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1. Indledning - Online udvikling, læring og omsorg 
Af Rune Obel Christensen 
 

Denne antologi præsenterer og diskuterer erfaringer med -, og forskellige 

læringsteoretiske og didaktiske perspektiver på at udmønte uddannelsen til 

(professionsbachelor som) pædagog som en net- eller IKT-baseret størrelse.  

 

Med inspiration fra systemteoretikeren Niklas Luhmanns begrebsverden, er alle 

interaktioner, ja, alt socialt, kommunikation. Derfor må uddannelse og undervisning også 

forstås overvejende som kommunikation, hvor kvaliteten af denne kommunikation, er 

udslagsgivende for resultatet eller slutproduktet af samme uddannelse og undervisning 

(Press Paulsen 2008).  

 

Fra uddanner og undervisers side, bliver fokus i forlængelse således, at etablere rum for 

en kommunikation, af en kvalitet der lever op til og udmønter målet med og kravene til 

uddannelsen.  

 

Hvordan disse kriterier – mål og krav – opnås er et andet spørgsmål. Traditionelt er 

uddannelsernes egne interne evalueringer – eksamener – målestokken der bruges til at 

vise graden af målopfyldelse.  

Uddannelsernes aftagere – for professionsbachelorernes vedkommende – 

professionerne; erhvervet, arbejdsfeltet, forældre, pårørende og i sidste ende de 

politikere der bestemmer over uddannelserne – m.a.o. det pædagogiske felt – kan 

ligeledes have en stemme i forhold til at vurdere og kommentere på om ’målet’ er nået, 

om måske et andet mål var mere efterstræbelsesværdigt, eller om vejen til målet – 

kommunikationen – burde gå ad en anden rute. Som når statsministeren siger vi har 

siddet for meget i rundkreds, når pædagoger f.eks. fordres at kunne førstehjælp eller 

sprogscreene, skolelærere at kunne forvalte mobningsproblematikker og sygeplejersker 

beskyldes for at kunne for meget Habermas-teori og for lidt sygepleje. På denne måde 

kan forskellige positioner have holdninger til og strides om, at forsøge at få indflydelse på 

og sætte en dagsorden i forhold til hvilke veje, mål og opgaver der er for velfærds- eller 
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’menneskeuddannelserne’ (Weber og Andersen 2009) i et komplekst senmoderne 

samfund.  

 

Pædagogik, didaktik, professionsfaglighed og –opgaver er således ikke statiske, isolerede 

størrelser men flydende og socialt konstruerede over tid og i samklang med et omgivende 

samfund (se Spector og Kitsuse 1985).  

 

Omskifteligheden i fagligheden i uddannelsen til det der er denne antologis 

omdrejningspunkt; pædagoguddannelsen og funktionsområderne – og/eller 

brugergrupperne – her, er dog ikke større end, at det i forskellige faglige og metodiske 

klædedragter, altid har omhandlet relationsarbejde; lærings-, omsorgs- og 

udviklingsopgaver. 

 

Det er opgaver der i sin varetagelse i en klassisk forståelse vil fordre en udtalt grad af 

fysisk nærhed og mellemmenneskelig kontakt. Det logiske slutning herfra er 

tilsyneladende så, at kvalificeringen – eller læringen – mod at mestre varetagelsen af 

disse opgaver, også bør foregå i et fysisk samvær (Petersen og Rasmussen 2005: 237-238).  

Videre har uddannelsens ’værktøjer’, linjefag i forskellige varianter, måske i endnu højere 

grad fordret en fysisk tilstedeværelse i læringsrummet.  

 

En af de få titler på dansk, der belyser erfaringer med IT og pædagoguddannelsen, 

proklamerer allerede i 2005, at tiden hvor nogen så mediet som ”en trussel mod 

autenticitet og nærvær” (Hansen og Wiedemann 2005: 7), er ovre og modsætningen 

mellem disse skeptiske pessimister og ukritiske optimister, der mente mediet ville 

revolutionere uddannelse og undervisning, er afløst af en ”it-pragmatisme”. (ibid.). Her 

afprøves mediets pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder uden større 

sværdslag i konkrete forløb.  

Vi har på det der tidligere hed Dannerseminariet i Jægerspris – (nu fusioneret ind i 

UCC/Pædagoguddannelsen Nordsjælland) siden 2003 oprettet hold og uddannet 
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pædagoger på overvejende ’rene’ netbaserede uddannelser1. Det er imidlertid vores 

oplevelse, at denne skepsis eller modvillighed i forhold til en lærings-, uddannelses- og 

undervisningspraksis – i litteraturen begrebsliggjort forskelligt; Blended Learning, e-

læring, virtuel uddannelse, kollaborativ læring, fjern-undervisning, online læring etc. 

(Grevy 2005: 55), stadig er ganske udbredt på flere niveauer i det pædagogiske felt. Der 

findes stadig forståelser, hvor undervisning der ikke er bundet af tid, rum og fysisk 

tilstedeværelse – en strukturel og logistisk frihed netuddannelsen tilbyder – betragtes 

som uhensigtsmæssigt for de studerendes læreproces (Lauridsen 2003). Dette uagtet, at 

de netstuderende evalueres efter samme standarder som ikke netstuderende, får samme 

eller bedre resultater her og i øvrigt selv fremhæver fordelene ved den fleksible og 

asynkront udmøntede uddannelse, eks; ”Den *fjernundervisning+ er ikke effektiv fordi den 

er fjern, men fordi den er skriftlig, individuel og giver den studerende ansvaret” (fra Grevy 

2005: 81).  

 

Antologien er derfor et forsøg på at være en fortaler for den nævnte IKT-pragmatisme, 

ved at diskutere og formidle de overvejelser og erfaringer vi har haft med dette arbejde 

gennem de sidste 7 år, hvor vi har bestræbt os på – og lykkedes med – at etablere rum for 

en kommunikation af en kvalitet, der i sidste ende resulterer i kompetente 

færdiguddannede pædagoger.  

 

Netuddannelse, onlineundervisning, e-læring eller hvad man kalder det, er uagtet 

holdning; om man er positiv, skeptisk eller ligeglad, kommet for at blive. Det er et vilkår, 

på linje med læseplaner, bøger, tavler, Power-points, lokaler, værksteder, stole, borde og 

hvad man ellers opererer med af medier for at foranstalte uddannelse, læring og 

undervisning. Derfor er diskussionen om netuddannelse er ’lige så god’ som klassisk eller 

’ordinær’ pædagoguddannelse svarende til, sammenligningen af smagen og kvaliteten på 

pærer og æbler, for at finde ud af hvilken af frugterne der er bedst. 

 

                                                      
1 Der skelnes i litteraturen mellem udelukkende netbaserede uddannelser (pure online) og uddannelser med en blanding af 

fysisk – eller fremmøde – og netbaseret undervisning (blended mode) (Levinsen 2008: 193). Uddannelsen på 

Dannerseminariet – i dag UCC/Pædagoguddannelsen Nordsjælland er af blended mode typen) 
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Netuddannelse er noget kvalitativt andet, end klassisk offline uddannelse, og nok hverken 

værre eller bedre – den er anderledes. Derfor bliver det meningsløst, at tale om det som 

godt eller skidt. Som med al undervisning, kan man konkludere; ”at *mediet+ giver nogle 

muligheder og sætter nogle begrænsninger for, om det er godt eller skidt i en bestemt 

konkret undervisningsmæssig sammenhæng.” (Ibid.: 53).  

 

Derfor bliver kvaliteten af kommunikationen i rummene defineret af undervisere, 

didaktik, ressourcer, opmærksomhed, strategi og studerende i sammenhæng. Og det er jo 

ikke væsensforskelligt fra hvordan det altid har været, når der tales om uddannelse, 

undervisning og læring. 

 

Henrik Tarp Vang præsenterer i artiklen ”Netuddannelse” hvordan netuddannelsen blev 

etableret på Dannerseminariet, hvilke undervisningsplatforme der er blevet brugt, og den 

seminariet endte med at bruge – Firstclass – præsenteres og diskuteres i forhold til 

muligheden for at her at danne ’praksisfællesskaber. 

 

Stine Bauer Jørgensen diskuterer efterfølgende i artiklen ”Nettet som refleksionsarena”, 

med afsæt studerendes udsagn der analyseres med Donald A. Schöns konstruktivistiske 

lærings- og refleksionsbegreber, netuddannelsens særlige muligheder for, qua sin 

asynkrone og fleksible form, at kvalificere de studerendes refleksionskompetence. 

 

Anni Rander, Jes Carlskov og Mikael Thomsens artikel ”Fjernundervisning på 

Dannerseminariet” er skrevet over en undersøgelse der er blevet til, som et projekt i 

Brugercentret Design under kandidatuddannelsen ”Digital Kommunikation og Design” på 

IT-Universitetet i København. I artiklen diagnosticeres og beskrives de forskellige 

læringsrum og deres kendetegn, som henholdsvis ’tilstedeværelses-’, eller face-to-face-

undervisning og netundervisningen i Dannerseminariets netuddannelse konstituerer. 

Fokus er særligt de musiske, kreative og praktiske fag, da disse betragtes som særlige 

didaktisk udfordrende at mediere virtuelt. 
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I Ester Gregersens artikel ”Læring i undervisningen på en netbaseret uddannelse” 

diskuteres det, hvad samspillet mellem face-to-face og netundervisning betyder for de 

studerendes muligheder for læring i undervisningen. Videre diskuteres, med afsæt i 

begreberne undervisningsdifferentiering og klasserums-ledelse hvilke didaktiske 

fordringer netbaseret uddannelse af ’blended mode’ typen stiller til underviseren. 

 

I artiklen ”Uddannelsesbehovet på Færøerne” præsenteres ’hands-on’ og med afsæt i en 

kortlægning af pædagogprofessionen på Færøerne, hvordan netuddannelsen har været at 

gennemføre fra en studerendes perspektiv. Elin Debes beskriver sine egne erfaringer fra 

sit studie på Dannerseminariets netuddannelse – gennemført bosiddende på Færøerne - 

og relaterer disse til lærings- og IKT-didaktisk teori. Det konkluderes at særligt det 

fleksible i uddannelsen, og de kulturelle forskelle har haft betydning for 

uddannelsesforløbet. 

 

I Tina Ingstrups artikel ”Kroppen i cyberspace” stilles de for pædagoguddannelsen særligt 

aktuelle spørgsmål: hvordan opbygger vi et æstetisk laboratorium i cyperspace? Er det 

overhovedet muligt at forbinde hoved og krop på en computer? Det diskuteres og 

formidles, gennem præsentationen af læring i forhold til et æstetisk rum, et konkret 

eksempel på et undervisningsforløb og en diskussion af nettets muligheder og 

begrænsninger, hvorledes drama og kroppen kan tænkes ind i et læringsforløb virtuelt, 

hvorved de studerende opnår kompetencer til at udøve faget i forhold til uddannelsens 

opstillede mål for faget. 

 

I artiklen “Et værksted i cyberspace – didaktiske overvejelser af æstetisk virksomhed 

udmøntet i computermedieret værkstedsfaglige kontekster” fortsætter Charlotte Bervild 

det linjefags-faglige perspektiv, og det søges igen er indkredset hvordan æstetiske 

læreprocesser med fordel foranstaltes, når læringsrummet er virtuelt. Det diskuteres 

hvordan netstuderende der læser faget VNT, har fysiske erfaringer med et kropsligt samt 

sansende fag og hvordan disse habituelle erfaringer bringes ind i det virtuelle læringsrum, 

hvor den studerende oplever, at læring som begreb dels kan redefineres, dels "fortolkes" 
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på flere niveauer via en social spejling. En oplevelse der synliggøres i den fælles 

netkonference, hvor der inddrages forskellige visualiserede dokumentationsmetoder. 

 

Afslutningsvis præsenterer Erik Thalling i sin artikel ”Digital natur – naturfaget på nettet 

og Færøerne” sine erfaringer med at undervise i det naturfaglige på færøerne og 

kulturforskellenes betydning for undervisningen diskuteres. 

 

Det skal bemærkes at forfatterne ikke sammen har defineret – er blevet enige om eller 

pålagt – et standardiseret begrebsligt vokabular, at skrive ud fra. Det betyder, som det 

måske allerede fremgår, at der vil være mange begreber for tenderende ens fænomener 

eller størrelser; på den ene side; computermedieret undervisning, IKT-uddannelse, e-

læring, virtuel undervisning, netundervisning, cyberspace, fjernundervisning, online 

undervisning og på den anden side face-to-face, (F2F), klasserums-undervisning, 

traditionel undervisning, offline læring, tilstedeværelse, ’ordinær’ uddannelse, etc. Dette 

er udtryk for at områderne behandlet i antologien, både konkret udfoldet og begrebsligt 

er ekstremt facetteret; praktikker og begreber supplerer og afløser hinanden fortløbende 

og dette får lov at blive afspejlet i teksterne. 
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2. Netuddannelse 
Af Henrik Tarp Vang 
 

“Der er ikke så meget spildtid, hverken i form af trættende undervisning eller lang 

transporttid” 

 

Sådan blev jeg citeret af en journalist i forbindelse med PR for Dannerseminariets 

netuddannelse. Meningen var god nok, men journalisten manglende lige en væsentlig 

detalje. For selvfølgelig er der undervisning på netudannelsen, men formen på nettet gør, 

at det er muligt at lade sig undervise, når man selv er mest motiveret, og det var dét jeg 

prøvede at forklare journalisten.  

 

I 2002 blev jeg ansat på Dannerseminariet for at opbygge en netuddannelse for 

pædagoger. Dannerseminariet var på det tidspunkt alvorlig truet på grund af manglende 

tilgang af studerende. Udmeldingen fra den daværende rektor, Søs Bayer var da også 

rimelig klar. Inden et år skal seminariet have etableret en netuddannelse, ellers kan 

stedet ikke overleve. 

 

I 2002 var der ganske få pædagogseminarier i Danmark, der havde erfaring med at lave 

netuddannelse. På Københavns Social-pædagogiske Seminarium havde man i et par år 

haft et mindre hold studerende via nettet, og på Esbjerg pædagogseminarium havde man 

siden 1992 forsøgt sig med netbaseret undervisning, men erfaringer herfra var ikke 

umiddelbart tilgængelig viden.  

 

For at komme i gang indledte vi derfor et samarbejde med DPU2 med det formål, at vi 

kunne koble os på deres undervisningssystem. På DPU var man i 2002 begyndt at udvikle 

og udbyde undervisning og uddannelse på nettet via Blackboard3. Ved at have fælles e-

learningssystem, kunne vi benytte os af de muligheder, der allerede lå i DPU´s regi, som 

                                                      
2Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Lars Birch Andreasen fra DPU har senere været tilknyttet en konference på 
Dannerseminariet, hvor underviserne kunne stille og diskutere faglige spørgsmål med Lars Birch Andreasen. 
3 Et Amerikansk netbaseret undervisningssystem som flere højere læreanstalter i Danmark benytter bl.a. KU og SDU 
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eksempelvis fælles oplæg, forskningsrelateret materiale, databaser og nyheder fra DPB4, 

og DPU kunne have fået direkte adgang og indsigt i grunduddannelse på en helt ny og 

anderledes måde.  

 

Dette udviklingsprojekt var undervejs i et halvt år, men måtte opgives, da DPU på 

daværende tidspunkt ikke kunne løfte opgaven med at koble udefrakommende 

studerende og medarbejdere på serveren. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke kunne vente 

på, at DPU blev klar. Der kunne have været mange fordele i at udvikle en netuddannelse 

på pædagogområdet i et tæt samarbejde med et universitet som DPU, men vi skulle – 

som før omtalt – af økonomiske årsager hurtigt i gang. 

 

På Dannerseminariet indledte vi i stedet et samarbejde med CVU – Sønderjylland om at få 

adgang til deres Blackboard. I CVU – Sønderjylland havde man i flere år med stor succes 

lavet læreruddannelse på nettet. Vi fik i en periode adgang til deres konferencer og 

undervisningsmateriale5. 

 

Men selvom vi havde adgang til at kikke med hos læreruddannelse på CVU-sønderjylland, 

var der stadig mange spørgsmål. Hvordan får vi skabt en meningsfyldt og faglig forsvarlig 

pædagoguddannelse, der skal være en blanding af tilstedeværelse og netundervisning? 

Alle kendte ”F2F”- ansigt til ansigt undervisning, nogle kommunikerede allerede med 

studerende via mails, men nu skulle det meste af undervisningen og dialogerne foregå i 

åbne konferencer, i grupperum via en skærm hos os og hjemme hos de enkelte 

studerende. Vi skulle i gang med at tilrettelægge ”blended learning”6, uden at vi på det 

tidspunkt kendte noget videre til begrebet. 

  

                                                      
4 Danmarks Pædagogiske Bibliotek 
5 Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at rette en tak til CVU-Sønderjylland og specielt Lis Faurholt fra it-afdelingen. Uden deres 
hjælp og direkte adgang til undervisningsbeskrivelser, materiale og metoder var vi aldrig kommet i gang med så kort varsel. 
6 ”Det anvendes på forskellige måder, men i sin bredeste form betegner det en undervisningsform, hvor man benytter forskellige 
pædagogiske metoder, anvender forskellige teknologier og mikser tilstedeværelses undervisning og netbaserede undervisningsformer” 
(Karsten Gynther ”Blended Laerning”, Unge Pædagoger 2005:1) 
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1.1 Det første hold 
 

1. april 2003 startede Dannerseminariet op med sit første nethold. Det bestod af 33 

meritstuderende7. Geografisk kom de fleste fra Sjælland, men der var også studerende 

fra Jylland, Bornholm og England.  

 

De første opgaver, vi lagde på nettet, var i høj grad stilet til den enkelte studerende, og i 

de første moduler lavede vi alt for mange – stort set en ny opgave hver dag. Der var ikke 

lagt så meget op til fælles diskussion, det blev snarere en dialog mellem læreren og den 

enkelte studerende. Både de studerende og os som lærere var ved at segne under 

arbejdspresset i de første moduler. Ligeledes havde vi i starten lavet weekendindkald, 

hvor vi lagde undervisning fredag, lørdag og søndag – men det viste sig, at være alt for 

hårdt for de studerende der havde fuldtidsarbejde ved siden af studiet.  

 

Siden har vi, som omtalt i næste afsnit ”Det fælles rum”, udviklet en mere dialogisk form, 

der i højere grad lægger sig op af Wengers model for praksisfællesskaber. 

1.2 Det fælles rum 
 

Det e-læringssystem, vi benytter os af i dag på Dannerseminariet, hedder FirstClass 

(herefter FC)8. Alle vores studerende har adgang til det, både almindelige og netter. Når 

jeg introducerer nye studerende i brugen af FC, er det sprog og teknologi, der i første 

omgang er det væsentlige. For mange er det en overvindelse at begynde at skrive, ikke 

mindst i et ”offentligt” rum, hvor alle kan læse det – medstuderende og lærere.  

 

Vi har jo nok en tendens til at ophøje det skrevne ord til noget særligt, måske særligt i 

uddannelsessammenhænge. Nogen har stadig skriveblokeringer efter dansklærerens røde 

streger i stilehæftet. Vi har derfor fået oprettet en konference, der hedder legepladsen, 

og her kan man bare skrive løs, uden at det ”betyder” noget – og det hjælper ofte bare at 

komme i gang med at skrive.  

                                                      
7 Studerende med mindst 5 års praksiserfaring fra det pædagogiske område. 
8Det er et Canadisk udviklet konferencesystem – også kendt som skolekom i Danmark.  
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En del studerende, specielt de lidt ældre, har også en forestilling om, at det vil være svært 

for dem at håndtere teknologien, men når de først har fået sendt et par indlæg sendt af 

sted i legepladsen og har set, hvor let det kan gøres, er teknologi-”fobien” ofte blevet 

reduceret væsentlig.  

 

De studerende, der primært skal læse på nettet, får selvfølgelig en længere introduktion 

til at skulle studere, herunder hvilke forventninger vi har til dem som studerende på en 

netuddannelse, men der er meget tilfælles mellem almindelige studerende og vores 

netter, herunder de rum de skal begå sig i, som fx opslagstavlen9.  

 

Et af de områder jeg bruger tid på at tale med de nye om, er netop det fælles rum og 

etikken i at færdes her: Hvordan man taler til hinanden på nettet. Det er ikke meningen at 

skulle regulere det ”frie” ord, men skrift er noget andet end tale, ikke mindst fordi det 

bliver stående10.   

 

  

                                                      
9 Se skærmprint fig. 1 
10Der findes en række tegn ”emoticons” som fx dette:   ;-) Oversat til dansk betyder det noget i retning af følelsesikoner, som jeg 
introducerer for de studerende. Det kan virke måske lidt ”plat” med den slags tegn, men sproget er jo under konstant forandring også 
skriftsproget, og hvis man fx bevæger sig rundt på virtuelle steder som second Life ved man, det virker.   
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På FC har vi som sagt en Opslagstavle.  

Fig.1 - Opslagstavlen 

 

Det er et fælles sted for alle studerende, både for net- og ordinære studerende på selve 

Dannerseminariet, men også for vores studerende i henholdsvis Helsingør, på Færøerne 

og Grønland. Så det er et rum, der bliver brugt af rigtig mange mennesker, som ikke 

nødvendigvis kender hinanden. Som man kan se, er det en blandet landhandel af jokes, 

køb, salg, bytte, skema og kontakt med studiekontoret. Det er stedet for det helt 

formelle, det er der, man finder studieordning, kontakter kontoret og lægger sine 

eksamensopgaver, men det er også stedet for det helt uformelle.  

 

På FC kan man skrive synkront og asynkront. Man kan ikke, som i fx MSN Messenger11, 

tale og se hinanden. Synkront er det, man kan gøre i chatfunktionen på FC, det vil sige, 

når man skriver samtidig på skærmen - En del af de studerende gemmer chatten (det der 

                                                      
11I forbindelse med undervisning i FC, introducerer jeg altid de studerende til Skype, der er et program, som gør det muligt for en 
gruppe at tale ( og chatte/sende filer) sammen via computeren. Det giver dem en dimension mere i forhold til fx gruppearbejde. Jeg 
har brugt det en del i forbindelse med vores grønlandske studerende og fx i forbindelse med praktiksamtaler med de færøske 
studerende og deres vejledere.    
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er skrevet) – både når de skriver med hinanden, og når de beder læreren12 om råd i 

forbindelse med opgaver etc. 

 

Mange studerende bruger chatten, når de hurtigt skal have afklaret konkrete spørgsmål, 

men som sådan er den synkrone kommunikation (og undervisning endnu) ikke særlig 

udviklet. På Dannerseminariet benytter vi os ikke af fx videokonferencer, altså synkrone 

konferencer, hvor underviser og studerende befinder sig i forskellige fysiske rum, men 

hvor man kan se og høre hinanden. Jeg tror dog, det er et spørgsmål om tid, før denne 

form også bliver en del af den daglige netundervisning, som et supplement til den 

skriftlige kommunikation. Det er på Dannerseminariet derfor stadig den asynkrone 

undervisningsform, der er udbredt. Kommunikationen kan foregå som mails der bliver 

lagt i konferencer, og som spørgsmål, svar og dialoger af forskellige former. Det kan være 

oplæg, der bliver lagt som vedhæftede filer i fx Word eller pdf, og det kan foregå i 

”flydende” dokumenter, dokumenter alle kan skrive i – dog ikke samtidig. 

 

Som lærer kan man følge med i alle konferencer, og noget af det, jeg oplever, har gjort en 

forskel for mig som lærer, er muligheden for at kunne se med hos de andre lærere og 

følge deres undervisning. Som AK-lærergruppe13 kender vi som regel hinandens 

materialer, kæpheste, og hvilke teoretikere man læner sig op ad. Men med 

netuddannelsen på Dannerseminariet kan man virkelig følge med på sidelinjen. Jeg er 

sikker på, at netuddannelsen på Dannerseminariet har givet et fagligt kollegialt kendskab, 

og en indsigt vi måske endnu ikke helt kender betydningen af.  

 

I bogen ”IT og Professionsuddannelse”14 argumenterer Jens Aage Poulsen for, at 

lærerseminariernes kultur hidtil ikke har virket befordrende for at arbejde med at 

integrere og udnytte informationsteknologiens muligheder. Jens Aage Poulsen mener, at 

man bl.a. i kraft af traditionen fra Grundtvig har haft en uddannelseskultur, der har været 

bygget op omkring det personlige møde og det levende ord i et klasseværelse. Selvom 

                                                      
12Derfor skal man som underviser også tænke over, hvad man skriver også på chatten. Det svarer lidt til, hvis ens telefonsamtaler blev 
optaget på bånd, og det er nok vigtigt, at man i fagforenings regi får lavet nogle retningslinier, der sikrer den enkelte medarbejder.  
13AK-fagene på Dannerseminariet er musik, drama, natur, værksted, dansk og  bevægelse. 
14Odense Universitets Forlag, 2005:9 og :28  
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pædagogseminarierne har rod i en anden tid, så kan man sige, at de bestemt har været 

under indflydelse fra Grundtvig, og at der i visse kredse nok er en vis modstand mod 

teknologien15.  

 

Jeg mener, at traditionen fra Grundtvig med den dialogiske form for undervisning netop 

har været en force i forhold til netuddannelse på pædagogseminariet. Man er vant til 

undervisning, hvor man stiller spørgsmål til det, læreren siger, og hvor man diskuterer 

problematikker med hinanden.  Projektarbejde/ gruppearbejde, hvor alle byder ind med 

læreren som vejleder, er en vigtig grundpille i pædagoguddannelse. Man kan ikke 

forestille sig en undervisningsform på seminariet som rene forelæsninger, men snarere 

det, som bl.a. Etienne Wenger taler om – nemlig praksisfælleskaber16, hvor man sammen 

konstruerer viden17. 

 

Wenger18 opstiller tre dimensioner af relationer, som han mener tilsammen konstituerer 

et praksisfælleskab:  

 

 Gensidigt engagement og forpligtelse i det fælles projekt og i hinanden (Mutual 
Engagement)  

 

 Fælles overordnet mål og fælles virksomhed for at nå det (Joint Enterprise)  
 

 Fælles repertoire (Shared Repertoire)  

                                                      
15Jeg har mødt lærere fra pædagogseminarier, der indtil for ganske nylig i ramme alvor ikke ville tillægge IKT nogen særlig plads i den 
pædagogiske verden. 
16 Netbaseret kollabarativ læring, Annelise Agertoft mfl. 2003:52  
17wikipedia – er godt eksempel på det. Det er et fælles leksikon på nettet, hvor alle bidrager med viden. Alle kan rette og skrive i den.  
18Deltager i netbaseret læring, Annelise Agertoft et al. 2003:16  
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Hvis man sætter Wengers model op i forhold til et nethold på Dannerseminariet, så kan 

man sige, at der findes et gensidigt engagement og en forpligtelse i det fælles og i forhold 

til hinanden (Mutual Engagement). Deltagerne, både lærere og studerende, har mulighed 

for at kunne interagere med hinanden. De har et medie for at gøre det, nettet (og de 

fysiske indkald) og der foregår rent faktisk en interaktion. Det afgørende er ikke, om 

denne interaktion er faglig eller social. De er, ifølge Wenger, lige vigtige for et 

praksisfælleskab.19  

 

Den næste dimension handler om, at praksisfælleskabet20 skal have et fælles overordnet 

mål (Joint Enterprise), som deltagerne arbejder hen imod. For en gruppe på et nethold vil 

det kunne være at lave de enkelte modulopgaver. Opgaverne bliver løst i en åben dialog, 

som alle i princippet kan følge med i. 

 

                                                      
19 I starten af vores netforløb var de studerende meget opmærksomme på, hvor folk skrev hvad, men efterhånden har man vænnet sig 
til, at folk skriver lidt ”hulter til bulter” – det gør tilsyneladende ikke så meget, at folk skriver en blanding af privat smalltalk og faglige 
oplæg sammen. Desuden har vi fået flere rum, hvor man kan lægge forskellige ting, som fx jokes, hvilket er meget brugt af de 
studerende. 
20 Jeg mener, man må skelne mellem forskellige typer af praksisfællesskaber inden for det enkelte praksisfællesskab. Man kan sige, at 
der er et praksisfællesskab, der omhandler hele seminariet, fx det der foregår på opslagtavlen, så kan der være det enkelte nethold, så 
kan der være en fagkonference, og endelig kan man tale om det, der foregår i de enkelte grupperum.  
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Den sidste dimension i et praksisfælleskab er kendetegnet ved at have et fælles 

repertoire (Shared Repertoire). Det er både de erfaringer, den enkelte bidrager med til 

gruppen, og de forskellige fællesoplevelser gruppen får sammen. Det handler både om 

den kultur – det sprog, koder, symboler og så videre man udvikler sammen, og de 

konkrete projekter, som fx en modulopgave man frembringer i fællesskab21.  

 

Ud over at interagere med hinanden, hvor man konkret og synligt opbygger viden 

sammen som ved en modulopgave, er en af de store forskelle mellem almindelig 

undervisning og netundervisning muligheden for så at sige at kikke med hos sidemanden. 

Det er faktisk noget, vi opfodrer vores studerende til at gøre. Det betyder, at alle 

afleverede opgaver er tilgængelige for de andre på holdet, og at der undervejs i 

processen er mulighed for at se med i de andres grupperum. Vi opfordrer dem til at se, 

hvad de andre laver, se hvilke svar de andre får fra læreren og se hvordan andre bygger 

deres opgaver op. Dét, der før foregik som en sag mellem læreren og den enkelte 

(gruppe), foregår nu i fuld offentlighed.   

 

En meget vigtig dimension i netuddannelsen er den arkivfunktion, de studerende og 

lærerne i fællesskab opbygger gennem et uddannelses-forløb. Alt hvad der bliver skrevet, 

alle indlæg, alle artikler etc. der bliver lagt ud, bliver gemt i et arkiv, så de studerende (og 

lærerne) kan hente materialet frem igen. Gennem studiet opbygger de et kæmpe 

”noteapparat”, som de bl.a. benytter sig af, når de skal til de afsluttende eksamener, men 

også efter de er blevet færdige som pædagoger, har de denne mulighed.  

 

På Dannerseminariet har de studerende mulighed for at blive på FC, efter de er 

færdiguddannet. Det betyder bl.a., at de kan bevare kontakten til hinanden og seminariet 

via nettet, efter de er stoppet. Flere hold udveksler viden om litteratur og arbejdsforhold, 

efter de er færdige på seminariet22.  

  

                                                      
21Igen mener jeg, at man som i noten ovenover kan tale om forskellige typer af fælles repertoire – altså fx forskellen mellem det store 
fælles som fx opslagstavlen og de enkelte grupperum  
22 I forbindelse med min lektoransøgning lavede jeg forespørgsel hos vores første nethold og flere af dem går stadig ind og henter 
undervisningsmateriale fra deres konferencer her flere år efter de er stoppet.  
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1.3 Fremtiden 
 

Der er sket meget, siden vi startede med at undervise på nettet for 5 år siden. Det har 

været nogle spændende og turbulente år. Ikke bare optog vi over 100 netstuderende det 

første år, vi skiftede også mellem tre forskellige tekniske platforme23.  

 

I dag har vi over 200 netstuderende, dvs. godt halvdelen af alle vores studerende læser 

via nettet. Vi har p.t. studerende fra Sjælland, Lolland-Falster, Jylland og Norge. Vi har 

desuden to hold på Færøerne og to på Grønland. Knap 10 hold har nu dimitteret på nettet 

fra Dannerseminariet, og foreløbig er det gået dem rigtig godt ved de afsluttende 

eksamener. Der tegner sig et billede af, at de får et højere gennemsnit end vores 

”almindelige” studerende. 

 

Som det ser ud nu, er det i høj grad den almindelige uddannelse på Dannerseminariet, der 

bliver forandret i kraft af påvirkningen fra netuddannelsen. Alle studerende er kommet på 

FC; der er som omtalt en fælles opslagstavle med et aktivt virtuelt studieliv, der er 

konferencer til alle hold, der bliver oprettet steder, hvor de ordinære studerende lægger 

deres skriftlige opgaver (så de andre også kan se dem), og flere studiegruppelærere er 

begyndt at oprette konferencer til de enkelte moduler. Måske vil nogle af de erfaringer, 

man gør sig der, en dag vende tilbage som en viden der vil forandre netuddannelsen.  

 

Selvom de studerende i høj lærer af hinanden på nettet, laver gruppearbejde og opbygger 

fællesskaber etc. (jf. Wenger), så er funktionen som studiegruppelærer, ikke blevet 

overflødig. Tværtimod er den måske blevet vigtigere med netuddannelsen. Der skal være 

en, der er forpligtiget til at holde ”skærmen” varm. En der svarer, når de studerende 

sidder alene ved computeren og kæmper med et problem af faglig eller personlig 

karakter. Så den personlige kontakt mellem læreren og den enkelte studerende er ikke 

blevet mindre vigtigt med netuddannelse, hvilket var noget af det, man frygtede, da den 

blev etableret.  

                                                      
23På Dannerseminariet brugte man desuden Lotus Notes  
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Journalisten, som blev omtalt i indledningen, er ikke den eneste, der måske ikke helt har 

forstået, hvad netuddannelse gik ud på. I begyndelsen var der eksempelvis også en 

skepsis blandt nogle praktiksteder, og vores netstuderende blev mødt med et vist 

forbehold. Man kan jo ikke blive en ”rigtig” pædagog ved at sidde bag en skærm, var en 

holdning de blev mødt med.  

 

Men netuddannelsen er i sin vorden, og meget vil forandre sig. Den teknologiske udvikling 

tager tigerspring i disse år – og med den forandres læringslandskabets muligheder. Jeg 

har i en periode mødtes med de studerende i det virtuelle land: Second Life24.  

Fig.2 – Second Life 

 

En af de studerende havde oprettet en Cafe Danner derinde. Foreløbig er det ikke blevet 

til så meget undervisning på Second Life, men måske snarere en fælles opdagelsesrejse. 

Men hvem ved – netuddannelsen har en gang for alle rykket ved forestillingen om, 

                                                      
24 Se figur 2  
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hvordan man kan blive uddannet til pædagog. Jeg er ikke i tvivl om, at de studerende vi 

uddanner på nettet, bliver dygtige pædagoger, og på denne måde vil de også møde 

teknologien og de børn og unge der bruger den, på en mere kvalificeret og nysgerrig 

måde end tidligere.  
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3. Nettet som refleksionsarena 
Af Stine Bauer Jørgensen 
 

1. Indledning  
 
”Jeg tænker på den måde, som det er, når man er netstuderende, så er det noget med at 

læse og reflektere over, det man har læst – så man reflekterer meget – og så kommer man 

med sine tanker om det. Men de er, det er måske mere overvejet, end hvis man bare 

snakker, ikke? Også fordi vi skal skrive noget ik. Så man skal overveje et eller andet, ikke! 

Og når der så kommer den der ping pong, hvor der kommer spørgsmål tilbage ”så hvorfor 

det, eller hvordan det?” eller uddybende, eller vi har en diskussion, så begynder der jo at 

ske rigtig meget mere.” (netstuderende på andet år) 

 
Artiklen tager afsæt i min erfaring med pædagogik og KOL undervisning på nettet og 

diskuterer særligt, hvordan den net baserede undervisning understøtter den studerendes 

refleksion, som er en vigtig grundpille i et professionelt virke. Hvor jeg særligt 

sandsynliggør vigtigheden af, at man som underviser støtter op om en stor grad af 

deltagelse fra de studerende, når det gælder dialogen på nettet25.  

