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Kapitel 1: Baggrund, fokus og anbefalinger  

 
1.1 Undervisernes brug af digitale medier i UCC  

Denne undersøgelsesrapport handler om anvendelsen af digitale medier blandt UCC's undervisere. 

Rapporten afdækker, hvorledes underviserne på et overordnet plan anvender digitale medier – digitale 

medier forstået som et bredt spekter af informations- og kommunikationsteknologi i undervisnings- og 

vejledningssammenhænge. Desuden præsenterer rapporten undervisernes vurdering af organisatoriske 

forhold, som er etableret med henblik på at understøtte samme anvendelse af digitale medier. Rapporten 

er en sammenfatning, bearbejdning og analyse af datamaterialet fra en survey gennemført blandt alle 

UCC's undervisere i april/maj 2012 i regi af Det Digitale Laboratorium med fokus på undervisernes 

anvendelse af digitale medier.  

Baggrunden for udarbejdelsen af surveyen og nærværende undersøgelsesrapport skal findes i de 

strategiske satsninger, som UCC gennemfører indenfor digitalisering. Der er en øget opmærksomhed på 

digitaliseringsprocesser indenfor uddannelserne med henblik på at øge anvendelsen af digitale medier og 

læringsressourcer i uddannelserne. Samtidig er der også interesse for at udvikle nye typer og udbud af 

uddannelser, som baserer sig helt eller delvist på digitale medier, idet sådanne typer af uddannelse kan 

rekruttere en anden type studerende – studerende, som kun har mulighed for at studere på en mere 

fleksibelt tilrettelagt uddannelse/kursustilbud.  

Det Digitale Laboratorium blev således etableret i januar 2012, og laboratoriet fungerer som en 

koordinerende enhed (med projektstatus) i forhold til at kvalificere digitaliseringsprocesser med et 

pædagogisk og didaktisk fokus indenfor UCC's uddannelser. Det Digitale Laboratorium arbejder med 

udvikling af aktiviteter og projekter indenfor det digitale område samt evaluering og udvikling af 

undervisernes inddragelse af digitale medier i uddannelsesmæssige sammenhænge. 

Den gennemførte survey og nærværende undersøgelsesrapport er udarbejdet med henblik på at kvalificere 

digitaliseringsinitiativer i og omkring uddannelserne. Undersøgelsesrapporten skal læses som en 

overordnet kvantitativ karakteristik af 'state of the art' i UCC vedrørende undervisernes erfaringer med 

digitale medier i undervisning og vejledning. En karakteristik, der kan anvendes som pejlemærke forud for 

iværksættelse af initiativer til støtte for og kvalificering af undervisernes anvendelse af digitale medier.  

Udover at generere viden omkring medieanvendelse indeholder surveyen og denne undersøgelsesrapport 

også første tiltag i en praksisudviklingsproces. Igennem surveyen er undervisere med erfaring fra eller med 

særlig interesse for brugen af digitale medier i undervisning og vejledning blevet opfordret til at melde sig 

som såkaldte ressourcepersoner i forhold til kommende udviklingsprocesser omkring digitale medier i 

pædagogisk-didaktisk praksis; ressourcepersoner, der vil få en særlig rolle i de initiativer, som igangsættes. 

At rekrutteringsprocessen var knyttet til surveyen, skyldes et ønske om at rekruttere åbent. Gennem en 

åben proces sikres alle interesserede potentielt mulighed for deltagelse.  

Undersøgelsesrapporten præsenterer således nogle tendenser i undervisernes anvendelse af digitale 

medier. Undersøgelsen kan som andre kvantitative undersøgelser potentielt rumme små misforståelser i 
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forhold til besvarelsen af stillede spørgsmål i undersøgelsen, idet kvantitativt tilrettelagte undersøgelser 

ikke levner mulighed for forståelseskorrigering undervejs i undersøgelsesprocessen. Vores fremhævelser i 

rapporten knytter derfor kun an til prægnante tendenser i undervisernes anvendelse og udelader 

fortolkning og analyse af mindre iøjenfaldende træk.  

Rapporten er i øvrigt et eksempel på en vidensudviklingsproces, hvor der søges etableret en hurtig kobling 

mellem vidensproduktion og praksisudvikling. Siden surveyen blev gennemført, har 

undersøgelsesrapporten været cirka 6 måneder undervejs, hvilket er en relativt kort produktionstid. 

Indenfor det digitale felt, der har en ekstrem forandringstakt, har kort produktionstid stor betydning, da der 

hurtigt kan opstå en betydelig diskrepans mellem vidensproduktion og den praksis, den er genereret over. 

Det er hensigten, at rapportens produktionstid betyder, at den undersøgte praksis ikke har forandret sig 

meget, og det derfor fortsat giver mening at iværksætte initiativer indenfor de områder, rapporten peger 

på. 

Undersøgelsens konklusioner og refleksioner knytter sig, indenfor nogle områder, til underviseres 

anvendelse af digitale medier generelt. På andre områder er konklusioner og refleksioner specificeret i 

forhold til anvendelsen på konkrete uddannelser. På denne måde anskueliggøres både brede og generelle 

tendenser på tværs i UCC, ligesom store diversiteter imellem forskellige uddannelser skildres. I øvrigt 

anvendes betegnelsen 'uddannelse' om UCC's mange programmer for at undgå forvirring hos læsere, som 

ikke er bekendt med UCC's program-terminologi for uddannelser. 

Nærværende rapport og surveyen er udarbejdet af Therese Søgaard Mortensen og Lars Christensen i regi af 

Det Digitale Laboratorium. Lasse Bruun fra Den Fælles Studieadministration har bidraget med udformning 

af undersøgelsen og udtræk af data i SurveyXact. 

Vi vil gerne bringe en stor tak til alle de undervisere, som har deltaget i undersøgelsen. Tak! 

Ligeledes en stor tak til Rune Obel Christensen fra Pædagoguddannelsen Nordsjælland for redaktionel 

gennemlæsning af rapporten og Tine Leth fra CFU for korrekturlæsning. Endelig tak til Ole Christensen, 

Steen Søndergaard, Aase Wodstrup Jensen og Bjørn Ilsøe fra Det Digitale Laboratorium for konstruktive 

kommentarer undervejs i hele processen.  
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1.2 Resumé og anbefalinger 

I dette afsnit præsenteres rapportens konklusioner og anbefalinger i forhold til udvikling og kvalificering af 

undervisernes anvendelse af digitale medier. Anbefalingerne knytter an til fem forskellige fokus- og 

indsatsområder, der både vedrører undervisernes konkrete praksis og støttefunktioner, som bør etableres 

omkring undervisernes praksis: 

1. Undervisernes anvendelse af digitale medier  

2. Undervisernes uformelle erfaringer med digitale medier i privatsfæren 

3. Undervisernes mulighed for teknisk support 

4. Undervisernes mulighed for videndeling 

5. Ledelsernes rammesætning af digitaliseringsprocesser  

 

Ad 1) Undervisernes anvendelse af digitale medier 

I rapporten konkluderes det, at alle undervisere i UCC anvender digitale medier i forbindelse med 

vejledning, undervisning og/eller uddannelsesplanlægning. I forhold til en mere kompleks anvendelse af 

digitale medier, som eksempelvis multimodalt undervisningsmateriale, digitale læringsobjekter eller 

netbaseret uddannelse, har kun ca. halvdelen af UCC's undervisere erfaring med disse forskellige typer af 

digital medieinddragelse. Desuden er der indenfor konkret udvalgte medier en polarisering imellem 

gruppen af undervisere, som har stor erfaring med konkrete medier, og gruppen, som ingen erfaring har. 

 Der bør satses massivt på at kvalificere alle underviseres anvendelse af digitale medier i 

pædagogisk-didaktiske sammenhænge. UCC's undervisere bør bringes til et digitalt mediedidaktisk 

niveau, hvor man har en bred erfaring med digitale medier, som rækker udover eksempelvis 

PowerPoint med tekst. 

 En øget anvendelse af digitale medier skal initieres af underviserne på uddannelserne, som netop 

har den faglige og didaktiske indsigt til at kvalificere brugen af selvsamme medier. Alle undervisere 

bør forpligtes til at facilitere en øget anvendelse af digitale medier indenfor UCC's uddannelser og 

faglige miljøer.    

 

Ad 2) Undervisernes uformelle erfaringer med digitale medier i privatsfæren 

Rapporten peger på, at mange undervisere har en udbredt brug af digitale medier i private sammenhænge. 

Men disse medier anvendes ikke parallelt af underviserne i arbejdsmæssig sammenhæng. Undervisernes 

erfaring med brug af medier i privat regi bør medtænkes i udvikling og integration af digitale medier i en 

pædagogisk-didaktisk praksis.  

 Uddannelsesstederne og de faglige miljøer bør understøtte og facilitere muligheden for transfer af 

erfaringer med digitale medier i private sammenhænge til professionelt arbejde med digitale 
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medier. Dette kan ske igennem igangsættelse at eksperimenterende undervisningsaktiviteter, 

faglige workshops med digitale medier etc., som trækker på erfaringer fra privatsfæren. 

 

Ad 3) Undervisernes mulighed for teknisk support 

Underviserne vurderer tekniske supportmuligheder, målrettet undervisning og vejledning negativt. 

Samtidig er der en tendens til, at underviserne bruger hinanden, når de har behov for støtte til anvendelse 

af digitale medier i pædagogisk-didaktisk praksis. Underviserne trækker således mindre på it-support og it-

læringsagenterne i UCC end på underviserkollegaerne, når de søger støtte i brugen af digitale medier i 

pædagogisk-didaktisk sammenhæng.  

