
altså scenarier, uden for skolen.

Som de forskellige scenarieteoretiske perspektiver viser, kan scenariebegrebet 
antage mange forskellige betydninger. Scenarier kan forstås som konkrete redskaber, 
f.eks. i form af litteratur, kravspecifikationer til at udvikle it-løsninger eller simu-
lationer, der giver mulighed for at undersøge og udvikle imaginære mulighedsrum 
gennem forløb i tid og rum. I forlængelse af Deweys pragmatisme kan scenarier 
desuden forstås som kontingente forestillinger, der opstår i mødet med problemer på 
tværs af tid og rum, som vi aktivt udforsker ved at danne billeder i vekselvirkning 
mellem tanker og handling. Scenarier kan også forstås som kognitive modeller for, 
hvordan vi kobler sanseindtryk, redskaber, sprog og erfaringer – enten gennem 
individuelle kognitive modeller eller som kognitive modeller, der er socialt distri-
bueret. Derudover kan scenarier også forstås som narrativer, der kan relateres til 
måder, hvorpå narrativer kan anvendes i undervisningen gennem æstetiske værker 
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eller som undervisningsmetoder. Det narrative perspektiv kan også bruges til at 
forstå, hvordan eleverne positionerer sig gennem deres diskursive selvfortællinger. 
Endelig kan scenarier også forstås i et curriculum-perspektiv, som undersøger, hvordan 
f.eks. et undervisningsforløb om journalistik forudsætter bestemte faglige mål, der 
henviser til praksisser, som findes i domæner uden for skolen. Disse betydninger kan 
alle være relevante i udviklingen af scenariedidaktiske perspektiver på omverdenens 
praksisformer i undervisning. Samtidig er det væsentligt at gøre sig klart, i hvilken 
betydning man anvender scenariebegrebet, når man taler om scenariedidaktik.

SCENARIEKOMPETENCE

Scenariebegrebet kan samtidig forstås i et kompetenceperspektiv, dvs. som en 
scenariekompetence, der angår evnen til at forestille sig, agere og reflektere i rela-
tion til udfaldet af bestemte scenarier. I dansk sammenhæng er begrebet scenarie-
kompetence første gang anvendt af historiedidaktikeren Bernard Eric Jensen, der 
definerer det som evnen til at forbinde fortidige, nutidige og fremtidige scenarier 
(Jensen 1996). Vi mener imidlertid, at brugen af begrebet ikke behøver at be-
grænse sig til historiefaget, og både Bundsgaard (2006; 2017), Hanghøj (2008) 
og Fougt (2015) har udviklet forståelsen af scenariekompetence i forskellige fag-
lige og professionelle sammenhænge. 

Med afsæt i Deweys pragmatiske tænkning (Hanghøj 2008) betragter vi 
scenariekompetence som et dannelsesideal, der omhandler menneskets evne til at 
kunne håndtere kontingente handlingsrum, dvs. komplekse problemstillinger, hvor 
der kan være flere forskellige løsninger, som hver især har forskellige konsekvenser. 
Scenariekompetence fordrer i det perspektiv en kontinuerlig evne til at kunne 
konstruere, dekonstruere og rekonstruere viden i mødet med konkrete problem-
baserede scenarier og deres mulige udfald. Scenariekompetence kan dermed også 
forstås som grundlaget for alle andre kompetencer, idet det at have en kompetence 
er at kunne håndtere udfordringer i situationer, og forudsætningen for at kunne 
håndtere udfordringer er at kunne forestille sig situationen og de mulige udviklinger 
af denne. Man kan således forstå scenariekompetence både som en grundlæggende 
forudsætning og nødvendighed for at kunne forestille og opstille formål med at 
udvikle, praktisere og deltage i specifikke situationer.

Det er ikke kun de lærende, men også den enkelte underviser, som skal kunne 
forestille sig flere forskellige udfald af konkrete didaktiske scenarier. Undervisere 
skal være i stand til både at designe og redesigne didaktiske scenarier – f.eks. ved 
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at tilpasse undervisningsforløb for brug af computerspillet og designværktøjet 
Minecraft i dansk i indskolingen (se Hanghøj, kapitel 6). En af pointerne med at 
introducere begrebet scenariedidaktik er derfor at betone lærerens rolle som en 
iscenesætter og designer af undervisningsforløb, hvor læreren ofte kan være nødt 
til at foretage ændringer for at skabe meningsfulde sammenhænge på tværs af de 
involverede domæner. Gennem empiriske undersøgelser har Bundsgaard (2017) 
undersøgt scenariekompetence i et elevperspektiv, dvs. med fokus på, hvad eleverne 
har lært og skal lære med udgangspunkt i det 21. århundredes kompetencer. 
Tilsvarende har Fougt interesseret sig for scenariekompetence ved at betragte 
udfordringer for læreren i forbindelse med undervisning (Fougt 2015). Lærerens 
scenariekompetence er her lærerens evne til at forestille sig, analysere og relatere 
forestilling til aktualiseret undervisning med løbende revision gennem systematiske 
spørgsmål. Disse eksempler viser, hvordan man kan undersøge scenariekompetence 
i forskellige kontekster, hvor betydningen af at være scenariekompetent altid 
afhænger af lokale praksisser, mål og normer.