 

Mit sigte er at tydeliggøre nødvendige didaktiske overvejelser, som er særligt gældende 

for undervisning af meritstuderende på nettet. Hvad virker, og hvad virker ikke, og hvilke 

parametre er udslagsgivende for, om det virker eller ikke virker? Mine overvejelser 

udspringer af, de studerendes erfaringer26 med at være på nettet, i relation til de 

erfaringer jeg har gjort mig. For hvilke erfaringer er det, de studerende har med at være 

studerende på nettet? Hvornår oplever de at en undervisning virker og ikke virker? 

På denne måde inddrages de studerendes deltagerforudsætninger og erfaringer med at 

være meritstuderende på nettet, som en vigtig bestanddel i mine overvejelser 

vedrørende undervisning på nettet.  

                                                      
25 I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at mine overvejelser langt fra skal forstås som universelt gældende for samtlige 
studerende. Min erfaring er, at nogle studerende ikke nødvendigvis har det samme behov for at deltage i dialogen. I hvert fald er det 
flere gange sket at studerende har klaret sig over middel til eksamener trods en begrænset deltagelse igennem hele studiet.   
26 Grundlag for de studerendes udsagn er et gruppeinterview, jeg har lavet med 6 studerende der var  ved slutningen af deres andet år. 
Interviewet er gennemført i maj måned 2008.  
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Mine didaktiske overvejelser kredser for det første om nettet som læringsrum for 

udvikling af professionel ekspertise. For det andet om det asynkrone og synkrones værdi 

for de studerendes deltagelse og læring.  

2.1 Udvikling af professionel ekspertise på nettet!   
 

Man kan, som studerende på Dannerseminariet, vælge at tage sin uddannelse på nettet, 

og her er det vigtigt at tage højde for, at det netop er et valg, som den studerende tager, 

men at samme valg dog begrundes vidt forskelligt. Det generelle indtryk fra mine 

interviews er, at formen er valgt, fordi det er en fleksibel uddannelsesform, med 

mulighed for at deltage når det passer den studerende. Både i relation til hvornår man 

kan deltage i dialog på nettet, og i forhold til at man i ugens løb ikke skal være et bestemt 

sted på et bestemt tidspunkt. Der var enighed om, at uddannelsesformen også var valgt, 

grundet ønske om at studere med jævnaldrende der er på nogenlunde samme stadie i 

deres liv, f.eks. med en etableret familie. Én begrunder særligt valget med visheden om, 

hvor svært det ville være, at skulle bænkes rent fysisk i tre år. Nogle begrunder endda 

deres valg med, at det kun var muligt at tage en uddannelse på denne måde.  

 

Det som de studerende forventer, er altså en udpræget grad af fleksibilitet i deres 

uddannelse, således at de kan fortsætte med at arbejde og virke i det stadie af deres liv, 

som de befinder sig i. Men hvad er det så for en uddannelsesform der reelt møder de 

studerende? Hvad er det man som uddannelsesudbyder og her som underviser skal være 

særlig opmærksom på, for at støtte op om og udvikle et læringsrum for den 

netstuderendes udvikling af professionel ekspertise? 

 

Som i den traditionelle undervisningsform er det grundlæggende forhold, som udspiller 

sig mellem underviser og studerende – selve læringsrelationen der drejer sig om, hvorvidt 

man overhovedet kan undervise nogen i at udøve pædagogik i praksis – i høj grad også til 

stede, men den reaktualiseres i netuddannelsen, hvor de argumenter, som opstilles som 

forsvar for den traditionelle undervisning, sættes i et nyt og andet lys. Peter Ø. Andersen 
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skriver i forbindelse med, hvordan det menneskelige og det relationelle kan læres i 

uddannelsessammenhænge, at  

 

”... man kan tale om, at det menneskelige og det relationelle ikke placeres som det mest 

centrale, men at det faglige indhold skal tænkes samtidigt med (og måske endog sammen 

med) det menneskelige og relationelle” (Andersen i Tuft og Aabro, 2008:54).  

 

Det er således den faglige formidling og dets indhold, der har forrang i uddannelse, men 

ikke løsrevet fra den studerendes oplevede relation med mennesket i praksis. Dette 

gælder al undervisning, hvor jeg her reflekterer over, hvordan det relationelle og 

menneskelige kan læres i den netbaserede uddannelsesform.  

 

I den dialog der foregår på nettet, bliver det særligt tydeligt, hvordan pædagogikkens 

teoretiske dimension har forrang, mens pædagogikkens ”hvordan” og intuitive 

handledimension har forrang i den pædagogiske praksis, som de meritstuderende 

befinder sig i under hele studiet. Sammen med de weekendindkald, hvor de studerende 

og underviserne er sammen til face-to-face undervisning, skabes det optimale læringsrum 

for pædagogisk refleksion, som er en vigtig forudsætning for at udvikle professionel 

ekspertise, hvilket, ifølge psykologen Donald A. Schön, netop udvikles ved praktikeres 

refleksion af teori og praksis. En kompetent praktiker besidder, ifølge Schön, professionel 

ekspertise, forstået som refleksion-i-handling og den spiller en central rolle i beskrivelsen 

af professionel kompetence (Schön 1987, i Illeris, 2000).  

 

Professionel ekspertise er den form for kompetence, som praktikere nogle gange udviser i 

konfliktfyldte, unikke og usikre situationer, og er en mere uigennemskuelig variant af de 

former for kompetence, som vi alle udviser i vores ageren i hverdagssituationer. Til begge 

kompetencer gælder, at de ikke afhænger af en persons evne til at beskrive, hvad vi ved, 

vi skal gøre, men at disse netop indeholder en tavs viden27 og normative bedømmelse i 

situationen (Schön 1987, i Illeris, 2000:255f). Udfordringen for praktikeren – her den 

                                                      
27 En viden der er tilegnet gennem praktisk handling, og som der ikke er sat ord eller begreber på. Ikke gjort eller ikke muligt.  
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pædagogstuderende - er netop at kunne reflektere denne hverdagslige 

handlekompetence i forhold til en teoretisk viden for at kunne udvise den mere 

uigennemskuelige variant af kompetence.  

 

At skabe en professionel pædagog, som netop kan gøre krav på ekstraordinær indsigt i 

forhold med stor menneskelig betydning (Schön 1987 i Illeris, 2000:262)  forudsætter, at 

refleksion-i-handling finder sted i en eller anden udstrækning. Det er denne 

ekstraordinære indsigt, uddannelsen skal bidrage med og være platform for at udvikle, og 

efter min mening lykkes det ganske godt i en netbaseret merituddannelse.  

 

For at kunne indfange, hvordan refleksion-i-handling understøttes i den netbaserede 

uddannelsesform, bruger jeg Schöns begreber om viden-i-handling, refleksion over 

handling samt refleksion-i-handling. Begreber der uddybes i næste afsnit.  

 

I bestræbelserne på at skabe det optimale læringsrum for pædagogisk refleksion, knytter 

der sig til netbaseret undervisning også en fortløbende forholden sig til graden af 

lærerstyring – herunder de studerendes indflydelse på form og indhold. I face-to-face 

undervisningen kan grad af lærerstyring tydeligst ses ved forholdet mellem læreroplæg og 

deltagerstyret gruppearbejde, mens det på nettet tydeliggøres ved de indlæg, som både 

underviser og studerende byder ind med. Det er disse indlæg, som kommunikerer 

indhold, men i høj grad også tilstedeværelse (Sorensen, 2002:68).  

 

I netbaseret undervisning, advarer professor ved Center for Interaktive Medier, Syddansk 

Universitet Lars Qvortrup mod, at netundervisningen tager sig ud som en form for virtuelt 

kateder. Et virtuelt kateder forstås som en platform, hvor der af underviser som af 

studerende forventes en undervisning i traditionel forstand med læreoplæg og spørgende 

studerende, hvor tankerne om deltagerstyring og underviseren som vejleder sættes i 

parentes.  
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Det kan være svært ikke at stræbe mod en form for virtuelt kateder, hvilket f.eks. ses af 

den del af netbaseret undervisning, der gør brug af såkaldte virtuelle forelæsninger, hvor 

underviseren laver en traditionel forelæsning. Denne oploades på nettet, og de 

studerende kan se og høre det uden at være fysisk til stede ved selve forelæsningen. 

Dette er ikke en uhensigtsmæssig brug af nettes muligheder, men hvis dette alene udgør 

det, som netbaseret undervisning kan, så er jeg enig med Lars Qvortrups bekymring om, 

at det i forbindelse med valg af f.eks. First Class FC28 som undervisning og 

konferencesystem nærmest kan svare til indførelsen af katedret.  

 

”Når først denne forhøjning med lærerens stol og pult står der, spiller den naturligvis en 

rolle for undervisningens tilrettelæggelse og for forholdet mellem lærer og elever. 

Katedret er en lille stump stivnet kommunikationsprocedure. Med indførelsen af nye 

undervisnings- og konference procedurer opfinder vi mange nye ”digitale katedre” Derfor 

er det vigtigt at fokusere på, hvilke lærings- og undervisningsprocedurer vi ønsker at 

understøtte, når vi indfører IT.” (Qvortrup, 2002:11)  

 

Det væsentlige er altså, at man, som underviser i sine didaktiske overvejelser, medtager 

undervisningssystemets (her FC) særlige muligheder og begrænsninger, og udfordringen 

tages her op i relation til, hvilke lærings- og undervisningsprocedurer jeg understøtter, 

som resultat af mine didaktiske overvejelser set i relation til de studerendes erfaring med 

at studere på nettet.  

 

Lektor, Ph.d. Elsebeth K. Sorensen taler ligeledes om, hvordan man som underviser skal 

orientere sig imod potentielle nye teknologiske muligheder, når disse kan opfylde 

specielle pædagogisk-didaktiske mål og delmål. Men vigtigst er i den sammenhæng, at 

underviseren har en bred skelen til såvel teknologi, organisation og pædagogik i et 

samspil med hinanden (Sorensen, 2002:75).  

 

                                                      
28

 First Class (FC) er det konferencesystem som bruges på Dannerseminariet. Se Henrik Tarp Vangs artikel 

for uddybning.  
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3. Et konstruktivistisk syn på læring  
 

Mit teoretiske afsæt for mine didaktiske overvejelser er, som tidligere skrevet, inspireret 

af Donald A. Schön og hans alternative praksis’ erkendelsesteori, som har et 

konstruktivistisk syn på læring. Man ser her den professionelle som havende: 

 

”(…)et særligt professionelt perspektiv på deres verden med en særlig måde hvorpå de 

konstruerer og opretholder denne verden som de ser den. Når praktikere reagerer på de 

ubestemte praksiszoner ved at føre en refleksiv dialog med indholdet i disse situationer 

genskaber de en del af deres praksisverden, og derved afdækkes de ellers tavse 

skabelsesprocesser der ligger bagved hele deres praksis” (Schön 1987 i Illeris, 2000:266)  

 

Her er det den professionelles erfaringsverden, der er i fokus, og Schöns begreber om 

viden-i-handling, refleksion over handling og refleksion-i-handling indfanger det særlige 

ved den professionelles mønstre for viden om - og refleksion over handling (Schön 1987, i 

Illeris, 2000). At indtage et konstruktivistisk syn på læring betyder også, at vægten lægges 

på den sociale og institutionelt strukturerede sammenhæng, der deles af praktikerne 

(Schön, i Illeris, 2000:263).  

 

Det er de praksiszoner, som Schön refererer til i citatet ovenfor. I denne artikel udgøres 

disse praksiszoner af den meritstuderendes arbejdsplads, hvor den refleksive dialog om 

indholdet i disse situationer, finder sted virtuelt som fysisk i den net-basserede 

uddannelsesform. Som meritstuderende er dialogen evigt mulig, og det er netop i denne, 

at der sker en fælles vidensproduktion, som jeg mener, er en vigtig forudsætning for, at 

kunne modarbejde risikoen for, at netundervisning blot bliver ”et digitalt kateder”, som i 

værste fald kan ende i den mere rationalistiske opfattelse af læring, som værende lig med 

overførsel af information fra en container til en anden (her fra underviser til studerende).  

 

Det er altså min antagelse, at det er den studerendes deltagelse i undervisningen og 

dialogen med undervisere og medstuderende, der særligt har betydning for, at den 

studerende lærer mest muligt. Gennem dialogen får den studerende oparbejdet stor 
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indsigt i dennes viden-i-handling, som er ”de former for know-how, som vi afslører i vores 

intelligente handlinger” (Schön 1987 i Illeris, 2000:257) Det er den åbenlyse fysiske 

handling, men også de interne operationer som f.eks. analyse af en situation. De er 

præget af stor grad af spontanitet og er ikke rationelle handlinger. Vores beskrivelser af 

den tavse viden, som indgår heri, er konstruktioner:  

 

”(…)de er altid en form for forsøg på at sætte en form for intelligens, der i udgangspunktet 

er tavs og spontan på en eksplicit symbolsk formel” (Schön 1987, i Illeris, 2000:257). 

  

Vores spontane viden-i-handling gør dog, at vi sædvanligvis klarer os gennem hverdagen, 

uden at vi skal ”tænke over det”, men nogle gange gør den ikke! Rutine kan føre til et 

ukendt resultat eller en fejl vil ikke korrigeres. Viden-i-handling er dynamisk, mens facts, 

procedurer, regler og teorier er statiske, og det som sker i uddannelsen er netop, at de 

studerende via dialogen på nettet får sat det dynamiske i spil med det statiske, og de 

oplever, at se det kendte resultat i et nyt perspektiv. De tvinges til det, kan ikke lade være 

– som de selv beskriver det.  

 

I alle tilfælde overraskes den studerende og kan forblive overrasket ved at skubbe det til 

side og være selektivt uopmærksomme på signaler, der udløser det. Eller denne kan 

reagere på det med refleksion, og anfægte den antagne struktur i dennes viden-i-

handling. De foretager en refleksion over handlingen eller måske endda en refleksion-i-

handling.  

 

Den studerende reflekterer i mindste fald over handlingen og tænker tilbage på, hvad 

denne har gjort for at vide, hvordan dennes viden-i-handling kan have bidraget til det 

uventede resultat. Enten efter forløbet i ro og mag eller under en pause midt i forløbet. 

Eller den studerende foretager en refleksion-i-handling, hvor den mere uigennemskuelige 

variant af kompetence udvises. Begge er forudsætningen for udvikling af professionel 

ekspertise.  
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3.1 Hvad er det lige, det der netundervisning? 

 
Vilkårene for netundervisning på Dannerseminariet er konferencesystemet First Class 

(FC), hvor der ligges op til asynkron deltagelse (jf. Henrik Tarp Vangs artikel for uddybning 

af FC). Her kan man som underviser og studerende i stor udstrækning selv bestemme, 

hvornår man ønsker at deltage i undervisningen på nettet. Min undervisning på nettet 

foregår overvejende som følger: 

  

Jeg laver et oplæg til diskussion på nettet, som I de fleste tilfælde består af mine 

overvejelser over pædagogikfagets bidrag til at forstå moduloverskriften29. Derefter stiller 

jeg forskellige spørgsmål op, som vi skal have undersøgt i diskussionen på nettet. Til sidst 

er der en oversigt over tekster og eller lydfiler, som de enten skal eller kan læse. Oftest er 

diskussionen begrænset til en eller flere uger, hvilket betyder, at jeg i denne periode 

regelmæssigt er inde i pædagogikkonferencen og kommentere på de studerendes indlæg. 

Det som oftest sker, er at en studerende laver et indlæg, der enten svarer på et eller flere 

af de spørgsmål, jeg har stillet i mit oplæg, og en dialog om teksten går i gang. Hvordan 

viden tilegnes og opbygges, som vægtig bestanddel i den studerendes viden-i-handling, 

illustreres af følgende to udsagn om det at være netstuderende:  

 

”Jeg tænker på den måde, som det er, når man er netstuderende, så er det noget med at 

læse og reflektere over, det man har læst – så man reflekterer meget – og så kommer man 

med sine tanker om det. Men de er, det er måske mere overvejet, end hvis man bare 

snakker ikke? Også fordi vi skal skrive noget, ik. Så man skal overveje et eller andet, ikke! 

Og når der så kommer den der ping pong, hvor der kommer spørgsmål tilbage ”så hvorfor 

det, eller hvordan det?” eller uddybende, eller vi har en diskussion, så begynder der jo at 

ske rigtig meget mere. Men det der med, at man læser noget og skal reflektere over det. 

Og også har en mulighed for at - vi læser jo meget mere, end vi skriver og kommenterer, 

men det ligger der jo alligevel som en viden, ikke? Så man tager måske det mest 

interessante, det man finder mest interessant, ikke? Man kan selv være med til og få 

                                                      
29 Dannerseminariets studieordning er inddelt i moduler med hver sin tematiske overskrift. F.eks. udvikling, læring og dannelse eller 
magt, etik og organisation.  
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indflydelse på, hvad der er interessant for en, fordi det er det, man kommenterer og 

skriver om.” (netstuderende på andet år) 

 

Og en anden studerende siger:  

 

”Eller også synes jeg tit det modsatte – det som man egentlig troede var uinteressant, 

eller som en eller anden kommer med en ny vinkel på. Hvor man så tænker, gud, eller 

sådan kan man også se det. Jeg synes også tit, når man har læst en tekst, så tænker man 

sådan lidt, nåh, men det her forstår jeg sådan her. Der er kun denne her måde at forstå 

det på. Så er der en af jer andre, der kommer med et indlæg, hvor man tænker: Det har 

jeg slet ikke set. Det har jeg slet ikke set det komme. Det er jo helt fantastisk, nu åbner det 

jo lige pludseligt en hel masse, ikke? Også fordi jeg synes, at når man tænker over tingene, 

så går man lige et spadestik dybere, end når man kun snakker om det. Hvor, at når jeg så 

synes, at når vi så skriver, så er vi jo nødt til at tænke lige lidt mere, end vi bare lige skal, 

når vi fortæller om det. Jeg synes, det giver en anden grundviden.” (netstuderende på 

andet år) 

 

Det sker også, at en studerende kommer med en anden slags indlæg, som f.eks. forholder 

sig til en oplevelse i praksis. Denne oplevelse i praksis bruges ofte som en slags case, som 

bliver afsæt for at forstå teorien, hvor teorien tydeligt udgør den specifikke viden, som 

kan bruges i handlingen.   

 

”Man får jo italesat noget af den der tavse viden, man går rundt med, men det er ikke kun 

italesat, fordi det bliver jo netop skrevet ned, ikke? (ja) så øhh, det er også netop det der 

med, at når ja, det der er jo nærmest lige meget. Lige pludseligt så får det bare ny værdi.” 

(netstuderende på andet år) 

 

Hun taler her - som det ofte er tilfældet med indlæggene – ud fra egen oplevet praksis på 

sin arbejdsplads, og det ses tydeligt, at der må foregår en refleksion over handling, når 

hun siger, at den tavse viden italesættes. Men i dialogen på nettet sker også en refleksion 

over samme handling, da det også skrives ned, og derigennem kan det få ny værdi.  
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I det skrevne indlæg og i dialogen sker der noget vigtigt for den studerendes måde at 

forholde sig til praksis på. Praksisoplevelsen holdes ud i strakt arm, den kan ses på af 

andre, og dermed bliver den mulig at gøre noget ved. Der sker det, som Schön mener, er 

med til at oparbejde en professionel ekspertise - nemlig refleksion over den beskrivelse, 

som den studerende har lavet over egen refleksion-i-handling (Schön 1987 i Illeris, 

2000:262). Om den refleksion-i-handling der sker, beskriver en studerende: 

 

”Fordi det jeg har læst om aftenen, det er i mine tanker, når jeg sidder sammen med 

brugerne, og jeg har det sådan. Hvor er det egentlig skægt, at lige præcis det jeg læser om 

i det modul, det er det hele verden drejer sig om, eller det mine tanker er i forhold til 

brugerne, når jeg læser om det samtidigt, altså jeg får virkelig en øjenåbner. Hele tiden og 

bliver interesseret i at prøve nogen ting, så er det nu også rigtigt? Eller hvad sker der, hvis 

man gør sådan og observerer – har et bestemt fokus på nogle bestemte ting, ik? Så det er 

hele tiden noget med teori og så praksis sammen. Inde i mit hoved, men ikke i forhold til 

mine kollegaer (netstuderende på andet år). 

 

Videre om omsætning af teori/praksis, siger hun:  

 

”Og det går begge veje, ikke? (de andre siger ja) – altså det er både, hvis man sidder og 

læser noget teori om aftenen, så sidder man – det var ligesom i dag. Der gjorde den og 

den det. Altså det er hele tiden en kobling.” (netstuderende på andet år). 

 

En anden studerende tilføjer:  

 

”Men jeg synes også man bruger det (teori refleksionen i praksis (red.)) hele tiden – hele 

tiden. Jeg tror faktisk man bruger det mere end hvis man havde gået her 8 timer om 

dagen fordi man også får det brugt rigtigt på arbejdet.” (netstuderende på andet år) 

 

Netop i disse situationer sker det, som Peter Ø. Andersen mener, skal være til stede, når 

det menneskelige og relationelle skal læres, nemlig en sammentænkning af teori og 
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praksis, som giver en refleksion over opdragelse i et praktisk og teoretisk perspektiv 

(Andersen i Tuft og Aabro, 2008:54f). Det er selvfølgelig også muligt i almindelige 

undervisningssammenhænge, men det gode ved nettet er, at der altid er mulighed for at 

ytre sig om praksisoplevelser og at få respons på problematikker, man måtte opleve i sit 

arbejde.  

3.2 Det asynkrone og fleksible  
 

Kendetegnende for netundervisning er som tidligere nævnt FC, hvor den form som jeg har 

beskrevet ovenfor ligger op til asynkron deltagelse. Altså en form, hvor man som 

underviser og studerende i stor udstrækning selv kan bestemme, hvornår man ønsker at 

deltage i undervisningen på nettet. Når jeg skriver i stor udstrækning, mener jeg, udover 

studieordningsmæssige rammer også min rammesætning for, hvornår jeg kan deltage i de 

diskussioner, jeg lægger op til i pædagogikundervisningen30. Det er væsentligt for mig at 

kunne tilrettelægge min tid på nettet, hvilket betyder, at jeg melder ud til de studerende, 

at der i bestemte uger vil være aktivitet i pædagogikkonferencen. På samme tid skal jeg 

dog også tage højde for, at de studerende skal have fleksibel adgang til nettet.  

Således skal vi som undervisere passe på, at vi ikke planlægger et moduls aktivitet ned til 

mindste detalje. Det bryder med den asynkrone tænkning, som jo særligt er det, som har 

tiltrukket de studerende til netuddannelsen. En studerende udrykker det således:  

 

”Jeg synes også, det var rigtig godt med den lektiebog (aktivitetsoversigten, jeg har nævnt 

ovenfor (red.)) lige indtil, at det blev sådan, at nogle af de der rigtigt lidt tunge fag (...) de 

lå i de første to uger af modulet, og det vil sige den der mulighed for netop selv og kunne 

disponere over ens tid – den gik lidt fløjten. Fordi, i den første uge, så skulle jeg altså nå 

pædagogik, og i den anden uge så skulle jeg altså nå socialfag. Og det var jo lige præcis 

derfor, jeg havde valgt netstudiet. Jeg ville egentlig bare, at jeg indenfor de 5 uger bare 

have skullet svare på alt. Så derfor blev det nogen gange lige lidt for meget, og derfor 

                                                      
30 Som underviser på op til 10 forskellige hold (ordinær som net) har det været en nødvendighed at give den asynkrone form en form 
for tilpasset synkronitet. Hvilket afhjælper at ens opmærksomhed mod nettet ikke bliver lig med en konstant forholden sig til samtlige 
fagkonferencer, man er en del af.   
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bliver det søndag aften sent, at man får det skrevet, fordi man er jo på arbejde hele ugen 

ikke?” (netstuderende på andet år). 

 
Her bliver det netop tydeligt, hvordan hendes valg af netuddannelse som særlig 

uddannelsesform, spiller ind på hendes tilgang til at deltage på nettet. Hun har valgt 

netstudiet på grund af fleksibiliteten, og de øvrige studerende var enige. Dog var der 

nuancer i forståelsen af, hvad fleksibilitet indebærer. Generelt var indtrykket, at 

lektiebogen fungerer som retningsgivende for aktivitet i konferencerne, men om den 

modvirker fleksibiliteten, var til diskussion i gruppen. Det afhang i høj grad af den 

enkeltes måde at gå til diskussionerne på.  

 

Deres forskellige svar på mit spørgsmål om, hvornår undervisning på nettet fungerer, 

illustrerer en delt oplevelse i gruppen. Nogle synes bedst om de fagkonferencer, hvor 

dialogen er langvarig med mange tekster, som man kan vælge imellem, hvor underviseren 

er hurtig med kommentarer, tilmed utrættelig i sin kommentering. Her kan 

diskussionerne komme ud af flere tangenter, hvorfor der foregår mange diskussioner på 

samme tid, og der er mulighed for at vælge de mest interessante diskussioner til. Flere er 

vilde med denne form, mens nogle mener, det er svært at skabe et overblik og dermed at 

vælge til og fra. I den anden grøft ligger de fagkonferencer, hvor oplæggene er for 

lukkede ved at ligge op til bestemte svar. Dette bevirker, at indlæggende får en 

referatlignende karakter, hvilket de alle mente var uhensigtsmæssigt. Indlæggene 

kommer til at ligne hinanden og får karakter af en simpel refleksion over, den viden der er 

i teksterne. En sidste variant - som er den jeg tilstræber at forfølge - er den som 

balancerer de to yderpunkter ved at skabe en begrænset ramme for dialogen, videns- 

som tidsmæssigt. Hvor afsættet for dialogen er klart defineret, men der lægges op til 

besvarelser, hvor man kan gå ud af en eller flere tangenter. Således at der gives mulighed 

for at inddrage egen praksis så vidt det er muligt og ønskeligt med sigte på at kunne skabe 

bedst mulig arena for refleksion.  
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3.3 Synkron dialog – af stor værdi for at blive fortrolig med 
netstudiet. 
 

Således om værdien i den asynkrone dialog for at skabe arena for refleksion, men også 

den synkrone dialog i det virtuelle rum viser sig at have stor værdi. Særligt ét udsagn fra 

interviewet var interessant med hensyn til værdien af at skabe en synkron diskussion på 

et hold.  

 

Med synkron menes, at vi alle på holdet aftaler at være på nettet og måske chatten 

samtidig – man kan kalde det et ”Virtuelt netindkald”. På dette hold skete mødet i det 

første halvår, og det oplevedes af flere af de studerende, som havende betydning for at 

skabe en fortrolighed med nettet, netop fordi denne dialogform kræver, at der 

responderes hurtigt, hvilket giver kortere tid til at veje ordene:  

 

”Det (praktikindkald på nettet) var faktisk ret hårdt, men også ret sjovt. Så det kunne man 

godt gøre, fordi nu er vi jo blevet meget bedre til det (en anden studerende: det var super 

sejt) (...). Men den (praktiknetindkaldet (red.)) var god, fordi der blev vi kastet ud i noget. 

Nu skal vi sidde her, og vi skal være hurtige til at skrive noget. Og det var ret meget i 

starten (af uddannelsen (red.)), og jeg tror egentlig, at efter sådan en dag, så var man 

blevet lidt mere modig, ikke? Og nu ville det være helt anderledes, for nu ville det jo altså, 

nu er vi modige (griner), så nu ville det give os noget. Altså vi ville næsten være i samme 

rum.” (netstuderende på andet år) 

 
”Altså vi ville næsten være i samme rum” siger den studerende, modsat dengang, hvor 

man ikke var så modig og hurtig på tasterne. Man kan sige, at den første tid med dialog på 

nettet er særlig med hensyn til, hvornår de oplever sig som fortrolige og trygge ved at 

deltage. For nogle i denne gruppe betød det virtuelle og intense møde en form for 

overgang fra novice til mere øvet, mens andre først for nylig er blevet rigtig fortrolige 

med mediet. Nogle oplever sågar, at de endnu ikke helt har forladt novicestadiet endnu. 

Netop dette aspekt er vigtigt at tage med i sine overvejelser i den første tid, hvor man 

underviser et hold på nettet. De studerende har endnu ikke skabt et fortroligt kendskab 



39 

 

til hinanden, grundet den korte tid de har haft sammen på et eller flere 

weekendnetindkald, hvorfor perioden for usikkerhed og oplevelsen af at være ny 

forlænges, i forhold til de ordinære studerende der ser hinanden hver dag i de første 

uger. Et vilkår der kan virke meget stærkt på den enkeltes mod til deltagelse i dialogen på 

nettet. En studerendes refleksion over det første indlæg som grænseoverskridende, 

illustrerer dette på bedste vis. 

  

”Jeg gik for ikke ret lang tid siden ind på den allerførste ting, jeg sendte af sted, jeg kan 

godt huske, hvordan det var – hvor grænseoverskridende det var, at skulle sende noget af 

sted. Altså jeg var – ligesom nu hvor vi har det sådan med en eksamensopgave. Sådan var 

det allerførste indlæg. Og hvor at nu – sådan har man det jo slet ikke med indlæg mere, nu 

er det jo sådan, at det er helt naturligt, at man skriver indlæg” (netstuderende på andet 

år). 

 

I dag er de i gruppen enige om, at det - trods den overvejende asynkrone brug af det 

virtuelle klasserum - netop er som at være i samme rum. En oplevelse, der dog også i høj 

grad skyldes det fysiske møde, de har med hinanden ca. hver femte weekend på det 

såkaldte netindkald31 på seminariet.  

 

De to nedenstående citater illustrerer, at den usikkerhed og mangel på mod der prægede 

den første tid som netstuderende er væk:  

 

”(…) og det er også sådan, at man behøver ikke engang, at se på hvem der har skrevet et 

indlæg. Man kan læse det, man kan høre det i tonen (grin i gruppen), hvem der har 

skrevet det – altså fordi alle har en tone ikke?  

 

og 

 

                                                      
31 Undervisningen finder sted på seminariet fredag aften og lørdag dag. 
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”man tænker ikke på det (indlægget red.) som et eller andet officielt (...)”(netstuderende 

på andet år) 

 

Af væsentlig værdi er altså netop at gøre sig overvejelser over en særlig introduktion til 

nettet som diskussionsforum, hvis muligheden for at skabe den bedst mulige arena for 

refleksion. Hvor eksemplet her er en synkron dialog hvor den studerendes tvinges til at 

beskrive deres oplevelser fra praktikken på nettet, uden den store tid til eftertanke som 

ellers præger det asynkrone rum.   

4. Konkluderende bemærkninger 
 

Mit afsæt for diskussionen har været netundervisning af meritstuderende, som under 

hele uddannelsen er en del af den pædagogiske praksis. Og måske netop derfor bliver 

netundervisning også andet og mere, end den blotte diskussion af pædagogiske teorier i 

relation til tænkt eller oplevet praksis fra praktikforløb. Altså en platform for formidling af 

den viden der skal til for at kunne handle med ekspertise i praksis. Så om end selve 

undervisningen på nettet kunne synes at tage form af blot et digitalt kateter, er det min 

påstand, at det langt fra er det der sker ved hensyntagen til de didaktiske overvejelser, jeg 

her har fremlagt.  

 

Det de meritstuderende lærer, læres både på nettet og i praksis, hvor det er en vekslen 

mellem de to, der giver et optimalt læringsrum. Nettet bliver en kontinuerlig platform for 

formidling af og dialog om den viden, der skal til for at kunne foretage en refleksion over 

handling med sigte på at udvikle kompetencer til at kunne foretage refleksion-i-handling.  

 

Således giver en netbaseret uddannelsesform den studerende bedre forudsætninger for 

at kunne foretage en refleksion-i-handling på baggrund af, at nettet særligt er kvalificeret 

til at reflektere over ens refleksion-i-handling. Dette, netop fordi den studerende 

udfordres til at give en god beskrivelse af den, og videre tvinges til at kunne reflektere 

over beskrivelsen.  

 



41 

 

De studerende henter inspiration og gode råd til problematikker, de står overfor, og her 

er det både praksis og teori, der leverer råstoffet. De studerende har med nettet en særlig 

mulighed for at kunne forfølge egne interesser, men bliver i lige så høj grad inspireret og 

pirret af andre perspektiver på det oplevede og læste, i en grad – vil jeg mene – som 

allerbedst er muligt på en netbaseret uddannelse. For her er tiden til eftertanke og 

fordybelse særligt mulig, med den tid og ro der kræves for at kunne reflektere over 

handling og oparbejde den nødvendige professionelle ekspertise, som kræves af 

pædagoger i dag.  
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4. Fjernundervisning på Dannerseminariet 
Af Anni Rander  
 

1. Indledning 
 
Denne artikel er blevet til på opfordring af Henrik Tarp Vang som en opfølgning på en 

undersøgelse, som vi lavede på Dannerseminariet i foråret 2008, af deres 

fjernundervisningsuddannelse. Vi vil i det følgende kort beskrive undersøgelsen og dens 

formål. Herefter vil vi give en karakteristik af de læringsrum, vi observerede i 

tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning i pædagoguddannelsen på seminariet. 

Til slut vil vi give en kort fremstilling af en række af de fund og indsigter omkring IT-

baseret fjernundervisning, som vi har gjort gennem vores undersøgelser. 

 

Undersøgelsen er blevet til, som et projekt i Brugercentret Design under 

kandidatuddannelsen ”Digital Kommunikation og Design” på IT-Universitetet i København 

– hvor vores interesse for fjernundervisning og teknologisk medieret læring tager afsæt i 

vores egen baggrund inden for undervisning og kommunikation. 

 

Vi fik fornemmelsen af, at der var noget ganske særligt på spil på Dannerseminariet. Dét 

der i særlig grad fangede vores interesse var, at seminariet ikke blot er ved at udvikle en 

uddannelse, men også en uddannelsesform. I bestræbelserne på at bruge de teknologiske 

muligheder forsøger Dannerseminariet at udvikle deres undervisnings- og studiepraksis. 

Det vakte vores nysgerrighed, at man uddanner pædagoger ved hjælp af 

fjernundervisning, når pædagogjobbet i så høj grad handler om menneskelige relationer, 

tilstedeværelse og kropslighed.  

 

Hvordan kan man f.eks. undervise i ”Musik og Værkstedsfag” i et virtuelt læringsrum og 

tilgodese den uformelle læring, der opstår i det fysiske samvær, hvor man lærer og 

inspireres af hinandens aktivitet. Dette rejste også nogle mere generelle faglige 

spørgsmål. Hvilke krav stiller det virtuelle læringsrum til undervisningens tilrettelæggelse, 

og hvordan kan man udvikle en undervisningspraksis, der passer til det? 
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For at belyse disse spørgsmål har vi – med baggrund i undersøgelser på Dannerseminariet 

sammenholdt med anden forskning inden for anvendt informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT) – givet en karakteristik af to forskellige læringsrum; 

tilstedeværelsesundervisning og virtuelt medieret fjernundervisning. Ud fra disse 

undersøgelser har vi udarbejdet nogle anbefalinger til inspiration i arbejdet med at 

udvikle en pædagogisk didaktisk praksis, der inddrager IKT som et redskab blandt andre.  