 Der bør etableres og udvikles teknisk support, som målrettet fokuserer på anvendelsen af digitale 

medier i undervisning og vejledning. Supporten skal varetages af ressourcepersoner, som er 

undervisere, der kvalificeres til at hjælpe underviserkollegaer i hverdagen. Supporten skal tage 

afsæt i anvendelse af professionsrelevante medier i relation til den konkrete uddannelse og 

dertilhørende professionsspecifikke udfordringer.  

 Der skal, fremfor at satse på enkeltpersoner, opbygges et bredt netværk af it/medie-kvalificerede 

ressourcepersoner indenfor hver uddannelse. Netværket skal koordineres og kompetenceudvikles i 

regi af uddannelserne, men med vejledning og rådgivning fra Det Digitale Laboratorium. Netværket 

af ressourcepersoner kan med fordel erstatte it-læringsagentfunktionen, som bør nedlægges 

indenfor uddannelsesområdet.  

 Det kunne med fordel overvejes, hvorledes it-support kan bidrage til at kvalificere undervisernes 

brug af digitale medier på en ny måde. Inkluderet heri er forsøg med, hvorvidt en mere tydelig, 

fysisk tilstedeværelse fra it-support på uddannelserne (Campusserne) kunne bidrage til at øge 

undervisernes anvendelse af digitale medier, eksempelvis gennem tæt samarbejde med 

ressourcepersonerne.  

 

Ad 4) Undervisernes mulighed for videndeling 

Underviserne vurderer muligheden for videndeling som acceptabel, men med rum til forbedring. Samtidig 

viser undersøgelsen, at undervisernes anvendelse af YouTube i forbindelse med undervisning er markant, 

hvilket kan tyde på en orientering i forhold til lettilgængeligt materiale.  

 Der kunne med fordel tænkes mere massivt og strategisk i forhold til undervisernes muligheder for 

videndeling. På centralt niveau i UCC bør der tænkes i muligheder for videndeling på hvert 

uddannelsessted i forhold til indretning og gennemsigtighed på studiezonen/UCC Portalen etc.  

 Der bør etableres formelle faciliteter for deling af læringsmateriale – herunder en videoportal, som 

er karakteriseret ved en høj grad af brugervenlighed.  
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 Hver uddannelsesenhed bør gøre sig overvejelser omkring videndeling i forhold til digitale medier 

og udarbejde en plan for lokale initiativer på flere niveauer. Dette kunne eksempelvis være faste 

punkter på lærermøder, lokale videndelingsrum på studiezonen, digitale medieworkshops, gå-

hjem-inspirationsmøder etc. 

 

Ad 5) Ledelsernes rammesætning af digitaliseringsprocesser  

Underviserne peger sjældent på ledelsen, når de bliver spurgt om, hvor de henter støtte til anvendelse af 

digitale medier i pædagogisk-didaktisk praksis.  

 Ledelsens rolle i forhold til at kvalificere undervisernes anvendelse af digitale medier bør 

præciseres; herunder bør ledelserne have en tydeligt defineret rolle som medskabere af 

digitaliseringsinitiativer i uddannelserne. Ledelserne er desuden ansvarlige for, at der på et 

organisatorisk niveau skabes rum og mulighed for, at underviserne kan udvikle anvendelsen af 

digitale medier i pædagogisk-didaktisk praksis. 

 Hvis undervisernes inddragelse af digitale medier skal kvalificeres og udvikles, bør ledelserne 

afsætte de nødvendige midler til kompetenceudvikling af underviserne på alle UCC's uddannelser. 

Ligeledes bør der afsættes midler til indkøb af professionsspecifikt materiel, som kan understøtte 

undervisernes brug af digitale medier i mødet med de studerende og udviklingen af en 

mediedidaktisk forståelse og praksis.  

 

1.3 Undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse 

Surveyen er en kvantitativ undersøgelse og kan således sige noget helt overordnet om, hvad UCC's 

undervisere gør (eller hvad de refererer, at de gør), og hvordan de vurderer et givent fænomen. Styrken i 

undersøgelsen er den kvantitative dimension, som muliggør udsagn om, hvad mange undervisere gør – 

eller hvad kun få undervisere gør. 

Surveyundersøgelsen omkring undervisernes anvendelse af digitale medier er gennemført som en anonym 

survey i SurveyXact. Årsagen til det anonyme design var en formodning om, at dette ville give underviserne 

bedre mulighed for at svare på spørgsmål uden forbehold. 

Forud for undersøgelsen gennemførtes en test af undersøgelsen i perioden fra 23. marts til 1. april 2012 

med undervisere fra UCC's forskellige uddannelser. Her deltog i gennemsnit to undervisere fra hver 

uddannelse/afdeling. Testen førte til, at der blev gennemført rettelser og tilføjelser af konkrete spørgsmål, 

ligesom varigheden af undersøgelsen blev forlænget. 

Det har været styrende for udvælgelsen af respondenter til undersøgelsen, at Det Digitale Laboratorium på 

sigt får en koordinerende funktion i forhold til kompetenceudvikling hos medarbejdere ansat i (akademiske) 

underviser- eller konsulentstillinger på adjunkt/lektorvilkår eller tilsvarende. Det er således medarbejdere 
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indenfor denne kategori, der er søgt udvalgt. På grund af en del diversitet i ansættelseskategorier kan 

udvælgelsen dog være behæftet med en marginal usikkerhed. 

Selve undersøgelsen blev gennemført over en periode på to uger. Oprindeligt var planen at gennemføre 

undersøgelsen over en periode på 8 dage, men på grund af en lav svarprocent blev fristen for deltagelse i 

undersøgelsen rykket undervejs. Parallelt med undersøgelsens gennemførelse blev den annonceret på UCC 

Portalen og i UCC Indefra. Desuden blev der undervejs i undersøgelsen udsendt påmindelser via SurveyXact 

til undervisere, som endnu ikke havde deltaget, samt mails til uddannelseslederne, som blev orienteret og 

bedt opfordre underviserne til at deltage i undersøgelsen.  

Tabel 1: Procesaktiviteter og tidslinje 

Dato Procesaktivitet Besvarelsesprocent 

19. april 

- 1. maj 

Undersøgelsen annonceres på UCC Portalen  

23. april Undersøgelsesstart – undersøgelsen udsendes  

26. april 1. påmindelse til underviserne 

Orientering til uddannelseslederne (1. mail) 

16,2 % besvaret 

2,4 % delvist besvaret – totalt 18,6 % 

30. april  

 

2. påmindelse til underviserne 

2. mail til uddannelseslederne 

Oprindelig dato for undersøgelsens afslutning  

Information i UCC Indefra 

34,5 % besvaret 

3,9 % delvist besvaret – totalt 38,4 % 

2. maj 3. påmindelse til underviserne 

3. mail til lederne på de uddannelser, hvor 

svarprocenten var under 50% 

46,9 % besvaret 

5,1 % delvist besvaret – totalt 52 % 

3. maj  54,6 % besvaret 

6 % delvist besvaret – totalt 60,6 % 

7. maj  

 

Afslutning – undersøgelsen afsluttes 57,2 % besvaret 

6,1 % delvist besvaret – totalt 63,3% 

Surveyen endte således med en samlet besvarelsesprocent på 63,3 for alle UCC's uddannelser. 

Besvarelsesprocenten er generelt set på et meget acceptabelt niveau for en surveyundersøgelse. Der er 

dog en vis variation indenfor de forskellige uddannelser, som nedenstående figur illustrerer. Her er 

besvarelsesprocenten for læreruddannelsen, tegnsprogstolkeuddannelsen samt kategorien 'øvrige' lavere 

end for de øvrige uddannelser1: 

 

 

 

                                                           
1
 Kategorien 'øvrige' rummer enkelte undervisere fra CFU, AMU, Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik samt enkelte ansatte 

med forskningsforpligtigelser  
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Tabel 2: Besvarelsesprocent fordelt på uddannelser 

 

At nå den endelige deltagelsesprocent har dog krævet vedholdende kommunikation og påmindelser på 

flere niveauer i UCC. Om denne træghed i forhold til deltagelse skyldes manglende fokus på eller interesse 

for området hos undervisere - eller om det måske skyldes travlhed eller metaltræthed i forhold til 

evalueringer og SurveyXact - er ikke til at sige. Men trods en lidt træg proces har 318 af UCC's undervisere 

brugt tid på undersøgelsen og givet den validitet og udsagnskraft. Undersøgelsen kan således på baggrund 

af deltagelsesprocenten sige noget om tendenser i underviseres brug af digitale medier i undervisningen i 

og på tværs af UCC, men er selvfølgelig ikke et fuldstændigt billede, da ikke alle undervisere har deltaget.  