SCENARIEBASERET UNDERVISNING

Scenariebegrebet kan også anvendes til at beskrive scenariebaseret undervisning 
forstået som undervisningsforløb, hvor elever simulerer eller udfolder en me-
ningsfuld praksis, hvor de f.eks. får tildelt roller, skal kommunikere med andre 
og arbejde med produktionsmål, der relaterer sig til domæner uden for skolen 
(Bundsgaard, Misfeldt & Hetmar 2012). I forlængelse heraf kan man tale om 
didaktiske scenarier, forstået som konkrete scenariebaserede undervisningsforløb, 
dvs. forløb, hvor der arbejdes med mere eller mindre eksplicitte scenarier i un-
dervisningen. Didaktiske scenarier kan udfoldes gennem en bred vifte af for-
skellige undervisningsmetoder, der spænder fra problembaseret projektarbejde, 
case-baseret undervisning og laboratorieundervisning til undervisning gennem 
brug af rollespil (Hanghøj 2008), simulationer (Misfeldt 2015a) og computerspil 
(Hanghøj 2011) eller storylinemetoden (Fougt 2013). Fælles for scenariebaseret 
undervisning er forsøg på at positionere de lærende som aktive medskabere af 
konkrete scenarier, der kan have mere eller mindre fiktiv karakter.

Den primære årsag til at beskrive og udvikle scenariebaseret undervisning 
bunder i behovet for at kunne bedrive undervisning, som dels er meningsfuld for 
eleverne, dels introducerer og demonstrerer videns- og praksisformer, som udfolder 
sig i relevante domæner uden for skolen eller senere i uddannelsessystemet og 
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samtidig lever op til de faglige mål for det pågældende fag. Samtidig befinder den 
didaktiske forskning sig i et vadested, hvor det på den ene side er veldokumenteret, 
at scenariebaseret undervisning kan fremme meningsfulde læringsaktiviteter, mens 
det i praksis ofte er krævende at udvikle, anvende og udbrede scenariebaseret 
undervisning. 

Gennem en række forskningsprojekter har redaktionsgruppen bag denne 
antologi søgt at fremme meningsfulde læringsaktiviteter gennem scenariebaseret 
undervisning, som udvikler nye fagforståelser og arbejdsformer. Mere konkret har 
vi undersøgt, hvordan man kan skabe meningsfuld undervisning gennem didak-
tiske scenarier baseret på udvikling af en avis gennem simulering af professionelle 
journalistiske praksisser (Bundsgaard 2009; Fougt 2011), anvendelsen af digitale 
værktøjer til at arbejde med kreativ matematik (Misfeldt 2015b), litteraturlæsning 
og meddigtning, identitet og uddannelse og andre produktive tilgange til danskfaget 
inden for f.eks. reklame, anmeldelser, podcasts (Fougt 2015) eller arbejdet med at 
designe, analysere og/eller reflektere over den kulturelle betydning af computerspil i 
danskfaget (Hanghøj 2013). Forskningsresultaterne vidner om, at det er afgørende, 
at forskere og praktikere udvikler forståelse for, hvad det kræver, og hvad der sker, 
når man praktiserer scenariebaseret undervisning.

SCENARIEBASEREDE DOMÆNEMODELLER

Som det fremgår af undertitlen på denne antologi, udspringer nærværende anto-
logi af en fælles forskningsinteresse i, hvad der sker, hvordan det kan og bør ske, 
og hvorfor det bør ske, når praksisformer fra omverdenen trækkes ind i undervis-
ning. Dette arbejde har bl.a. resulteret i to forskellige scenariedidaktiske domæ-
nemodeller, som vi blot kalder domænemodel 1 (Hanghøjs) og domænemodel 
2 (Bundsgaard, Misfeldt og Hetmars). Begge modeller er udviklet i specifikke 
sammenhænge og derfor med bestemte formål for øje, men siden har det vist sig, 
at de kunne anvendes i mange forskellige sammenhænge, og derfor afstår vi fra at 
navngive dem yderligere. Vi præsenterer de to domænemodeller gennem tre fo-
kuspunkter: 1) deres oprindelse og historik, 2) deres teoretiske rammesætninger 
og 3) deres potentialer og anvendelsesmuligheder. 

Før vi ser på modellerne, er det dog væsentligt at definere, hvad vi forstår ved 
et domæne og ved praksisser. I sin oprindelige betydning henviser et domæne til 
et fysisk sted, hvor en bestemt praksis udfoldes – f.eks. i skolen, derhjemme, på 
arbejdet eller til sport. I et senmoderne samfund er domæner knyttet til bestemte 