2. Undersøgelsen 
 

I vores undersøgelse valgte vi at fokusere på de praktiske og kreative/musiske fag, da det 

forekom os, at pædagogiske og didaktiske udfordringer med virtuelt medieret 

fjernundervisning er særligt tydelige i disse fag. Vi valgte derfor at undersøge praksis for 

to undervisere, der arbejder med hhv. billedkunst og musik. 

 

Vores dataindsamling er primært foregået gennem interviews med to undervisere og 

observation af deres undervisning. Vi har desuden talt med rektor Morten Smistrup, samt 

lektor Henrik Tarp Vang, som er initiativtager og ankermand i udviklingen af 

fjernundervisningsuddannelsen. Derudover har vi interviewet 5 studerende, og vi har 

observeret kommunikationen på FirstClass - den kommunikationsplatform som 

Dannerseminariet benytter. Endelig har vi haft adgang til diverse skriftlige materialer, 

såsom studieordningen for uddannelserne og eksempler på opgaveoplæg, som 

underviserne har produceret og benyttet i deres undervisningspraksis. 

 

På baggrund af interviewene udfærdigede vi storyboards over de observerede 

undervisningsforløb. Dernæst brugte vi dem til at foretage sammenlignende studier 

mellem face-to-face-undervisningen og den virtuelle undervisning for at finde frem til de 

karakteristika, som præger de to forskellige typer læringsrum. 
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3. Undervisningspraksis 
 

Den praksis, som vi observerede i fjernundervisningen i ”Musik og Værkstedsfag” på 

Dannerseminariet, har karakter af ”blended learning”. Det vil sige, at der i det enkelte 

undervisningsforløb veksles mellem tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. 

Tilstedeværelsesundervisningen foregår på Dannerseminariet – typisk til weekendindkald, 

der er placeret i starten og slutningen af et undervisningsforløb. Fjernundervisningen 

foregår over den elektroniske kommunikationsplatform FirstClass (FC), et 

konferencesystem med tilknyttet mail og chat. Derudover anvendes i nogle fag 

videokonferencer via Skype. 

 

Den virtuelle undervisning forløber typisk i fire tempi: a) underviser uploader en opgave, 

b) der kommunikeres om opgavens karakter og omfang, c) studerende afleverer et 

produkt enten ved upload eller ved præsentation på seminariet, og d) der gives respons 

på produktet. Onlinekommunikationen består således hovedsagligt i afklarende 

spørgsmål om den stillede opgave og upload af billeddokumentation af produktet. Ofte 

suppleres denne praksis med en præsentation af og refleksion over produktet ved 

tilstedeværelsesundervisning i fællesskab på holdet. 

3.1 De to læringsrum 
 

Med baggrund i vores undersøgelse kan vi give en karakteristik af de to læringsrum og 

deres didaktiske praksis:  

 Tilstedeværelsesundervisning 

 Tilstedeværelse og samtidighed 

 

De vigtigste karakteristika ved tilstedeværelsesundervisningen knytter sig til 

tilstedeværelse og samtidighed. Det vil sige, at underviser og studerende befinder sig i 

samme fysiske rum på samme tidspunkt. Vi har både via interviews og observationer 

erfaret, at det at være til stede i det samme fysiske rum, forpligtiger til tilstedeværelse i 

højere grad, end vi ser det i det virtuelle læringsrum. Baggrunden for dette er, at der sker 
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en høj grad af social udveksling i selve undervisningssituationen. At være i rum med andre 

mennesker betyder nemlig, som oftest, et krav på opmærksomhed individerne imellem.  

 

Vi har igennem vores undersøgelse også set, hvordan der fra underviserens perspektiv er 

større mulighed for at fastholde de studerendes opmærksomhed. Ligeledes giver 

samværet mellem underviser og studerende i tilstedeværelsesundervisningen mulighed 

for medlæring, dels i de studerendes socialisering og dels i opbygning af fagfællesskabet. 

De studerende lærer ved at se på, hvad andre gør, ved selv at afprøve og eksperimentere 

med denne nye tilegnede indsigt og ved at få kommentarer og feedback.  

 

Endvidere giver tilstedeværelsen underviser og studerende mulighed for at aflæse det 

non-verbale sprog, såsom toneleje og kropssprog. Disse ikke-verbale lag tilføjer 

informationer til den verbale kommunikation og øger muligheden for en mere nuanceret 

og ”rig” empatisk kommunikation og dermed bedre mulighed for at udvikle stærke 

relationer hurtigere (Preece, 2000). Underviserne i undersøgelsen giver udtryk for, 

hvorledes de bruger deres fysisk-kropslige tilstedeværelse som redskab i undervisningen. 

En af dem beskriver det således: 

 

”Jeg står her, går frem og tilbage, bruger øjenkontakt, bruger det kropslige(…). Jeg 

aflæser gruppen og ser, at det hér har betydning og tager det op.” 

 

Samtidigheden i undervisningen giver mulighed for, det man kan kalde moment-to-

moment-interaktion, hvor underviser og studerende kan tilpasse kommunikationen i 

øjeblikket. De får i kraft af deres fælles tilstedeværelse mulighed for at dele og forhandle 

deres individuelle forståelser af faglige problemstillinger igennem diskussionen.  Dette 

giver også underviseren en særlig mulighed for at fornemme de studerendes læreproces i 

situationen og at tilpasse undervisningen undervejs. Underviseren kan inddrage de 

emner, redskaber og metoder, han måtte finde nødvendigt for at styre undervisningen i 

den ønskede retning.  
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”I face-to-face spotter underviser øjeblikkelig, hvad der mangler, eller hvilken øvelse man 

kan bruge for at gøre det bedre.” (Citat fra underviser) 

 

I vores undersøgelse fortalte underviserne, at deres intuition bliver et værktøj til at 

fornemme den studerendes grad af fokusering og mentale tilstand, og om der er 

personlige motivationelle forhold, som kan hindre flowet i undervisningen. Ud fra denne 

vurdering kan underviser vejlede den studerende i retning af de ønskede mål. En 

underviser beskriver, hvordan det at udtrykke sig kreativt og kropsligt kan være sårbart 

for nogle studerende, der kan føle sig utrygge, når de skal udfolde sig over for holdet. I 

disse situationer giver den fysiske tilstedeværelse underviseren mulighed for at justere på 

kravene, og således opretholde et trygt læringsrum, hvor der er plads til alle. 

3.2 Kropslig og sanselig erfaring 
 

I tilstedeværelsesundervisningen i Musik og Billedkunst, lægger underviserne vægt på, at 

de studerende skal lære at være med materialet. Det vil sige, at undervisningen er 

tilrettelagt som en proces, hvor der eksperimenteres med forskellige materialer. Den 

studerende kan derigennem danne sig direkte erfaringer med, hvad der sker, når man 

f.eks. blander maling og madvarer sammen.  

 

Som vi observerede det, lægges der primært vægt på udvikling af kreative og æstetiske 

arbejdsprocesser. I musikfaget handler eksperimenterne om at få erfaringer med at bruge 

kroppen til at udtrykke sig med. Det kan eksempelvis være, at de studerende 

eksperimenterer med at bruge deres stemme til at lave forskellige lyde med, mens de 

bevæger sig rytmisk. I begge fagene billedkunst og musik er refleksion over de udførte 

eksperimenter en vigtig del af undervisningen, der knyttes an til deres pædagogiske 

praksis via samtale og fælles refleksion.  
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3.3 Virtuel undervisning 
 

De grundlæggende fordele ved virtuel medieret undervisning knytter sig til uafhængighed 

af tid og rum. Fordelene er indlysende. Det drejer sig om den fleksibilitet, det giver for 

den enkelte studerende og underviser i forhold til at læse og producere indlæg på 

tidspunkter og steder, der passer ham/hende. Der er desuden den fordel, at man i højere 

grad kan have kontrol med kommunikationen. Et indlæg kan skrives, gemmes og rettes 

igennem flere gange, inden det postes på en konference. Og man kan vente med at svare 

på et indlæg og få mere tid til at tænke over, hvilket svar man vil sende retur på 

konferencen. Dette kan øge graden af refleksion og præcision i formulering af faglige 

pointer.   

 

De postede indlæg i konferencen bliver gemt, så de kan genfindes og læses senere, og 

derved opbygges et arkiv, der dokumenterer de læringsforløb som de studerende har 

været igennem.  Dette arkiv har karakter af en fælles vidensbase, der afspejler den fælles 

konstruerede viden. Arkiveringen af posterne i konferencen betyder, at indlæg bliver 

bevaret for eftertiden. Den skriftlige kommunikation kan derfor opleves som mere 

forpligtende end mundtlig kommunikation, hvilket kan medføre større selvbevidsthed hos 

brugerne, når de poster et indlæg. Dette kan positivt betyde, at bidragydere stiller større 

krav til deres egne indlæg og kvaliteten derved stiger.  

 

Den skriftlige kommunikation i konferencerne stiller også krav til den sproglige 

udtryksform på grund af den lavere båndbredde. Det skyldes, at der skal arbejdes med at 

udvikle en kommunikationsform, som kan ”kompensere” for den ikke verbalsproglige del 

af kommunikationen, så som: mimik og gestik; udtryksformer der typisk angiver holdning 

til det der siges, eller forholdet til den der kommunikeres med. Det kan for nogle 

studerende virke hæmmende, fordi der nemt kan opstå uønskede misforståelser, og 

ydermere kan det virke grænseoverskridende at skulle udstille sig selv i al offentlighed og 

eventuelt risikere at udvise uvidenhed. 
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3.4 Distance og anonymitet 

 
Det virtuelle undervisningsrum skaber andre sociale strukturer, end dem der eksisterer i 

det fysiske rum. Det kan f.eks. være en fordel for studerende, der er mere stille eller 

generte, at deltage i undervisningen, når den er virtuelt medieret. Medieringen øger 

muligheden for at komme til orde og at turde ytre sig personligt. En underviser beskriver, 

hvordan brugen af videomediet giver muligheder for nogle studerende, der normalt 

holder sig tilbage i face-to-face-undervisningen, for at folde sig mere ud. Fordelen ved det 

mere private og intime arbejdsrum der opstår, når eleverne kan arbejde derhjemme og 

eksperimentere med mediet beskrives bl.a. sådan: 

 

”Man har en mere intim atmosfære her – tryghed … hvis man vælger at gøre det alene, så 

sidder man alene derhjemme, så kan man ligesom fyre mere af. … Her kan de være mere 

frie og vise sider af dem selv, som de ellers ikke viser eller får lov til at vise. Det gør, at den 

studerende kan åbne sig og meget hurtigere end ved face-to-face.” 

 

Brugen af mediet skaber altså både et intimt arbejdsrum, der gør det muligt at udfolde sig 

mere frit og personligt. En interessant observation vi kan gøre her er modsætningen 

mellem de to underviseres beskrivelser. En af underviserne beskriver således, at den 

tilstedeværelsesbaserede undervisning er bedst egnet til at eksperimentere med, 

hvorimod det af en anden underviser fremhæves, at der er mere tid til at eksperimentere, 

når han stiller opgaven virtuelt, fordi de studerende her har mere tid til at arbejde med 

opgaven. 

3.5 Læring og virtuelle fællesskaber 

 
Vi har set, at det generelt er vigtigt med etablering af et socialt og fagligt fællesskab. 

Studerendes udbytte af undervisningen er nemlig afhængig af det sociale og faglige 

fællesskab, der opbygges mellem studerende og undervisere. Det særlige ved 

fjernundervisning er, at fællesskaberne formidles i et virtuelt rum. Det virtuelle 

læringsrum skal konstrueres og opbygges i et fællesskab mellem brugerne med deres 

forskellige forudsætninger, men dette fællesskab opstår ikke af sig selv. Det er en proces, 
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der kræver de rette betingelser for at kunne opstå, og det skal plejes løbende for at bestå 

i længere tid.  

 

Den del af den netbaserede undervisning vi observerede på FC indeholdt overvejende 

kommunikation vedr. afklaring af praktiske spørgsmål og dokumentation af de løste 

obligatoriske opgaver. Vi så i mindre grad fagligt teoretiske emner udfoldet gennem mere 

langvarige og dybdegående diskussioner. En af de interviewede gav udtryk for følgende: 

 

”Der er en tendens til at lægge det der virkelig gælder i det fysiske møde; en tradition vi 

bringer med fra den traditionelle undervisning.”   

 

Dette viser, hvordan værdier i det personlige møde fra tilstedeværelsesundervisningens 

kultur og praksis påvirker, hvordan man bruger teknologien i en virtuel praksis. På denne 

baggrund mener vi derfor, at det er vigtigt, at man er opmærksom på at tilpasse og 

udvikle forestillinger og værdier fra den traditionelle undervisningspraksis til det virtuelle 

læringsrum, hvis man ønsker at udvikle en praksis, der benytter det virtuelle læringsrums 

muligheder for reflekterede diskussioner af faglige og teoretiske emner. Det er altså 

vigtigt, at man udfordrer den eksisterende kultur, og er – så at sige – modig nok til fx at 

lægge mere dybdegående faglige diskussioner ud i virtuelt regi. 

3.6 Etablering af et community 
 

Det er vigtigt, at der, især i forbindelse med opstarten af de studerendes uddannelse, 

fokuseres på etablering af det tekniske og sociale grundlag for læringsfællesskabet. Dette 

kan f.eks. gøres ved, at der i uddannelsens første modul foregår en målrettet og trinvis 

introduktion, der indebærer etablering af adgang til systemet, arbejde med motivation til 

deltagelse, online socialisering og praktiske erfaringer med udveksling af information.32 

En sådan form for introduktion kan blandt andet ske ved, at man tilrettelægger det første 

modul som et forløb, hvor de studerende introduceres til teknologierne. Dernæst kan de 

                                                      
32 Den trinvise introduktion stammer fra Gilly Salmons 5-trinsmodel fremstillet i et foredrag med Anita Monty fra KVL på IT-
Universitetet april 2008 
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studerende tilrettelægge en præsentation af dem selv, hvor de anvender forskellige af 

disse teknologier i præsentationen. 

 

Der bør arbejdes med at udvikle ”den sociale infrastruktur”, dvs. dét der forbinder 

deltagerne. Det er f.eks. fælles mål og værdier, som deles af deltagerne. Desuden skal der 

være et fokus for fællesskabet og kommunikationen. Det opnås bl.a. ved at have klare 

regler for, hvad der forventes i forhold til indhold, adfærd og kommunikation. Det er også 

vigtigt, at underviser støtter og animerer de studerendes deltagelse og engagement, 

sådan at der hele tiden er et vist antal deltagere, der bidrager med et vist antal indlæg i 

konferencen. På denne måde sikres det, at der er flow og liv i den virtuelle 

kommunikation og undervisning.  

 

Derudover er det betydningsfuldt, at der er en form for gensidighed i forhold til, hvad og 

hvor meget hver enkelt bidrager med på sitet. Der skal desuden udvikles en 

hensigtsmæssig omgangstone – en netikette (Rheingold, 2000:). Dette sikres ved, at der 

på sitet findes en klar politik for, hvordan der kommunikeres og om hvad. Derudover skal 

der være sanktionsmuligheder, overfor dem der overtræder reglerne (Preece, 2000:).  

 

Derudover nævner litteraturen, at et godt interface er af stor vigtighed for motivationen 

for at deltage i det virtuelle community (Ibid.). Dette vigtige element ligger dog udenfor 

vores undersøgelses fokus og vil derfor ikke blive behandlet her. Det skal dog nævnes, at 

vi i forbindelse med undersøgelsen er kommet til den opfattelse, at den platform 

Dannerseminariet benytter er designet på en måde, der giver en række uønskede effekter 

og begrænsninger på den virtuelle praksis.  

 

FirstClass fungerer som et arkiv, hvor kommunikationen primært foregår via posts i 

fortløbende historikker, der umiddelbart kan virke uoverskuelig. Dette medfører, at det 

kan være vanskeligt at overskue, hvilke nye indlæg der er relevante, og det kan være 

svært at finde tidligere indlæg og en del af den ellers meningsfulde vidensdeling kan gå 

tabt.  
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3.7 Moderatorrollen 
 

For at styrke det faglige og sociale netværk i undervisningen er det nødvendigt, at der er 

en moderator. En moderator varetager det overordnede ansvar for kommunikationen, at 

der holdes et fagligt fokus, og at der er et godt og konstruktivt debatklima, der indbyder 

til at deltage i konferencerne. Moderator samler op på indlæg og laver jævnligt resumé af 

den forgangne undervisning og kommunikation. Moderatoren flytter indlæg til de rette 

”tråde”, kategorier og konferencer, og han lukker diskussioner, der er gået i stå. 

Moderator følger op på de vigtigste debatindlæg og erkendelser, der er kommet frem i 

diskussionerne. 

4. Konklusion 
 

Vi er gennem vores undersøgelser og studier nået frem til en række indsigter omkring 

fjernundervisning, som kan være af interesse for undervisere og studerende, der 

praktiserer eller skal til at praktisere IKT-medieret fjernundervisning. 

   

Det forekommer måske elementært at pege på, at online- og 

tilstedeværelsesundervisning kan nogle forskellige ting, og at det derfor ikke giver mening 

at stille dem op overfor hinanden som et enten-eller valg af én af de to former.  

 

Den store udfordring og de store muligheder består i at finde en balance, der kombinerer 

de to læringsrum på en måde, der udnytter deres respektive forcer i en blended learning-

praksis, der fungerer godt i forhold til de faglige krav og det faglige indhold. Det virtuelle 

læringsrum kan således fungere både parallelt med, og supplerende i forhold til det 

fysiske. 

4.1 Undervisningsformen 
 

Vi har set en tendens til, at den virtuelle undervisning bliver produktorienteret. En sådan 

praksis gør, at det bliver vanskeligt at dele, reflektere over og give feedback på 

delresultater og valg i selve arbejdsprocessen. Hvis man fokuserer mere på at udnytte 



53 

 

fjernundervisningens muligheder for at dokumentere proces og refleksioner undervejs, 

bliver det muligt for underviser og medstuderende at få indsigt i den enkeltes 

arbejdsproces. Dermed bliver der mulighed for at reflektere over og kommunikere om de 

valg og strategier, som hver enkelt studerende benytter sig af.  

 

Der kan dog også være fordele ved at arbejde hen mod et produkt i undervisningen. De 

studerende får mulighed for at arbejde længere med opgaven hjemme, end hvis det 

skulle foregå i tilstedeværelsesundervisningen. F.eks. beskrev en underviser et forløb, 

hvor de studerende skulle lave en dukketeaterforestilling og dokumentere det ved hjælp 

af en video. Underviser fremhævede, at de studerende fik mulighed for at bruge meget 

tid på at eksperimentere og øve sig, fordi de kunne arbejde hjemme og på den måde nå 

længere ind i den skabende proces, end det er muligt i den begrænsede tid, der er til 

rådighed i undervisningen. Brugen af fx video kombineret med asynkroniciteten i det 

virtuelle læringsrum, betyder således en forøgelse af den tid de studerende kan arbejde 

kreativt med en opgave. 

 

Det virtuelle læringsrum stiller krav til studerende om større grad af selvstændighed og 

engagement, fordi den gensidige forpligtethed der ligger i den fysiske tilstedeværelse er 

mindre tydelig og udvikles langsommere online.  Underviser må derfor arbejde bevidst 

med at sikre de studerendes deltagelse og engagement (Wenger, 2004). Det stiller 

således et krav til undervisere i det virtuelle læringsrum om, at de skal redefinere deres 

rolle og måde at afvikle undervisning på.  

 

Vi opfatter det som en bevægelse fra rollen som ”lærer”, der er ansvarlig for den faglige 

aktivitet og indhold til en rolle som moderator, der er ansvarlig for kommunikationen og 

det faglige fokus og refleksionen. Moderation er en naturlig del af 

tilstedeværelsesundervisning i forbindelse med klasseundervisning og fælles diskussioner 

på holdet, men det er tilsyneladende ikke noget, som man spontant gør som virtuel 

underviser. Underviser må derfor bevidst arbejde med at påtage sig moderatorrollen i sin 
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virtuelle undervisningspraksis. Moderation er nødvendig for at skabe et virtuelt socialt 

miljø, der indbyder til deltagelse, og samtidig sikrer fagligt fokus og refleksion. 

4.2 Praksis og kultur 
 

Der er efter vores opfattelse et kæmpe potentiale i at udvikle og videreudvikle måder, 

hvorpå man benytter teknologiske muligheder til at udvikle et online community, som i 

højere grad er fagligt reflekterende. Vi er dog klar over, at det er ressourcekrævende at 

udvikle en ny praksis og nye metoder. Det er efter vores opfattelse derfor vigtigt, at 

underviser støtter og animerer de studerende til deltagelse og engagement. Det er det, 

hvis man skal opnå den nødvendige mængde engagement og deltagelse fra de 

studerende, som er essentiel for at udvikle det virtuelle community, hvori et virtuelt 

læringsrum kan folde sig ud.  

 

I forbindelse med at underviser skal udvikle sin undervisning i det virtuelle læringsrum, 

bliver det særligt vigtigt, at man sikrer udviklingen af en praksis og kultur, som 

understøtter det. Det bliver således vigtigt at sikre en formaliseret proces omkring 

udvikling af didaktik og undervisningsmetoder på undervisningsstedet, så det ikke alene 

bliver den enkelte undervisers ansvar at få den virtuelle undervisning til at fungere.  

 

Det er desuden væsentligt at udvikle de tekniske mediemæssige færdigheder, således at 

fundamentet for at udnytte de teknologiske muligheder, er på plads. Det er et nødvendigt 

grundlag for en praksis og kultur, der inddrager teknologien som naturligt redskab, hvor 

det er hensigtsmæssigt. Det kræver en særlig indsats at udvikle en praksis med synkrone 

medier som f.eks. chat og video. Det er ikke nok at stille dem til rådighed. De må 

inddrages som et bundet redskab i undervisningen, så det sikres, at der udvikles en 

praksis for brugen af dem.  

 

Endvidere er det vigtigt, at man har et passende supportnetværk til at understøtte 

udviklingen. Et sådant supportnetværk kan bestå dels gennem vidensdeling blandt 

undervisere, samt ved at man finder inspiration fra interne eller eksterne eksperter. 
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Vidensdeling og support mellem undervisere kunne evt. foregå i virtuelle fora med 

relevante temaer i forhold til metode og praksis fastlagt på forhånd eller ad hoc efter 

behov.  

5. Afrunding 
 

Denne artikel har forsøgt at give nogle bud på nogle af de egenskaber, som kendetegner 

det virtuelle læringsrum set i forhold til ’konventionel’ tilstedeværelsesundervisning. 

Endvidere har vi berørt en række af de faktorer, som er væsentlige, hvis man ønsker at 

opbygge virtuelle communities som en del af det virtuelle læringsrum. Endelig har vi budt 

ind på nogle af de anbefalinger, som vi kan videregive på baggrund af vores undersøgelse 

af praksis på et uddannelsessted, som allerede er i gang med virtuelt baseret læring. 

 

Vi vil gerne give en stor tak til de mennesker, som har gjort vores undersøgelse mulig. Det 

gælder først og fremmest de undervisere, som med en formidabel åbenhed gjorde os i 

stand til at få indsigt i og forstå deres praksis. En særlig tak også til Henrik Tarp Vang, 

Morten Smistrup, studerende og personale på Dannerseminariet, som til alle tider udviste 

imødekommenhed og var meget hjælpsomme over for os i alle aspekter af 

undersøgelsen. 
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5. Læring i undervisningen på en netbaseret uddannelse 
Af Ester Gregersen 
 

”Det var rigtig sjovt at se alle igen, og snakke face-to-face i stedet for igennem tekst.” 33. 

1. Læring i undervisningen på en netbaseret uddannelse. 
 

I denne artikel undersøges netundervisning og face-to-face (F2F) undervisning 34 på en 

netbaseret pædagoguddannelse. Det overvejes, hvad samspillet mellem F2F og 

netundervisning betyder for de studerendes muligheder for læring i undervisningen. 

Ligesom det undersøges, hvad en netbaseret uddannelse betyder for undervisernes 

tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Til slut i artiklen beskrives nye 

forventninger til underviseren i en uddannelse, hvor undervisningen er tilrettelagt, som et 

samspil mellem undervisning på nettet og F2F.  

1.2 Indledning 
 

I en kronik ”Fagre nye fjernundervisning ” beskriver Grevy (2003) mange fordele ved 

fjernundervisning af underviserstuderende: De lærer at bruge mediet integreret i en 

faglighed, de lærer at lære, de studerende udtrykker sig mere skriftligt, disciplinering i 

uddannelsen bliver en nødvendighed, samarbejde sker på en konstruktiv måde, der er 

mere dialogisk nærvær m.m.. Det opsummeres i kronikken til, at det er en effektiv måde 

at lære på. Samtidig understreges det i kronikken, at især ”(…)en tæt opfølgning og 

struktur er central” (Grevy, 2003). Der beskrives således også nye forventninger til 

underviseren, affødt af den nye måde at undervise på.  

2. Den gode underviser  
 

Målet med undervisningen på pædagoguddannelsen, har siden indførelsen af den fælles 

pædagoguddannelse i 1992, været de studerendes læring snarere end formidling af viden 

                                                      
33 ”Tað var ordeliga stuttligt at síggja allar aftur, og práta face-to-face ístaðin fyri gjøgnum tekst.” Citat fra et indlæg fra en færøsk 
studerende på hold V08, juni 2008   
34 F2F undervisning benyttes for nemheds skyld i artiklen til at karakterisere den undervisning, som foregår på nettet ved indkald på 
seminariet cirka hver 5. weekend. Der er i netuddannelsen til pædagog således tale om både netundervisning og F2F undervisning. 
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. Det at ”lære nogen noget” kan imidlertid ske på mange forskellige måder. Henrik Rander 

(2002) peger i en artikel fra Dansk Pædagogisk Tidsskrift på, at netundervisning er 

kendetegnet af kollaborativt, organiseret læring med tre karakteristika: 1. At gruppen i 

fællesskab konstruerer sin viden, 2. At gruppen arbejder med en gensidig forpligtelse og 

3. At den arbejder mod et fælles mål. De sidste to karakteristika er givet på forhånd af 

undervisningens indlejring i pædagoguddannelsen i Dannerseminariets særlige 

udformning. Forudsætningen om, at gruppen i fællesskab konstruerer sin viden, giver 

imidlertid særlige implikationer for undervisningens form og indhold, og dermed for 

underviserens didaktiske overvejelser.  

 

Den perfekte lærer besidder, ifølge professor Sven Erik Nordenbo35, følgende tre 

kompetencer: 1. Faglig kompetence, 2. Relationskompetence og 3. Ledelseskompetence. 

Ligesom det understreges, at disse kompetencer skal være synlige i undervisningen for 

både underviser og studerende, for at der er tale om god undervisning. De færreste 

pædagogseminarieundervisere er uddannet i, hvordan man underviser. Det vil sige, at 

man må formode, at de underviser med baggrund i erfaringer fra deres egen 

livshistorie36, ud fra en oplevelse af ”hvad der virker”, baseret på egen viden i et 

uformuleret samspil med den holdning til undervisningens form og indhold, som 

videregives i studieplaner, studieordninger, i kollegiale drøftelser m.m.37.  

 

For at kunne undersøge disse kompetencer og deres synlighed i undervisningen, vil jeg 

benytte nogle velkendte begreber nemlig: Faglighed, didaktik, klasserumsledelse og 

undervisningsdifferentiering 38. 

 

                                                      
35 Fugl, Marie: Forskere giver opskriften på den perfekte lærer, Asterisk nr. 41 juni-juli 2008. Interview på baggrund af  Sven Erik 
Nordenbo m. fl.’s: ”lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole”  et systematisk review. DPU 2008. Analyserne i artiklen af 
samspillet mellem læring og undervisning inspireres af  begreber og pointer  hentet fra teorier og undersøgelser  indenfor  både børne- 
og voksenområdet,  idet lærerens relation til  den enkelte studerende og til  holdet er forholdsvis uundersøgt i forbindelse med 
undervisningen på netuddannelser. 
36 At specielt livshistoriske erfaringer er væsentlige for, hvordan underviseren underviser og begrunder sin undervisning, underbygges i 
et interview med Andreas Rash-Christensen phd.: Kaare, Jan: mere praksis i underviseruddannelsen i folkeskolen nr. 30 /2007.  
37Tilegnelsen af undervisningskompetencer sker for pædagogseminarieundervisere, ansat efter 2000, i et adjunktforløb med 
efterfølgende ansøgning om lektorbedømmelse bla. I forhold til undervisningskompetence. I øvrigt henviser Gade (2008) også til 
lignende forudsætninger hos nyuddannede undervisere på trods af, at de har modtaget seminarieundervisning. 
38 Opdelingen er her hentet fra Rasmussen (2008).  Artiklen handler om lærerstuderendes læring af undervisningskompetencer, som 
læringen kommer til syne i praktiksamtaler i studietiden.     
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Jens Bjerg og Birgitte Elle 2007 henviser i artiklen ”Fortællinger om frihed i dansk 

opdragelse og undervisning” til en lignende måde at forholde sig til undervisningen på, 

nemlig Gerhard Peter Brammers 1838 opdeling af lærerens overvejelser i 

læregangen (vejen mod et valgt mål), læremidlerne (hjælpemidler til at nå målet), 

læreformen (metoden, hvordan underviseren meddeler eleverne lærestoffet) og 

underviseraanden, som er ”den herskende Tone ved Undervisningen og det indre liv, som 

fra Underviserens sjæl meddeler sig igen i Lærestoffet og Eleverne” (Brammer 1838:31, 

citeret fra Bjerg og Elle 2007:133).  

 

Som Bjerg og Elle også bemærker, er de tre første punkter forholdsvis let genkendelige i 

forhold til ovenstående fire begreber, mens ”underviseraanden” i min forståelse udvider 

begrebet klasserumsledelse fra at være et begreb, der rettes mod metoder til at styre og 

hhv. disciplinere holdet af studerende til også at omfatte forudsætningen for denne 

ledelse. Jeg vil med baggrund i disse overvejelser inddrage relationskompetence39 i min 

forståelse af begrebet klasserumsledelsen i min undersøgelse, idet relationskompetence 

bør indgå i lærerens kompetencer (jf. resultater fra Nordenbos undersøgelse, citeret 

ovenfor).  

3. Faglighed, didaktik, differentiering og klasserumsledelse i 
undervisningen 

 

3.1 Faglighed i uddannelsen og i undervisningen på 
pædagoguddannelsen. 
 

Pædagoguddannelsesbekendtgørelsen af 13.03.200740 inddrager begrebet fag i sin 

strukturering af uddannelsen, men gør det tydeligt, at der er tale om særlige 

                                                      
39

 ”Relasjonskompetanse. De narrative syntesene peker mot at lærerens positive sosialinteraksjon med elevene har bakgrunn i en 

sentral relasjonskompetanse som kan øke elevlæringen. Denne læreren utøver elevstøttende ledelse som fremmer elevaktivering og 
elevmotivering, som gir eleven mulighet til å oppøve selvstyre, og hvor det tas hensyn til forskjellige elevforutsetninger. Dette øker både 
det faglige læringsutbyttet i form av f.eks. større motivasjon og autonomi. Det gode forholdet mellom lærer og elev er basert på at 
læreren utøver respekt, toleranse, empati og interesse for elevene. Det gode forholdet mellom lærer og elev er basert på at læreren 
utøver respekt, toleranse, empati og interesse for elevene. Synet på elevene er preget av at alle har et potensial for å lære, som 
individuelt lærende.” Nordenbo m.fl.(2008):71. 
40 § 1. Den studerende skal gennem uddannelsen erhverve sig viden, indsigt og kompetencer til som pædagog at varetage de 
udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogarbejdet inden for et bredt arbejdsfelt samt erhverve sig 
grundlag for videreuddannelse. 
§ 3. Uddannelsens grundlæggende fag og faglige elementer har følgende omfang: 1) Pædagogik, svarende til 43 ECTS-point. 2) Dansk, 
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konstruktioner af fag, som i sig selv indeholder en på forhånd præciseret tværfaglighed. 

Det gælder såvel fagene: Individ, institution og samfund (IIS), Dansk, Kultur og 

kommunikation, Linjefag som værksted, Natur og teknik, men også faget Pædagogik, som 

i sig indeholder teori og metode fra Psykologi, Sociologi, Antropologi m.fl.41. 

Udgangspunktet for overvejelserne i artiklen er hovedsagelig undervisning i faget IIS, i 

nogle tilfælde kombineret med en studielærerfunktion i forhold til det pågældende hold. 

Der har i artiklen ikke været plads til at inddrage tilsvarende overvejelser angående 

vejledning i projektopgaver.  

3.2 Didaktik/ undervisningsovervejelser.  
 

Der er på Dannerseminariet en tradition for at undervise projekt- og problemorienteret. 

Undervisningen kan dermed siges at ligge i forlængelse af den reformpædagogiske 

tradition med vægt på dialogen i undervisningen, snarere end forelæsninger. Der lægges 

vægt på, at studerendes læring i vidt omfang etableres gennem en individuel og fælles 

undersøgelse af emner ud fra en undren, problemstillinger eller spørgsmål. Det vil ofte 

betyde, at man som underviser understreger, at forskellighed er mere karakteristisk for 

dannelse af viden end konsensus omkring den sande viden42. Underviseren har ansvaret 

for at vælge de relevante emner til undervisningen i forhold til fagets bredde og mål og i 

relation til pædagogisk arbejde.  

 

                                                                                                                                                                 
kultur og kommunikation, svarende til 28 ECTS-point. 3) Individ, institution og samfund, svarende til 18 ECTS-point. 4) Ét af følgende 
linjefag efter den studerendes valg, svarende til 30 ECTS-point: a) Sundhed, krop og bevægelse. b) Udtryk, musik og drama. c) 
Værksted, natur og teknik.  
§ 3. Stk. 3. Den studerende skal gennem de 3 obligatoriske fag, jf. stk. 1, nr. 1 – 3, opnå kompetence til at forstå og vurdere betingelser 
og vilkår for at udføre arbejde som pædagog. Fagene bidrager til at sætte den studerende i stand til at kunne analysere og vurdere 
muligheder og begrænsninger for pædagogisk arbejde og til at kunne gennemføre, formidle og begrunde den pædagogiske indsats. 
41 Pædagogik, jf. Bilag 1 1. Signalement: Faget bidrager til uddannelsens mål ved at tilvejebringe viden, indsigt og refleksion med 
henblik på og som del af pædagogisk arbejde og udvikling af den pædagogiske profession. I faget indgår aspekter af psykologisk, 
antropologisk, sociologisk, filosofisk samt sundhedsvidenskabelig teori og metode. Faget kvalificerer til pædagogisk arbejde med fokus 
på livskvalitet, handlemuligheder og demokratisk deltagelse. Pædagogik er uddannelsens centrale fag, som indgår i og forholder sig til 
uddannelsens øvrige fag og faglige elementer.   
42Det er væsentligt i pædagogisk tænkning baseret på erfaringer og forskellighed, at undervisning i andre kulturer – Dannerseminariet 
uddanner pædagoger via netuddannelse på Færøerne og Grønland – også afspejles i, at underviserne synliggør, og respekterer 
forskellige perspektiver på betingelser og kulturelle sammenhænge omkring de erfaringer, som ligger til grund for undervisningen. Det 
kan blandt andet ske ved at opmuntre studerende til at finde og introducere information og ressourcer, som forholder sig til deres 
egne kulturelle perspektiver og inddrage disse perspektiver i fagundervisningen og i projektopgaverne. Se også Korsgaard Sorensen, 
Elisabeth et. al. 2006: Promoting Collaborative Quality in eLearning at a Global Arena ICEL june 2006 
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Et væsentligt mål for undervisningen er de studerendes tilegnelse af en teoretisk 

perspektivering inden for det enkelte fag, med henblik på at kunne komme med en faglig 

argumentation, både i arbejdet som pædagog (profession) og i de eventuelle 

efterfølgende studier (bachelor). De studerendes erfaringer fra pædagogisk arbejde, f.eks. 

fra praktikkerne i løbet af studiet, inddrages i undervisningen. Hermed bliver 

undersøgelse, analyse, sammenhæng til pædagogisk praksis, faglighed og tværfaglighed 

væsentlige karakteristika i uddannelsen og i undervisningen.  