Igennem rapporten anvendes løbende formuleringer som '75 % af underviserne anvender digitale 

medier...'. Når sådanne formuleringer anvendes, skal det holdes for øje, at det naturligvis er 75 % af de i 

surveyen deltagende undervisere. Således undgås kontinuerligt at skulle påpege, at det er '75 % af de 

undervisere, der har deltaget i undersøgelsen, anvender digitale medier..'. Vi har endvidere valgt at tillægge 

de 63 % af UCC's undervisere, som har deltaget, en vis vægt og udsagnskraft, idet 318 undervisere er et 

tilstrækkeligt antal til at anskueliggøre tendenser indenfor områder, hvor der kan sættes ind med 

udviklingsindsatser.      
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Kapitel 2: Undervisernes overordnede anvendelse af 

digitale medier 

Første fokusområde i undersøgelsen drejer sig om, hvorvidt digitale medier anvendes af underviserne, og 

hvad de digitale medier evt. bruges til. Baggrunden for dette fokus var en formodning om, at praksis ville 

være karakteriseret ved modsatrettede tendenser i forhold til, om underviserne anvender digitale medier i 

deres relation og kommunikation med de studerende. Men formodningen viste sig at være forkert - 

undervisernes svar viste fuldstændig entydigt, at de anvender digitale medier i forbindelse med 

undervisning, undervisningsplanlægning og vejledning:  

Tabel 3: Benytter du digitale medier i forbindelse med din undervisning, undervisningsplanlægning eller vejledning? 

 

 

På spørgsmålet om, hvorvidt man anvender digitale medier i forbindelse med undervisning, 

undervisningsplanlægning eller vejledning, svarer 98 % af underviserne, at de anvender digitale medier. 

Digitale medier er således ikke et fremmedelement i undervisernes hverdag, men er en del af alle 

underviseres praksis.  

Undervisernes besvarelse viser, at formodningen bag det stillede spørgsmål bør nuanceres. Det er således 

ikke et spørgsmål, om undervisernes anvender digitale medier i relation til de studerende – det gør de. Hvis 

man vil have mere relevant viden, må man spørge om, hvordan og til hvad de digitale medier anvendes af 

underviserne. I relation hertil kan man måske nærmere undre sig over, hvordan 2 % af UCC's undervisere 

kan undgå at anvende digitale medier? 

 

2.1 Hvad bruges digitale medier til? 

Underviserne bliver i undersøgelsen også spurgt om, hvad de anvender digitale medier til i deres 

kommunikation med de studerende - i forhold til hvilke aktiviteter og kommunikationsformer tages digitale 

medier i anvendelse? Hensigten med dette perspektiv er at afdække, om nogle kommunikationsformer er 

mere udbredt end andre samt at undersøge, om der er områder, det ville være oplagt at udvikle yderligere. 

Underviserne spørges derfor om, hvad de bruger digitale medier til i relation til de studerende:  
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Tabel 4: Hvad bruger du digitale medier til? - Sæt gerne flere krydser. 

 

I forhold til undervisernes brug af digitale medier viser der sig nogle tydelige tendenser, hvis man sondrer 

imellem at bruge digitale medier til hhv. at formidle og kommunikere via skrift eller kommunikere via lyd og 

billede. Den skriftbaserede kommunikation anvendes af størstedelen af underviserne, mens den mundtlige, 

visuelle kommunikation via lyd/billede samlet set anvendes langt mindre: 

 94 % informerer skriftligt via digitale medier, mens 46 % anvender lyd og billede til information via 

digitale medier 

 90 % laver skriftlig undervisning/oplæg via digitale medier, mens 64 % anvender lyd og billede i 

undervisning/oplæg 

 82 % har faglige skriftlige dialoger (herunder vejledning) via digitale medier, mens 28 % anvender 

lyd og billede til faglig dialog 

Der er således blandt UCC's undervisere en tendens til, at digitale medier overvejende anvendes til skriftlig 

kommunikation med de studerende; skriftsproget er den kommunikationsform, som flest undervisere 

anvender. Der er dog også mange undervisere, som anvender lyd og billede, men det er betydeligt mindre 
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udbredt end skrift. Denne tendens peger på et udviklingspotentiale i retning af, at flere undervisere kunne 

anvende lyd og billede i relationen og kommunikationen med de studerende. Ved i højere grad at inddrage 

lyd og billede i relation til de studerende udvides kommunikationsmulighederne og derved potentielt også 

de studerendes læringsmuligheder. Dog skal det bemærkes, at det formentlig er en præmis for UCC som 

uddannelses- og videnskabende institution, at den skriftlige kommunikation og skriftsproget anvendes ofte 

og af alle.  

Et sidste perspektiv, som er værd at bemærke, er digitale mediers anvendelse i forbindelse med eksamener 

og prøver. Her har 40 % af underviserne benyttet digitale medier. Denne aktivitet må formodes at vokse i 

fremtiden.  

 

2.2 Digitale medier som læringsressourcer eller fundament for læring 

I dette afsnit fokuseres på anvendelsen af digitale medier på komplekse måder i relation til de studerende. 

Dette drejer sig om situationer, hvor eksempelvis undervisningen enten er digitalt medieret, eller hvor der i 

undervisningssituationen anvendes digitale medier. Når fokus rettes mod dette aspekt, så skyldes det, at 

UCC's digitaliseringspolitik indeholder en målsætning om, at digitale medier på sigt skal inddrages og 

anvendes i alle læringsforløb i UCC's uddannelser:  

'Alle læringsforløb har integreret digitale læringsressourcer ved udgangen af 2013, enten i form af hele 

netbaserede uddannelser eller ved anvendelse af digitale værktøjer og læringsmaterialer (...) Ved udgangen 

af 2012 er der opstillet delmål for integration af digitale læringsressourcer indenfor de enkelte 

uddannelser. 

Alle undervisere i UCC har ved udgangen af 2012 produceret et eller flere digitale læringsmaterialer.'  

(Uddrag af UCC's Digitaliseringspolitik, godkendt februar 2011, redigeret januar 2012) 

Målsætningen markerer således, at netbaserede uddannelser eller digitale læringsressourcer skal indgå i 

alle UCC's uddannelser. Dette afsnit handler således om undervisernes erfaringer med at skabe særlige 

læringsressourcer gennem digitale medier såsom digitale læringsobjekter og multimodalt 

undervisningsmateriale (se definition i kommende afsnit) samt deres erfaringer med at undervise via 

digitale medier på netbaserede uddannelser.  

  

2.3 Digitalt læringsobjekt eller multimodalt undervisningsmateriale 

I undersøgelsen sondres mellem produktionen af et digitalt læringsobjekt og erfaringer med multimodalt 

undervisningsmateriale. Et digitalt læringsobjekt er i undersøgelsen defineret som selvproduceret af 

underviseren, hvor denne er til stede enten som stemme eller via både billede og lyd2. Multimodalt 

                                                           
2
 Digitale læringsobjekter kan udarbejdes uden tilstedeværelse af underviseren i materialet, men denne type læringsobjekter har 

ikke været i fokus i undersøgelsen. 
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undervisningsmateriale defineres som undervisningsmateriale, der rummer flere typer af indhold, såsom 

links, tekster, fotos eller lydfiler. Dvs. at underviseren har haft en aktiv rolle i indsamlingen og koblingen af 

materialet, men ikke nødvendigvis selv er tilstede i materialet. Denne sondring er analytisk, idet der godt 

kan forekomme overlap mellem de to størrelser, men den er etableret med henblik på at afdække 

undervisernes erfaringer med at undervise eller formidle ved selv at være på eller via noget, andre har 

produceret. Fælles for de to typer materiale er dog, at de rækker udover en klassisk anvendelse af 

PowerPoint alene med tekst og evt. illustrationer. Der fordres arbejde med lyd og billeder, ligesom denne 

type af materiale kan kræve en større etableringstid end andet undervisningsmateriale. 

Spørgsmålet om, hvorvidt man har produceret et digitalt læringsobjekt, er således stillet med henblik på at 

afdække undervisernes erfaringer med selv at være på via lyd eller billede: 

Tabel 5: Har du produceret et digitalt læringsobjekt, digitalt læringsmateriale eller lignende?
3 

 

 

Ved gennemførelsen af surveyen havde 44 % af de adspurgte undervisere udarbejdet et digitalt 

læringsobjekt med en stor variation uddannelserne imellem, som det illustreres i tabel 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Digitalt læringsobjekt er i surveyen defineret som et selvproduceret digitalt materiale, som kan supplere eller træde i stedet for en 

undervisning, fx en digital optagelse af undervisning, vejledning el.lign., en PowerPoint med speak, en animation etc. 
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Tabel 6: Udarbejdelse af digitalt læringsobjekt fordelt på uddannelser 

 

På læreruddannelsen, tekstilformidleruddannelsen og tegnsprogstolkeuddannelsen har en stor del af 

underviserne produceret et digitalt læringsobjekt – mellem 54 % og 60 %. I modsætning hertil er der på 

pædagoguddannelsen/PAU kun 29 % af underviserne, der har produceret et digitalt læringsmateriale. 

Tallene må i lyset af målsætningen i digitaliseringspolitikken siges at være lidt lave, og tallet på 

pædagoguddannelsen/PAU er bekymrende lavt.  

Tendensen med en meget lille erfaring med produktion af digitale læringsobjekter skal dog sættes i relation 

til, at der er flere underviserne, der har erfaring med multimodalt undervisningsmateriale: 

Tabel 7: Har du erfaring med udarbejdelse af multimodalt undervisningsmateriale?
4

 

Helt overordnet svarer 56 % af underviserne, at de har erfaringer med multimodalt undervisningsmateriale. 

Andelen af undervisere, der har erfaring med multimodalt materiale, er således større end andelen af 

undervisere, der har erfaring med produktion af digitale læringsobjekter. At der er flere undervisere med 

erfaring med multimodalt materiale er en interessant tendens, fordi det peger på, at underviserne måske 

er mere fortrolige med at producere materiale ved at sample eksisterende materiale, end de er med selv at 

være til stede i materialet. 

 

                                                           
4 Multimodalt undervisningsmateriale er i surveyen defineret ved at det rummer flere typer af indhold, ex links, lydfiler, fotos, 

videoklip eller animation 
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Tabel 8: Udarbejdelse af multimodalt undervisningsmateriale fordelt på uddannelser  

 

Her kan der spores en betydelig forskel i forhold til undervisernes erfaring med digitalt materiale. I forhold 

til produktionen af et digitalt læringsobjekt, så er der betydeligt flere undervisere på mange af 

uddannelserne, som har erfaring med multimodalt undervisningsmateriale. Særligt indenfor 

pædagoguddannelsen/PAU, tegnsprogstolkeuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er der betydeligt 

flere, der har erfaring hermed. 

Man bør i denne sammenhæng stille spørgsmålet, om det har betydning, at underviserne ikke 

(nødvendigvis) optræder i multimodalt undervisningsmateriale. Kan der være tale om, at det er fraværet af 

den selvtilstedeværende dimension, der gør at flere har erfaringer med multimodalt 

undervisningsmateriale, fremfor selv at lave lyd og billede? Spørgsmålet er relevant, men kræver en mere 

kvalitativ belysning, som ligger udenfor denne undersøgelses rammer. 

I relation hertil er det måske også relevant, at produktionen af multimodalt undervisningsmateriale i 

henhold til undersøgelsens definition formentlig også er mindre tidskrævende og kræver færre faciliteter 

end produktionen af digitalt læringsobjekt. 

I forhold til målsætningen om, at der skal inddrages digitalt læringsmateriale i alle uddannelsesforløb, og at 

alle undervisere ved udgangen af 2012 har produceret et eller flere digitale læringsmaterialer, så kan der – 

hvis der tænkes på materialer, som er mere avancerede end PowerPoint med tekst – synes langt til målet. 

Set over en bred kam er det indenfor ovenstående anvendelser af digitale medier kun ca. halvdelen af 

underviserne, der har erfaringer med en udfoldet brug af digitalt læringsmateriale. Dette kan i forhold til 

opfyldelsen af målsætningen i digitaliseringspolitikken virke problematisk, fordi der pt. er en stor 

diskrepans mellem målsætning og praksis på området i UCC. Tilbage står, at UCC går glip af den udvidelse af 

de studerendes læringsrum, som digitalt læringsmateriale potentielt kan bidrage med. Gennem en øget 

anvendelse af lyd og billede, og ikke mindst levende billeder, kan den visuelle og auditive dimension i en 

læreproces opprioriteres og dermed skabe nye muligheder for læring. Derfor bør der iværksættes 

initiativer, som understøtter, at undervisere (men også studerende) kan arbejde med og producere digitalt 

læringsmateriale. Særligt bør initiativer, som understøtter arbejde med lyd og billede, hvor underviserne er 
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til stede, opprioriteres. Dog bør det i relation hertil sikres, at der er klare retningslinjer omkring ophavsret 

og aflønning af tidsforbrug til materialeproduktion samt at der er mulighed for lukket arkivering i UCC-regi.     

 

2.4 Netbaseret uddannelse  

Netbaseret uddannelse er som tidligere beskrevet et centralt element i digitaliseringspolitikken, som i 

perioden frem til 2013 helt eller delvis skal integreres i UCC's uddannelser. I netbaseret uddannelse 

etableres læreprocesser gennem digitale medier, og kommunikationen i undervisningssituationen er 

digitalt medieret. Netbaseret læring bryder med klasserummets bundethed af tid og sted, idet 

kommunikation kan foregå asynkront og løsrevet fra tid og sted igennem digitale medier. 

For at få indsigt i undervisernes generelle erfaring med netbaseret uddannelse spørges underviserne i 

undersøgelsen om, hvorvidt de underviser eller har undervist på en netbaseret uddannelse: 

Tabel 9: Underviser du eller har du undervist på en netbaseret uddannelse? 

 

Samlet set har 38 % af de deltagende undervisere erfaringer med undervisning på en netbaseret 

uddannelse. Det er således et mindretal af UCC's undervisere, der har erfaring med netbaseret 

undervisning i en organisatorisk kontekst, hvor uddannelsen er tilrettelagt med henblik på digitalt 

medierede læreprocesser. 

Tallene omkring undervisernes erfaring med netbaseret uddannelse dækker dog over store forskelle 

imellem de forskellige uddannelser. Det fremstår tydeligt i besvarelserne, at der indenfor nogle 

uddannelser udbydes netbaseret uddannelse, mens det på andre uddannelser ikke udbydes:   
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Tabel 10: Erfaring fra netbaserede uddannelser fordelt på uddannelser 

 

Tabel 10 illustrerer, hvor stor en procentdel af undervisere, der har erfaring med netbaseret læring 

indenfor UCCs forskellige uddannelser. Formelt set udbydes der aktuelt netbaserede uddannelser på 

læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen samt enkelte elementer på 

videreuddannelsen. Det forklarer, hvorfor der på de øvrige uddannelser enten er ingen eller kun begrænset 

erfaring med netbaseret uddannelse5. Værdierne er endvidere et udtryk for, at der på nogle uddannelser er 

valgt en strategi, hvor alle undervisere underviser på netbaseret uddannelse, mens strategien på andre 

uddannelser har været at koncentrere arbejdet hos en gruppe af underviserne. 

Hvis UCC på sigt ønsker at udbyde alle UCC's uddannelser i en netbaseret version, bør der tages afsæt i de 

eksisterende erfaringer og kompetencer, som allerede findes i UCC-regi. Der findes erfaringer indenfor flere 

forskellige professionsuddannelser, hvorfor erfaringerne må formodes at være mangeartede og 

mangfoldige. 

Et sted, man kunne initiere udvikling, er videreuddannelsen. Her er det påfaldende, at kun 19 % af 

underviserne har undervist på en netbaseret uddannelse. Dette tal burde være højere set i relation til 

videreuddannelsens rekrutteringsgrundlag, som hyppigst er mennesker, der tager uddannelse ved siden af 

forpligtelser som arbejde og familie. Videreuddannelsen kan med fordel netbasere en lang række 

kurser/uddannelser, hvilket formentlig kunne gøres relativt ukompliceret via intern videndeling i 

videreuddannelsen samt med støtte fra netundervisningsstærke uddannelser i UCC, som har erfaring 

hermed.     

                                                           
5 Et spørgsmål, som træder frem i relation til figuren over erfaringer med netbaseret uddannelse, er, hvornår en uddannelse 

definerer sig som netbaseret. Tegnsprogstolkeuddannelsen er karakteriseret ved en stor inddragelse af digitalt medieret 

undervisning, så man må formode, at mange har haft berøring med netbaseret læring. Men til trods for dette har ingen af 

underviserne undervist på en netbaseret uddannelse, hvilket også synliggør, at netuddannelse er et prædikat, som kan vælges eller 

fravælges. Selv samme problematik kan også være tilfældet for videreuddannelsen – har man undervist på en netbaseret 

uddannelse, hvis man har undervist på et netbaseret kursus? 
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Kapitel 3: Undervisernes anvendelse af konkrete digitale 

medier  

Dette afsnit præsenterer et overblik over udvalgte digitale medier, som i større eller mindre udstrækning 

anvendes af UCC's undervisere og konsulenter i pædagogisk-didaktiske sammenhænge. Det belyses, hvilke 

medier der i særlig grad anvendes, og i hvilke sammenhænge de anvendes. De 23 udvalgte digitale medier 

repræsenterer såkaldte web 2.0 brugergenererede medier, alment udbredt teknologi samt 'UCC medier' 

(LMS, herunder UCC Portalens LMS samt hardware og programmer distribueret af UCC's it-afdeling6). De 

udvalgte medier knytter sig til forskellige aktiviteter såsom informationssøgning, produktion, præsentation, 

analyse, brainstorm og samarbejde m.v. Listen over digitale medier, der spørges til i undersøgelsen, er ikke 

fuldt dækkende, men er et udvalg af repræsentative medier, som benyttes i UCC. I første omgang spørges 

ind til erfaring med anvendelse af de respektive medier, hvorefter der senere i undersøgelsen spørges ind 

til, i hvilke sammenhænge de digitale medier anvendes. 

3.1 Digitale medier i undersøgelsen 

Tabel 11: Digitale medier i undersøgelsen – inddelt i kategorier
7. 

'UCC medier' Produktions- og 

præsentationsværktøj 

Fildeling og        

sociale medier  

Kommunikation og 

samarbejde 

LMS Google Docs Dropbox Skype 

Interaktive tavler TypeWith.me SkyDrive MSN 

Pc WordPress Wikispaces Adobe Connect 

Mac Camtasia Facebook Smartphone 

 Jing/Snagit YouTube Tablet 

 Prezi Blogs  

 Windows Movie Maker Twitter  

Undersøgelsen viser ikke overraskende, at undervisere og konsulenter i UCC har forskellige erfaringer med 

forskellige typer digitale medier. I dette afsnit er redegjort for, hvilke typer medier der anvendes mest, og 

hvilke medier der stort ikke anvendes. I første omgang rettes fokus på de digitale medier, der sjældent eller 

aldrig anvendes af UCC's undervisere. 

                                                           
6
 Medtaget er ikke LYNC, da dette medie ikke var udbredt, da surveyen blev designet. Anvendelsen af LYNC må formodes at stige i 

fremtiden, da it-udviklingsafdelingen aktuelt gennemfører initiativer såsom jule-LYNC, der orienterer om mediet.  