 

Perspektivet i undervisningen er således at udvikle forudsætninger, der støtter de 

studerendes læring og erfaringsdannelse, i forhold til mulighederne for selv at kunne 

analysere og perspektivere handlemuligheder i pædagogisk arbejde. Didaktisk betyder 

dette, at der lægges vægt på et ”bottom-up” perspektiv (deltagerstyring) snarere end på 

et mål om at reproducere en på forhånd anerkendt sand viden (Nyvang, 2004:212)43.  

 

Fagundervisningen er struktureret ud fra tematiserede og modulopdelte forløb. Den 

faglige tilgang suppleres af analyser af pædagogisk arbejde (professionen) i 

projektopgaver, som de studerende selv formulerer i forhold til modulets tema. 

Projektopgaven er tværfaglig i sit udgangspunkt. Projektopgavernes mål er at give 

studerende lejlighed til at kæde faglige, teoretiske overvejelser sammen med analyser af 

pædagogisk arbejde. Forudsætningen for at dette kan lade sig gøre er dels et samarbejde 

mellem de studerende, dels et samarbejde mellem de involverede undervisere med 

henblik på at etablere overensstemmelse mellem forventningerne til projektopgaverne i 

forhold til den fagstyrede undervisning i forløbet44. Skriftlige opgaver fremlægges på 

nettet til gensidig diskussion på holdet og til bedømmelse af underviseren, mens 

mundtlige opgaver fremlægges og bedømmes i F2Fundervisningen på indkaldene på 

seminariet.  

 

                                                      
43 I overensstemmelse med principperne i Nyvang, Tom, Tolsby, Håkon og Dirckinck-Holmfeld, Lone 2004: E -Læringssystemer og 
projektpædagogik: 212: ”Den virtuelle projektpædagogik bygger på en integration af følgende didaktiske principper: 
problemorientering, deltagerstyring, fælles projektarbejde, tværfaglighed og aktionslæring”  
44 Se også Korsgaard Sorensen, Elisabeth et. al. 2006 
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En underviser, der første gang underviser på nettet, vil typisk tage udgangspunkt i det 

kendte, dvs. sin hidtidige F2Fundervisning, og lade indhold og form i netundervisningen 

supplere denne, ligesom tilrettelæggere af en netudddannelse ofte planlægger, at nye 

moduler introduceres i F2Fundervisningen (jf. bla. Fibiger 2004).  

 

Efterhånden har jeg imidlertid opbygget et repertoire af undervisningsforløb, som er 

dannet til undervisning på nettet uden direkte sammenhæng med F2Fundervisning, 

blandt andet fordi det ikke altid er muligt, at nå en introduktion af undervisningen i 

undervisningen F2F på indkaldene. Dermed opstår selvstændige forløb i undervisningen 

på nettet, som ikke forankres i en F2F undervisning, men snarere i en selvstændig skriftlig 

form. 

 

Både som underviser og studerende er man ofte bærer af ideelle forestillinger om 

bestemte sammenhænge mellem læring og undervisning (Elle, 2006:43) Det er således 

karakteristisk, at det for nogle studerende kan være yderst provokerende, at de anspores 

til nye undersøgelser og argumenter for deres stillingtagen, snarere end til at korrigere 

deres fejl eller at finde en tilgang, som repræsenterer den sande viden45.  

 

Både de studerendes og min livshistorie indgår som betingelser i undervisningen, og viser 

sig såvel i den tilgang vi har til undervisning og læring, som i forhold til de emotioner der 

ofte upåagtet indgår i undervisningen (Dybbroe, 2005:235).  

3.3 Differentiering 
 

Ved undervisningsdifferentiering forstås undervisning, som er organiseret med henblik på 

at understøtte studerendes forskellige behov og muligheder med hensyn til læring. Der 

peges endvidere i Undervisningsministeriets rapport, ”Det bliver sjovere og sjovere”, på, 

at undervisningsdifferentiering afhænger af, hvilket spillerum undervisningen giver for, at 

den studerende kan forholde sig til læringsmål og læreprocesser (Jørgensen, 2007:31).  

 

                                                      
45 se Rasmussen, Jens: Trepartssamtalen 3/2008 s. 32 – 35 for en anden argumentation. 
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Hvis man antager, at fastsættelse og prioritering af læringsmål sker ud fra, hvilken mening 

den studerende tillægger undervisningen, er det endvidere væsentligt at inddrage 

overvejelser angående de studerendes (og underviserens) livshistorie (Dybbroe, 

2005:229). Det vil ligeledes være væsentligt at forholde sig til, i hvilket omfang 

undervisningens tilrettelæggelse, modvirker eller befordrer social selektion (Hansen, 

1995:8 og Poulsen og Olsen 2008).     

 

Med denne forståelse af undervisningsdifferentiering vil det være vigtigt, at underviseren 

synliggør uddannelsens og undervisningens mål og læreprocesser i undervisningen og 

drøfter disse sammen med de studerende i sammenhæng med planlægning og 

gennemførelse af undervisningen, så de studerende som enkeltpersoner og som hold 

oplever at have valgmuligheder og dermed være aktive i processen46. 

3.4 Klasserumsledelse 

 
Udgangspunktet for en voksenuddannelse er, at de studerende selv har valgt at være til 

stede, og det valg bør underviseren respektere. I klasserumsledelse indeholdes at 

underviseren etablerer rammerne for fremskaffelse af viden, for udveksling af viden og af 

metoder til undersøgelse. I betingelserne indgår endvidere dannelse af relationer imellem 

studerende og imellem underviser og studerende, både som hold og individuelt. Der er 

ikke tale om en udvendig disciplinering, som f.eks. at skabe ”ro i klassen”. Målet for 

klasserumsledelse i min forståelse er snarere at kvalificere den fælles debat, og dermed 

den fagligt perspektiverende analyse med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser 

for både en individuel læring og en fælles læring.  

3.5 Sammenfatning 
 

I en uddannelse, som er baseret på netundervisning sammen med en begrænset brug af 

F2Fundervisning på indkald, bliver underviseren nødt til at genoverveje både 

forudsætninger og undervisning i F2Fundervisningen og i undervisningen på nettet, samt 

                                                      
46 Klasserumsledelse er også karakteriseret af at magt optræder som frie valg: ”(…) idet der åbnes rum for tilsyneladende frie valg for 
den enkelte samtidig med, at disse autonomiserede aktører med deres handlinger igen indhylles i nye former for kontrol.” (Elle, 
2006:49) med henvisning til (Niklas Rose, 1996). Muligvis er denne problematik særlig relevant i forhold til netundervisning. 
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hvordan forudsætninger og betingelser spiller sammen, i forhold til de studerendes 

læring.  

 

Jeg vil nedenfor anvende de fire begreber faglighed, didaktik, undervisningsdifferentiering 

og klasserumsledelse i min undersøgelse af dels F2Fundervisningen, dels den netbaserede 

undervisning i pædagoguddannelsen på Dannerseminariet, med eksempler hentet fra min 

egen undervisning. 

  

4. F2F undervisningen  
 

Det er underviserens opgave, at skabe så gode betingelser og forudsætninger for at 

læring kan finde sted hos den enkelte, som muligt. Dette sker i F2Fundervisningen altid 

som deltager på et hold. Derfor vil beslutninger og processer i undervisningen ofte 

kendetegnes af kompromisser, i forhold til den enkelte studerendes ønsker om optimale 

betingelser og dermed muligheder for læring.  

 

I netuddannelse repræsenterer F2Fundervisningen samtidig det kendte, en offentlighed 

kendetegnet af mundtlighed på baggrund af det forberedte stof. Dermed bliver den 

individuelle forskellighed i de studerendes tidligere erfaringer fra skolen med en mundtlig 

præget offentlighed (evt. suppleret med erfaringer fra pædagogisk arbejde) oftest 

ubevidst medkonstituerende i undervisningsprocessen.  

4.1 Faglighed  
 

Fagligheden tilgodeses i F2Fundervisningen bl.a. gennem underviserens valg af emne og 

gennem udvalget af læsestof, som i begyndelsen er fra bøger fra litteraturlisten, senere 

suppleret med artikler, som sætter mere specifikke emner til debat47. Målet er at 

præsentere en eller flere teoretiske perspektiveringer af det valgte emne, og dermed give 

                                                      
47 Jeg foretrækker et antal grundbøger, som baggrund for fagundervisningen, suppleret med artikler hentet både på nettet og i 
fagtidsskrifter. Dermed har de studerende en mulighed for, ud fra deres egen læsning af de samme tekster, at forholde sig til fagligt 
argumenterende til de emner og overvejelser, som indgår i uddannelsens forløb. Man kunne også opbygge et elektronisk bibliotek se 
Fibiger, Bo 2004: Master in ICT and Learning, ECEL 2004 
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de studerende mulighed for en fagligt argumenterende undersøgelse af emnet. Målet er 

også at give en beskrivelse af det relevante område indenfor faget48.  

4.2 Didaktik 
 

Bredden og fordybelsen i det præsenterede faglige stof afhænger dels af antallet 

undervisningstimer i forløbet, dels af det antal gange jeg møder de samme studerende i 

det samme forløb. De studerende opfordres til at stille både forståelses- og 

diskussionsspørgsmål til teksterne.  

 

Fagundervisningen forløber ud fra en dagsorden, som forhandles på plads ved 

undervisningens start. Dagsordenen giver et overblik over, hvordan undervisningstiden 

tænkes disponeret, f.eks. i forhold til spørgsmål fra studerende, fra underviseren, 

diskussioner i mindre grupper og/eller på holdet.  

 

Diskussionerne sigter på en fælles afdækning af mulighederne for undersøgelse af 

pædagogisk arbejde i forhold til dette fagområde, den præsenterede viden og de 

studerendes erfaringer fra pædagogisk arbejde. Målet er at præsentere flere forskellige 

faglige perspektiver, som er relevante ved undersøgelse af og refleksioner over 

pædagogisk arbejde.  

 

Det er væsentligt, at det faglige indhold og måden det præsenteres på, både skriftligt og 

mundtligt, inviterer til en mundtlig bearbejdning af det læste. Derfor må det læste gerne 

rejse spørgsmål, både af indholdsmæssig art og i sværhedsgrad. En del studerende ønsker 

at kunne stoffet udenad, og beklager at de ikke kan huske alt. Det fører ofte til dialoger 

om, hvordan målet om læring kan tilgodeses i undervisningen.  

                                                      
48 Andre fag  hhv. en tværfaglig tilgang optræder mest i dialoger med de studerende i undervisningen, hhv. i vejledning af de 
studerende ift. deres valg og belysning af et emne i deres skriftlige opgaver. 
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4.3 Undervisningsdifferentiering 

 
I F2Fundervisningen forsøger jeg løbende at tolke både verbale og nonverbale signaler, 

med henblik på at skabe bedst mulig overensstemmelse mellem de studerendes ønsker 

og undervisningens form. Ligesom jeg efterspørger feedback på undervisningens forløb 

både under og efter undervisningen, så jeg har mulighed for sammen med de studerende 

at tilgodese forskellige læringsbehov. Det er dog en vanskelig opgave, idet den enkelte 

studerende ikke kan bestemme over undervisningen i klassen, og ydermere kan 

undervisningens form og indhold afvige fra den enkeltes egne mål.  

4.4 Klasserumsledelse 
 

Det er væsentligt at sikre en synlig ledelse med det mål, at så mange som muligt får 

mulighed for at ytre sig om emnet, i overensstemmelse med begrebet 

relationskompetence.   

 

Det er væsentligt – men lykkes langt fra altid – at give ekstra opmærksomhed til 

undersøgende og argumenterende indlæg, der inddrager fagfaglige perspektiver, og som 

viser forskelligheden og bredden i de mulige tilgange. Mens det prioriteres lavt, at alle 

bliver enige om en ”rigtig” fagfaglig måde at se emnet på.  

 

I undervisningen opstår nemt frustrationer, idet forskelligheden og de mange mulige 

argumentationsformer for en del studerende udgør en, for dem at se, unødvendig omvej 

til at opnå den viden, som de formoder må være målet for undervisningen. De 

frustrationer, som dermed også indeholdes i undervisningen, kan det være svært for mig 

ikke at reagere enten meget styrende på eller meget følelsesmæssigt på. Dermed blive 

opbygning og vedligeholdelse af tillid en betingelse for, at relationerne mellem 

studerende, såvel som mellem studerende og underviseren, kan rumme følelsesudbrud, 

f.eks. når den faglige diskussion tangerer private erfaringer.  

 

En forbavsende stor del af de studerende har i deres skoletid oplevet at blive ekskluderet 

fra undervisningen, typisk hvis man som elev diskuterede eller stillede spørgsmål ved 
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underviserens valg af stof og formidling af stoffet49. Dette er yderligere en udfordring til 

underviseren som leder i klasserummet, i en undervisning som forudsætter gensidighed 

og anerkendelse af forskellighed, som betingelse for at læring kan finde sted. 

5. Muligheder og begrænsninger i F2Fundervisning 
 

Når jeg forholder mig til min undervisning ud fra begreberne faglighed, didaktik, 

differentiering og klasserumsledelse, så bliver det tydeligt, at det i F2Fundervisningen er 

en fordel, at jeg - sammen med holdet - i undervisningen løbende kan justere 

undervisningsform og indhold ud fra faglige, didaktiske og relationsbestemte mål med 

undervisningen. Så betingelserne for dialogen i undervisningen kan forstærke den enkelte 

studerendes muligheder for at deltage i undervisningen. Det vil derfor være af betydning, 

hvordan jeg inden for rammerne for undervisningen prioriterer indlæg og 

argumentationsformer, tilrettelægger undervisningen som smågruppe eller fælles 

holdundervisning i en mere eller mindre tydelig forhandling med de studerende i forhold 

til deres læringsbehov.  

 

Men det er en begrænsning, at denne prioritering sker løbende i undervisningen og 

dermed med mulighed for at overse væsentlige pointer, såvel fagligt som i forhold til 

individuelle læringsbehov, ligesom forløbet af undervisningen ofte vil være underlagt min 

tolkning af fællesskabets behov i forhold til den enkelte.  

 

Selve muligheden for valg af undervisningsmetoder er ofte til debat i undervisningen og i 

planlægning af undervisningen, mens det faglige indhold oftest bliver valgt af mig på 

trods af opfordringer til de studerende om at gøre deres indflydelse gældende.  

 

Den mundtlige dialog kan blive meget intens og kan give mange nye vinkler på kort tid, 

ligesom det er nemt at etablere et fællesskab blandt de talende på holdet. Et fællesskab 

som i rummet også omfatter de ikke talende, idet deres kropssprog er med til at signalere 

deres interesse eller mangel på samme, for det der foregår i rummet. Der er således 

                                                      
49 på ganske mange hold er et flertal af de studerende i 30’erne. Det gælder både ordinær- og merithold 
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tydelige udtryk for relationer og relationsdannelse til stede i rummet50. Det bliver en del 

af klasserumsledelsen at give plads for følelserne, uden at argumentationsformen bliver 

stemplende eller privat, idet målet for undervisningen er, at den er inkluderende, faglig 

og argumenterende. 

  

Begrænsningerne, som er nævnt ovenfor, kendetegner en differentieret undervisning, 

som er styret af en dialog og forhandling mellem underviser og studerende. 

Begrænsningerne rummer en fare for, at undervisningen og dermed læringen opleves 

fragmentarisk af de studerene, og dermed give en oplevelse af frustrationer og forvirring. 

Ligesom balancen mellem at være en ligeværdig diskussionsdeltager, o gdem 

bedømmende og konrollerende underviser kan være svær at håndtere, både for 

underviser og studerende i F2Fundervisningen. Da processen i F2Fundervisningen ikke 

kan retableres efterfølgende, forudsætter den studerendes læring ved aktiv deltagelse i 

F2Fundervisning tilstedeværelse.  

6. Netundervisning 
 

For både undervisere og studerende er det især i begyndelsen en ny situation, at det 

skriftlige udtryk, især i begyndelsen, er helt enerådende i netundervisningen. Det 

anderledes i denne situation forstærkes af, at skriftligheden er offentlig for alle andre 

studerende og lærere på holdet i alle faglige sammenhænge. Det kan virke ekstra 

skræmmende, fordi den studerende ofte kun har mødt holdet og nogle af underviserne i 

starten af uddannelsen på et todages møde F2F. Der mangler for en del studerendes 

vedkommende tillid til, at andre studerende og undervisere vil reagere positivt på deres 

indlæg i fagkonferencen, mens de samtidig forestiller sig, at alle andre kan bidrage på en 

bedre måde, end de selv kan.  

 

                                                      
50 Relationsdannelsen mellem underviser og hold bestemmes også af relationsdannelsen på holdet blandt de studerende. I den 
forbindelse antager jeg, at de studerendes måde at forholde sig til underviserens magt i undervisningen og deres tilgang til 
læring/vidensdannelse spiller en væsentlig rolle, feks. for de studerende som både efterspørger ”den sande viden” og samtidig 
fastholder, at lærerens bedømmelser af deres viden altid vil være behæftet med alvorlige mangler. I min forståelse af læringsbegrebet 
indgår også følelser som vrede, angst m.m..   
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Det er særligt for netundervisning, at den ikke forløber som et møde i nogle få timer af 

gangen, men planlægges som en proces over nogle uger. Underviseren sætter processen i 

gang, og i processen dannes flere delvist sammenhængende kæder af overvejelser i 

fagkonferencen på nettet. Skriftligheden sikrer tillige adgang til en fælles hukommelse, 

som er forskellig fra eventuelle individuelle notater fra F2F undervisningen51.  

 

På grund af dokumentationen har underviseren mulighed for at forberede sig mere 

præcist til det næste forløb og for at lave en løbende opfølgning i forhold til de 

overvejelser, som dukker op i konferencen. Det kan give en umådelig mængde af 

forberedelse for både underviser og studerende, hvis man ikke har en klart afgrænset 

ramme, både i uddannelsen og i samarbejdet i undervisergruppen omkring det enkelte 

holds undervisning i det enkelte temastyrede modul. Den konkrete planlægning af 

modulets indhold og forløb vil ske i vekselvirkning mellem fagunderviserne og et team af 

studiegruppeundervisere, dvs. holdledere, ud fra forudsætninger som f.eks. 

timefordelingen, krav til de studerende om opgaver og krav til de studerendes aktivitet.     

6.1 Faglighed 

 
Grundlaget for fagligheden i undervisningen er dialogerne om afsnit fra bøgerne på 

litteraturlisten og fagligt relevante artikler. Dialogerne mellem underviser og studerende 

på nettet har til formål så hurtigt som muligt at skabe eksempler på, hvordan man kan 

være faglig og argumentere fagligt. Det dobbelte formål, at lære fagligheden i faget at 

kende og samtidig at lære at studere, kan synes overvældende. Det er væsentligt, at 

forskelligheden i de studerendes tidligere erfaringer udnyttes som en ressource ved at 

give alle indlæg berettigelse i vores fælles søgen efter de faglige analysemuligheder i et 

givet emne eller problemstilling.  

 

Det sværeste i undervisningen er ofte at præcisere fagets særlige vinkel i forhold til 

refleksioner over pædagogisk arbejde, fordi undervisningsfagets indhold er ukendt for de 

                                                      
51  I nogle tilfælde vil indlæg blive draget med ind i undervisningen i næste modul. Lige som man både som studerende og underviser 
kan henvise til indlæg/artikler/spørgsmål i tidligere moduler og dermed forholde sig på en ny måde til emner, man tidligere har 
drøftet. 
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studerende på forhånd. Det er, som i andre sammenhænge, oftest først ved eksamen, at 

de muligheder der ligger i en fagfaglig fordybelse for alvor går op for de studerende. 

Dette på trods af, at jeg synes fagligheden træder tydeligere frem i netundervisningens 

skriftlighed end i F2F undervisningens mundtlighed.    

6.2 Didaktik 
 

Jeg vælger ofte at starte den første undervisning på nettet med to forholdsvis korte 

tekster, som fra forskellig vinkel belyser det samme emne. Målet er, at de studerende får 

mulighed for at forholde sig spørgende og fagligt argumenterende til teksterne. Teksterne 

vil oftest være hentet fra bøger på litteraturlisten, suppleret af henvisninger til andre 

relevante faglige artikler. En del studerende vælger at skrive meget korte indlæg, mens 

andre vælger at skrive længere indlæg allerede fra begyndelsen. Nogle studerende har en 

beskrivende tilgang, andre mestrer fra begyndelsen at kunne forholde sig fagligt 

argumenterende til en tekst.  

 

Starten på at blive undervist på nettet er endvidere karakteriseret af mange 

informationer og dialoger om f.eks. studiesituationen, rammerne for undervisningen, 

forventninger til aktiviteten på nettet osv.  

 

Når jeg efterfølgende møder de studerende på nettet, begynder undervisningen i hvert 

modul ligeledes med en præcisering af rammer og af det faglige indhold. Snart efter 

opstår en debat på holdet om, hvordan man skal forstå disse rammer i netop dette 

modul. Det opfatter jeg, som en måde at skabe fagligt kendskab og tryghed til hinanden i 

forbindelse med det fælles arbejde på nettet 52.  

 

I de enkelte undervisningsforløb forventer jeg, at alle de studerende skriver mindst et 

indlæg i den fælles faglige netkonference53. Det første indlæg fra hver studerende, 

kommenterer jeg ret grundigt. Andre studerende på holdet har ligeledes mulighed for at 

                                                      
52 Det er nemmest, hvis jeg først har været sammen med de studerende F2F, men ofte sker dette møde først når netundervisningen 
har været i gang et stykke tid. Se også Aagard og Staugaard, DPT 4/2001  
53Udover de enkelte fags konferencer indeholder det enkelte holds ikon også konferencer som er knyttet til studiet i øvrigt  
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kommentere hele eller dele af indlægget ved at sende et kommenterende indlæg til 

konferencen. Jeg bestræber mig på, at mine kommentarer forholder sig til indlæggets 

faglige indhold. Jeg lægger vægt på, at det hovedsagelig er spørgende kommentarer i 

forhold til de faglige argumenter, holdninger, menneskesyn eller andet, som indgår i 

indlægget, ligesom jeg påpeger andre synsvinkler eller argumenter, som kunne tale imod 

de forudsætninger fagligheden i indlægget bygger på. 

 

Hvis jeg kender til andet læsestof, dokumentation fra undersøgelser eller lignende, som 

kunne have interesse i forhold til de enkelte indlæg, henviser jeg til dette, som så bliver 

en mulighed for yderligere faglig fordybelse. Denne fordybelse fungerer som et tilbud for 

de særligt interesserede på hele holdet, idet alle kan læse alle kommentarer. De 

studerende opfordres til at inddrage erfaringer fra praksis som eksempler eller som 

analysemateriale i forhold til de tekster, vi bearbejder sammen på nettet.   

 

De forskellige muligheder for fordybelse kan skabe en forskellighed i overensstemmelse 

med forskellige behov for undervisning og læring.  

6.3 Undervisningsdifferentiering  

 
Kvaliteten af undervisningen på nettet, sikres efter min mening bedst ved, at det giver 

mening for den enkelte at give sine bidrag til fællesskabet, dvs. den fælles fagkonference. 

Derfor vil undervisningen på nettet være kendetegnet af underviserens dialoger med 

enkelte studerende i den fælles offentlighed. Derudover vil den enkelte studerendes 

aktivitet på nettet og forberedelse være medkonstruerende faktorer i den 

undervisningsdifferentiering, der ligger i dialogerne. Jeg opfordrer i mit første indlæg i 

modulet til en variation i indlæg – fra spørgsmål til de fælles tekster til mere uddybende 

indlæg ud fra selvvalgte eller foreslåede problemstillinger med relation til det fælles 

emne. 

 

6.4 Klasserumsledelse 
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Man kan som underviser sætte ind med forskellige former for uddelegering af ansvaret 

(som igangsætter af debatter, som opponent, som moderator m.m.) til enkeltpersoner 

eller grupper. Det er ligesom F2Fundervisning vigtigt, at man overvejer i hvilket omfang 

en uddelegering vil styrke den enkelte studerendes eller gruppes aktivitet på nettet. Da 

de faglige krav hele tiden stiger, er det samtidig nødvendigt, at underviseren tager 

ansvaret for resten af klasserumsledelsen for at styrke tilliden til, at man som stiderende 

kan ytre sig i rummet på mange forskellige måder. Jeg forholder mig derfor aktivt synligt 

til den dominerende ”tone” i netkommunikationen, udtryk for at ville opgive 

kommunikationen eller angst for at blive misforstået, som kan føre til angst for at deltage 

i overvejelserne i de fælles fora. Det kan ligeledes været nødvendigt at forholde sig til, 

hvordan man kan kommunikere om uenigheder på nettet uden at skabe splittelse i 

gruppen eller på holdet54.  

 

Det sker, at bidragene til konferencen hovedsagelig kommer fra nogle få studerende og 

underviseren, mens de andre studerende læser med uden selv at giver sig tilkende med 

indlæg55. Det er uhensigtsmæssigt for læringen, idet målet med netundervisning også er 

tilegnelse af muligheden for at meddele sig på nettet og dermed lære både af egne og 

andres bidrag. 

 

7. Muligheder og begrænsninger i netundervisningen56 
 

Der er nogle helt særlige muligheder i, at alle spørgsmål og svar kan læses af alle på 

holdet, ligesom ethvert undervisningsforløb bliver dokumenteret. Man kan gå tilbage og 

(gen)læse oplæg, og man kan genanvende tidligere indlæg i nye indlæg. Ligeledes er der 

mulighed for ret ubesværet at etablere et overblik i forhold til flere forskellige erfaringers 

                                                      
54 Igen vil der være tale om en vanskelig balance mellem den magt jeg har som underviser og den tilsyneladende ligestillethed i en hel 
del af kommunikationen på nettet. 
55 svarende til meget talende studerendes rolle i F2Fundervisningen, men hvor det i F2Fundervisningen nemt kan blive godtaget at 
”det jeg vil sige er allerede sagt ”, så bliver ansvaret for at bidrage i netundervisningen i højere grad lagt over på den enkelte selv. Her 
bliver forventningerne om en strammere selvdisciplinering i netundervisningen tydelig.  
56 Netundervisning er her begrænset til undervisningen i konferencer på nettet. Jeg er usikker på anvendeligheden af at optage F2F 
undervisning og gøre det til en del af den tilbudte undervisning. Det kan på nogle måder ligestilles med et skriftligt oplæg, men 
formidlingen via optagelsen vil være udvælgende i forhold til kompleksiteten i situationen, samtidig med, at muligheden for dialoger 
eller fælles overvejelser i situationen bliver erstattet med envejskommunikation uden at dette fremgår på samme tydelige måde som 
ved det skriftlige oplæg.  
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betydning fagligt – svarende til en empiriindsamling med efterfølgende fælles 

bearbejdning.57   

  

Der foregår også en vis udveksling af eksempler på pædagogisk arbejde til illustration og 

diskussion af de problematikker, som tages op58. Dermed kan der etableres en 

sammenhæng mellem faglige synsvinkler hentet fra uddannelsen og fagfaglige 

synsvinkler, samtidig med at der sker en erfaringsudveksling på tværs af arbejdet i 

forskellige institutionstyper.  

 

Også på nettet kan man drøfte voksenpædagogiske spørgsmål om læringsmål, om 

begrundelserne for at anvende en særlig metodisk tilgang osv. Den enkelte studerendes 

mulighed for at få indflydelse på drøftelsen af disse spørgsmål, kan være bedre på nettet 

end i F2F undervisningens mundtlige dialog, idet alle indlæg på nettet som udgangspunkt 

har samme mulighed for at blive læst og kommenteret, og dermed indgå i analyser og 

beslutninger. Ligesom underviserens indlæg kan indgå på en (tilsyneladende) mere 

ligeværdig måde, som endnu et indlæg i debatten end i F2F undervisningen, hvor 

underviseren ofte selv kan tage ordet udenfor en evt. talerliste og kan prioritere tiden til 

voksenpædagogiske drøftelser ned i forhold til tidsforbruget til fagfaglige overvejelser. 

 

 Men det kan samtidig være en begrænsning i nettets funktion i undervisningen, at 

overblikket forhindres af mange mails i konferencerne, ligesom det er nødvendigt at 

kunne se, hvilke mails, man har læst, samtidig med at det stresser, at der kan være mange 

mails, man ikke har læst 59.  I de fagstyrede konferencer kan det ligeledes være svært at 

                                                      
57 det er blandt andet sket for mig og flere hold studerende, dels i et undervisningsforløb som tog udgangspunkt i, at hver enkelt 
beskrev sine mors og mormors og oldemors liv i forhold til deres arbejde og uddannelser – som en reaktion på fraserne om, at 
”kvinderne kom på arbejdsmarkedet i 60’erne” og ”der har aldrig været så mange enlige forsørgere som nu”, der stadig lever i en del 
lærebøger. Det viste sig med al mulig tydelighed, at enlige forsørgere og kvinder på arbejdsmarkedet med og uden uddannelse ikke er 
nogen ny opfindelse. I et andet undervisningsforløb blev omfanget af mennesker med anden etnisk baggrund end færøsk  med ophold 
og arbejde på Færøerne i 2007 i starten præciseret til at være ganske lille, hvor det gennem indlæggene i undervisningen viste sig, at 
omfanget var ganske stort, uden at vi dog fik talt omfanget mere præcist op.   
58 Hovedparten af de studerende jeg underviser på nettet er meritstuderende, og optaget med baggrund i 5 års erfaring fra 
pædagogisk arbejde, ligesom de fleste af de netstuderende er i arbejde, samtidig med at de læser til pædagog. 
59 Imidlertid er netop dette ”vælgende overblik” væsentligt at tilegne sig i forhold til informationer og kommunikation på nettet i 
forhold til pædagogisk arbejde i dag. Det er imidlertid en barriere som studerende skal over for at kunne få udbytte af 
netundervisningen. 
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adskille informerende mails fra de fagligt diskuterende, hvilket igen er en hindring for det 

ideelle overblik. 

 

Det er væsentligt, at der etableres mulighed for at afprøve og diskutere den gensidige 

forståelse af det skrevne. Det kræver lidt øvelse at kunne udtrykke sig tydeligt, og f.eks. er 

ironiske eller morsomme kommentarer oftest meget problematiske, ligesom det kræver 

øvelse at kunne give udtryk for sine frustrationer på nettet, når man ikke kan høre 

tonefald og se mimikken. Derfor er det endnu sværere for mig som underviser at kunne 

forholde mig til betydningen af frustrationer og følelser i undervisningen på nettet end i 

F2Fundervisningen60. 

 

Det er en begrænsning, at selve mediet og dets brug kan komme til at stå i vejen for ens 

muligheder for at meddele sig. Det gælder både de basale færdigheder i teknologien og 

det at skrive offentligt – det er skræmmende for alle i begyndelsen, at modtagerne både 

er underviseren og andre studerende. Ligesom nogen studerende oplever at have så 

svært ved at udtrykke sig skriftligt, at de foretrækker hovedsageligt at læse underviserens 

og de andre studerendes bidrag.  

 

Synligheden af, hvor forskellige indlæggene kan være, og af at nogle studerende ikke 

bidrager med særlig aktivt, er større på nettet end i F2Fundervisningen, og kan dermed 

også nemmere lede til diskussioner på holdet. I forhold til de studerendes læring er det 

asynkrone forløb en fordel, idet de studerende kan deltage i undervisningen, når de har 

tid. Ligesom de ved fravær kan læse sig til undervisningens forløb61. Noget der ikke er 

muligt for de studerende, som i F2Fundervisningen fortrinsvis er lyttende eller 

fraværende.    

 

Det opøvede kendskab til teknologiens muligheder og fortroligheden med 

udtryksmulighederne på nettet er imidlertid efterspurgte kompetencer, både i forhold til 

                                                      
60 Behov for individuel faglig vejledning tilgodeses ved chatfunktioner, mails mellem underviser og enkelte studerende, hhv. grupper af 
studerende, udenom de fælles fora og telefonsamtaler eller lignende. 
61 Dette peger studerende selv på i evalueringer af undervisningen, ligesom det fremgår af Rander 2002:76 
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fortsatte studier og i forhold til at være pædagog og ikke mindst i forhold til at være 

borger i et samfund, hvor manglende kendskab til og brug af computer har udviklet sig til 

at være en ekskluderende faktor62.  

 

Det er i studiet og i praktikkerne en efterspurgt kompetence både at kunne undres, stille 

spørgsmål og at kunne gå ind i en faglig diskussion. Derfor kan forskellighed i mine eller 

studerendes indlæg ikke umiddelbart rangordnes, som mere eller mindre rigtige svar, 

men bør snarere opfattes, som oplæg til videre fælles bearbejdning.  

 

Det opfatter nogle studerende som om ”alt er lige godt”, andre som om bedømmelsen 

bliver pakket ind, så de skal lede efter, hvad der alligevel er den bedste besvarelse. I 

denne sammenhæng kan det være skriftligheden, som spiller os alle et pus, idet skriftlige 

indlæg altid vil minde om skriftlige opgaver til bedømmelse længe efter at karaktergivning 

eller anden bedømmelse er forsvundet i forhold til den daglige F2Fundervisning.  

 

Den største begrænsning i netundervisningen er således ikke det asynkrone møde. Det er 

snarere en mulighed blandt mange andre, idet chatfunktionen og Skype fylder hullerne i 

forhold til den ønskede dialog og ved fravær har man gode muligheder for, at kunne 

indhente det fagligt forsømte.  

 

Dermed bliver den væsentligste begrænsning snarere det ofte udtrykte behov for 

gennem F2Fmøder tidligt i uddannelsen at kunne opbygge en generel tillid og en fælles 

ansvarlighed mellem studerende på holdet og i forhold til underviserne uden at kunne 

bygge på de relationer, der udvikler sig i mødet i F2Fundervisningen. Et møde, som kunne 

styrke mulighederne for at alle studerende ville have lyst til og føle sig i stand til at 

komme med indlæg på konferencen. Samtidig vil et længere samvær i starten på studiet 

                                                      
62 Det gælder såvel udveksling af information og beskeder  i stedet for brev eller telefonsamtaler til offentlige myndigheder, som f.eks. 
DR, skoler og skattevæsen, medierne som efterspørger læserbreve, som mails, samt den udstrakte grad af brug af mails mellem 
private. Der er således også en sammenhæng til det tidligere formål i uddannelsen, om at tilstræbe udvikling af sammenhængskraft i 
samfundet. I den forbindelse bliver det også væsentligt, at nogle forskere ifølge Rander 2002:75 peger på, at computermedieringen i 
undervisningen i sig selv befordrer engagement og ligestillethed, en så at sige demokratisk platform. Det er efter min erfaring kun 
tilsyneladende, idet forskelligheden i de studerendes skriftlige og kommunikative færdigheder for nogle studerende vil betyde alvorlige 
forhindringer i forhold til kunne deltage aktivt og synligt i konferencerne.  
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dog også kunne fastlægge nogle roller, som kunne virke begrænsende på læringen på 

nettet.  