7
 Undersøgte digitale medier fordelt på 4 kategorier (nogle medier knytter sig til flere kategorier) 
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3.2 Digitale medier, som anvendes af få undervisere 

Undersøgelsen giver et indblik i, hvilke digitale medier der anvendes yderst sjældent. Denne kategori er 

defineret ved, at minimum 80 % af underviserne ingen eller kun meget lille erfaring har med det valgte 

medie. Blandt de 23 udvalgte medier er nedenstående medier i tabel 6 udtryk for hhv. 0 (ingen erfaring) og 

1 (meget lille erfaring). 

Tabel 12: Digitale medier, som ’ikke anvendes’ eller ’anvendes meget lidt’ 

 Digitalt medie  Erfaring = 0 (ingen erfaring)  Erfaring = 1 (meget lidt) 

TypeWith.me 94 % 2 % 

Jing 89 % 3 % 

Camtasia 88 % 4 % 

SkyDrive 84 %  4 % 

At de ovenstående medier ikke bruges mere, skal ses i lyset af, at underviserne bruger alternative medier, 

der (stort set) kan det samme. I stedet for SkyDrive bruges ex. Dropbox af flere undervisere (17 %, svarende 

til 51 undervisere, har meget stor erfaring med Dropbox). Tilsvarende kan Google Docs anvendes som web 

2.0 skriveværktøj, som et af flere alternativer til TypeWith.me. En anden forklaring kan være, at flere af 

programmerne kræver en licens for at kunne bruges i fuld udstrækning, eksempelvis Camtasia, mens 

alternativer har gratis anvendelige versioner. 

 

3.3 Digitale medier, som anvendes af mange undervisere 

Tilsvarende de medier der sjældent eller aldrig anvendes, peger undersøgelsen på, at der er medier, som 

underviserne har stor eller meget stor erfaring med. Illustreret i tabel 13 nedenfor peges på medier, som 

1/3 eller flere undervisere og konsulenter har 'stor' til 'meget stor' erfaring med svarende til kategori 4 eller 

5 i spørgeskemaet. Her sondres ikke mellem anvendelse i private eller arbejdsmæssige sammenhænge. 
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Tabel 13: Digitale medier, som anvendes af mange undervisere med stor erfaring 

Digitalt medie Erfaring = 4 Erfaring = 5 Samlet 

Pc 21 % 69 % 90 % 

LMS (UCC Portalen, Fronter, FirstClass etc.) 18 % 40 % 58 % 

YouTube 23 % 29 % 52 % 

Facebook 17 % 21 % 38 % 

Skype 16 % 18 % 34 % 

Smartphone 14 % 19 % 33 % 

Tabel 13 viser, at den store erfaring knytter sig til medier, som UCC har stillet til rådighed – såsom LMS og 

pc. Desuden angiver mange undervisere også at have stor erfaring med YouTube. Her sondres ikke mellem 

anvendelse i private eller arbejdsmæssige sammenhænge. Blandt de medier, som nogle undervisere har 

stor erfaring med, er bl.a. smartphone og Skype – som det efterfølgende afsnit vil vise primært knytter sig 

til erfaringer fra privatsfæren.  

 
3.4 Digitale medier, som anvendes hhv. professionelt og privat 

I surveyen spørges ind til, hvorfra underviserne har erfaringen med forskellige digitale medier - i hvilket 

omfang og fra hvilke sammenhænge de har deres erfaringer med mediet, herunder arbejdsmæssige og 

private sammenhænge. 

Dette fokus i surveyen gav underviserne mulighed for at svare differentieret mellem anvendelse i 

arbejdsrelaterede aktiviteter (vejledning, undervisning m.v.) og/eller i privat regi. Der var mulighed for at 

svare indenfor alle kategorier eller udvælge og afkrydse enkelte. Således viser surveyen, hvilke digitale 

medier der i særlig grad anvendes i privat regi, og hvilke der særligt anvendes i arbejdsmæssig kontekst 

samt forholdet mellem disse forskellige anvendelser. Dette har betydning for, hvilke positive muligheder 

der kan tænkes i i forhold til at overføre erfaringer fra privatbrug til arbejdsrelateret brug af digitale medier. 
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Tabel 14: Anvendelse af digitale medier i arbejdsmæssige og private sammenhænge
8 

Digitalt medie Privat brug  Vejledning  Undervisning  Planlægning  

Facebook 88 % (183) 4 % (9) 7 % (15) 8 % (16) 

Smartphone 84 % (149) 12 % (21) 20 % (36) 14 % (25) 

Tablet (iPad etc.) 81 % (115) 13 % (19) 26 % (37) 23 % (33) 

Skype 75 % (164) 29 % (63) 10 % (22) 4 % (9) 

MSN 69 % (101) 10 % (14) 5 % (8) 5 % (8) 

YouTube 59 % (160) 8 % (22) 76 % (205) 29 % (79) 

Blogs 57 % (104) 10 % (18) 37 % (68) 13 % (24) 

Dropbox 58 % (122) 8 % (17) 25 % (53) 34 % (71) 

Twitter 56 % (44) 1 % (1) 4 % (3) 5 % (4) 

Google Docs 52 % (78) 23 % (34) 24 % (36) 35 % (52) 

Tabel 14 viser digitale medier, der anvendes i stor stil indenfor det ’private område’ sammenlignet med 

samme digitale mediers brug i arbejdsmæssige sammenhænge (vejledning, undervisning, planlægning).  

Tallene siger ikke noget nærmere om, hvilke aktiviteter medierne anvendes til, men et interessant aspekt 

er, at nogle meget anvendte medier primært anvendes privat, mens selvsamme medier ikke anvendes i 

arbejdsmæssige sammenhænge - skønt der kunne ligge flere potentielle pædagogiske og didaktiske 

gevinster her. Et konkret eksempel på denne pointe er Skype, der benyttes flittigt i det private felt af 75 % 

svarende til 164 undervisere. Dette peger på muligheden for at overføre erfaringer til arbejdsmæssig 

sammenhæng, eksempelvis til synkron vejledning på distancen. Til sammenligning benyttes Skype af kun 29 

% (svarende til 63 undervisere) til vejledning. Det kunne være interessant at undersøge om – og så i fald 

hvordan – eksempelvis Skype kunne integreres i undervisning og vejledning, så mediet understøtter 

dialogiske og kollaborative læreprocesser fra underviser til studerende samt studerende imellem.  

Et andet beslægtet område, det er oplagt at undersøge og udvikle yderligere, er brugen af tablets og 

smartphones. Der ses - ikke overraskende - en opblomstring i forhold til privat anvendelse af disse medier.  

Her ligger der nogle læringsmæssige potentialer i undervisningssammenhænge, som eksempelvis tablets og 

smartphones kan understøtte, og som bør tænkes ind i professionelle sammenhænge i UCC, ligesom den 

konkrete hardware bør gøres tilgængelig for underviserne i professionelle sammenhænge.  

En lidt anderledes, men meget interessant tendens, ses i undervisernes anvendelse af YouTube. Dette 

medie benyttes ligeledes af en stor gruppe privat; 59 % (svarende til 160 undervisere). Men her overgås 

                                                           
8
 Visningen er angivet både i procent og antal undervisere (i parentes) 
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den private anvendelse af YouTube af den professionelle anvendelse, idet 76 % (svarende til 205) af 

underviserne bruger YouTube til undervisning, og over 50 % svarer, at de har stor erfaring med anvendelse 

af YouTube. Disse tal inviterer til spørgsmål om, hvorfor YouTube så massivt anvendes af UCC's undervisere 

- en anvendelse, der nærmest er på højde med 'UCC-medier'.  Dette skyldes formentlig, at YouTube er en 

massiv materialebase med en velfungerende søgefunktion og høj brugervenlighed. Mediet kan meget nemt 

integreres og supplere eksisterende undervisningspraksis. Kodeordene må i denne sammenhæng formodes 

at være nemt og brugbart – hvilket er parametre, som med fordel kunne tænkes ind i kommende 

digitaliseringsindsatser i UCC.  
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Kapitel 4: Udvalgte digitale medier indenfor 

uddannelserne 

Dette kapitel handler om digitale medier, der knytter sig til forskellige (professions)uddannelser. Medierne 

er ikke vurderet i forhold til det enkelte uddannelsessted, men inden for de enkelte uddannelsestyper – 

eksempelvis læreruddannelsen. Disse områder er kategoriseret og behandlet under følgende overskrifter: 

 Læreruddannelsen 
 Pædagoguddannelsen inkl. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) og uddannelsen til 

ungdomspædagog 
 Sundhedsuddannelserne (Sygeplejerskeuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og 

Fysioterapeutuddannelsen) 
 Tegnsprogstolkeuddannelsen 
 Tekstilformidleruddannelsen 
 Videreuddannelsen, 6 programområder inkl. arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 
 Andet: CFU, forskning 

I afsnittet rettes fokus mod et lille udvalg af digitale medier: YouTube, blogs, tablets, Skype og Facebook.  

4.1 YouTube anvendt i forskellige kontekster 

Tabel 15: 'I hvilke sammenhænge anvender du de valgte digitale medier (YouTube)' krydset med 'Hvor har du din 

primære ansættelse i UCC'
9

 

                                                           
9 Læsning af tabel: Tabel 15 viser procentvis fordeling af svarene for anvendelse af YouTube indenfor vejledning, undervisning m.m. 