8. Samspil imellem F2F og netundervisning i en netbaseret 
uddannelse til pædagog 

8.1 Faglighed 
 

Fagligt set sker der en forskellig form for bearbejdning af emner, problemstillinger og 

underviserspørgsmål i de to former for undervisning. Det er underviserens ansvar at have 

overblik over, hvordan de enkelte undervisningsforløb og former kan understøtte 

hinanden, og at give de studerende mulighed for selv at danne sig et overblik over fagets 

faglighed, mål og metoder, i forhold til at kunne reflektere over arbejdet som pædagog og 

i forhold til mulighederne for at læse videre.  

 

Fagligheden i netundervisningen kommer til syne i de indlæg, som den studerende 

skriver, hvor de fleste af indlæggene forholder sig til underviserens oplæg til bearbejdning 

af teksten.  En anden form for faglig fordybelse opstår i de tilfælde, hvor der udvikles 

dialoglignende kæder på nettet, svarende til faglige dialoger i F2Fundervisningen.  

8.2 Didaktik  

 
Det er muligt i netundervisningen at komme med indlæg i fagkonferencen, når man selv 

har tid, mens det i F2F undervisningen sjældent vil være muligt for alle studerende at 

komme til orde i løbet af en undervisningsgang. Til gengæld kan F2Fundervisningen 

indeholde flere forskellige undervisningsformer som f.eks. studerendes spørgsmål til de 

læste tekster, fælles bearbejdning af teksten på baggrund af gruppearbejde, faglig 

argumentation i forhold til en sammenhæng mellem teksternes forskellige synsvinkler 

osv. Debatterne i F2Fundervisningen vil ofte være mere vidtfavnende og præget af en 

intensitet i forløbet, som jeg kun sjældent har oplevet på nettet.  
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F2Fundervisningen forløber mere fleksibelt og flydende i forhold til de interesser og 

særlige synsvinkler, som dukker op, men kan måske også opleves som mindre fagligt 

stringent i sit forløb end netundervisningen.  

8.3 Undervisningsdifferentiering 

 
Begrundelserne for at vælge at tage pædagoguddannelsen på nettet er ofte, at det giver 

mulighed for at have arbejde og studere samtidig63. Det stiller store krav til en 

disciplineret indsats. Man kunne forestille sig, at det at vælge en netuddannelse i sig selv 

er et udtryk for de studerendes behov for metoder og læring, men det er ikke sådan det 

fremtræder, idet hovedparten af de studerende lægger vægt på, at få så megen 

F2Fundervisning tilbudt, som overhovedet muligt.  

 

Der er således ikke i første omgang tale om et fravalg af F2F, men om et tilvalg af den 

mere fleksible studieform. Netundervisningen er nemmere at gøre til en udveksling 

mellem to, f.eks. underviseren og en studerende, og tenderer dermed over mod mange 

dialoger ved siden af hinanden, mens andre studerende i F2Fundervisningen kan bryde 

ind og argumentere videre/hhv. ændre spor for alles vedkommende. Det er mit indtryk, 

at de to undervisningsformer tilsammen giver den ønskede og nødvendige bredde i 

forhold til muligheder for undervisningsdifferentiering. 

8.4 Klasserumsledelse – relationsdannelse på holdet og mellem 
hold og underviser. 
 

Når netundervisningen fylder mest i uddannelsen, kan det være en begrænsning, at 

relationerne mellem holdets studerende og mellem holdet og underviseren bliver 

udviklet så forskelligt fra det kendte, og at skriftligheden samtidig er offentlig fra første 

dag i studiet. Det giver også underviserne og medstuderende den mulighed, at lære de 

studerende at kende uden at blive distraheret af eventuelle fordomme på grund af et 

overfladisk indtryk af den studerende i den fælles tilstedeværelse.  

 

                                                      
63 Det er mit indtryk, at det både gælder kvinder og mænd, på Færøerne, som i Danmark.  
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Der er i begge undervisningsformer forskel på, hvor aktivt den enkelte studerende 

bidrager til undervisningen64. Disse forskelle bliver i samspillet mellem 

undervisningsformerne i en netbaseret uddannelse til en styrke, idet bredden i 

ønskværdige kompetencer og mulighederne for at opøve og bruge dem bliver større for 

den enkelte studerende, både i forhold til skriftlig og mundtlig kommunikation og øger 

dermed formodentlig også læringsmulighederne.   

 

I undervisningen vil der være forskel på, hvor aktivt den enkelte indgår i at løse problemer 

i forhold til den fælles planlægning og organisation af undervisningen. Det er 

karakteristisk, at der blandt de studerende vil være forskel på, hvilke studerende der 

tager ansvaret for, hvordan holdet kan komme videre, hhv. i forhold til F2Fundervisningen 

og netundervisningen. Dermed bliver der også flere muligheder for de studerende for at 

udvikle sociale kompetencer65.    

9. Sammenfatning 
 

De to formidlingsformer, F2F og netundervisning, supplerer hinanden godt med hensyn til 

at tilvejebringe forskellige muligheder for studerendes læring. Det forudsætter dog, at de 

studerende både har været aktive bidragsydere i netundervisningen og har været til stede 

i F2Fundervisningen, og det er ikke altid tilfældet. 

 

Netundervisningens kan suppleres i F2Fundervisningen af en mere bred, og 

følelsesintensiv overvejelse. F2Fundervisningen karakteriseres imidlertid også af en mere 

kaotisk og fragmenteret faglig diskussion, end den diskussion der foregår på nettet. 

Adgangen til at deltage i den faglige diskussion i F2Fundervisning forekommer 

umiddelbart nemmere, men der vil stadig være aktivitetsforskelle mellem de studerende, 

både i netundervisning og i F2Fundervisning, ligesom der vil være nogle studerende, som 

ikke når at komme til orde i F2Fundervisningen, og studerende som ikke bidrager aktivt til 

                                                      
64 Der er forskel, på hvem der er mest bidragende i netundervisningen og i F2Fundervisningen på et hold. Den mest oplagte forklaring 
vil være at pege på skriftligheden på nettet i forhold til mundtligheden i F2F undervisningen.  
65 Min antagelse er, at de studerendes læring hermed styrkes, dels med henblik på egne undersøgelser og selvstændig stillingtagen, og 
med henblik på at styrke muligheden for deltagelse i demokratiske processer via netundervisning og F2Fundervisning, jf. formålet i 
pædagogik i pædagoguddannelsen. Se også Fuglsang og Vonsild 1998:410 Hvor mulighederne for demokratisk deltagelse anføres som 
en begrundelse for at indføre IT i folkeskolen. 
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netundervisningen. Underviseren har derfor rig anledning til at forholde sig til sine 

muligheder for igennem didaktiske overvejelser at bidrage konstruktivt til de studerendes 

betingelser for læring.  

 

Det kan tage nogen tid, før man som underviser reagerer på, at studerende ikke deltager i 

netundervisningen eller i F2Fundervisningen. Det kræver således en god kontakt mellem 

studerende og undervisere at tilpasse de store krav til disciplinering af arbejdsindsatsen i 

en uddannelse, som både består af netundervisning og F2Fundervisning, til de forskellige 

vilkår, som enhver voksen studerende oplever igennem et studie på 3 – 3½ år.  

 

I forbindelse med selv et kort tids begrundet fravær bliver netundervisningens fordel (at 

man ikke behøver at være til stede synkront) ofte til et tveægget sværd. Muligheden for 

at få overblik over og evt. indhente det fagligt forsømte består i at forholde sig til de 

faglige spørgsmål og de andres indlæg i konferencen, uden mulighed for at få feedback på 

egen tilegnelse. De synlige forventninger om forberedelse og aktiv deltagelse på nettet, 

der fordrer, at man sorterer i de måske rigtig mange ulæste indlæg, bliver til en 

stressfaktor i stedet for en hjælp og en mulighed. 

 

Dette betyder ligeledes, at mulighederne for en fleksibel tilrettelæggelse af studiet ofte 

opleves ambivalent i forhold til forpligtetheden på det fælles ansvar og mål (jf. 

forudsætningerne i kollaborativ læring i en uddannelse66). Det gælder såvel de 

studerende som undervisere.  

 

Det er således væsentligt, at undervisere og studerende betragter it, dels som en 

forudsætning for undervisningen, dels som et medie med både muligheder og 

begrænsninger i forhold til den netbaserede pædagoguddannelse. 

                                                      
66 Netundervisning er ofte kendetegnet af kollaborativt organiseret læring med tre karakteristika: At gruppen i fællesskab konstruerer 
sin viden, at gruppen arbejder med en gensidig forpligtelse og at den arbejder mod et fælles mål, Henrik Rander (2002). 
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10. Hvilke nye forventninger til underviseren opstår på en 
netbaseret uddannelse med samspil imellem F2Fundervisning og 
netundervisning?  
 

Det er banalt, men ikke desto mindre vigtigt, at præcisere, at der opstår et større krav om 

teknologisk kunnen og fantasi med henblik på at kunne anvende it-mediet aktivt, som en 

medspiller og ikke bare en informationskanal. Det kræver dels en god it-support på 

seminariet, dels at samarbejdet imellem underviserne er præget af åbenhed og 

fleksibilitet i forhold til hinandens kunnen og viden om it i undervisningen. Samtidig 

tvinges underviseren til at undersøge og præcisere de rutiner, tænkemåder og 

betingelser, som ens F2F undervisning er baseret på. Det sker ofte samtidig med, at man 

lærer teknologien at kende, og det kræver en ganske stor ekstra arbejdsindsats. 

 

Nogle studerende oplever, det at blive undervist på nettet, som en stor lettelse, og har 

allerede et vist kendskab til it, f.eks. i form af en hjemmeside. Andre skal først lære, 

hvordan man kan bruge it, og de studerende ser mange begrænsninger i forhold til den 

kendte F2Fundervisning67. Begrænsninger man som underviser skal tage alvorligt, for det 

er væsentligt også at forholde sig til, hvad IT ikke kan anvendes til i undervisningen. 

 

Når målet er at anvende netundervisning og F2Fundervisning i samspil, så vil det være 

væsentligt, at underviseren er synlig som vidende, rammesættende og selv aktivt 

forholder sig til de studerendes indlæg. De fleste indlæg i en faglig konference indeholder 

et ønske om feedback. En tilbagemelding som i min forståelse skal være spørgende og 

ligeværdig for at fremme andre indlæg, mens bedømmende kommentarer, herunder også 

ros, straks vil placere ethvert indlæg som et bedre eller dårligere svar på ”en bunden 

opgave”. 

 

På mange måder er der ligheder i undervisningen F2F og netundervisningen, men for at 

fagligheden kan udfoldes, kræves forskellige didaktiske overvejelser, feks. Planlægges 

undervisningen på nettet ofte som et helt forløb, mens man i F2F undervisning kan 
                                                      
67 Der er forbløffende få studerende, som af sig selv udnytter nettets informations- og dokumentationsmuligheder. Det kunne skyldes, 
at tilegnelsen af de særlige IT forudsætninger, som undervisning på nettet kræver, tager meget tid. 



81 

 

planlægge den enkelte undervisningsgang. Ligesom undervisningsdifferentieringen på 

nettet kan fungere med en tydeligere opmærksomhed på den enkelte uden at 

tilsidesætte det fælles, og dermed måske fastholde nogle studerende i uddannelsen på 

trods af sygdom eller andet. De største forskelle er der, for mig at se, i planlægning og 

gennemførelse af klasserumsledelse.  

 

Der sker imidlertid en forskellig vægtning af undervisningen i dialoger med 

enkeltstuderende og med holdet, ligesom beslutningerne om undervisningens forløb, 

variationer i undervisningsmetoder m.m. i en F2Fundervisning kan ske som forhandlinger 

med holdet i situationen og fra gang til gang, mens forløbet af undervisningen på nettet 

ofte vil følge underviserens på forhånd lagte plan.    

 

Man skal som underviser være parat til at kunne formidle sin viden på flere niveauer 

skriftligt. Der skal endvidere arbejdes med autenciteten i det skrevne, så underviseren 

ikke bare fremstår som mervidende, men også engageret i dialogen med de studerende. 

Derfor foretrækker jeg at arbejde med tekster til fælles undersøgelse på holdet eller i 

klassen, snarere end at formidle min version af den efterspurgte faglighed.  

 

Det har vist sig at være en frugtbar tilgang i netundervisningen, når de studerende selv 

giver de faglige refleksioner et skriftligt udtryk, og jeg så efterfølgende kommenterer de 

studerendes indlæg. Tilgangen indeholder dog en balance for underviseren mellem at 

betragte hvert enkelt indlæg som fagligt væsentligt at arbejde videre med, og samtidig at 

signalere, at den faglige refleksion kan fortsætte ud fra deres indlæg68. F.eks. har jeg 

oplevet, at spørgsmål fra mig til studerendes indlæg kan bevirke, at studerende føler sig 

forpligtet til at komme med et nyt bidrag, og at de så senere vælger at korte deres indlæg 

ned i håb om, at det vil begrænse omfanget af de uddybende spørgsmål.    

 

Det er et mål i undervisningen, at de studerende kan begrunde deres stillingtagen fagligt. 

Dermed bliver det en del af den ønskede læring i undervisningen at være engageret og at 

                                                      
68 Jævnfør forventningen om kun et indlæg pr. undervisningsforløb præciseret ovenfor. 
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kunne argumentere, hvad der af nogle studerende kan opleves som udtryk for en 

holdningspræget tilgang i undervisningen til forskel fra en tilgang præget af formidling af 

viden. Det kan bevirke, at der kommer nogen følelser ind i undervisningen, som det kan 

være ekstra svært at forholde sig til på nettet. Dels på baggrund af en skelnen mellem 

viden, som er fornuftig, rationel og følelser (Gade, 2008:21), dels på baggrund af den 

asymmetriske fordeling af magt mellem underviser og studerende. 

 

Ud fra overvejelserne om kollaborativt organiseret undervisning kunne man lidt 

provokerende stille spørgsmålet, om underviseren indgår i gruppen, og dermed er 

medkonstruerende af viden, eller om underviseren udelukkende danner mulighederne 

for konstruktion af viden ved at understøtte etablering og forløb af kommunikationen på 

nettet samt i F2Fundervisningen, for efterfølgende at gå ind og bedømme de studerendes 

bidrag. 

 

Det er væsentligt for mig at give de studerendes mulighed for selv at vælge omfang og 

indhold af deres bidrag, men samtidig er der i netundervisningen et pres i forhold til 

underviserens medvirken i etableringen af en kollaborativt organiseret læring. 

Undervisning på en netbaseret uddannelse kræver således for mig blandt andet en 

afklaring af, hvordan unerviseren kan formidle et engagement i de studerendes faglige 

overvejelser, uden at det bliver alt for usikkert og problematisk for de studerende, hvad 

de forventes at bidrage med i de faglige debatter.  

 

Mine refleksioner i forhold til de pædagogiske valg, som træffes omkring it som hhv. 

værktøj, kontekst og objekt for menneskelig handlen i undervisningen, har bevirket, at jeg 

er blevet mere bevidst om, begrundelserne for, hvordan jeg tilrettelægger og 

gennemfører undervisning på netuddannelsen til pædagog. Jeg mener ligeledes ud fra 

ovenstående undersøgelse af min undervisning at have sandsynliggjort, at de to 

undervisningsformer supplerer hinanden, så de studerende får flere muligheder for at 

tilegne sig faget, blandt andet via øgede muligheder for den enkeltes læring uden at 
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tilsidesætte værdierne i, at undervisningsrummet også er fælles for et helt hold 

studerende69.  

  

                                                      
69 Se f.eks. Fuglsang, Espen og Vonsild, William 1998: Informationsteknologi og pædagogik:392, 395 og 409 hhv. ”Det bliver sjovere og 
sjovere” Undervisningsministeriet 2007. 
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6. Uddannelsesbehovet på Færøerne 
 af Elin Debes 
 
Min baggrund for at skrive denne artikel er, at jeg er uddannet pædagog fra 

Dannerseminariet. Det er der for så vidt ikke noget særligt ved. Det særlige ligger snarere 

i, at jeg har taget min pædagoguddannelse på Danner samtidig med, at jeg har været 

bosiddende på Færøerne. At det har kunnet lade sig gøre, skyldes selvfølgeligt 

internettet, da uddannelse over internettet i stor udstrækning bliver uafhængig af tid og 

rum. 

 

I artiklen vil jeg forsøge at belyse, hvordan jeg har oplevet at være (færøsk) 

onlinestuderende, hvordan det kan være, at jeg i det hele taget fik dette tilbud, samt 

hvilke erfaringer jeg har gjort i forhold til at tage en internetbaseret pædagoguddannelse.  

1. Min egen baggrund  
 

Unden jeg startede på min pædagoguddannelse, havde arbejdet som 

pædagogmedhjælper i mange år og havde i nogle år leget med tanken om at uddanne 

mig til pædagog. Dels for at få større viden om området, men jeg skal ærligt indrømme, at 

hovedårsagen var at få papir på det, jeg alligevel gik og lavede. Men af forskellige årsager 

var jeg aldrig kommet så langt som til at søge. En af årsagerne var, at jeg havde hus og 

børn, og der skal som bekendt mere end SU til for at få det regnestykke til at gå op. 

Desuden levede den færøske pædagoguddannelse på daværende tidspunkt ikke op til 

mine ønsker om niveau, der bla. indbefattede at kvalificere til videre uddannelse. Men 

den største årsag var nok, at jeg ikke havde en udpræget lyst til at sætte mig på 

skolebænken igen.  

 

Det var netop i forhold til ovenstående, at jeg fandt tilbuddet om at uddanne mig til 

pædagog over internettet interessant. For her fik jeg et tilbud, der gjorde det muligt for 

mig at realisere uddannelsesplanerne samtidig med, at jeg kunne blive boende på 

Færøerne, fortsætte med mit arbejde og uddanne mig til pædagog på det niveau jeg 

ønskede, uden at sætte mig på en skolebænk, i hvert fald ikke i traditionel forstand. Hvor 
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underlig denne form for uddannelse end virkede for mig, lød den samtidig uhyre 

interessant, så jeg valgte at søge ind på uddannelsen. 

 

Da jeg fik besked om, at jeg var optaget, sad jeg med en lidt underlig fornemmelse af ikke 

at vide, hvad jeg gik ind til, for jeg havde ikke den mindste forstand på en computer eller 

internettet, jeg havde ikke engang en e-mail adresse. Desuden havde jeg en meget klar 

forestilling om, hvad skole var for en størrelse - et sted hvor man mødte op på bestemte 

tidspunkter, og hvor man blev undervist i et klasselokale med sine medstuderende. 

Denne form for uddannelse passede overhovedet ikke til mine forestillinger, men jeg 

valgte at tage imod udfordringen med et åbent sind.  

 

Jeg startede således i 2005 på det første rent færøske nethold på Dannerseminariet,  

hvilket skulle vise sig at blive en ganske interessant og berigende oplevelse.  

2. Behov for uddannelse 
 

At det i det hele tage kom i stand, at Dannerseminariet begyndte at tilbyde færinger at 

tage pædagoguddannelsen over internettet skyldes, at de fik forespørgsel fra nogle 

færinger om denne mulighed. Hvor der i Danmark har været en faldende tilgang til 

seminarierne, gør dette sig ikke gældende på Færøerne. Her er situationen en anden, 

nemlig at rigtig mange gerne vil have en pædagoguddannelse.  

 

På Færøerne har man uddannet pædagoger siden 1990. Uddannelsen har dog ikke haft 

eget lovgrundlag, men har alle årene haft sin legitimitet i en bekendtgørelse under loven 

om læreruddannelse (Bekendtgørelse nr. 13 fra 24/1 1990). Siden man begyndte at 

uddanne pædagoger på Føroya Læraraskúli for ca. 20 år siden, har der kun været optaget 

et hold om året, de første år ikke hvert år. I følge deres egne oplysninger har de uddannet 

ca. 350 pædagoger i denne periode (Føroya Læreraskúli: Liðnir námsfrøðingar). Dette, 

samtidig med at antallet af institutioner, her som andre steder, er vokset i den 

mellemliggende periode, har skabt en stor mangel på uddannede pædagoger, selv om 

flere færinger også har uddannet sig på diverse danske og andre udenlandske seminarier.  
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Denne problematik med de manglende pædagoger og hvad man kan gøre for at løse 

problemet har været rejst flere gange de senere år, både af pædagogernes fagforening 

(Pedagogblaðið nr. 2, 2006:4) og i det færøske lagting (Føroya Løgting, skriftligt spørgsmål 

nr. 100-23.05). Diskussionen har for det meste taget udgangspunkt i den færøske 

daginstitutionslov (Løgtingslóg nr. 67 fra 10. maj 2000), der siger, at 2/3 af personalet i 

daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger. I følge formanden for de færøske 

pædagogernes fagforening mangler der ca. 500 pædagoger for at opfylde dette krav 

(Pedagogblaðið nr. 1, 2008:6). Desuden har der i følge formanden været langt flere 

ansøgere til uddannelsen de senere år, end de ca. 24 der hvert år er blevet optaget 

(Pedagogblaðið nr. 2, 2007:2).  

 

I alle årene har det været svært at finde politisk flertal for at gøre noget ved situationen, 

men det er nu lykkedes. I 2008 blev den færøske pædagoguddannelse ændret til en 4-årig 

bacheloruddannelse, som led i en begyndende uddannelsesreform, og er nu en del af det 

færøske universitet (Løgtingslóg nr. 58 fra 9. juni 2008). Det første år, 2008-2009, har haft 

karakter af forsøgsbasis, mens der blev arbejdet med det nye lovgrundlag (Pedagogblaðið 

nr. 2, 2008:21). Samtidig blev der for første gang optaget to hold med i alt 48 studerende.  

 

Med uddannelsesreformen sigter man efter, at videregående uddannelser bliver 

organiseret efter principperne i Bologna-deklarationen (Føroya Løgting, skriftligt 

spørgsmål nr. 100-26.05)70. Dette kan man som færing kun glædes over, og 

pædagogernes fagforening har gjort et stort arbejde for at få politikerne til at forstå 

vigtigheden af at have uddannet personale i de pædagogiske institutioner. Dermed ser 

det ud til, at Færøerne er vej mod en spændende fremtid på det pædagogiske område.  

 

Men det har stadig lange udsigter at få opfyldt kravet i daginstitutionsloven, for selv om 

der nu optages 48 studerende årligt på uddannelsen, vil det tage flere år at uddanne de 

                                                      
70

 Der er dog ikke taget nogen beslutning om hvorvidt Færøerne skal være en del af Bologna-deklarationen, men ved at organisere 

uddannelserne efter Bologna principperne skabes mulighed for at de færøske uddannelser kan sammenlignes med andre europæiske 
uddannelser, hvilket gør det lettere for færinger at uddanne sig videre i andre eruopæiske lande.  
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pædagoger, der skal til for at opfylde lovkravet om, at 2/3 af medarbejderne i 

daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger. Derudover kommer de manglende 

pædagoger i andre områder af det pædagogiske felt. Tager man derudover i betragtning, 

at den nye færøske pædagoguddannelse kvalificerer til videre uddannelse, kan man 

antage, at en del af de nyuddannede, her som i Danmark, ikke kommer til at arbejde som 

pædagoger, men vælger at videreuddanne sig. Derudover går pædagoger på pension som 

alle andre, eller forlader faget af andre årsager (Jensen & Rosendal Jensen, 2007:73).  

 

Det kan derfor gå mange år, før alle pædagogstillingerne på Færøerne udfyldes af 

uddannede pædagoger, hvis ikke de også uddanner sig andre steder. Selv om der er 

mange færinger, der ønsker at uddanne sig til pædagog, er det dog ikke alle, der har 

mulighed for eller lyst til at flytte til et andet land for at få denne uddannelse.  

 

Da Dannerseminariet i 2005 tilbød færinger at tage en pædagoguddannelse over 

internettet, var det derfor mange, der anså det som en kærkommen mulighed, hvilket 

afspejles i de mange færinger, der efterhånden har været gennem Dannerseminariets 

virtuelle døre. Andre var mere skeptiske. At uddanne sig til pædagog - et relationsarbejde 

- over internettet blev af mange færinger opfattet som meget kontroversielt, og det blev 

diskuteret, hvorvidt denne uddannelsesform var bedre eller værre end den traditionelle, 

eller om det var noget, man i det hele taget kunne.  

 

Den modstand der kunne - og til dels stadig kan - spores hos en del færinger i forhold til 

internetbaseret pædagoguddannelse skyldes formentligt, at man ikke har sat sig ind i, 

hvad internetuddannelse går ud på. Men ikke desto mindre var det en mulighed, jeg 

valgte at benytte mig af.  

3.Mødet med det virtuelle læringsrum 

 
At uddanne sig på denne måde lød jo umiddelbart dejligt nemt og bekvemt, men jeg 

skulle hurtigt blive klogere. Palloff og Pratt (2003) beskæftiger sig i bogen “The Virtual 

Student” med online læring set fra den studerendes perspektiv.  
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Her siger de bl. a., at denne uddannelsesform kræver af de studerende, at de er villige til 

at investere en hel del tid og energi på deres uddannelse. De siger endvidere, at de 

studerende, når de starter, ingen anelse har om, hvor meget der kræves for at 

gennemføre en sådan uddannelse (s. 11). Og jeg kan kun give dem ret, men samtidig er 

jeg glad for, at jeg ikke var helt klar over det, for så havde jeg måske afskrevet det på 

forhånd. For selv om det krævede meget, ville jeg ikke have været det foruden, og da 

interessen først var blevet vakt, var det lysten, der drev værket. 

 

Som sagt havde jeg en meget klar forestilling om, hvad skole var, og det har nok præget 

mine forventninger til, hvordan en internetuddannelse skulle foregå. Dette er også noget 

Palloff og Pratt kommer ind på. De skriver, at hvis man går ind i et så utraditionelt 

læringsrum som internetuddannelse er med forestillinger om traditionel læring, bliver 

man hurtigt frustreret (ibid:12), og det kan jeg godt nikke genkendende til. Jeg havde nok 

et eller andet sted en forventning om, at lærerne skulle fortælle mig, hvad jeg skulle gøre, 

men det gjorde de ikke. I hvert fald ikke i den udstrækning, jeg havde forestillet mig.   

 

Det tog derfor lidt tid at finde ud af, hvordan denne online undervisning foregik, og hvad 

man forventede, jeg skulle stille op med alle disse konferencer i det virtuelle 

klasseværelse. Samtidig var jeg nødt til at sætte mig ind i, hvordan en computer 

fungerede, noget jeg som sagt ikke havde den mindste forstand på.  

 

I starten var undervisningen i de forskellige fag ikke fordelt på uger, hvad de blev efter 

nogle måneder, men kørte nærmest alle samtidig. Det gjorde det svært at finde ud af, 

hvor og hvornår undervisningen foregik, og hvad man skulle læse først, og jeg husker det 

som en meget frustrerende tid.  

 

Efter et stykke tid havde jeg fået styr på computeren, og havde forstået hvordan det 

virtuelle klasseværelse fungerede. I en internetbaseret uddannelse spiller det e-

læringssystem der benyttes selvfølgelig en stor rolle. Det e-læringssystem vi kørte med, 

FirstClass, synes jeg understøtter denne form for uddannelse meget godt. Det er et 
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system, der er overskueligt og let at betjene samtidig med, at det giver mulighed for 

forskellige skriftlige kommunikationsformer, både synkrone og asynkrone. Selve 

undervisningen på nettet foregik i de respektive fags konferencer, men systemet gav også 

mulighed for grupperum med flydende dokumenter, almindelig e-mail og chat.  

 

I forhold til internetbaseret uddannelse har Knud Illeris påpeget, at der i internetbaseret 

læring kræves, at de studerende har en betydelig større motivation og vilje til 

engagement end i traditionel læring (Illeris, 2006:237). Derfor mener jeg, at det er utrolig 

vigtigt i internetbaseret uddannelse, at det e-læringssystem der bliver brugt er let og 

overskueligt at betjene og finde rundt i, og desuden giver mulighed for forskellige former 

for kommunikation. Opleves e-læringssystemet som besværligt, kan det gå ud over 

motivationen, der igen får betydning for, i hvilket omfang den studerende deltager i 

undervisningen. I en internetbaseret uddannelse er man nødt til at logge sig på og deltage 

i de aktiviteter, der foregår i det virtuelle klasseværelse for i det hele tage at fuldføre 

uddannelsen.  

4. Fællesskab 
 

Men uddannelsen foregår ikke kun på internettet. Gennem hele uddannelsen har 

undervisningen på nettet været suppleret med fysisk undervisning eller face-to-face 

undervisning, som det også kaldes, som for det meste er foregået på Færøerne, hvor 

studernede og undervisere tilbragte en weekend sammen.  

 

I starten af vores uddannelse var vi til et indkald på seminariet over en weekend, hvor vi 

fik fysisk undervisning, kunne se seminariet, møde medstuderende og nogle af 

underviserne samt danne studiegrupper og få en indføring i FirstClass. Da jeg, som de 

fleste andre fra mit hold, ikke kendte en sjæl, havde dette stor betydning, for selv om 

man ikke husker alle sine medstuderende efter at have mødt dem den ene gang, husker 

man mange af dem og de undervisere, man møder.  
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Weekendindkaldene, som ofte indkluderede overnatning, var organiseret med 

undervisning om dagen. Aftenen brugte vi til socialt samvær. At organisere 

weekendindkaldene på denne måde, hvor man også tilbragte tid sammen der ikke var 

afsat til undervisning gjorde, at man med tiden kom til at kende sine medstuderende på 

et plan der gik ud over det faglige. Efter nogle få indkald huskede man de fleste, og 

særligt dem man var i gruppe sammen med. 

 

Det er således i face-to-face-undervisningen, at man mødes fysisk med sine 

medstuderende og underviserne, ser hvordan de ser ud og finder ud af, hvordan de er 

som personer. Selv om man i en internetbaseret uddannelse sidder hver for sig og ikke 

mødes dagligt til fysisk undervisning, kommer man således til at kende alle disse 

mennesker på weekendindkaldene, og der opstår et fællesskab.  

4.1 Det virtuelle fællesskab 
 

Hvorvidt og hvordan der kan skabes et virtuelt fællesskab i online læring, er der 

forskellige meninger om (se f. eks. Gynter 2005 og Palloff & Pratt 2003), men det er ikke 

en diskussion jeg vil indlede mig på her. Jeg vil nøjes med at sige, at for vores hold 

lykkedes det at skabe et virtuelt fællesskab, hvilket jeg mener, har stor betydning på en 

internetbaseret uddannelse, da læring i høj grad finder sted i samspil med andre (Illeris, 

2006:36). 

 

At kommunikere og interagere med sine medstuderende er for de fleste ikke noget 

problem i en traditionel uddannelse, som foregår ved fysisk tilstedeværelse, hvor man 

kan se den man snakker med. På en internetbaseret uddannelse forholder det sig lidt 

anderledes, da man ikke i samme udstrækning er fysisk sammen med sine 

medstuderende, og hvor meget af kommunikationen og interaktionen derfor foregår over 

computeren.  

 

For at kompensere for dette, således at medstuderende og undervisere i en 

internetbaseret uddannelse ikke kun opfattes som “navne på en skærm” (Palloff & Pratt 
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2003:10), er det vigtigt at kunne danne sig et mentalt billede af, hvem man “snakker” 

med på nettet. Dette mentale billede og den “tillid og fortrolighed” (Gynther 2005: 61) 

der skal til for at kunne interagere og kommunikere over computeren, dannes på 

baggrund af den fysiske undervisning, hvor deltagerne lærer hinanden at kende som hele 

mennesker og ikke kun som ”navne, skriftlige udtryk og billeder” (Illeris, 2006:237) 

 

I forhold til internetbaseret uddannelse er det vigtigt at forstå, at læringen i det virtuelle 

rum ikke foregår i interaktion kun mellem underviseren der spørger, og den studerende, 

der svarer, hvilket åbenbart var min opfattelse i den spæde start (Palloff og Pratt, 

2003:12). Snarere er der tale om det, som kaldes kollaborativ læring, ”hvor en gruppe 

mennesker i fællesskab tilstræber at lære og udvikle noget sammen” (Illeris, 2006:133). 

Kollaborativ læring tager i høj grad udgangspunkt i de studerendes fælles 

vidensproduktion.  

 

Det handler således ikke om bare selv at skrive et indlæg, hvorpå man får respons fra 

underviseren. Man må også læse andres indlæg, diskutere, spørge ind til, udveksle 

erfaringer og synspunkter, argumentere osv., og det mener jeg kun svært kan lykkes, hvis 

man ikke i en eller anden udstrækning indgår i en relation med sine medstuderende, hvor 

man er tryg.  

 

Det er lige præcis disse relationer til de andre, der blev opbygget i starten af uddannelsen, 

hvor man til konferencerne gik fra forsigtige indlæg og interaktion med fremmede 

mennesker til mere modige samtaler og erfarings- og vidensdeling med dem, man havde 

et fællesskab med; et fællesskab, der blev opretholdt gennem hele uddannelsen i face-to-

face-undervisningen. Det er det, som adskiller denne form for kommunikation fra simpel 

korrespondance over internettet (Palloff og Pratt, 2003:26).  

5. Virtuel læring 
 

En af de læringsmæssige fordele i internetbaseret uddannelse er ifølge Illeris, at 

deltagerne gennem deres personlige bidrag bliver mere synlige som personer, både for 
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undervisere og de andre deltagere (Illeris, 2006:237). Der er således ikke tale om en 

upersonlig uddannelsesform, bare fordi den foregår over internettet. Faktisk er en 

interessant erfaring jeg deler med flere at mine medstuderende, at netop denne 

uddannelsesform, hvor man ikke kan se hinanden, alligevel er en form, hvor man oplever 

sig selv som værende utrolig synlig.  

 

Men at skulle udtrykke sig på skrift i fuld offentlighed, for sådan føltes det, krævede i 

starten en del overvindelse, og var faktisk lidt ubehageligt, syntes jeg, for alle ens fejl blev 

også synlige. Alt det man skrev, kunne blive genstand for nærmere granskning, da skriftlig 

kommunikation kan fastholdes eller tingsliggøres (Gynther, 2005:126). Jeg var derfor i 

starten meget bevidst om, hvad jeg skrev, og hvordan jeg skrev det. Det skulle helst ikke 

være misforstået af mig selv eller kunne misforstås af de andre, og det var egentligt i 

starten en hæmning for at kunne udtrykke sig, for man kunne ikke se, hvordan de andre 

reagerede på ens indlæg.  

 

Særligt husker jeg den allerførste rigtige opgave, vi fik. Jeg sad i flere dage og baksede 

med opgaven, der blev vendt og drejet, omskrevet og justeret. Senere har jeg erfaret, at 

dette også gjorde sig gældende for alle mine andre medstuderende. Opgaven lød på at 

skrive en A4 side om opdragelse - ikke umiddelbart nogen svær opgave. Men det som 

gjorde, at man lagde alt dette, sikkert unødvendige, arbejde i opgaven, var lige præcis, at 

alle de andre også skulle læse det, man havde skrevet. Det har vi siden moret os over 

mange gange, men det giver et billede af, hvilken overvindelse det egentlig var i starten at 

skrive noget, som alle kunne se.        

 

Jeg kan også huske, at jeg helt i starten af vores uddannelse benyttede mig af muligheden 

for at læse, hvad de andre skrev uden at skrive noget selv. Dette kaldes i en virtuel 

læringsterminologi ”lurking” og plejer at være noget, der helst ikke skal udvikle sig til en 

vane. Det kan dog i starten være en god hjælp til at overvinde angsten for at skrive noget, 

alle kan se. Dette med, at man kan ”lure” hinanden, synes jeg faktisk er en af styrkerne i 

denne form for uddannelse – at man har mulighed for at kigge de andre over skulderen. 
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Det kan f.eks. være, at man kigger i de andres grupperum for at se, hvordan de løser en 

opgave. Det skal dog understreges, at dette er noget, jeg mener, man skal spørge om lov 

til først, da grupperum efter min opfattelse har en lidt mere ”privat” karakter end andre 

konferencer. 

 

Alt dette kan lyde lidt besværligt, og er det også i starten, men man kommer ikke langt i 

sådan en uddannelse uden at kunne udtrykke sig på de betingelser, og der gik heller ikke 

lang tid, før jeg følte mig mere tryg ved at skrive i de forskellige konferencer. Det blev 

selvfølgeligt lettere des mere man kom til at kende sine medstuderende, men jeg synes 

også, at vores undervisere var gode til at få os på banen ved at opstille minimumskrav til 

antal indlæg og sætte gang i diskussionerne med simple spørgsmål, som f. eks., om vi var 

enige eller uenige i et udsagn og hvorfor. Efter kort tid flød diskussionerne fint i 

konferencerne, og der var ikke de samme problemer ved at udtrykke sig og dele ud af 

erfaringer. 

 

Selv om jeg oplevede det som ubehageligt i starten, synes jeg, det har sine fordele at 

skulle skrive noget, som alle kan se. Drejer det sig om en almindelig verbal samtale er 

ordene sagt og borte. I en netuddannelse ligger de der “til evig tid” med navn på og det 

hele, så det skulle helst være noget rimelig fornuftigt, jeg skrev. Min erfaring er, at man 

dermed gør sig lidt mere umage, med det som afleveres i konferencerne, undersøger det 

lidt mere og tænker mere over, hvad det er, man egentlig vil sige, og bliver dermed bedre 

til at argumentere for sine synspunkter. I internetbaseret uddannelse er 

kommunikationen både skriftlig og tidsforskudt, hvilket if. Illeris er en af de 

læringsmæssige fordele i denne uddannelsesform, da det øger deltagernes personlige og 

faglige refleksioner (Illeris, 2006:237).  

 

Jeg synes også, vi har været omkring ufatteligt meget litteratur, både det som fremgik på 

litteraturlisten, men så sandelig også meget andet litteratur, som jeg gennem mine 

medstuderende er blevet gjort opmærksom på. Der var frygtelig mange ting, jeg skulle 

forholde mig til og danne mig en mening om, og det var ofte, jeg stødte på ting, jeg ikke 



96 

 

vidste eller ikke havde tænkt over på lige den måde, som jeg kunne spørge ind til. Eller 

også kunne jeg tygge lidt på det, reflektere over det, undersøge det selv og danne min 

egen mening om det og måske tage emnet op igen.  

 

Selve holdundervisningen foregik i de respektive fags konferencer, hvor alle gav deres 

bidrag, og jeg synes virkelig, at man får udvidet sin horisont ved at læse-, kommentere- og 

spørge ind til og diskutere egne og andres indlæg. Måske fordi man har så forskellige 

erfaringer og måder at undersøge og se på pædagogiske fænomener.  

 

Underviserne fulgte selvfølgeligt med i diskussionerne, men de behøvede ikke 

kommentere på hvert eneste indlæg. De var gode til at stille nogle gode og åbne 

spørgsmål og forklare tingenes sammenhæng og relevans, hvordan de kunne sættes i 

forbindelse med vores praktiske arbejde, og ikke mindst til at få os til at tænke både 

selvstændigt og kritisk. Jeg synes, vi for det meste havde nogle livlige og meget 

interessante konferencer, hvor vi lærte at udtrykke os om faglige emner.   

 

Med tanke på de arbejdsbetingelser, der gør sig gældende for pædagoger i dag, synes jeg, 

det er en vigtig kvalifikation at kunne argumentere rimeligt klart for sine synspunkter, at 

gøre det klart for sig selv, hvad det er, man egentlig vil sige og at kunne formulere sig på 

en sådan måde, at budskabet kan formidles til andre. Denne kvalifikation, synes jeg, bliver 

styrket i denne form for uddannelse. Man bliver bedre i stand til at formulere sig på skrift, 

som i mine øjne kun kan være en fordel, da det pædagogiske arbejde i større og større 

grad indbefatter skriftligt arbejde, så som evaluering, dokumentation, arbejdsbeskrivelser 

osv. (Kompetencerådet, 2004:17). 

6. Det virtuelle kan ikke stå alene 
 

Men jeg synes ikke, det virtuelle kan stå alene, hvilket andre onlinestuderende også har 

givet udtryk for (Palloff og Pratt 2003, Derckinck-Holmfeld og Fibiger 2002). For jeg tror 

ikke, man i samme udstrækning kan få den slags fællesskabsfølelse, som kendetegnede 

og stadig kendetegner vores hold, med mennesker, man aldrig eller sjældent så; eller i en 
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virtuel læringsterminologi; “face2face”. Jeg synes også, det kræver mere end det, man får 

fra indkaldene, og her kan grupperne spille en vigtig rolle.  

 

De fleste fra mit hold har haft den samme gruppe gennem hele uddannelsen. På et 

tidspunkt ville de fra seminariets side gerne, at vi lavede en omfordeling i grupperne, men 

det ønskede de fleste af mine medstudernede ikke, og derfor fortsatte grupperne, på nær 

to, med samme medlemmer i gruppen gennem alle tre år, uddannelsen varede. På en 

internetbaseret uddannelse kan man spørge, om det at holde fast i den ene gruppe 

gennem hele udannelsen ikke forhindrer, at man kommer til at kende de andre 

medstuderende. Det mener jeg ikke, det har i vores tilfælde. Jeg vil faktisk sige, at vi 

kender hinanden rigtig godt, men vi har også gjort en indsats for, at grupperne ikke blev 

små lukkede grupper, og havde forbindelse til hinanden på forskellig vis.    

 

Grupperne, synes jeg, af flere årsager havde stor betydning. En er selvfølgelig, at det er i 

grupperne, vi har kunnet vende alle problemstillingerne på færøsk, som jo er vores 

modersmål. I min egen gruppe valgte vi at mødes rimelig ofte hjemme hos hinanden, bl. 

a. mødtes vi også en overgang fast hver tirsdag aften, til det vi kaldte teoretikeraften. Det 

gik ud på at læse noget teori, som vi så mødtes for at snakke om. Her vi fik vendt og 

drejet mange forskellige teorier og sat dem i sammenhæng med det meget forskellige 

arbejde  vi havde.  

 

Det synes jeg, jeg har lært meget af, for man var nødt til at forberede sig på en mere 

forpligtende måde, da vi forventede af hinanden, at man havde læst lektien grundigt og 

gjort sig nogle tanker og overvejelser, inden vi mødtes. Disse aftener kunne være ret 

interessante, og ofte var det også medstuderende fra andre grupper, der ønskede at 

deltage. 

  

Det var også i grupperne, man åbent og ærligt kunne indrømme, at man ikke “forstod en 

skid af det hele”, og hvor man ved hjælp fra de andre gruppemedlemmer fik det sat ind i 
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en forståelsesramme. Dermed fik vi mulighed for både at forklare og få forklaret tingenes 

sammenhæng i et trygt forum, hvor man følte sig knapt så udsat for kritik.  

7. Kulturforskelle 
 

En af fordelene ved internetbaseret uddannelse er, at fjernundervisning kan strække sig 

over store distancer (Illeris, 2006:237), hvilket jo gjorde det muligt for os færinger at tage 

vores uddannelse i Jægerspris. Det kan til gengæld medføre, at nogle kulturelle og 

samfundsmæssige forskelligheder bliver synliggjort.  

 

At vi var et helt hold færinger og ikke kun en enkelt eller to på en dansk uddannelse, har i 

mine øjne absolut nogle fordele. På Dannerseminariet har de ikke været blinde for, at vi, 

højst sandsynligt, ville komme til at praktisere som pædagoger på Færøerne og har taget 

dette i betragtning. Selvfølgelig skulle vi lære alle de ting, den danske uddannelse er 

omfattet af i loven om pædagoguddannelse. Men samtidig blev vi opfordret til at se 

tingene i forhold til færøsk lovgivning og det færøske samfund, som skulle danne 

grundlaget for vores fremtidige virke. Man kan sige, at vi har fået lov til at tage vores egen 

kultur med ind i læringsrummet, hvilket Palloff og Pratt (Palloff og Pratt, 2003:39) også 

påpeger vigtigheden af. 

 

Desuden kom vores undervisere også til Færøerne og oplevede dermed selv det færøske 

samfund, hvilket gjorde, at forskellene på det færøske og det danske blev synliggjort på 

en anden måde, end jeg mener de ellers ville. Disse ting, synes jeg, fik både os studerende 

og underviserne til at undres over disse forskelle, der også omfatter betingelserne for og 

opfattelsen af den pædagogiske praksis i to så forskellige kulturer. Bl.a. vakte forholdet til 

religion og den meget forskellige sociallovgivning undren, og disse forskelle blev sat til 

diskussion. For hvilken betydning har disse forskellige betingelser for den pædagogiske 

praksis?  
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Det betød dog ikke, at det som var forskelligt, skulle gøres ens. Jeg vil heller sige, at 

tingene blev sat i et andet perspektiv og har gjort, at jeg fik betragtet færøske forhold i 

nye læringsrige optikker. 

 

Andre forskelle der var oppe og vende var, hvordan færinger lever med og af naturen, 

som omgiver os så langt øjet rækker, samtidig med at vi ikke er så gode til at se de 

fantastiske muligheder, den giver for pædagogisk udfoldelse. Naturen er der bare. Her 

kan vi godt blive overraskede, over de muligheder andre ser. På den anden side kan 

naturen også sætte begrænsninger for, hvad kan lade sig gøre. Men disse forskelle kan 

være svære at forstå, hvis man ikke har kendskab til begge samfund. Desuden mener jeg, 

at man har bedre forudsætninger for at forstå sin egen kultur, hvis man kender andres, 

for så har man noget at se sin egen i forhold til.  

 

Men en af de største kulturforskelle mellem danskere og færinger må siges at være 

sproget. Dette har selvfølgeligt haft betydning, da jeg eller snarere vi, ikke kun har skullet 

udtrykke os på skrift, men også på dansk. Det ved jeg, at nogle af mine medstuderende 

havde svært ved, særlig i starten. Jeg selv har ikke haft de store problemer, selvom det 

indimellem tager tid at få omdannet sine færøske tanker til dansk skrift, da det ikke er alt, 

der uden videre kan oversættes, uden at det mister sin oprindelige betydning.  

 

Videre findes nogle færøske begreber slet ikke på dansk. Det var særlig i starten en 

kunstig fornemmelse at diskutere på dansk med andre færinger, men det var selvfølgelig 

nødvendigt for, at underviserne kunne følge med. Men også det vænnede jeg mig hurtigt 

til - øvelse gør som bekendt mester.  

 

Det kunne selvfølgelig ikke helt undgås, at der forekom stavefejl, færøske vendinger og 

måske pudsigt opbyggede sætninger. Dét åbner op for spørgsmålet om, det ikke er en 

hæmsko, når man tager en internetbaseret uddannelse? Det er jeg sikker på, at det kan 

være, men jeg mener, at det afhænger af, hvordan det man skriver bliver modtaget “på 

den anden side”, hvilket Palloff og Pratt (2003:41) også bekræfter.  
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I vores tilfælde har underviserne ikke siddet i den anden ende og sat røde streger under 

de få fejl, der måtte være i de forskellige indlæg i konferencerne. I enkelte tilfælde har de 

sagt, at de forstår, hvad man mener, men har anbefalet at bruge en anden formulering 

eller vending, eller de har spurgt, om det var dette eller hint man mente. Havde de siddet 

og rettet fejl, ville jeg nok have opfattet det som hæmmende i forhold til at udtrykke mig. 

Med denne tilgang synes jeg de fik os at skrive, diskutere, argumentere og reflektere over 

det meste, selv om det foregik på dansk.  

8. Adskillelse af tid og rum 
 

Internettet giver mulighed for uddannelse uafhængigt at tid og rum. Det øger 

mulighederne for at overvinde de barrierer, der gør sig gældende i forhold til at tilegne sig 

en uddannelse. Desuden giver denne uddannelsesform mulighed for, at man kan beholde 

sit arbejde, mens man studerer, hvilket jeg synes er positivt.  

 

Da man arbejder parallelt med studierne, kan man se den pædagogiske praksis og den 

pædagogiske uddannelse i forhold til hinanden, hvilket gør det lettere at koble teori og 

praksis sammen. Man bliver nysgerrig og begynder at undres over disse forhold, hvilket 

øger motivationen til at undersøge, forstå elle sætte spørgsmålstegn ved, hvordan det 

man ser og oplever i sin praksis, passer sammen eller ikke passer sammen med teorierne 

og omvendt.   

 

At uddannelsen ikke er afhængig af rum er grunden til, at jeg har kunnet sidde på 

Færøerne, samtidig med at jeg har kunnet tage en uddannelse i Jægerspris; eller, om man 

vil; i det netværk der udgøres af mine medstuderende og mine underviseres hhv. studie- 

og arbejdspladser. Det er i sig selv interessant, men netuddannelse giver også mulighed 

for fleksibilitet, da den ikke er afhængig af tid. Jeg har således kunne tilpasse mine studier 

til andre aktiviteter, så som familieliv og arbejde, for i en netuddannelse er “skolen” altid 

åben. Og man behøver ikke vente til et bestemt tidspunkt med at stille sine spørgsmål, 

aflevere sine indlæg eller kommentere andres. 
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9. Hvad fik jeg så ud af det? 
 

Spørgsmålet kan stilles om denne fleksibilitet ikke kan udvikle sig til at man udsætter alt 

så man kommer bagud i studierne, eller om det ikke er svært at opretholde den 

selvdisciplin og motivation en sådan uddannelse kræver? Jo, det vil vel altid blive et 

problem for nogle. For mig har det snarere haft den omvendte virkning, og det har øget 

min lyst og motivation til at lære, hvilket jeg egentlig blev lidt overrasket over, da jeg ikke 

tidligere har haft den store lyst til at gå i skole. Det var et nødvendigt onde, hvis man ville 

have en uddannelse. 

 

At professions-bachelor titlen kvalificerer til universitetet, var en mulighed jeg ville holde 

åben, selv om jeg ikke forestillede mig, at jeg ville benytte mig af den. Men 

uddannelsesformen har et eller andet sted ændret dette, og har gjort mig utrolig 

videbegærlig og nysgerrig, og der er ingen tvivl om, at det er den direkte årsag til, at jeg 

valgte at starte på universitetet umiddelbart efter at have afsluttet min 

pædagoguddannelse på Dannerseminariet. Der er stadig, så meget jeg vil lære, og lysten 

driver stadig værket.  

 

Hvor alvorligt jeg end synes problematikken med de manglende pædagoger på Færøerne 

er, er det alligevel den direkte årsag til, at jeg fik muligheden for at uddanne mig over 

internettet. En erfaring jeg ikke ville have været foruden. På trods af at have gået i skole 

som barn, ung og voksen på traditionel vis, har jeg ikke før i lærings- og 

uddannelsessammenhænge oplevet en lignende fællesskabsfølelse, lyst til at ytre mig 

eller engagement til at lære før.  

 

Mine forestillinger om, hvordan “skole” og uddannelse skal eller bør foregå, er for længst gjort til 

skamme, og det samme er forestillingerne om, hvor og hvordan læring foregår. Jeg har lært, at 

viden og lærdom kan findes mange steder og i mange former. Og så har jeg forresten også lært 

at betjene en computer og at begå mig på internettet – noget jeg anser som en udmærket 

sidegevinst i en tid, hvor det nærmest er et krav, at kunne håndtere diverse former for teknologi.  
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10. Sammenfatning 
 

I artiklen har jeg forsøgt at belyse, hvordan jeg har oplevet at tage en internetbaseret 

pædagoguddannelse, og de erfaringer jeg har med det.  

 

Som det fremgår af artiklen, oplevede jeg det i starten som både ubehageligt og 

grænseoverskridende, at alle kunne se det jeg skrev. Men efter at have overvundet den 

første frygt, er det min erfaring, at den skriftlige og forskudte kommunikation, der gør sig 

gældende i denne uddannelsesform, har nogle klare fordele i forhold til traditionel 

uddannelse. Bl.a. øges de studerendes personlige og faglige refleksioner, man bliver 

bedre til at argumentere fagligt og koncist for sine synspunkter, samt bliver bedre til at 

formulere sig skriftligt på en forståelig og kortfattet måde. Denne uddannelsesform 

kræver dog, at de studerende besidder en betragtelig del af motivation og engagement. 

Dette, mener jeg, kun kan opstå og opretholdes, hvis der skabes et fællesskab både i og 

udenfor det virtuelle rum, hvor man føler sig tryg nok til at dele ud af erfaringer og viden. 

 

En anden fordel ved internetbaseret uddannelse er, at den er fleksibel og kan strække sig 

over store distancer. Det kan være med til at overvinde nogle af de barrierer, der kan 

gøre sig gældende i forhold til at tilegne sig en uddannelse. I mit tilfælde har det gjort det 

muligt at få en uddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution, på trods af at jeg har 

været bosat på Færøerne. Jeg synes også det var en fordel, at vi var et helt hold færinger 

og ikke kun en enkelt eller to på et dansk hold, da det var med til at tydeliggøre de 

forskelle, der gør sig gældende for det pædagogiske arbejde i to så forskellige kulturer.  

 

For mig har tiden som studerende på en internetbaseret pædagoguddannelse været en 

god og berigende oplevelse. En oplevelse, som til min egen overraskelse har ændret min 

opfattelse af ”skole” og givet mig lyst til at lære og studere. De erfaringer jeg har med at 

tage min pædagoguddannelse over internettet, har givet mig ny forståelse for, hvor og 

hvordan læring kan eller bør foregår og har lært mig, at viden og lærdom kan findes og 

foranstaltes mange steder og i mange former.   
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7. Kroppen i cyberspace 
Af Tina Ingstup 
 
At undervise i drama ved et pædagogseminarium kan anskues som, at være til stede i et 

unikt laboratorium. Et laboratorium hvor mennesket og dets erfaringer knyttes til en 

æstetisk dimension, hvor følelser, intellekt og handling forenes (Sæby, 1998:413).  Et 

eksperimenterende rum som forbinder hoved og krop – virkelighed og fiktion. Et rum, 

hvor læring i en æstetisk optik giver mulighed for at genkalde sig oplevelser og deres 

kvaliteter i ”nuet”, samtidig med at fiktionen skaber en distance. En distance, som 

bevirker at oplevelsen ikke forbliver på et rent sanseligt niveau, men løftes til refleksiv 

erkendelse(Sørensen, 2007:14).  

 

Men et laboratorium med kolber med forskellige etiketter, er hverken forudsætningen 

eller en garanti for at æstetisk læring finder sted. Undervisningen inden for laboratoriet 

må baseres på retningslinier, som kan sikre optimal udnyttelse af det potentiale de 

studerende bidrager med.  

 

Men hvordan opbygger vi det æstetiske laboratorium i cyperspace? Er det overhovedet 

muligt at forbinde hoved og krop på en computer? 

 

Nærværende artikel forsøger at give et bud på, hvorledes drama og kroppen kan 

indtænkes i et læringsforløb på cyberspace, således at de studerende opnår kompetencer 

til at udøve faget i forhold til uddannelsens opstillede mål for faget. 

 

Artiklen falder i 4 argumenterede hovedpunkter: 

 Hvad er læring i det æstetiske rum 

 Et konkret forløb 

 Nettets muligheder og begrænsninger 

 And so what 
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1. Hvad er læring i det æstetiske rum 
 

Knud Illeris anfører et væsentligt aspekt, når talen falder på at optimere læreprocesser. 

Han siger at ”.. menneskets læringsberedskab er en integreret del af dets potentiale til 

livsudfoldelse og som sådant i udgangspunktet af lystbetonet karakter (Illeris, 2001:181).  

 

Det er altså ikke kolber og etiketter vores pædagogiske laboratorium skal udstyres med, 

men oplevelser og erkendelser af lystbetonet karakter. Den lystbetonede karakter er helt 

central, når vi taler om undervisning i drama, fordi drama netop knyttes til legen, der som 

æstetisk praksis er tidsløs, eksperimenterende og uforudsigelig, med en refleksion der 

sker i aktiv handling.    

 

Men lysten fra de studerende driver ikke værket alene, for ifølge Illeris og den 

Schweiziske ”tænker” Etienne Wenger, forudsætter det optimale ”situerede læringsrum” 

(Illeris, 2007:15), bl.a. at man som underviser tager højde for en del andre faktorer, som 

er forudsætningen for, at læringen kan finde sted. Ifølge Illeris, skal undervisningen 

foregå som led i en sammenhængende proces, hvor sammenspillet mellem individ og de 

sociale og eller materielle omgivelser, giver individet (den studerende) mulighed for, at 

identificere sig i situationen/processen som subjekt.  

 

Centralt i læringsprocessen er, at de studerendes tidligere erfaringer i fællesskabet kan 

kobles sammen med de nye impulser og forekomme den studerende relevant, både på 

det personlige og det faglige plan (Illeris, 2007:16-17). Udvikling og eller læring sker 

netop, som Etienne Wenger siger, i forholdet mellem individ og fællesskab (Illeris, 2007: 

68). Et fællesskab, der involverer både den refleksive handling og de kropslige erfaringer.  

 

Ifølge Illeris er intelligensen – den fornuftmæssige læring - nemlig forankret, ikke blot i 

det refleksive, men også i kroppen (Illeris, 2007:14). Denne læringstanke falder i tråd med 

den æstetiske lærerproces/praksis, hvor netop både tanker, følelser og handling er 

inkluderet i en både individuel og kollektiv arbejdsform (Sæby, 1998:413). En praksisform, 

hvor både krop og hoved gensidigt er afhængig af hinanden i konstruktionen af et 
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”læringsrum” hvor den studerende kan udvikle deres kompetencer til at udtrykke det 

usigelige (Sørensen, 2007:68) og derved blive klogere på sig selv, de andre og verden. Et 

rum hvor der læres med sjælen. 

 

For at skabe dette potentielle æstetiske praksisfællesskab, hvor de studerende har sjælen 

med, forudsætter det, ifølge Illeris, at man tager afsæt i 3 centrale lærings indholds 

dimensioner: 

 

 at den studerende tilegner sig mening med og mestring af læringsindholdet. Det 

vil sige at indholdet skal være relevant og betydningsfuldt (funktionalitet), 

samtidig med at den studerende oplever, at han/hun mestrer det.  

 læringsindholdet skal give motivation, pirre de studerendes faglige nysgerrighed 

for faglig handling og stillingstagen, samtidig med at den psykiske balance 

opretholdes. Denne motivation til læring giver mulighed for udvikling både faglig 

og personligt 

 læringsindholdet skal have en social funktion (socialiteten), med et indhold der 

medtænker det faglige både i det eksisterende praksisfællesskab og mod 

professionen. Samtidig skal den enkelte studerende opleve sig integreret i 

praksisfællesskabet. Uden at være del af oplevelsen i praksisfællesskabet kommer 

man ingen vegne, som Wenger pointerer (Illeris, 2007:68). 

 

I det dramafaglige praksisfællesskab er social integration signifikant, da de studerendes 

individuelle kompetencer og syn på verden afspejles i fællesskabet, og er 

betydningsbærende for fællesskabets kompetencer og identitet (Ibid:69). 

 

Men hvorfor er det relevant med en læringsforståelse, som inkluderer det sociale og 

alsidige personlighedsudviklende indenfor det pædagogiske arbejde? Kurt Abildgaard og 

David Keir Wright siger i ”Ej blot for sjovt”71, at der er tre erkendelsesmåder/ 

praksisformer, der bør være i spil i den pædagogiske praksis og i tilrettelæggelsen af 

                                                      
71

 Se litteraturliste. 
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pædagogiks virksomhed, hvis man vil sikre integration og alsidig udvikling af 

personligheden (Abildgaard et al, 1996:102). 

 

 Daglig praksis, som forekommer i alle hverdagssituationer, hvor handling er 

indbefattet. Hverdagspraksis giver en direkte oplevelse og erfaring, Eksempelvis at 

stille sin sult, at være på besøg på brandstationen osv. 

 Videnskabelig praksis er, når der undersøges eksperimenterende, analyserende 

og udforskende.  Eksempelvis at få lov til at holde brandslangen og spørge ind til 

ild osv. 

 Kunstnerisk praksis er undersøgende eksperimenterende og analyserende, men 

anvender kunstneriske udtryksformer til bearbejdning af oplevelser og erfaringer.  

Eksempelvis at dramatisere en tur på brandstationen.  

 

Ved at tage udgangspunkt i denne tre-deling i pædagogisk praksis, opstår muligheden for 

erfaringsforankret erkendelse i et samspil med to sprog; det intellektuelle og det 

æstetiske sprog. Sprog som appellerer til forskellige kompetencer i mennesket. Man kan 

sige, at de to første erkendelsesformer er med til at udvikle det intellektuelle sprog, mens 

den kunstneriske praksis tilgodeser det æstetiske sprog (Ringsted et al, 2001:19). Det 

intellektuelle og det æstetiske sprog udgør en helhed, som bevirker, at vi, som individer, 

nuanceret kan erkende vores subjektivitet i og med vores omverden.  Subjektiviteten eller 

identiteten er for Wenger ” det sted, hvor verden bliver lille” (Illeris, 2007:74). 

 

Undervisningen i drama, i en æstetisk praksis, er socialt og kollektivt formidlet, oplevet i 

nuet, baseret på de studerendes egne erfaringer sat i en faglig kontekst.  

Men som Illeris fremfører, er outputtet af inputtet forskelligt, fordi menneskers 

forudsætninger er forskellige og baseret på forskellige erfaringer og tilgange til det 

æstetiske (Ibid, s. 16).  

 

Men det æstetiske praksisfællesskab kan skabe integration af mennesker og deres mange 

måder at lære og at være menneske på. Læring finder sted i samspillet mellem identitet 
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og fællesskab, og skabes i vores stadige udvikling inden for et praksisfællesskab, hvor 

spænding og udfordringer varieres (Ibid, s. 71). For, ifølge Wenger, bliver et fællesskab 

slidt ned, hvis der ikke er spænding mellem kompetence og oplevelse (Ibid, s. 70). Derfor 

varier min undervisning i form og indhold. Øvelserne sværhedsgrader intensiveres 

løbende, og derved opstår et unikt praksisfællesskab i kontinuerlig udvikling, hvor 

muligheden for at finde og udvikle ”det sted hvor verden bliver lille”.  

 

At undervise i drama er derved flerdimensionalt. Jeg er i konstant vekselvirkning mellem 

forskellige roller, som mesterlæren, forføreren og inspiratoren, der sættes i en faglig 

kontekst, og jeg skal navigere i det kaos, der er nødvendigt, for at æstetiske 

læreprocesser får næring. For der findes ikke to undervisningssituationer, der er ens, 

netop på grund af det samspil der opstår mellem individ og praksisfællesskab.  

 

Som underviser i denne selvets rejse, er jeg en guide med Janus hoved, som på én og 

samme tid ser fremtiden og er i nuet, i handlingen. Men mit fokus på denne handling, 

denne rejse ligger hos de studerende, derfor er det deres scene, ikke min. 

 

Drama er i sin natur et handlende fag, en handling som finder sted gennem interaktion af 

både det intellektuelle og det æstetiske sprog. Drama skal opleves, handles og ind under 

huden, men det skal også kobles til det praksisfællesskab, der opstår i læringsrummet. 

Det unikke landskab, hvor de studerende føler sig ansvarlige for fællesskabet og 

hinanden. Jeg viser de studerende, hvilke veje de kan tage og hvorfor. Men det er 

evident, at jeg møder de studerende dér, hvor de er, med deres særlige behov og ikke 

med en forudindtaget ide om, hvor de burde være.  

 

Mine metoder skal være fleksible, således at de kan drejes ud fra det særlige behov, der 

er hos det særlige praksisfællesskab. Nogle har behov for mere tillid og legende 

elementer, mens andre har behov for udfordringer inden for rolle osv. Det verbale og det 

nonverbale udgør en helhed, og mening skabes ud fra foreningen af følelser og ord, som 

giver referencer tilbage til det virkelige liv – her leverer drama en væsentlig læring og 
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erfaring i levet liv for de studerende Hvis lærings skal give mening, skabe betydning og 

relevans, er det nødvendigt, at det giver mening i vores oplevelser og erfaringer.  

 

Når vi taler undervisning i faget drama på nettet, er det evident, at der er særlige 

udfordringer i spil For hvis vi tager Etienne Wenger og Knud Illeris til indtægt for kroppens 

nødvendighed i læring, har vi et problem. Hvordan lader det sig gøre, når kroppen 

repræsenteres af det virtuelle menneske? 

 

Jeg vil med afsæt i et konkret undervisningsforløb på den netbaserede 

pædagoguddannelse, give mine bud på, hvorledes de forhindringer der er indbyggede i 

dette dilemma, kan imødekommes og måske endda berige uddannelsen og faget. 

2. Uddybelse af undervisningsforløb.  

 
Årgang MV05N er et hold, der tager uddannelsen delvis net-baseret. De netstuderendes 

undervisningsrum ligger overvejende i en lukket undervisningsportal, de er koblet op på. 

Der foregår den overvejende del af undervisningen. Hver 6 weekend mødes de 

studerende til konfrontations undervisning, hvor samtlige af uddannelsens fag i løbet af 

uddannelsen repræsenteres. 

 

Dette betyder, at drama-faget ikke er repræsenteret ved hvert indkald. I nogle perioder er 

dramaundervisningen rent netbaseret, i andre rent konfrontationsbaseret, mens andre 

igen foregår i en vekselvirkning mellem konfrontations- og netundervisning. Det hold 

netstuderende jeg her tager afsæt i, har jeg mødt 5 gange a 4 lektioner i konfrontation, 

resten af undervisningen har været rent netbaseret. 

 

I uddannelsens modul 9 ”Fantasi, kreativitet og skabende virksomhed”, som er et forløb 

over 8 uger, møder jeg MV05N ”live” i 4 modulintroducerende lektioner, de resterende 

18 lektioner inklusiv modulafslutning foregår over nettet.  

Målet for modulet er, at de i grupper af 4 skal planlægge, vurdere og gennemføre et 

dramapædagogisk handleprogram med en selvvalgt målgruppe, som skal dokumenteres 
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gennem et selvvalgt medie. Inden de studerende handler konkret i praksis, skal de 

uarbejde et idé-design, som jeg godkender. 

  

Gennem dette forarbejde har jeg mulighed for, at give konstruktiv kritik og 

dramapædagogiske ideer i forhold til metode, øvelser og pædagogiske målsætninger, 

inden de handler. Afslutningsvis skal de studerende udforme en rapport, hvor de redegør 

for deres teoretiske og praktiske overvejelse, samt evaluerer forløbet. Teoretisk tog 

forløbet afsæt i ”Ej blot for sjov”, ”Teaterworkshoppen” og ”Du har hovedrollen i dit liv”. 

De mere emnespecifikke dramapædagogiske teorier kom ind over, når grupperne havde 

valgt emne og metode. Den konkrete dramapædagogiske handleopgave var udleveret 

inden konfrontationen. 

3. Undervisning i praksis 
 

Da konfrontations undervisning er begrænset på de netbaserede hold, anvendes meget 

lidt af tiden til teori. Denne tages selvsagt i undervisningen på nettet. Det væsentlige for 

mig er, at få de studerende på gulvet og omsætte de tidligere præsenterede og 

diskuterede teorier til konkrete handlinger i rummet. 

 

Målet for dagen er, at de ved dagens afslutning i grupper af to, skal have produceret små 

forestillinger, som tydeliggør dramafagets grundelementer. Elementer som er evidente at 

have på plads i forhold til handlen i praksis.  

3.1 Handlingen i rummet 
 

Cirklen danner samling for øvelserne, både det igangsættende og de efterfølgende 

refleksioner og perspektiveringer. Motivationsfasen er struktureret ud fra tanken om 

progression, men også med henblik på at integrere de dramafaglige grundelementer og 

anspore de studerende til den overordnet tematik.  

Lege og øvelser som fremmer samarbejde - improvisation, koncentrationen og roller 

bliver vægtet meget i undervisningen med de netstuderende – dette med afsæt i en 
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formodning om, at de ikke mødes så ofte ”live”, og derved har behov for at være sammen 

på en anden måde.  

 

En fange leg, som eksempelvis haletagfat, bruges som start på de mere fysiske lege, da 

den besidder både det fysiske, det legende, det kæmpende, forsvarende og 

samarbejdsdimensionen. 

 

Efterfølgende igangsættes forskellige lege, hvor energi, impuls og improvisation er i fokus. 

Hermed ønsker jeg, at få de studerendes spontanitet og det legende og agerende frem, 

og jeg ønsker at give dem mulighed for, at opleve hinanden i nye konstellationer og roller. 

 

De studerende parres to og to og introduceres til en række øvelser. 

 

Ved øvelsen ” Hvad laver du”, hvor den ene mimer en handling, eksempelvis vasker op. 

Den anden spørger ”Hvad laver du?”, hvorefter den første svarer, hinker.  

 

Væsentlige et det, at man aldrig laver det, man siger man gør. I denne øvelse udfordres 

det kropslige og spontaniteten, samtidig med at roller og rum er i spil.   

 

Øvelsen kan endvidere udvides til at inkludere handling foran hele gruppen, dvs. cirklens 

midte udgør det fiktive rum, hvor i handlingen udspiller sig. Derved sker der en glidende 

overgang, som fremmer motivationen til at handle i det fiktive rum foran mennesker 

(hvilket for nogle kan være en stor udfordring).  

 

Med fokus på rum og figur og det symbolske arbejde inden for drama, laves øvelsen 

”Maskinen”.  ”Maskinen” startes ved, at en studerende går ind i midten af cirklen, og 

repeterende laver en bevægelse og noget akkompagnerende lyd, dertil kommer de andre 

ind skiftevis og laver en bevægelse og noget lyd, de finder passende i forhold til den 

igangsættende bevægelse. Ved at arbejde med et tema, som eksempelvis 

mobbemaskinen, pædagog maskinen, gives der rum til det symbolske i dramarbejdet, da 
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bevægelserne og ”lydene” skal relateres til tematikken. Ved refleksionen tages der afsæt 

heri, og de studerende oplever hvorledes ”Maskinen” kan danne afsæt for diskussioner 

omkring pædagogens krop og handling i rummet - hvilket blandt andet også er det deres 

dramaopgave kræver. 