35 % af svarene lyder, at de benytter YouTube til undervisningsplanlægning. Da spørgsmålet er lavet som multiple choice, kan der 

ikke summeres til 100 %, da hver respondent kan afgive flere svar. Ovenstående viser derfor ikke, hvor mange på læreruddannelsen 

der bruger YouTube i undervisningsplanlægning, men hvor stor en procentdel der benytter YouTube i forskellige sammenhænge. 
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YouTube er som tidligere nævnt et af de digitale medier, der benyttes meget af undervisere i UCC. Blandt 

de adspurgte undervisere anvendes YouTube primært i forbindelse med undervisning; eksempelvis af 88 % 

på læreruddannelsen, 80 % indenfor sundhedsuddannelserne og 74 % af underviserne på 

pædagoguddannelsen, PAU. Kun på Videreuddannelsen/AMU samt hos tegnsprogstolkene anvendes 

YouTube mere i privat end i arbejdsmæssig sammenhæng. Undersøgelsens resultater giver ikke noget 

billede af, hvad og hvordan YouTube optræder i undervisningssammenhænge, men det vil være et oplagt 

spørgsmål at forfølge i forlængelse af undersøgelsen, fordi det er en praksis, som må opleves meningsfuld 

eller anvendelig, siden så mange undervisere anvender dette medie. 

 
4.2 Blogs anvendt i forskellige kontekster 

Tabel 16: 'I hvilke sammenhænge anvender du de valgte digitale medier (blogs)' krydset med 'Hvor har du din primære 

ansættelse i UCC'

 

Når det handler om blogs, svarer rigtig mange undervisere, at de anvender blogs mere indenfor det private 

område sammenlignet med brugen i arbejdsmæssig sammenhæng. På videreuddannelsen/AMU er der 71 

% af dem, der svarer på spørgsmålet, som anvender blogs i private sammenhænge, og samme tal gælder 

for underviserne indenfor sundhedsuddannelserne. I gruppen af deltagende undervisere fra 

tegnsprogstolkeuddannelsen anvender alle blogs i privat sammenhæng. At så relativt mange undervisere 

har erfaringer fra privat brug peger på et potentiale, der kan ligge i transfer af erfaringer fra privat brug til 

professionelle undervisningssammenhænge. Det skal også nævnes, at lidt under 50 % af underviserne på 

hhv. læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, PAU benytter blogs i undervisningen. Det skal samtidigt 

bemærkes, at 30-40 % af underviserne ifølge undersøgelsen ikke har nogen erfaring med anvendelse af 

blogs. 

På sigt vil det være interessant at undersøge anvendelsen af blogs nærmere i forhold til undervisernes 

erfaringer, fx hvilke typer blogs bliver benyttet og i hvilke faglige og didaktiske sammenhænge? Dette med 
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henblik på at afdække, hvordan kan de forskellige professioner og faglige miljøer inspirerer hinanden med 

deres erfaringer. En anden opmærksomhed knytter sig til blogfunktionen i UCC Portalen. Er der 

eksempelvis forskel på, hvad UCC Portalens blogfunktion bruges til ift. blogs hentet i ’skyen’?  

 

4.3 Tablets anvendt i forskellige kontekster 

Tabel 17: 'I hvilke sammenhænge anvender du de valgte digitale medier (tablets)' krydset med 'Hvor har du din 

primære ansættelse i UCC' 

 

Tablets er et andet digitalt medie, som har en høj reference til det private område, hvilket er en markant 

tendens indenfor alle uddannelser. Af de undervisere, som anvender tablets, er det mellem 79 % og 100 %, 

som anvender dem i privat sammenhæng. Dette er en markant højere andel end andelen af undervisere, 

der anvender tablets i undervisningen. Her er andelen i gennemsnit omkring 20-30 %, hvor kun 

sundhedsuddannelserne og 'andet' anvender tablets i lidt større stil. Eksempelvis anvendes tablets indenfor 

sundhedsuddannelserne af hhv. 43 % og 36 % af underviserne til undervisning og 

undervisningsplanlægning. 

Tablets er derfor et digitalt medie, som illustrerer, at anvendelsen af digitale medier i nogle sammenhænge 

knytter sig mere til private sammenhænge end til professionelle. I den sammenhæng er det dog relevant at 

konstatere, at tablets ikke generelt stilles til rådighed for alle underviserne i UCC, men kun en del af UCC's 

undervisere. Derfor er nogle underviseres tablets indkøbt privat, hvilket måske kan forklare, at de kun 

anvendes i private sammenhænge.   

På sigt bør anvendelsen af tablets i professionelle sammenhænge udvides til at omfatte en langt større 

andel af UCC's undervisere. Aktuelt er der en stigende opmærksomhed på og anvendelse af tablets 

indenfor velfærdsprofessionerne, og UCC's undervisere bør sættes i stand til at følge trit med denne 

udvikling. Desuden viser det sig også, at tablets som digitalt medie er gode til at bryde med snævre grænser 

for mediebrug, hvor brugbare erfaringer kan opstå på tværs af privatliv og arbejdsliv.  
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4.4 Skype anvendt i forskellige kontekster 

Tabel 18: 'I hvilke sammenhænge anvender du de valgte digitale medier (Skype)' krydset med 'Hvor har du din 

primære ansættelse i UCC'

 

Skype er ligeledes et digitalt medie, der bruges flittigt som gratis online kommunikationsværktøj i private 

sammenhænge. Det er samtidig et medie, som har flere styrker i forbindelse med online vejledning af 

studerende. Mellem 71 og 83 % af underviserne har erfaringer med Skype fra privat brug. Sammenlignet 

hermed anvendes Skype i arbejdsmæssige sammenhænge i UCC primært til vejledning, men her er det 

max. 40 % af underviserne, som har erfaring med mediet. Højst indenfor denne anvendelse ligger 

pædagoguddannelsen/PAU og tegnsprogstolkeuddannelsen med hhv. 39 % og 40 % af underviserne.  

Skype er et tydeligt eksempel på, at de erfaringer, vi henter med digitale medier i private sammenhænge, 

måske med fordel kan inspirere, supplere og udfordre en mere traditionel F2F-vejledning. Det vil desuden 

være oplagt at undersøge, hvordan Skype som online kommunikations- og samarbejdsmedie kan supplere 

de kommunikationsteknologier, som allerede findes i UCC regi, ex. samarbejds- og 

kommunikationsværktøjet Lync, som kan bruges af medarbejdere og studerende i UCC.  

4.5 Facebook anvendt i forskellige kontekster  

Tabel 19: 'I hvilke sammenhænge anvender du de valgte digitale medier (Facebook)' krydset med 'Hvor har du din 

primære ansættelse i UCC'
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Det sidst behandlede digitale medie er det sociale netværk Facebook, der ikke overraskende er det medie, 

som har flest undervisere med erfaring fra det private felt. Det er samtidig et medie, som anvendes i 

forbindelse med kollegasamarbejde, eksempelvis 17 % på læreruddannelsen og sundhedsuddannelserne og 

13 % i videreuddannelsen, AMU. Undersøgelsen siger ikke noget om Facebooks muligheder som socialt 

medie i en professionel uddannelsessammenhæng, men ikke desto mindre kan Facebook åbenlyst give 

inspiration til UCC's undervisere; især i forhold til hvordan sociale netværksmedier kan inddrages i 

forskellige uddannelsessammenhænge i UCC.  
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Kapitel 5: Videndeling og teknisk support 

I dette afsnit sættes fokus på relevante rammebetingelser for undervisernes brug af digitale medier i 

pædagogisk-didaktiske sammenhænge. Undervisernes anvendelse af digitale medier foregår ikke i et 

tomrum og skal derfor forstås i relation til de organisatoriske betingelser, som rammesætter undervisernes 

praksis. Derfor spørges der i surveyen til, hvordan underviserne oplever muligheden for videndeling og 

support i forbindelse med anvendelsen af digitale medier, og hvilke ressourcer der trækkes på. 

 
5.1 Videndeling 

I surveyen spørges underviserne om, hvorvidt de taler med deres kollegaer om anvendelse af digitale 

medier i forbindelse med undervisning/vejledning. Hensigten var at afdække, om digitale medier indgår 

som noget, der tales om i pædagogisk-didaktiske sammenhænge: 

Tabel 20: Taler du med dine kollegaer om anvendelse af digitale medier i undervisning/vejledning? 

 

 

I besvarelsen fremgår det, at 87 % af underviserne taler med kollegaer om anvendelse af digitale medier i 

undervisning og vejledning. Hvad der tales om, kan være både stort og småt, men indholdet ligger ikke 

indenfor rammerne af denne undersøgelse. Pointen er, at digitale medier er et emne, underviserne taler 

med kollegaer om, og dermed er en del af undervisernes hverdagspraksis. 

I det efterfølgende spørgsmål spørges ind til, hvordan underviserne oplever muligheden for videndeling. 

Hensigten med spørgsmålet er at afdække undervisernes oplevelse af deres muligheder for at dele 

erfaringer med kollegaer omkring anvendelsen af digitale medier i undervisning og vejledning: 
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Tabel 21: Hvordan oplever du muligheden for videndeling med kollegaer i forhold til anvendelse af digitale medier i 

undervisning/vejledning? - (0 = meget dårlig, 5 = meget god) 

 

Overordnet set er der kun et begrænset antal undervisere, der vurderer muligheden for videndeling som 

enten meget god eller meget dårlig. Undervisernes vurdering af mulighederne for videndeling minder 

tilnærmelsesvis om en normalfordelingskurve. Halvdelen af underviserne vurderer muligheden for 

videndeling til at ligge midt på en skala fra 0 til 5, men der er en lille overvægt af undervisere, som samlet 

set vurderer mulighederne negativt. 