 

Stemmen sættes i fokus gennem øvelser som ” ”Sig dit navn med forskellige følelser bag”. 

Øvelsen efterfølges af associationsøvelsen ” Hvad tænker du, når du hører ordet 

kærlighed”. Ved denne øvelse kombineres, stemmen, tanken, følelserne og 

spontaniteten. 

 

Da stemmen er et af de primære redskaber inden for drama og den pædagogiske praksis, 

øger jeg de studerendes opmærksomhed på, hvordan de kan bruge stemme i deres 

arbejde. Dertil perspektivers associationsøvelsen til arbejdet inden for specialområdet, 

med særlig fokus på arbejdet med mennesker med hjerneskade, idet følelserne netop kan 

være en vej ind til brugernes skabende kompetencer. Ved denne perspektivering håber 

jeg at vise de studerende, at drama er et fag, der kan bruges inden for alle områder af 

deres profession. Centralt er netop, at denne gruppe studerende har en lang 

praksiserfaring indenfor mangfoldige områder af professionen, og at vi gennem 

undervisningen på nettet har diskuteret og perspektiveret dramafagets mulighed i 

pædagogisk arbejde i mere teoretisk belysning. Således har de gennem diskussionerne på 

nettet dannet billeder af, hvad faget er, men de får nu koblet hoved og krop, således at 

de også mærker fagets muligheder. 

 

Strukturen og progressionen i øvelserne retter sig mod den afsluttende handling på 

dagen, hvor de studerende skal skabe et udtryk med afsæt i tre bevægelser og tre ord. 

 

De studerende parres to og to. De instruerer nu hinanden i at koble ord og bevægelser. 

Centralt er, at kun de valgte bevægelser og de trukne ord må anvendes. 

Gennem parøvelsen integreres de dramafaglige grundelementer og dramaturgiske 

virkemidler, da instruktøren skal træffe valg i forhold til figur, rum, tid, rytme, spænding, 
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blik, betoningen af ord osv., således at der i løbet af 30 minutter skabes et færdigt 

resultat, hvor ord knyttes til handling og resultatet fremvises for gruppen. 

  

Derved får de studerende oparbejdet deres ”skuespil”-kompetencer, og de får arbejdet 

med instruktørrollen. Funktioner, som knyttes til deres kommende dramapædagogiske 

projekt, der som nævnt afsluttes på nettet. 

 

Forløbet afsluttes med en kort opsamling på opgaven, og de informeres om, hvordan jeg 

tænker forløbet udspillet på nettet. 

4. Nettets muligheder og begrænsninger  
 

Denne periode er for Mv05n første gennemførte fordybelsesforløb i drama afviklet og 

evalueret primært over nettet. Kravene og tidsfristerne i forhold til den stillede opgave 

viser sig at være realistiske, og samtlige studerende udfører opgaven. Enkelte vælger at 

arbejde alene på grund af de til tider store geografiske afstande, der er mellem de 

studerende. Andre studerende har kun mulighed for at afvikle forløbet over en dag frem 

for de minimum to dage, kravet lyder på, da ydre faktorer, blandt andet i forhold til 

målgruppe og institutionernes øvrige levede liv, spiller med. 

 

Men generelt var de studerendes dramapædagogiske projekter en succesoplevelse ud fra 

de studerendes egen erfaringer. Deres teoretiske og praktiske kompetencer erhvervet på 

seminariet omsættes til praksisfeltet, og derved bygges bro mellem uddannelse og 

profession. Deres projekter er mangfoldige, fra forumspil med 8. klasser, til live rollespil 

for anbragte børn. Denne mangfoldighed udfordrer min dramafaglige ekspertise, hvilket 

skaber et anderledes dynamisk læringsrum på nettet. 

 

Den undervisnings-platform, vi har valgt på Dannerseminariet, er baseret på ”det åbne 

rum”, hvilket vil sige, at alle indlæg i en konference er tilgængelige for hele holdet og alle 

undervisere knyttet hertil. Et forhold der fremmer vidensdeling og tværfaglighed. Konkret 
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kan forum-spils-gruppen drage nytte af Live-rollespils-gruppens øvelser, erfaringer, 

teoretiske tilgang og vice versa. 

  

Denne vidensbank med de forskellige gruppers indlæg og interne debatter sammen med 

min faglige ekspertise på nettet, giver et spændende faglig forløb, hvor de studerende 

udvikler sig både fagligt og personligt. Den faglige udvikling sker bl.a. gennem arbejdet fra 

idé-design til den færdig rapport, hvor udførelsen ligger imellem. De studerende 

integrerer de faglige elementer fra vejledning i deres handleprogram, og de sætter deres 

forløb i faglig kontekst i rapporten, hvor de evaluerer deres projekt. 

  

Men hvor aktiv den enkelte studerende er, kan være svært at vurdere ud fra 

billeddokumentation. I billedet er alt muligt. 

 

Konklusionen på forløbet er, at det langt hen ad vejen er muligt, at lave både kvalificeret 

og progressiv fordybelse i drama over nettet, men at det dog har sine begrænsninger. Det 

optimale undervisningsforløb ville have været, at jeg havde mødt de studerende både ved 

start, midt i og ved afslutningen af modulet, for på den måde bedre at kunne vurdere og 

inspirere deres faglige kompetencer gennem deres handling i rummet. Den tekniske 

begrænsning sætter også sit præg gennem den valgte dokumentations form, som på 

samtlige opgaver er fotografiet.  

 

Til fremtidige overvejelser kunne det være en mulighed, at kræve at de studerende 

videooptager deres arbejde. Dette, mener jeg, kan give et dybere indblik i de studerendes 

handlen og samtidig åbne døren for dramapædagogisk arbejde på nettet.  

 

Netop videooptagelserne giver muligheden for at ”fryse” nu’et i det dramapædagogiske 

arbejde – ikke hvor det går galt, men netop dér hvor det virker. At tage afsæt i og sætte 

fokus på de studerendes kompetencer og deres egne potentialer – eller som den 

hollandske pædagog i sin beskrivelse af Marte Meo metoden Maria Aartz ville sige det: 
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”Ved at følge de studerendes egne initiativer, bekræfte dem positivt, benævne dem, og 

lede handlingerne derhen, hvor succesen er i hus” (Sørensen, 2007:166 – 167). 

 

Og netop hér kan nettet bidrage med et helt særligt læringsrum, idet gennemkigningen 

og især analysen af videosekvenserne kan foregå asynkront, uafhængigt af tid og rum. 

 

Nettet beriger den ordinære uddannelse, og mediet stiller krav til både underviser og 

studerende. Måske handler det om angst for den nye verden, som nettet åbner. Min 

traditionelle undervisningsforståelse og faglighed udfordres dagligt, men samtidig er der 

mulighed for at bryde traditionen og invitere nye muligheder ind i drama undervisningen.  

 

Fiktionen og fiktionskontrakten behøver ikke, som Klaus Thestrup fremfører (Thestrup, 

2007:59-82), finde sted konkret mellem scene og sal eller imellem mennesker konkret. 

Fiktionen kan opstå i hovedet på deltageren og derved finde sted på nettet, hvis vi 

behersker teknikken til det. 

  

Ligeledes åbner nettet mulighed for at agere uafhængigt af tid og rum – mulighederne er 

flere end begrænsningerne, men væsentligt er, at jeg som underviser hverken forfalder til 

ukritisk jubel-begejstring for nye medier og muligheder eller surmulende angst for det 

ikke umiddelbart begribelige – at jeg formår at navigere i tid, rum, figur og fabel, også når 

kukkassen erstattes af skærmen. 

 

Dette ikke blot fordi vi på Dannerseminariet befatter os med netbaseret uddannelse, men 

i endnu højere grad fordi multimediet er en helt integreret del af børne- og 

ungdomskulturen. Derved bliver de moderne medier og brugen af disse noget centralt, 

når vi skal forstå den pædagogiske professions muligheder i praksis. Hvis vi ikke, som 

dramapædagoger, indarbejder medierne i vores undervisning, kan det være min 

bekymring, at faget kommer i fare, og risikerer at dø ud i nogle områder af praksis feltet.  
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Ved at mødes gennem brugen af video og rollespil på nettet, virtuelle teaterforestillinger, 

hvor tiden er synkron, men rummet og figuren er virtuel, har vi mulighed for, at 

undersøge lige så mange relevante emner, som i den ordinære læringssituation. Blot 

kræver det, at vi har teknologien og kompetencerne til at beherske medierne, samt at vi 

har modet til at kaste os ud i et læringsrum, der i sin grundstruktur er ustyrligt – at vi, som 

dramapædagoger, kan leve med at miste kontrollen.  

5. And so what? 
 

At undervise i drama på nettet fordrer altså didaktiske og materielle overvejelser der på 

ingen måde er færdigudviklede - og forhåbentlig ej heller nogensinde bliver det. Nettet er 

i min optik særlig interessant, netop fordi målet med at lave uddannelse i dette rum ikke 

er enten at formidle viden eller håndværk eller at lære at bruge mediet, men både og.  

 

Undervisningens praksis er den, jeg til stadighed står i, som underviser på en uddannelse, 

som udbydes på nettet. En praksis der udvikler min viden og praksis om ”traditionel” 

forståelse og formidling af de æstetiske fag. For gennem den intensiverede undervisning 

på nettet, fordres udvikling af alternative praksisser, der udfordrer forståelsen af drama 

som æstetisk fag i et fysisk rum – for hvordan kan man spille den grimme ælling på 

nettet?  

 

Og hvis vi skal være tro mon Etienne Wengers pointe: At læring fordrer praksisfællesskab, 

er vi nødt til at stille spørgsmålet: Hvorledes kan dette udfolde sig på nettet? 

 

I kraft af, at det praksisfællesskab der opstår de studerende imellem og mellem de 

studerende og Jeg på nettet, ofte er asynkront, bliver de teoretiske og metodiske 

overvejelser omkring fagets praksis perspektiveret til et andet læringsrum. Der opstår nye 

måder, hvorpå faget integreres i uddannelsen, og vi er nødt til at redefinere den måde, 

hvorpå vi integrerer og dokumenterer den kropslige erkendelse og erfaring – og den 

Marte Meo-inspirerede brug af video, er kun en af mange muligheder.  
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Jeg har nu ført tre hold net-studerende til afsluttende praktiske prøve i drama. Den 

umiddelbare og ikke systematiserede evaluering af disse forløb peger på især tre 

kvaliteter ved den netbaserede uddannelse: 

 

1. De studerendes skriftlige produkter er markant mere stringente i deres formidling 

end de ”ordinære” studerendes. 

2. De studerende formår på højt niveau at konkretisere og formidle deres teoretiske 

og metodiske overvejelser i den pædagogiske kontekst.  

3. De studerendes mundtlige oplæg er særdeles velkomponerede – de formår at 

artikulere fagets kernefelter anderledes, præcist og fyldestgørende. 

 

Det der i den anledning vækker min nysgerrighed er ikke så meget, at forskellen er der, 

men snarere hvorfor den er der. 

 

Nogle af de overvejelser jeg har gjort mig er, at jeg i kraft af, at jeg ikke er fysisk tilstede i 

rummet, nødvendigvis må være endog meget konkret og tydelig i min formidling på 

nettet– jeg kan ikke støtte mig til mit kropssprog, ligesom jeg ikke skal have min 

opmærksomhed rettet imod min egen person i performance – på ikke at ”stjæle” 

rummet. 

 

Således kan vi (mine studerende og jeg) etablere et rum, hvor de studerendes refleksion 

på egen kropslighed er i fokus, uden at jeg ”kigger dem over skulderen” – det bliver deres 

refleksioner på deres praksis, vi diskuterer og ikke mine vurderinger og tolkninger af deres 

kropslige udtryk – dem ser jeg jo kun asynkront og i udvalg - hvis jeg overhovedet ser 

dem. Men netop fordi de er så meget alene i deres praksis, må jeg forsøge at etablere 

rummet for spejlingen i ordene. Min funktion som underviser er netop ikke 

”mesterlæreren”, men supervisoren og initiatoren. 

 

”Alt” er synligt på nettet – succeser såvel som fejltrin – ros såvel som ris – og både 

undervisere og studerende inspireres og eksponeres. Derved fungerer nettet som 
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vidensbank, hvor alt publiceret materiale til enhver tid er tilgængeligt for de studerende, 

hvilket de studerende drager fordel af ved udarbejdelse af deres skriftlige opgaver.  Men 

der er stadig veje at gå. Eksamensforløbene påpeger nogle svagheder i de studerendes 

faglighed: Den kropslige og kunstneriske dimension. De studerende formår at teoretisere, 

formidle og udøve, men deres præstationer savner bredde, både hvad angår viden og 

kunstneriske kunnen. Ikke at de net studerende skal være skuespillere, men deres evner 

til at gå i rolle og improvisere kan forbedres. 

   

Mit arbejde med at støtte de studerende i at optimere deres praksisviden, konkret 

udøvelse af dramapraksis med fokus på den pædagogiske, den kunstneriske og den 

håndværksmæssige dimension, er under konstant udvikling - måske ligger min største 

udfordring, som dramalærer i, at argumentere nettets muligheder som udviklende for 

faget – ikke så meget overfor de studerende, men overfor fagfæller. Det er muligt at være 

kropslig – gå i rolle i cyperspace – begrænsningerne ligger i vores forståelse af krop og 

rolle. Så min næste opgave som underviser bliver at føre ”Askepot” ind i cyperspace på 

tværs af kultur, sprog, tid og rum. 
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8. Et værksted i cyberspace – didaktiske overvejelser af æstetisk 

virksomhed udmøntet i computermedieret værkstedsfaglige kontekster 

Af Charlotte Bervild 
 

1. Fokus på æstetisk læring i det virtuelle læringsrum 

 
Det at tilegne sig viden gennem nettet er ikke nyt, men det at tilegne sig æstetisk 

håndværksmæssig kunnen via nettet er nyt, når vi taler om uddannelsestænkning. I 

uddannelsessammenhæng skal denne dimension indtænkes på en ny og anderledes 

måde, når der planlægges undervisning i æstetiske læreprocesser i værkstedsfaget, og på 

sigt når det tænkes uddannelse i det virtuelle rum.  

 

I det virtuelle rum, hvor kommunikationen udøves, opleves der sociale spejlinger, disse 

spejlinger rummer evidens for den æstetiske situerede læring, da læring sker i et 

gensidigt forhold mellem læreren og de studerende på kryds og tværs i konferencen.  

 

Når jeg skriver situerede læring, tager jeg afsæt i Jean Lave og Etienne Wengers72 

feltarbejde i forhold til den situationsbestemte kontekst for læring af en konkret 

færdighed, denne færdighed læres enten via perifer (som lærende på sidelinien) eller 

legitim deltagelse, såsom mesterlærebegrebet i et praksisfællesskab. I den sammenhæng 

tænkes begrebet ind i et virtuelt praksisfællesskab, da alle aktører indgår i konferencen 

på lige fod, og derfor har karakter af kollektiv situeret medlæring.  

 

En færdighed kan forstås på flere måder og har flere niveauer i sig. En færdighed er, ifølge 

Politikens Store Ordbog, en tillært evne til at gøre eller udføre noget. Dette har altså både 

noget at gøre med at kunne evne, samt om det at gøre noget, fx en konkret handling.  

 

I en værkstedsfaglig kontekst skal den studerende både kunne beherske det tekniske 

medie: computeren, samt kunne navigere i det virtuelle rum via forskellige konferencer 

                                                      
72

 J. Lave og E. Wengers beskrivelse af forskellige former for læring og interaktion 
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og helt konkret, værkstedskonferencen. Når dette er i spil, vil den studerende kunne surfe 

og navigere på flere niveauer. Da teknikken rummer et asynkront rum for social spejling, 

efterlades der mulighed for at arbejde retrospektivt, fordi ophævelse af tid og sted er 

eksisterende.   

 

Vi erkender gennem kroppen og denne erkendelse perciperes i vore hjerner, som et 

sansemæssigt depot, der til enhver tid kan genkaldes, dette være sig på godt og ondt (M. 

M. Ponty73). Vi taler om den kropslige fænomenologiske tilgang til viden om verden i 

nuet. Denne erkendelse er subjektiv og beror altid på en relation til det objektive. Det lille 

barn lærer sig viden om en given genstand ved at føle, smage, lugte og se, hermed 

udvikles sansesystem for senere brug i livet. Gennem kroppen positionerer vi os i 

relationer og interagerer med hinanden i rummet og med tingene. 

  

Men rummet og tingene indvirker også på den måde, vi bruger vores krop, i mødet med 

objektet:  

 

”Vi erhverver os således gennem det direkte møde på en og samme tid en kropslig 

forankret sanselig viden om os selv og verden og en følelsesmæssig vurdering af denne 

viden” (Austring og Sørensen, 2006:88). 

2. Symbolsproget er tegn på noget mere 

 
”Alle symbolske former er skabt med en kommunikationshensigt, og deres specifikke 

betydning udvikles i et kommunikativt, socialt samspil. Fra vi er ganske små, udvikler vi i 

samspil med vores forældre og andre vokse en række fælles symboler” (Austring og 

Sørensen, 2006:49).  

 

I det virtuelle rum erkendes verden gennem disse symboler, der er indlejret i vores 

habitus gennem en facetteret socialisering, og det særlige for værkstedsfaget er, at 

hånden er redskabet for udformningen af denne forståelse, gennem et konkret udtryk. 

                                                      
73

 Arne Tragetons definition på individets erkendelse af det tredimensionale, som betydningsfuldt for udvikling af rumlig perception. 

Denne perception skal være indlejret for at kunne navigere i det virtuelle rum, der jo er et konstrueret tredimensionelt rum 
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Der er derfor et øget fokus på, om denne symbolske genkendelse, kan bibringe den 

studerende en kompetence i at udtrykke sig gennem det æstetisk sprog. Vel vidende, at 

det er en anden tilgang til læring af værkstedsfaget; end den normative face-to-face in 

classroom74.  

 

Pointen er, at det bliver synligt for alle i værkstedskonferencen, når de mange former for 

æstetiske udtryk bringes i spil. Denne synlighed eksponeres via den enkeltes færdighed 

med computeren og dokumentationen gennem fotos og andre medier. Hermed skabes 

der rum for at kunne respondere og kommentere på hinandens æstetiske udtryk, samt 

fælles stillingstagende til dette i konferencen.   

 

Man kan sige, at den studerende på sin vis, skal kunne benytte sig af symboler og forstå 

disse symbolers betydning. Oftest er det symbolverden vi gennem socialiseringen 

genkender i en face-to-face-situation, da vi aflæser og genkender kroppens bevægelser 

og stemmens klang. Denne viden om det kropslige tredimensionale rum er socialiseret og 

ligger i det habituelle, som vi hver især orienterer os efter.  

 

Når der er tale om æstetiske læreprocesser via netundervisning, benyttes en tilgang til 

det tre dimensionale rum via en betragtertilgang, da beskueren benytter symboler som 

afsæt for kropslig æstetisk afklaring via genkendelse af en eller flere begivenheder. Da 

disse er dokumenteret gennem tekst og billeder, bringes beskueren ”ind i 

situationsrummet”, som hermed genkender symbolerne og disses intentioner. 

Betragteren, altså den studerende, responderer via skriftsproget i nuet.  

 

Mogens Hansens har i en lille bog ”Børn og opmærksomhed” 2002 beskrevet, hvordan 

individet gennem tid altid har peget og gestikuleret via kroppen. Denne interaktion 

mellem et medie og person(er) fortælles via Bayeux-tapetet, hvor det 70 meter lange 

hørbroderet ”tapet” fra ca. 900, henviser til forskellige begivenheder ledsaget af en kort 

                                                      
74 Mogens Hansen om udvikling af symboler samt fortællinger i et globalt perspektiv. Billedsproget har både det visuelle billedsproget 
via symboler samt det verbale via ord der er knyttet til disse symboler. 
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tekst. Billede og tekst supplerer hermed hinanden, og fortællingen gøres konkret, via 

fingerens nysgerrige pegen rundt, op, ned og bagved: 

”I sprogvidenskab bruges udtrykket deiksis ved studier af, hvordan sproget henviser til 

verden med ord, som jeg, du, her, nu dette, der er sproglige pegehandlinger” (Brostrøm og 

Hansen, 2008:382) 

 

Man kan måske sige, at via opmærksomhed rettes blikket mod fænomenerne, og en vis 

nysgerrighed opstår. Gennem nysgerrigheden vækkes en interesse, og denne interesse 

handler dybest set om et sansemæssigt, kropsligt og undersøgende forhold til verdenen 

og dens fænomener. 

 

De studerende har gennem hele deres opvækst haft denne tilgang til det 

fænomenologiske. De ved hvordan et træ føles, lugter eller mærkes. Denne erfaring er 

dybt indlejret i kroppen, og kan visualiseres via hjernen, og fornemmes via lugtesansen.  

 

                

                 

Situerede læringskontekster, hvor social spejling samt interaktion er i spil 

3. Didaktikken giver plads til udfoldelse 

 
I den daglige planlægning tages der udgangspunkt i love og bekendtgørelser for den 

didaktiske tænkning, men også en tænkning der integrerer samtidskunsten, hvor 
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fantasien og kreativiteten er dynamoen for en vinkling af normativ undervisningspraksis. 

Da jeg ikke er til stede med krop og ånd på nettet, er mit ærinde hér at præsentere 

oplæggene på en æstetisk og kreativ måde med fotos og farver samt henvisninger til 

links, således at det personlige faglige element opleves som et æstetisk statement.  

 

Der er ikke noget pensum som kronologisk skal følges, men der findes en mulighed for at 

interagere og sample mellem interessante input, der som mål skal kunne omsættes til 

praksis eller nærmere bestemt som æstetiske udtryk, hvor en vis form for 

håndværksmæssig kunnen tilegnes og forfines i mødet med mediet, ”den virksomme 

computer”. Det er også i dette møde med materialet, at der sker en kognitiv og 

perceptionel erkendelse, der på sigt er med til at udvikle den studerendes 

værkstedshabitus (Bervild, 2006:2) 

 

Det kan så diskuteres, om håndværksmæssig kunnen har et andet element i sig, end det vi 

normativt forstår, hvis vi forholder os til den fænomenologiske tilgang, som hos M. M. 

Pontys forståelse af udformning af konkrete artefakter. For hvordan kan den studerende 

vide, hvordan et stykke træ lugter, eller en klump ler føles, eller hvornår det har den rette 

æstetiske form, når læringen sker via virtuel situerede læring? 

  

Jeg mener ikke, det kan lade sig gøre, selv om vi benytter symboler, men det der kan lade 

sig gøre er, at tilgangen til læring om det at udtrykke sig æstetisk og være virksom har 

nogle andre kvaliteter, der syntetiserer det moderne menneskets ageren i forskellige 

virtuelle sammenhænge, hvor mediet så er værktøjet. Det betyder jo derfor, at denne 

læringsstil ikke kan stå alene, hvilket den heller ikke gør, da tilegnelse af artefakt 

udformning, og håndværksmæssig færdighed læres i alle de social situerede kontekster, 

den studerende bevæger sig i, herunder face-to-face-indkald på seminariet hver 5. uge i 

værkstedet for at supplere den virtuelle med den fysiske undervisning, således at det 

giver rum for at forene synkrone og asynkrone læringsstile, gennem den 

computermedierede platform.  
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Jeg vil i det følgende fremhæve fire forskellig tilgange til løsningsopgaver samt 

erfaringsopsamlinger med afsæt i værkstedsfaget, ud fra de opgaver jeg stiller de 

studerende. Det er ikke min intention, at gå i dybden med de studerendes refleksioner, 

men via en opsamling af ovenstående ønsker jeg at vise, hvilke generelle tendenser der er 

dominerende for de studerendes udsagn.  

 

Min tilgang til at beskrive opgaverne er altid lidt stringent. Dette for at der ikke opstår 

usikkerhed omkring målet for opgaven, da der oftest er en diskrepans mellem det tænkte 

– den rumlige perception og det skriftlige – den logiske perception. 

 

Teksten til de eksemplificerede opgaver er derfor, i denne kontekst, rettet til, men er 

stort set identisk med det oprindelige materiale, som de studerende får i konferencen 

(Litteraturlisten, samt artikler er dog ikke medtaget i eksemplerne). 

 

Intentionen med opgaverne er forskellig, dels da der er fokus på at skabe et mangfoldigt 

materialevalg, dels for at have relation til praksis. Dette for at inddrage de studerendes 

erfaring og udvikle deres æstetiske kompetencer i relation til de pædagogiske 

refleksioner der deles efterfølgende, i den sociale spejling gennem kommentarer fra 

medstuderende og læreren via den løste opgave i konferencen. Denne dimension er 

understøttende for identitetsdannelsen ud fra Kirsten Drotners tre spejlingsniveauer (jeg 

– mig, jeg – du, jeg – verden) (Bervild, 2006:2).  

 

En anden dimension, der også er indlejres i opgaverne, er, at arbejde med kroppen 

gennem en bearbejdning af et tredimensionelt materiale. Ved at fokusere på kroppen og 

kropslige aktiviteter, er der fokus på den kropslige læring i det virtuelle. Det, som Arne 

Trageton mener, har betydningen for læringen om udviklingen af den spatielle intelligens, 

hvor hjernens navigering af tid og sted skærper vores evne til at skabe forestillinger om 

det rumlige.  
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Tragetons bog om konstruktionsleg i børnehaven og børnehaveklasse, beskriver hans 

skelsættende forskningsresultater, hvor han fokuserer på pædagogens didaktiske 

tænkning, i forhold til et nuanceret valg af materialer. Hans to fokusområder er, 

konstruktionsleg og formningsleg. Disse former for aktiviteter skal pædagogen have for 

øje, og pædagogen skal skabe rum for udfoldelse gennem en facetteret æstetisk læring 

(Bervild, 2008:3) 

 

En tredje dimension er den diskursive tilgang, hvor empiri og æstetiske virksomhed 

understøttes af en faglig objektiv analyse. Dog viser det sig, at denne analyse oftest har et 

stort element af personlig empiri, når de studerede kommer på banen med deres 

kommentarer, som de henter fra egen praksis. Udfordringen i diskussionerne ligger så i, 

at få refleksionen op på et fagfagligt niveau og vinkle dette, således at det teoretiske 

kobles til den pædagogiske praksis. Om denne refleksion siger E. L. Dales meget signende, 

at aktøren benytter tre kompetenceniveauer, disse har forskellige afsæt og starter med 

kompetenceniveau 1. som han kalder for K.1. På dette niveau, tages der oftest 

udgangspunktet i diskussionerne, og over tid retter disse sig til K.2-niveauet, hvor 

diskussionerne reflekteres ind i en kontekst, for til sidst at kunne navigere på K.3-niveau. 

Dette ses oftest ved eksamensfremlæggelse i værkstedsfaget, hvor teori og metode 

analyseres og danner baggrund for udvikling af ny vide om noget kendt75.  

 

Jeg vil i det følgende redegøre for fire undervisningseksempler, der i udgangspunktet har 

det kropslige og rumlige som afsæt for et konkret æstetisk arbejde. I den kontekst skal 

der arbejdes selvstændigt med de enkelte øvelser, og dette skal der redegøres for, både 

visuelt via dokumentation, og sprogligt via skriftlige kommentarer og understøttende 

teori. I det perspektiv ophæves den synkrone og den asynkrone tid, og det sociale bliver 

afsættet for den egentlige læring.  

                                                      
75 E. L. Dales tre kompetenceniveauer: Erling Lars Dale: Pædagogik og professionalitet. Dales pointe med de tre kompetenceniveauer 
er, at pædagogisk professionalitet ikke alene er knyttet til den enkelte lærer, men at den må aflæses i skolens samlede kontekst, i 
lærerens virksomhed, i lærerkulturen, i lærerens møde med eleven og i skolens organisation.” (s. 9). Der skelnes overordnet set 
mellem tre kompetenceniveauer i skolen: At gennemføre undervisning (K¹), at konstruere undervisningsprogrammer (K²), og at 
kommunikere på grundlag af og selv udvikle didaktisk teori (K³). 
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4. Den første opgave ud af fire 
 

Den første opgave er en introduktion til værkstedsfaget, og tager udgangspunkt i ”(…) at 

se med nye øjne på hverdagens konditioner”, at gå på opdagelse i rekvisit/depotet og tage 

et billede af institutionens ”depotrum”. Depotet er et rum, som mange ikke betragter 

som en del af institutionsarkitekturen, og indtænker derfor ikke rummets potentiale. 

  

Opgaven lyder som følger: 

Der skal tages et billede af depotet, og dette gemmes som pdf-fil og skal vedhæftes dine 

kommentarer til, hvad der umiddelbart ses på billedet.  

 

Vælg herefter to til tre former for materiale, som findes i depotet. Med dette materiale 

skal der udarbejdes et æstetisk udtryk. Det være sig en figur, en collage, en tegning, en 

uro, en brugsgenstand, udsmykning eller andet. Dokumentation af det æstetiske udtryk, 

samt didaktiske overvejelser vedhæftes også som pdf-fil med afsæt i følgende spørgsmål: 

 Hvorfor valgte du at lave netop dette udtryk?  

 Hvilke tanker opstod i forbindelse med arbejdsprocessen? 

 Hvem kan lave aktiviteten (målgruppe)? 

 

Til inspiration kan linket til kulturministeriets hjemmeside om børnekultur, samt 

fagforeningens hjemmeside med artikler og faglige emner, inddrages: 

 

www.boernekultur.dk og www.bupl.dk 

5. Et andet eksempel på udarbejdelse af en netopgave 

 
Vi omgives dagligt af design og brugskunst, men hvilken betydning har dette egentlig for 

vores dagligdag?  

 

http://www.boernekultur.dk/
http://www.bupl.dk/
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Design og brugskunst: Ideen er at designe et brugsprodukt, der via fantasien og 

kreativiteten udformes æstetisk. I begrebet brugskunst indgår det funktionelle som 

parameter, hvor funktion og nytteværdi går op i en højere enhed: 

  

1. Der kan bruges gamle skotøjsæsker eller konstrueres en ny via pap, mælkekarton, 

juicekarton, tapet, plastik elastik, bånd og alverdens interessante materialer.  

2. Tænk på det funktionelle, som for eksempel hvordan åbnes og lukkes æsken. Hvis 

der er flere, hvordan kan de stables? Skal æsken signalere et budskab, hvilket? 

3. Og husk!, at en æske kan være meget skulpturel i sit formudtryk, da den har en 

for, bag og inderside, og er et rumligt udtryk.  

 

Efterfølgende tages der et billede af det æstetiske produkt, og der laves en beskrivelse af 

dit arbejde med skabende virksomhed. Til teoriunderstøttelse bruges grundlitteraturen, 

samt disse links:  

 http://kunstindustrimuseet.dk/    

 http://www.skitsesamlingen.dk/ 

 

6. Et tredje eksempel på netmodulopgave, der tager afsæt i 

genbrugsmaterialer:   

 

Ideen med genbrugsmaterialer er ikke ny. I den Norditalienske pædagogik (Reggio Emilia) 

har man gennem mange år set æstetikken i affald. 

 

Via genbrugsmaterialer skal der fremstilles ”et smykke”, hvor der tages afsæt i begrebet 

”gammel dansk kultur”. Det designede smykke kan være en halskæde, ring, bælte, 

diadem eller andet. Lad dig inspirere af mødet mellem fortid og nutid, i natur eller kultur 

gennem tiden.  

 

http://kunstindustrimuseet.dk/
http://www.skitsesamlingen.dk/
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Genbrugsmaterialet kan stamme fra husholdningen, såsom indpakning, genbrug fra 

beklædning eller dimser fra it og anden elektronik. Her er det kun din fantasi der sætter 

grænser.  

 

I udformningen af smykket skal der medtænkes følgende: 

1. Design - er æstetisk form, farve samt smykket signalværdi.  

2. Det funktionelle - er anvendelse, holdbarhed samt lukkemekanisme.  

3. Smykkets narrativitet - er beskrivelsen af kulturhistorien bag smykket. 

Der tages et fotografi af det færdige smykke. Billedet ledsages af dine refleksioner samt 

designmæssige overvejelser. Tekst og billede gemmes i en pdffil. Se også Nationalmuseets 

samling af indsamlede artefakter, forskellige steder fra: www.natmus.dk 

7. Det fjerde eksempel på netmodulopgave tager afsæt i 
dokumentation via et slideshow: 
 

Med afsæt i artiklen; ”Børn og unges billedudtryk”, konkretiseres temaet; børn og unges 

billedsproglige udtryk i en globaliserede verden.  

 

Tematikken beskrives i punktform ledsaget af forskellige former for billedmateriale - 

fotografier. Materialet visualiseres som et PowerPoint-show, via de fire billeder med 

tilhørende tekst. Hvis dette ikke kan gøres, så gem oplægget i en pdffil. 

  

Dokumentationen kan laves ud fra et aktivitetsforløb, afviklet i egen institution eller 

andet, gerne via nettet. Det er dig frit for, hvilken form for aktivitet samt målgruppe der 

tages afsæt i, dog skal de didaktiske overvejelser begrundes i teksten som understøttende 

for aktivitetens formål.  

 

Opgaven danner baggrund for modulfremlæggelsen i plenum og kommenteres af dine 

medstuderende via en faglig feedback.  

 

Charlotte. Bervilds artikel Børns tegneudvikling. VERA No. 23. 2003., vedhæftes. 

http://www.natmus.dk/
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Se mit intranet link http://www.dansem.dk/~cb/ samt bud på aktiviteter fra hjemmesiden 

Skoven i skolen http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=17 

8. Opsamlende 
 

Disse fire oplæg har alle karakter af, at den studerende skal arbejde med den æstetiske 

læreproces i praksis, og gennem denne praksis forholde sig til Dales tre 

kompetenceniveauer. Disse kompetenceniveauer er ikke bevidste fra start, men 

undervejs gennem forløbet udviser den studerende en reflekterende tilgang til de 

formelle krav, der ligger implicit i de stillede opgaver.  

 

Man kan måske også tilføje Wolfgang Klafkis model, den didaktiske trekant, med polerne 

barn – voksen, der beskæftiger sig med udvælgelse af et indhold, dette udmøntet via 

fremstilling og læring. Elementer i denne tænkning er også indeholdende i Dales 

kompetenceniveauer. Men hos Klafki er det relationen i interaktionen, der er i centrum, 

modsat Dales refleksionen af handlingen, hvilket hos Klafki betyder, at pædagogen skal 

indtænke pædagogikkens indhold, samt centrale kundskabs og færdighedsperspektiver, 

ud fra et vejledende deltagerperspektiv. 

http://www.dansem.dk/~cb/
http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=17
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Man skal således kunne navigere på flere niveauer, men også indtænke forskellige 

perspektiver, herunder den virtuelle dimension i tilrettelæggelse af æstetiske 

læreprocesser i praksis.  