Denne lille tendens til en negativ vurdering kan ikke beskrives som overvældende, men den er dog så 

markant, at der indenfor dette område findes sig et udviklingspotentiale for undervisernes brug af digitale 

medier; hvis man forbedrer undervisernes videndelingsmuligheder gennem organisatoriske tiltag, kunne 

undervisernes viden om og brug af digitale medier i pædagogisk-didaktisk praksis potentielt set øges. Set i 

dette perspektiv bør der tænkes i tiltag, som af underviserne opleves som bidragende til en bedre måde at 

dele og erhverve viden om anvendelse af digitale medier. 

 

5.2 Støtte og support 

Foruden tidligere beskrevne forhold omkring videndeling spørges der i surveyen også til, om underviserne 

har modtaget støtte til anvendelse af digitale medier i undervisning og vejledning. 51 % af underviserne 

svarer, at de har modtaget støtte til anvendelsen af digitale medier i undervisning og vejledning. 

Spørgsmålet om støtte var et indledende spørgsmål med det formål at afdække, hvorfra underviserne 

henter støtte til at anvende digitale medier; hvilke kanaler benyttes, når underviserne har brug for hjælp til 

at inddrage digitale medier i undervisning og vejledning? 
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Tabel 22: Hvorfra har du modtaget støtte? 

 

Det er karakteristisk, at størstedelen af underviserne henter støtte til anvendelsen af digitale medier hos 

deres underviserkollegaer. 74 % af underviserne benytter sig af andre undervisere, når de henter støtte. 

Den mulighed for støtte, som næstflest undervisere benytter sig af, er UCC's organiserede støttefunktioner 

indenfor it: it-support/it-afdelingen og it-læringsagenterne. 49 % af underviserne angiver it-support/it-

afdelingen som et sted, de henter støtte, og 40 % peger på it-læringsagenterne. På tredjepladsen for 

støttefunktioner findes undervisernes i privatsfære, idet 27 - 38 % af underviserne finder støtte hos familie, 

venner eller børn. UCC's digitale vejledninger benyttes af 23 % af underviserne, hvilket er næsten samme 

anvendelsesgrad som for vejledninger, der kan findes på nettet, som anvendes af 21 % af underviserne.  

I ovenstående karakteristik af hvor underviserne henter støtte til at anvende digitale medier i undervisning 

og vejledning, er det påfaldende, at størstedelen af underviserne henter støtte hos hinanden. Hvis man 

ønsker at udvikle undervisningspraksis, så bør der tænkes i, hvordan underviserne kan hjælpes til at 

kvalificere hinandens brug af digitale medier yderligere. Dette perspektiv lå også i it-

læringsagentfunktionen, men anvendelsen af denne funktion (omend der kan være overlap) er mindre 

udbredt end anvendelsen af underviserkollegaen. Det er også interessant, at andelen af undervisere der 

søger støtte hos familien er næsten lige så stor som andelen af undervisere, der vælger at benytte it-

læringsagenten. Der er således flere forhold, som taler for, at it-læringsagentfunktionen ikke virker efter 

hensigten på uddannelsesområdet. Dette kan måske hænge sammen med, at it-læringsagentens funktion 

er tæt knyttet sig tæt til anvendelsen af Microsoft Office-pakken, i stedet for at have et pædagogisk-

didaktisk fokus på digitale medier.   
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Dette aspekt rejser for os spørgsmålet, om der i forhold til støttefunktioner indenfor anvendelsen af 

digitale medier skal tænkes mere i, at både støtte og videndeling skal foregå endnu tættere på 

underviseren, end det er tilfældet i dag. Der bør tænkes i udvikling af videndeling og supportmuligheder, 

som er mere netværksorienterede - og som har en faglig forankring i uddannelserne. Ligeledes bør der 

tænkes i at lave decentrale støtte- og videndelingsløsninger, hvor underviserne meget nemt kan hjælpes til 

at anvende digitale medier på en måde, hvor det pædagogiske didaktiske aspekt er centralt.  

Et sidste perspektiv, som bør fremhæves, er, at enkelte undervisere har angivet deres nærmeste ledere 

som et sted, hvor de henter støtte i forhold til brug af digitale medier. At kun 11 % angiver, at de har hentet 

støtte hos deres ledelse, har ikke vakt umiddelbar undren, fordi ledelser alt andet lige bruger tiden på 

ledelse og ikke vejledning og undervisning. Ikke desto mindre rejste dét, at nogle undervisere ved navns 

nævnelse pegede på deres ledere som støtte, spørgsmål om, hvad ledelsernes rolle er i praksisudviklende 

processer. Det ligger ikke indenfor undersøgelsens rammer at sige noget om betydningen af ledelsernes 

aktuelle rolle i forhold til undervisernes anvendelse af digitale medier. Men vi vil gerne pege på, at hvis/når 

undervisernes praksis skal kvalificeres og udvikles, har ledelsen naturligvis en rolle og en funktion i forhold 

til dette, som bør være formuleret tydeligt.  

 
5.3 Undervisernes vurdering af supportmuligheder 

I forlængelse af undervisernes vurdering af støttemuligheder spørges der i undersøgelsen også til 

undervisernes vurdering af muligheden for teknisk support i relation til anvendelse af digitale medier i 

undervisning og vejledning. Baggrunden for dette spørgsmål var en nysgerrighed i forhold til, om 

underviserne oplever at have den nødvendige støtte til det tekniske aspekt i forhold til anvendelsen af 

digitale medier:  

Tabel 23: Hvordan oplever du muligheden for teknisk support i forhold til anvendelsen af digitale medier til 

undervisning og vejledning? - (0 = meget dårlig, 5 = meget god) 
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Karakteristisk for den generelle vurdering af muligheden for teknisk support er, at den vurderes relativt 

negativt. Deles vurderingsskalaen op i hhv. en positiv og en negativ del, så vurderer 27 % af underviserne 

muligheden for teknisk support positivt, mens 62 % vurderer den negativt. Heraf ligger 38 % af 

underviserne på skalaens to mest negative vurderinger. 

Undervisernes negative markering af mulighederne for teknisk support er ikke nødvendigvis en 

dokumentation for, hvorledes supportmulighederne reelt er, da der spørges til undervisernes vurdering 

eller oplevelse af samme. Men den negative vurdering af mulighederne for teknisk support til anvendelse af 

digitale medier i undervisning og vejledning er markant og bør efter vores opfattelse medtænkes i 

kommende digitaliseringsindsatser i pædagogisk-didaktisk praksis. Underviserne kan ikke forventes at 

udvikle og øge anvendelsen af digitale medier, hvis UCC ikke organisatorisk leverer tydelige og 

lettilgængelige tekniske supportmuligheder, som kan understøtte disse praksisudviklende processer.  

Indsatsen må i den forbindelse være rettet imod at udvikle tekniske supportmuligheder, der ikke blot 

understøtter en generel og fælles mediebrug på tværs af medarbejdergrupper. I stedet skal 

supportmulighederne målrettes anvendelsen af digitale medier i undervisning og vejledning; 

supportmulighederne bør have et tydeligt afsæt i den pædagogisk-didaktiske praksis, som underviserne 

manøvrerer i. Dette lægger - som vi ser det - op til, at der skal udvikles et decentralt, men tættere koblet 

samarbejde mellem særligt mediekyndige undervisere (ressourcepersoner), it-teknisk personale og 

undervisere generelt, hvor den tekniske support kommer tættere på undervisningen og i kraft af dette på 

effektiv vis kan imødekomme undervisergruppernes behov for støtte. 

 

5.4 Ressourcepersoner indenfor anvendelse af digitale medier 

Foruden at generere viden om undervisernes brug af digitale medier var hensigten med surveyen også at 

indsamle tilkendegivelser fra undervisere med interesse for at udvikle og kvalificere anvendelsen af digitale 

medier i undervisning og vejledning. Disse ressourcepersoner er tiltænkt en central rolle i kompetence- og 

praksisudviklingsprocesser i forhold til anvendelsen af digitale medier. Processer, der organiseres i netværk 

med fokus på sidemandsoplæring og videndeling i de enkelte uddannelser/afdelinger. 

Tabel 24: Ressourcepersoner totalt 

Er du interesseret i at fungere som ressourceperson indenfor brugen af digitale medier? (der vil blive afholdt et 

informationsmøde herom i maj/juni måned, hvorefter tilsagn er endeligt bindende) 
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22 % af de deltagende undervisere har tilkendegivet, at de er interesserede i at fungere som 

ressourcepersoner. De 22 % fordeler sig over alle grunduddannelser samt i videreuddannelsen, hvilket 

betyder, at der indenfor alle uddannelser i UCC findes undervisere, som gerne vil være med til at udvikle 

brugen af digitale medier i undervisningspraksis. Ressourcepersonerne fordeler sig konkret på 

uddannelserne således: 

Tabel 25: Ressourcepersoner fordelt på uddannelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skrivende stund er det introducerende møde ikke afholdt, ligesom ressourcepersonernes funktion og 

opgaver ikke er endeligt defineret. At processen omkring ressourcepersonerne stadig er i en indledende 

fase, skyldes manglende afklaring omkring ansvar, organisering og finansiering af ressourcepersons-

funktionen; forhold som ligger udenfor Det Digitale Laboratoriums rækkevidde.   

1 

17 

2 

23 

4 

1 

10 

5 

Fysioterapeutuddannelse

Læreruddannelse

Psykomotorikuddannelse

Pædagoguddannelse og PAU

Sygeplejerskeuddannelse

Tekstilformidleruddannelse

Videreuddannelse

Øvrige

Ressourcepersoner 
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Kapitel 6: Konklusion 

 
6.1 Undersøgelsens pointer og udviklingsperspektiver 

Dette afsnit rummer undersøgelsesrapportens konklusioner. Afsnittet er bygget op omkring en opsamling 

af rapportens pointer samt relevante udviklingsperspektiver, der har sigte på at udvikle en mere 

helhedsorienteret og integreret brug af digitale medier i pædagogisk-didaktiske sammenhænge. 

Anbefalinger til konkrete tiltag er placeret i rapportens afsnit 2.  

 

Bruger underviserne digitale medier? 

98 % af underviserne anvender digitale medier på forskellige niveauer i forbindelse med undervisning, 

vejledning og uddannelsesplanlægning. Undervisernes anvendelse af digitale medier er således ikke et 

spørgsmål om enten-eller eller ja-nej. Digitale medier er en integreret del af undervisernes praksis. Dette 

betyder, at der i forhold til undervisernes anvendelse af digitale medier bør fokuseres på at undersøge, 

hvordan anvendelsen af digitale medier knyttes sammen med muligheden for læring hos de studerende. 

 Digitale medier er en stor del af undervisernes hverdag og er noget, som anvendes i forbindelse 

med undervisning og vejledning. Hvis anvendelsen af digitale medier i pædagogisk-didaktiske 

sammenhænge skal udvikles, skal det være en kvalitativ udvikling, som ikke baserer sig på en 

ureflekteret teknologioptimisme, hvor perspektivet er 'jo mere teknologi, des bedre'. En øget 

anvendelse af digitale medier bør i stedet have sigte på at etablere nye læringsrum og 

læringspotentialer, således at målet er læringsmæssige gevinster for de studerende. Samtidig bør 

underviserne have en vægtig rolle i en udviklingsproces, hvor digitale medier inddrages i højere 

grad. 

  

Hvad bruges digitale medier til?  

De fleste undervisere anvender primært digitale medier til skriftlig kommunikation med de studerende. 

Underviserne anvender digitale medier til skriftlig information (92 %), faglige oplæg (90 %) og -dialog (82 

%). Underviserne anvender i mindre grad lyd og billede i kommunikationen med de studerende – 

anvendelsen ligger her på 64 % for information, 42 % for oplæg og 28 % for dialog. Aktuelt er skriftsproget 

derfor dominerende, hvilket synliggør behovet for øget anvendelse af lyd, billede, video, animation etc. 

 Brugen af lyd og billede i undervisning og vejledning bør udvikles. Hvis anvendelsen af lyd og billede 

øges, vil det alt andet lige udvide de studerendes læringsrum. I relation hertil bør der udvikles en 

videoportal, som har et lettilgængeligt tagging-søgesystem i stil med YouTube. 
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Hvilke digitale medier foretrækkes – og hvornår anvendes de? 

Underviserne foretrækker i deres arbejde nogle konkrete medier. Et kendetegn ved disse medier er, at de 

er stillet til rådighed af UCC. I undervisernes valg af medier er pc og LMS dominerende, efterfulgt af 

YouTube og Facebook. Videre er der andre medier, som anvendes sjældent. At nogle medier foretrækkes 

og andre udelades, er uproblematisk, da der i flere tilfælde anvendes næsten identiske medier, som 

opfylder samme funktion.  

Det er interessant, at en hel række af digitale medier anvendes af underviserne i private sammenhænge, 

men ikke anvendes i arbejdssammenhænge. Således er Facebook, smartphones, tablets, Skype, MSN og 

blogs eksempler på digitale værktøjer, der anvendes af mange undervisere privat, men som kun i mindre 

grad føres over i undervisernes professionelle virke. Erfaringer, som underviserne har fra private 

sammenhænge, kan tænkes med fordel at kunne bringes i anvendelse i arbejdsmæssige sammenhænge og 

sådan kvalificere den professionelle pædagogiske og didaktiske praksis. 

 Hvis undervisernes praksis skal udvikles, således at digitale medier inddrages oftere i pædagogisk-

didaktiske sammenhænge, er det centralt, at deres erfaringer med digitale medier i private 

sammenhænge inddrages i de professionelle sammenhænge. 

 Desuden bør det i forhold til indkøb af digitale medier i UCC-regi sikres, at disse modsvarer 

udviklingen i professionerne – således at underviserne har relevante medier til rådighed i 

professionel sammenhæng som eksempelvis tablets, smartphones etc.   

   

Hvordan står det til med målsætningerne i digitaliseringspolitikken? 

UCC's digitaliseringspolitik indeholder en målsætning om, at alle uddannelser eller uddannelsesforløb ved 

udgangen af 2012 enten er helt eller delvist netbaserede eller inddrager digitalt læringsmateriale. I forhold 

til denne målsætning er det kun ca. halvdelen af UCC's undervisere, der arbejder med mere sammensatte 

læringsressourcer som selvproduceret lyd/billede (44 %) eller multimodalt materiale (56 %). Der er desuden 

store variationer i erfaringen med netbaseret uddannelse. Det er gennemsnitligt 38 % af underviserne, som 

nu eller tidligere har undervist på en netbaseret uddannelse. Dvs. at erfaring med en mere kompleks 

anvendelse af digitale medier kun er en realitet hos ca. halvdelen af UCC's undervisere. 

 Hvis anvendelsen af digitale medier skal øges, bør der iværksættes en massiv indsats. Digitale 

medier skal indgå mere kontinuerligt i pædagogiske fora og meget tydeligt være på dagsordenen på 

alle niveauer i UCC. Pædagogisk-didaktisk praksis bør kontinuerligt knytte an til anvendelsen af 

digitale medier. Desuden bør der igangsættes praksis- og kompetenceudviklende aktiviteter med 

henblik på en øget anvendelse af digitale medier i undervisning og vejledning. 
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Hvor henter underviserne hjælp til brugen af digitale medier?  

De fleste undervisere søger støtte til at bruge digitale medier i undervisning og vejledning hos hinanden. 78 

% af underviserne taler med hinanden om brugen af digitale medier. I forhold til støttemuligheder er det at 

tale med andre undervisere også det, som flest foretrækker. Underviserne bruger desuden en bred vifte af 

hjælp og muligheder som it-support, familie, venner og it-læringsagenter. Kun underviserkollegaer og it-

support bruges markant mere end familien. 

 I forhold til at støtte undervisernes brug af digitale medier bør der tænkes i, at størstedelen af 

underviserne bruger hinanden som støtte og support. Den mulighed for deling af viden og 

erfaringer bør udnyttes og medtænkes i kommende initiativer.  

 

Hvordan er muligheden for videndeling? 

Undervisernes vurdering af muligheden for videndeling er, at der er plads til forbedring. De fleste af 

underviserne vurderer muligheden for videndeling til at ligge på et middelniveau, men deles 

vurderingsskalaen op i en negativ og en positiv del, er der et flertal af underviserne, som vurderer 

videndelingsmulighederne negativt. 

 Organisatorisk set bør der tænkes i at øge undervisernes mulighed for videndeling med særligt 

fokus på, hvordan digitale medier kan anvendes i undervisning og vejledning. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at underviserne primært anvender hinanden som hjælpere i forhold til 

anvendelsen af digitale medier i undervisning og vejledning, hvilket understreger det potentiale, 

som kan ligge i videndelingen imellem underviserne. Videndelingsmulighederne bør efter vores 

opfattelse udvikles både centralt og decentralt, på en måde hvor underviserne selv sætter fokus på 

videndeling - med mulighed for bistand udefra fra særligt mediekvalificerede.   

 

Hvordan er muligheden for teknisk support? 

Undervisernes vurdering af muligheden for teknisk support til at anvende digitale medier i undervisning og 

vejledning er overvejende negativ. 60 % af undervisernes svar befinder sig i den negative ende af 

vurderingsskalaen, heraf 38 % på en meget negativ vurdering.  

 Der bør iværksættes en massiv og målrettet indsats, der etablerer en tættere kobling mellem 

teknisk support og undervisernes praksis i uddannelserne. Den tekniske support skal målrettes 

pædagogisk-didaktisk praksis og være meget tættere på underviserne. Der bør overvejes en 

decentral support, som i hverdagen kan støtte underviserne i anvendelse af digitale medier.   
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Afrundende kommentarer 

Igennem undersøgelsen er der indkredset viden indenfor mange forskellige områder, som vedrører 

undervisernes anvendelse af digitale medier; dette vedrører både undervisernes konkrete praksis, men 

også hvorledes underviserne støttes organisatorisk i deres anvendelse af digitale medier. Hovedpointen i 

undersøgelsen er, at hvis UCC vil udvikle anvendelsen af digitale medier, skal der iværksættes initiativer på 

mange niveauer i organisationen. I afsnit 2 i denne rapport er der opstillet bud på konkrete initiativer. 

Fælles for dem alle er, at der er fokus på initiativer, som kan støtte op omkring udviklingen af en ny praksis 

– for det er i den konkrete, handlende praksis, at forandring skal finde sted. UCC's tidligere prorektor 

Chresten Kruchow har gentaget det ved flere lejligheder: 'Ord koger ikke ris' – men de kan være 

nødvendige, forud for at handling kan finde sted. 
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