9. Erfaringsopsamling via ord og billede 
 

For alle de nævnte opgaver har kommentarerne været positive og kvalificerede i forhold 

til mål, middel, samt metode. Den gensidige respons på både tekst og 

billeddokumentation giver rum for social og æstetisk spejling. Dette opleves som en 

italesættelse af tavs viden gemmen skriftliggørelse af tanker og holdninger, og hermed en 

ophævelse af vores forståelse af læring som synkrone processer, da tid og sted i det 

virtuelle ophæver vores forståelse af det normative, gennem den asynkrone respons. 

 

Mange kommentarer har et personligt blik, hvor nettet udfordrer den enkeltes ageren i 

det virtuelle, der bringes holdninger samt synspunkter på banen, med afsæt i et 

personligt engagement. Det personlige engagement udvikles gennem tiden, hvor de 

første responser på opgaverne oftest er lidt tøvende, man vil gerne have lærerens accept 

af det skriftlige, men også vide om opgaven er løst som forventet. Det sker af og til, at der 

spørges til, om opgaven er forstået korrekt.  

 

Dette kan dels hænge sammen med selve karakteren af den stillede opgave, dels 

forståelsen af det indholdsmæssige, eller helt konkret, at kunne anvende computeren og 

lave billedfiler generelt, der dokumenterer det æstetiske arbejde, som den studerende er 

blevet bedt om at lave.  

 

Der ligger også en udfordring i, at kunne skrive på en sådan måde, at det er acceptabelt, 

når der kommunikeres via nettet. Af og til går det hurtigt med den skriftlige beskrivelse og 

respons til hinanden, hvorfor det skrevne ord til tider kan virke provokerende og måske 

mere intimiderende end ved forståelsen af almindelig brevskrivningskommunikation. I 

den kontekst vil der over tid udvikles konsensus om den skriftlige respons. 
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Når handlingerne skal understøttes bruges teorier, og disse tager afsæt i enten 

grundlitteraturen eller man Googler sig til viden, men som Steen Larsens (DPU) påpeger, 

så er information ikke det samme som viden. Information der hentes via nettet, er 

således en andenhåndsoplevelse om noget konkret, hvorimod viden er forankret til 

individets kropslige erfaring, som førstehåndsoplevelser, hvilket der er et stort fokus på 

gennem uddannelsens værkstedsfaglige kontekst.  

 

De æstetiske læreprocesser udvikles og formes gennem det virtuelle medie, hvor den 

studerende surfer rundt og Googler sig til informationer. Disse informationer vil 

undertiden kunne danne baggrund for en egentlig viden, når og hvis disse reflekteres ind i 

en pædagogisk værkstedsfaglig kontekst:  

 

”(…)målet med en æstetisk læreproces er, som for alle andre læreprocesser, at erfare og 

erkende noget nyt” (Austring og Sørensen, 2006:90). 

10. Værkstedsfaglige refleksioner sigter på den studerendes 
værkstedhabitus 

 
Efterfølgende er det slående, hvor lidt der relateres til nettet som læringsreference, når 

studerende beskriver deres tilgang til læring af faget. Overordnede tænkes nettet – 

virtuel læring - ikke som et kompromis, men beskrives som det kommunikationssystem, 

der forener et arbejdsliv og studie på godt og ondt. At kunne forholde sig til teori giver 

rum for refleksion af egen praksis, og hermed internaliseres et dialektisk forhold mellem 

viden om praksis og teori i praksis, hvilket tydeligst synliggøres i de komprimerede 

perioder, hvor fagene afsluttes, og hvor der skal præsteres en del skrivearbejde.  

 

Det at lære sig at kommunikere og mestre det digitale medie, giver nye kompetencer; 

personlige som faglige. De digitale læringsrum baserer sig på Knud Illeris’s forståelse af 

voksnes læring:  
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”Voksne lærer det de vil lære, og det der er meningsfuldt for dem at lære. Voksne trækker i 

deres læring på de ressourcer de har. Voksne tager det ansvar for deres læring, de er 

interesserede i at tage, hvis der gives rum for det”. (Læring, 1999:174) 

 

I den optik kan man måske sige, at det er optimalt, da den studerende oplever et 

ejerskab. Ejerskabet skal kunne spejle sig i, dels det konkrete artefakt, dels i det skriftlige, 

idet den sociale respons samt en form for semi-medlæring finder sted, da videndeling 

sker konkret i konferencen. Og derfor vil det være synligt for alle, der læser med og ser 

kommentarerne i konferencen. 

 

Fotodokumentationen er central for den kollektive respons i det virtuelle, hvor kroppen, 

oplever en stemthed gennem genkendelse af symboler, som efterfølgende er resonans 

for den individuelle og sociale spejling, i mødet med et medie i en kulturel virtuel 

kontekst. 

  

Vi er opdraget til via billedmediet, som bl.a., dokumentariske fotografier, at betragte, se 

og blive set på – voyeur. Denne form for rettethed i blikket, bruges også når fotografiet 

anvendes som resonans for refleksioner, og på den måde har det altid en særlig 

betydning for refleksionen, hvilke billeder den studerende bringer som afsæt for 

dokumentation af den konkrete opgave. Når den studerende reflekterer dette, opleves 

det også som æstetisering af kommunikationen mellem mediet som er fotografiet og den 

studerende, der hermed bliver kulturskaber. 

  

Måden billedet betragtes på og den visuelle æstetisk har betydning for 

kommunikationen. Et fotografi betragtes både socialt og kulturelt ud fra betragterens 

habituelle afkodning af situationen og artefakterne. Kender betragteren koden, eller skal 

der bruges en øjenåbner for at knække koden?   
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Forskeren Helene Illeris (DPU76) taler om en form for virtuel synsopdragelse, og spørger 

til: Hvad er visuel kultur og hvor udmøntes den? I den kontekst arbejdes der ud fra en 

oplistet optik om de fire Bér :  

1. Billeder /visuelle fænomener (det at kigge på),  

2. Beskueren – måden der kigges på (den der kigger),  

3. Blik - det situeret blik (hvordan der kigges på),  

4. Begivenheder – anden ordens betragtning (relationsformer) 

 

Illeris pointe er, at vi via blikket dels gestalter betydninger og dels referere til 

genstandsfeltet, både ud fra en antropologisk som sociologisk betragterblik.  

 

I forlængelse af dette har fotografiet udviklet sig væk fra den rene dokumentation til 

manipulerende budskaber, siger Mette Hannibal, om vores receptioner og 

væsentlighedskriterier for at se det æstetiske i et billede: 

 

 ”af den visuelle kommunikation (receptionsforskningen), ved man i dag, at 

billedkommunikationen og reception ikke handler om at gøre enten billedet eller 

beskueren til objekt for vores undersøgelse, men at man må inddrage såvel billedet som 

beskueren for at forstå, hvilke betydninger der opstår i netop mødet mellem de to parter” 

(Hannibal, 2008:94). 

11. At være virksom er et begreb den studerende lære at begribe  
 

Oplevelsen af at være virksom og kreativ med krop og ånd ligger i tråd med Leontjews 

virksomhedsbegreb, der defineres som den enkeltes virksomhed (det at kunne mestre 

computeren på alle niveauer), der forandrer den enkeltes udgangspunkt for det kendte. 

Men forandringer har også medført et ændret syn på den enkeltes ageren gennem sin 

virksomhed, da den nye viden skaber et konkret potentiale. 

 

                                                      
76 Helene Illeris samt Mie Buhl forsker i antropologisk kultur på DPU. I deres forskning: Visuel kultur som pædagogisk fagområde, 
afdækkes både det vestlige betragterblik, der er kulturelt socialiserede, som det ikke vestlige betragterblik, der er antropologisk. Note 
fra kurset foråret 2005 DPU. 
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Dette konkrete kunne være at navigere og surfe rundt i den computermedierede 

platform. Gennem denne handling skabes der et potentiale for, dels selvindsigt i egen 

formåen, dels en forståelse af konteksten, der over tid, bidrager til større selvtillid, da 

omverdens forståelse af individet, qua de nye kompetencer, handler mere målrettet i 

afsættet af forskellige opgave, og hermed opleves på en mere kompetent måde, hvilket 

vel er målet med uddannelse, sådan lidt plat sagt.  

 

I (sen)moderniteten talte Thomas Ziehe om, dels modernitets kompleksiteten, dels 

individets ageren i forskellige kontekster, hvor den normative kulturforståelse er 

ophævet.  

 

Med afsæt i nettet og virtuel læring har individet mulighed for at kunne favne denne 

kompleksitet, fordi nettet ikke har et tidsbegrænset rum, dels fordi interaktionen kan 

foregå på flere niveauer, Man kan så at sige, minimere kompleksiteten, ved at vælge til og 

fra. Man kan surfe og sample mellem forskellige medieplatforme, og hermed bidrage til 

en bredere tilgang til kommunikationen, samt iscenesættelse af faglig som personlige 

input. Mange nye medieplatforme som for eksempel Facebook, har disse elementer i 

deres struktur.  

 

Via den fænomenologiske kropslige indlejrede erfaring, ved individet noget om verdenen, 

men kan også bidrage til et nyt læringsbillede via interaktionen med disse medier. For 

hvis man skanner de virtuelle medier og ser på Facebook, så er det kroppen, erfaringerne 

samt interaktionerne der visualiseres, og der responderes både skriftligt, fotografisk og 

æstetisk. Derfor tror jeg ikke, det er det sidste, vi får at se om visuel læring i 

uddannelsesøjemed, da det ligger lige til højrebenet at navigere og nykonstruere vores 

definering af begrebet ”at være virksom”. I forlængelse af dette kunne John Deweys 

”learning by doing” omskrives til: ”Learning by doing virtual network”.  
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9. Digital natur - Naturfaget på nettet og Færøerne. 
Af Erik Thalling 
 

”Du kan lige så godt opgive det. Der bliver ikke taget imod dine budskaber!”   

 

Nogenlunde sådan brød en studerende ind i mit oplæg om systematik, hvor jeg var ved at 

tale om Jordens dannelse og evolution.  

 

Vi var samlet på et weekend-indkald på Færøerne for to af vores færøske nethold. 

Indkaldet var i ativitet- og kulturfagenes fordybelsesperiode, foråret 2007. Det var 

værksteds- og naturfag, der dækkede denne faggruppe heroppe, de øvrige valgte 

aktivitetsfag havde udelukkende netundervisning. Den studerende fortalte, at de øvrige 

studerende bare lod mig tale, men at de ikke forholdt sig til mit oplæg, fordi de allerede 

var afklarede i forhold til Biblens skabelsesberetninger og Darwins evolutionslære, og at 

de havde fravalgt evolutionen.  

 

Den studerende havde ret. Mere end ¾ del af de tilstedeværende studerende var af den 

opfattelse, at Biblen havde den sande beretning om, hvorledes skabelsen var gået til, og 

at mit oplæg ikke gav dem mening.  

 

Den studerende, der afbrød mit oplæg, var en af de få tilstedeværende der ikke var 

troende, og som samtidig berettede, hvorledes denne families forhold til naturvidenskab, 

skabte problemer for deres børn i skolen.  

 

Jeg blev rystet over, at jeg i den grad tog fejl af situationen. Jeg havde naturligvis 

bemærket, at den spørge- og diskussionslyst, der plejer at følge dette emne, ikke kom til 

udtryk. Jeg tog det dog for en mathed, der fulgte af, at vi nærmede os slutningen på et 

intensivt program med både teoretiske og praktiske aktiviteter, og hvor de studerende 

havde vekslet mellem værkstedsfag og natur. 
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Til mine spørgsmål om, hvilken betydning de tillagde, at den tidligere pave Johannes Paul 

II havde bekræftet, at den katolske kirkes accept af Darwins evolutionsteori fra 1950 

stadig var gældende; og at flere store naturvidenskabsfolk også havde været troende var, 

at paven var katolik og at kristne naturvidenskabsfolk ikke havde betydning for de 

studerendes standpunkter. Det at jeg inddrog Paven var faktisk et dårligt eksempel at 

fremhæve. Kreationisme77 har på grund af den katolske kirkes strukturelle opbygning 

(ved at teksten fortolkes af præster) ringe udbredelse. Ligeledes accepterede en del 

studerende ikke, at Færøerne skulle være resterne af et vulkansk aktivt område78.  

 

Min overraskelse blev så meget større, fordi jeg ikke tidligere i forbindelse med 

undervisningen på nettet var blevet opmærksom på religionens omfattende betydning. I 

bagklogskabens klare skær, kan jeg godt se, at dette kunne være årsagen til, at de 

studerende var så svære at få ”i tale” på nettet i et tidligere modul.  

 

Her havde jeg oprindelig taget systematikken op, og i forlængelse heraf kom jeg ind på 

udviklingen af nye arter. I denne forbindelse bad jeg om deres ideer til og eksempler på, 

hvordan de havde, eller hvordan de kunne forestille sig, at formidle lignende abstrakte 

naturfaglige emner i de institutioner, de arbejder i under studiet. Men som sagt med 

ringe resultat. I øvrigt havde jeg sandsynligvis aldrig opdaget dette spændingsfelt, hvis 

ikke denne ene studerende blev så frustreret under mit oplæg, at hun skar det ud i pap 

for mig.  

 

Derfor kan jeg få den formodning, at vi i undervisningen via nettet kan komme til at 

mangle viden om de studerende, der har betydning for vores tilgang til undervisningen. 

Og måske er dette endnu mere relevant jo større kulturforskellene er mellem undervisere 

og de studerende. Men det hedder jo også fjernundervisning! 

 

                                                      
77 En opfattelse af, at Verden er skabt som beskrevet i Biblen. Særlig udbredt i kirkelige kredse i USA for at bekæmpe Darwins 
evolutionsteori.  
78 Faktisk fortalte de studerende med et glimt i øjet, at Gud, da han var færdig med sit skaberværk, opdagende, at han havde snavs 
under neglene. Han rensede neglene og lod det dumpe ned på Jorden, og hermed var Færøerne skabt. 
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I det følgende vil jeg beskrive fem forskellige undervisningsforløb, som jeg finder, har 

relevans for naturfaget, for vores model for netuddannelsen og for det særlige ved at 

have hold på Færøerne. Jeg har valgt at beskrive to undervisningsforløb, jeg finder egnet 

til face-to-face undervisning og efterfølgende tre forløb rettet mod netundervisning.  

1. Det går i fisk 
 

Det er særligt at undervise i naturfag, såvel som i de øvrige aktivitets- og kulturfag på en 

uddannelse, der hovedsagelig er netbaseret. Foruden at indeholde teoretisk viden, er 

fagene i høj grad kropslige og sanselige fag, der ofte formidles gennem handlinger, som 

før og efter aktiviteten perspektiveres. De studerende bliver konfronteret med aktiviteter 

og handlinger, hvor flere støder på deres personlige grænser, som de bør forholde sig til, 

både på det personlige og på det pædagogisk faglige plan.  

 

I den fysiske undervisning kan jeg tage den enkelte studerende ”ved hånden”, støtte og 

guide. Men endnu vigtigere er det, at den enkelte studerende er i et fællesskab, hvor 

nysgerrigheden, begejstringen og interessen virker dragende og til tider forførende. 

  

Rigtig mange har tillært sig forskellige forbehold over for dele af naturen, også blandt de 

studerende, der vælger at fordybe sig i naturfag. Således er der altid en eller flere på et 

hold, der har det svært med edderkopper, insekter eller frøer. Den enkelte studerende 

må gøre op med sig selv, om det er noget, hun skal, vil eller kan gøre noget ved. Og hvis 

ikke, hvordan hun vil takle konfrontationen med sine personlige grænser i det 

pædagogiske møde med barnet, der stolt fremviser sit spændende fund! 

 

Netop i situationer, hvor den studerende står i mødet med sin personlige grænse, kan 

mesterlæren og det sociales betydning for læringsmiljøet have sin berettigelse. Ved at 

skulle forholde sig til sin egen reaktion i samspillet med de medstuderende og 

underviseren, bliver den studerendes refleksioner perspektiveret ved, at hun ser andres 

måder at håndtere situationen på, samtidig med at hun gør sig umage for at leve op til 

gruppens forventninger til en fælles norm.  
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Ofte har jeg fået fortalt, hvorledes en studerende har ”mandet sig op” i en pædagogisk 

situation og handlet professionelt. Det er jo dejlige fortællinger. Her er den studerende 

blevet bragt i en situation, hvor hun må handle professionelt ”ud over hendes egen 

grænse”, men målet må være, at hun selv får mod på at igangsætte aktiviteter, der 

positivt kan influere på målgruppens dannelsesproces.  

 

Sammen med nysgerrige og engagerede voksne oplever børn det som vanvittigt 

spændende at undersøge for eksempel en fisk nærmere. Men netop det, at dissekere fisk, 

er et eksempel på en aktivitet, hvor der stort set altid er studerende, der møder deres 

grænser. I modsætning til danske studerende støder denne aktivitet sjældent på 

følelsesmæssige problemer på Færøerne. Her er det mere en vejledning i ”at tage den 

med ro”, og bruge tid på at iagttage fiskens morfologi og anatomi og tolke, hvad fiskens 

udseende fortæller om dens liv, om hvilke organer vi for eksempel har fælles med fisken 

og om øvrige forskelle og ligheder.  

 

I denne aktivitet bliver det meget synligt, hvor vigtigt nysgerrige og engagerede voksne 

mennesker er, for at andre bliver smittet og dermed opslugt79. For næsten hver gang 

ender det med, at de studerende, der gerne i starten vil stå lidt bag de øvrige studerende 

og ikke røre ved de døde dyr, ivrigt piller rundorme ud af sildenes bug og over i 

stereoluppen for nærmere iagttagelser. 

 

Tidligere har jeg opfordret danske net-meritstuderende til at dissekere fisk med en 

målgruppe ude i deres pædagogiske praksis med et tvivlsomt resultat. De relativt få 

studerende, der i forvejen havde erfaringer med fisk eller anden håndtering af dyr, 

beskrev deres forløb, alle de øvrige fandt på andre aktiviteter eller forholdt sig meget 

passive. For sandt at sige, pressede jeg heller ikke hårdt på, ikke så meget af frygt for de 

studerende, men for målgruppen, der eventuelt skulle udsættes for en studerende, der 

med modstand og måske med væmmelse, gennemførte aktiviteten.  

 

                                                      
79 Praktisk eksemplificering af en af professor Mogens Hansens pointer.  
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Som færdiguddannet pædagog vil man selvfølgelig også komme til at møde personlige 

grænser i sit pædagogiske virke, og her er det en fordel at have erfaringer fra tidligere 

”møder med egne grænser” og håndtering af disse, suppleret med en viden om, hvilken 

betydning ens reaktion i aktiviteten har for barnet. 

2. Er det sandt? 
 

Selvom fortælletraditionen er mere levende på Færøerne end i Danmark, var der den 

samme generthed at spore som blandt danske studerende, da jeg introducerede 

fortælleøvelser i bedste Kirsten Thonsgaard80 stil.  

 

Fortælling er en glimrende metode til at 

formidle og efterbearbejde naturoplevelser 

og til at videregive biologisk viden, samtidig 

med at fortællingen på bedste måde 

inddrager fortælleren og tilhøreren i en 

fælles begivenhed. Yderligere trænes den 

personlige fortælling, hvor fortælleren må 

give noget af sig selv for at virke 

overbevisende og dermed troværdig.  

 

Undervisningens mål er, at give den 

studerende de grundlæggende teknikker i at 

kunne blive en god fortæller. Igennem 

øvelserne bygger den studerende et par 

fortællinger op, der kan indgå som basis i 

hendes fremtidige repertoire. Øvelserne 

foregår i selvvalgte små grupper, hvor alle på skift er fortællere, aktive tilhørere og 

kritikere. Både de tidsmæssige og indholdsmæssige rammer for øvelserne er fastlagte. 

                                                      
80 Kirsten Thonsgaard er mag.art. dramaturg, forfatter m.v. F.eks. ”Det store øde”; 1991 og sammen med Karin Flensborg: ”Tid til 
fortælling” 2003 

Da jeg gik i skole, blev mit ynglingsfag kaldt 

”Naturhistorie”. Til hver time havde 

lærerinden medbragt udstoppede dyr eller 

farverige plancher med de dyr eller planter, 

der skulle fylde timen ud – og timen gik alt for 

hurtigt.  For det var historiefortælling om livet 

- derude i naturen, som lærerinden i øvrigt 

aldrig tog os ud i.  

De ældre af os husker sikkert Dr. Lieberkind, 

der begejstrede os, når han fortalte og 

tegnede om dyr for os fjernsynsseere, og de 

yngre har sikkert bemærket blikket hos os 

ældre, når vi har fortalt om disse forførende 

udsendelser.  

Nu hedder det ikke længere naturhistorie, 

men ”Værksted, natur og teknik” – men det 

behøver vel ikke gå ud over børnene?  
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Hver øvelse afsluttes i fællesskab. Tanker og følelser luftes her, jeg inddrager eksempler 

fra min lytterunde i grupperne og knytter noget teori til øvelserne.  

 

Emnerne for fortællingerne tager udgangspunkt i de studerendes egne naturoplevelser. 

Der udover har jeg den formodning, at de studerende opdager, hvordan oplevelserne 

kommer frem i hukommelsen, samtidig med de bruger dem, og at de tydeliggør, hvilken 

vigtighed barndommens naturoplevelsers har for mange af vores holdninger som voksne.  

 

Hvis den studerende ikke i forvejen har positive erfaringer med frie fortællinger, mener 

jeg, at overvindelserne er for store til at de selv vil springe ud i at bruge denne metode i 

deres pædagogiske arbejde. De skal skubbes blidt igennem processen for at få 

tilstrækkelige sejre til at turde gå videre på egen hånd – og det sker bedst i en fælles 

mundtlig proces. 

3. Skriften på nettet 

 
De studerende møder og overvinder også egne grænser på nettet under uddannelsen. De 

studerende skal skriftliggøre alt, når de er aktive. Kropssprog, mimik og tonefald indgår 

ikke i skriftsproget. Derfor skal det, der skal formidles, formuleres mere klart og 

forståeligt, end hvis det blev formuleret verbalt. Det er tydeligt, hvilke studerende, der er 

aktive med indlæg i undervisningen. I parentes bemærket, betyder det, at underviseren 

med mange hold bruger meget tid på at registrere de studerendes aktivitet eller mangel 

på samme. 

 

Der er tydeligt, at vores netstuderendes generelt udvikler en større skriftlighed end vores 

øvrige studerende. Dette er en kompetence i forhold til en del af det pædagogiske 

arbejde, særligt i forhold til registreringer, dokumentation og ansøgninger. Meget andet 

af kommunikationen på nettet bliver præget af meget korte kommentarer i ”taleform”, 

hvor den manglende uddybning erstattes eller suppleres med smileys og lignende. De 

fungerer som en simpel, men unuanceret kompensation til talesproget eller den 

detaljerede skriftlige tekst.  
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I forhold til pædagogens direkte kommunikation med målgruppen, er talesproget det 

altdominerende, der kun i ringe udstrækning støttes via uddannelsen på nettet. 

Formidling af natur og naturoplevelser styrkes af en engageret pædagog med et rigt og 

spændende sprog, som jeg mener, bedst bliver trænet i en face-to-face undervisning. 

4. Net-op-læg 
 

Et år startede jeg undervisningen i naturfag op på de nye hold ud fra en stadig aktuel 

kronik af Bjarne Reuter81. I kronikken sætter Reuter fokus på livsglæde med referencer til 

natur, naturoplevelser og personlig helse. 

 

Denne kronik vakte virkelig opmærksomhed på dette færøske hold, meget større end jeg 

oplevede, på de øvrige hold. Kronikken førte meget hurtigt over i en omfattende 

diskussion om etik. De studerende fik virkelig sympati for Reuters synspunkter, hvor de 

fandt en accept for deres kulturelle traditioner, som for eksempel i forhold til grindedrab 

og fårehold. 

   

Jeg havde også de færøske studerende i tankerne, da jeg valgte kronikken, men blev 

overrasket over deres reaktion. Jeg havde på forhånd overvejelser om, at kronikken ville 

være for provokerende i forhold til deres traditionsformer.  

 

I dette tilfælde kom det kulturelle udtryk klart igennem på nettet. Og det rejser 

spørgsmålet om, hvorvidt jeg kunne have fundet noget materiale eller en anden vinkling 

af emnet, der kunne igangsætte tilsvarende processer i forhold til det religiøse aspekt, 

som jeg beskrev i indledningen. 

5. Vårens kommen 

 
Foreningen ”Natur og Ungdom” har gennem mange år opfordret deres medlemmer til at 

følge forårets kommen. Natur og Ungdom havde udfærdiget et ”fænologiskema”82+83, 

                                                      
81 Bjarne Reuter: ”Humoren der blev borte”; Kronik i Politiken 17.09.89 
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som jeg ved flere lejligheder har udleveret til både ordinære studerende og net-

studerende. Skemaet indeholder typiske danske forårsbebudere blandt almindelige dyr 

og planter. Ideen er, at lokke de studerende ud i naturen og rette opmærksomheden mod 

forandringer af dyre- og plantelivet gennem foråret.  

 

Studerende, der havde deres daglige gang på seminariet, kunne notere deres fund i 

naturfagslokalet, de netstuderende på naturfagssiden. De fleste af vores netstuderende 

er samtidig meritstuderende, og deres opgave er, i den udstrækning det er muligt, at 

introducere iagttagelserne om forårets kommen sammen med de børn, unge eller voksne 

de er sammen med i institutionerne.  

 

Da jeg ikke kunne finde noget tilsvarende skema for Færøerne, opfordrede jeg de 

studerende til at udvikle deres eget, gerne inspireret af ”Natur & Ungdoms” skema. De 

studerende tog virkelig opgaven på sig, og diskussionen gik livligt mellem de studerende 

indbyrdes og med mig om relevante dyr og planter. Var det for eksempel relevant at 

medtage husdyr? Og kunne standfugle bruges? Ud over, at de studerende forholdt sig til 

træk- og standfugle, og om hvilke tegn der kunne tolkes som forårstegn, øvede de 

studerende sig i at indsamle materiale om de valgte arters biologi og indvandringshistorie. 

Hertil kom et væld af beretninger om iagttagelser, barndomsoplevelser og ældre folks 

erfaringer med forårstegn på Færøerne84. 

 

Fælles for disse to forløb var, at de begge inddrog de færøske studerendes kulturelle 

baggrund. Mange færingerne ser sig stående meget alene med deres brug af naturen, 

blandt andet i forhold til fuglefangst i yngletiden, hvalfangst, og til dels deres brug af får 

og slagtning af lam. På grund af omverdens negative forholden-sig-til-denne-tilgang-til-

naturen har færingerne fået en særlig bevidsthed om denne del af deres kultur, og dette 

skaber et betydningsladet fællesskab.  

 

                                                                                                                                                                 
82 Egentlig betyder fænologi if. Gyldendals fremmed ordbog (1976): læren om de periodiske forandringer i dyrs og planters livsytringer 
(spec. sammenhængen m. klima). 
83 Kan nu findes på: http://obsnatur.dk/index.php?content_id=11802 
84 Ifølge bl.a. Dahlgren og Szczepanski 2001 s. 86 er folkefortællinger, sagn og myter stadig af betydning for vores dannelse. 
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I et nordisk land, hvor det regner, er tåget eller blæsende de fleste af årets dage, og hvor 

vinteren er lang og mørk med meget lidt sne til at lyse op, får forårets kommen meget 

stor betydning, og denne aktivitet bygger på en i forvejen rig tradition.  

6. Vilde dyr 
 

I fordybelsesperioden på fem uger og med nogle og tyve lektioner til hvert af de tre valgte 

aktivitets- og kulturfag, var en af opgaverne i natur at indsamle og holde nogle vilde dyr 

og planter i en form for bur, som for eksempel akvarium eller terrarium. Dyrene og 

planterne skulle de studerende fodre og passe i en uge – om muligt i forbindelse med 

deres pædagogiske arbejde. Opgaven er meget eksakt beskrevet med krav om at forholde 

sig etisk og æstetisk til projektet, og diskutere hvilke pædagogiske muligheder, de ser i 

deres lille projekt. Desuden skal planter og dyr bestemmes, og en kortere beskrivelse af 

følgende skal vedlægges: 

 Hvilke dyr, planter etc. kan vi finde i jeres “bur”? 

 Hvilke kendetegn har jeres beboere? (Kortfattet beskrivelse af beboernes biologi. ( 

F.eks. ynglebiologi, biotop, ernæring, ...) 

 Hvilke krav stiller dyrene for at trives i jeres “bur”?85 

 

De studerende skal vedlægge foto af deres fangst, men desværre har de fleste 

studerende ikke fotoudstyr der kan magte opgaven godt nok, hvorfor det kan være 

djævlens svært efterfølgende at bestemme materialet ud fra billederne. 

 

For nogle af de studerende er motivationsfaktoren, at modulet skal godkendes, blandt 

andet med denne opgave. Enkelte studerende allierer sig med ægtefæller og egne børn 

for at løse opgaven for på denne måde at overvinde enten krybangsten, eller til 

simpelthen at få ekspertbistand i at fange bækørreder, konksnegle eller edderkopper. Da 

kravet er, at de skal holde deres dyr i mindst en uge, kommer tidsfaktoren til at medføre 

at langt de fleste oplever, at de selv eller deres målgruppe kommer til at interessere sig 

meget mere for deres beboere end forventet – hmm ja – måske endda til at holde af dem. 

                                                      
85 Biologforbundet har i deres blad ”Kaskelot” haft mange gode beskrivelser om at holde danske dyr, som var vedlagt oplægget til 
opgaven. 
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Jeg oplever, at denne opgave med dens relative store fleksibilitet ved valg af, hvilke dyr 

de studerende vælger at indsamle, får nogle af de studerende til selv at afprøve og 

overskride personlige grænser. For eksempel dannes der ofte grupper, hvor nogle af 

gruppemedlemmerne benytter sig af muligheden for at bearbejde deres angst for 

edderkopper. 

7. Hvis tale er sølv… 
 

Med ovennævnte eksempler på undervisningsforløb har jeg både vist temaer, som jeg har 

oplevet fungerede godt i forbindelse med netundervisning og andre, som jeg har erfaret, 

fungerer bedst face-to-face. Naturfaget kan således formidle sin faglighed i en 

uddannelse baseret på net undervisning og indkald med face-to-face undervisning. 

  

I bogen ”Udendørspædagogik” krediteres B. Molander for begrebet ”kundskab i handling” 

med den betydning, at vi tilegner os viden og indsigt gennem handling(Dahlgren & 

Szczepanski, 2001:58f.). Dette er jeg enig i.  Men indenfor naturfaget, finder vi også 

naturvidenskaben, og her er der mange områder, hvor det ikke umiddelbart er muligt 

med vores menneskelige sanser at registrere eller forstå årsager og sammenhænge af det 

iagttagede og oplevede. Det kan for eksempel være kemiske processer eller fuglenes 

træk. Denne viden må vi derfor skaffe os gennem de digitale eller symbolske systemer - 

altså tal og bogstaver (Ibid. og Larsen, 1994). Viden, som har betydning for vores 

fremtidige naturoplevelser. For jo større viden vi har om naturen og naturfænomener, jo 

flere og mere deltaljerede oplevelser kan vi få fremover (Bl.a. Hansen, 2002).  

 

Knud Illeris (Illeris, 2006:237) påpeger, at det er en fordel, at net-baserede aktiviteter 

suppleres med face-to-face møder, så den studerende kan lære de øvrige medstuderende 

at kende i den virkelige verden og ikke kun som navne og eventuelle fotos. Det styrker de 

studerendes motivation for at være aktive i begge former for læringsmiljøer, altså både 

læring over nettet og ved face-to-face. Dette kan jeg helt tilslutte mig, men derudover 
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mener jeg som sagt, at de fysiske møder er endnu mere vigtige, når det drejer sig om 

kropslige og sanselige fag som for eksempel naturfag.  

 

De fysiske møder har stor betydning for de studerendes egen opfattelse af, hvornår det 

rykkede for dem, og hvornår de virkelig lærte noget under deres uddannelsesforløb. 

Således havde det ene hold talt om, hvad noget af det bedste havde været ved 

naturfaget, og de studerende på holdet var ikke i tvivl:  

 

”Det bedste var nu, da du var oppe på Færøerne og tog os ud på den tavse vandring”. 
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Efterskrift… 
Af Rune Obel Christensen 
 
Som indledningen beskriver og antologiens tekster også udtrykker, så er den 

netuddannelse vi har praktiseret på Dannerseminariet og praktiserer på 

Pædagoguddannelsen Nordsjælland/UCC ikke en færdig størrelse. Mediet er under stadig 

forandring og udvikling, som manglen på én endelig definition på fænomenet også 

understreger, hvorfor erfaringer, didaktiske rationaler og eller tekniske løsninger hurtigt 

kan komme til at syne bedagede eller relevante i en kontekst der har ændret sig.  

 

Siden de fleste af erfaringerne og overvejelserne er udfoldet og forfattet her i antologien, 

har mediet sine steder flyttet sig. F.eks. kan nævnes det forhold at forsøg med interaktion 

– undervisning/kommunikation - i virtuelle fællesskaber med studerende, supplerende en 

decideret undervisningsplatform - f.eks. Second Life på nettet, som refereres i en af 

artiklerne, allerede er outdated. Siden er Myspace, Facebook, Twitter og diverse wiki’er 

blevet domæner hvor deltagere, ved siden af det i uddannelsen ’officielle’ ’interaktive 

miljø’  (Christensen og Søndergaard 2009: 156), også interagerer i forhold til 

studiemæssige; sociale såvel som faglige, forhold. På samme måde vil det konkrete hard- 

og software der kan undervises på og med, også ændres med en voldsom fart, hvilket 

fortløbende generer nye udfordringer og muligheder på forskellige niveauer i forhold til at 

uddanne på, over eller med internettet og IKT. 

 

I forlængelse heraf, skal mangfoldigheden af perspektiver i antologien også læses som 

udtryk for, at en samlet generel didaktik for netuddannelse til professionsbachelor som 

pædagog, er svær at formulere. I den konkrete praksis er det selvfølgelig en fordring, at 

kigge på og lade sig inspirere af udfoldede generelle bud på netuddannelses-didaktikker 

(se f.eks. Agertoft mfl. 2003, Gynther 2005, Christensen og Søndergaard 2009) der 

behandler de for netuddannelse ’klassiske’ potentialer og udfordringer; det asynkrone, 

fleksibiliteten, den skriftlige kommunikation, det ikke-fysiske klasserum og – fællesskab, i 

forhold til at foranstalte autentisk, nærværende og meningsfuld uddannelse.  
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Uden det står eksplicit i artiklerne, skal det afslutningsvis – og i forlængelse af 

ovenstående – formidles, at de nok vigtigste parametre for, om netuddannelse (for)bliver 

en succes, er dels – som nævnt i indledningen – omgivelsernes opfattelse af, eller 

holdning til netuddannelse. I sammenhæng med dette er også uddannelsesstedets egen 

opfattelse af og håndtering af netuddannelse, et vigtigt parameter. Det Søndergaard og 

Christensen formulerer som spørgsmålet: ”Hvordan skal organisationen designes, så der 

er optimalt samarbejde mellem den tekniske, den administrative og den pædagogiske 

del?” (2009: 171).  

 

Vi vil med en solid erfaring i ryggen argumentere for et fleksibelt design, der 

imødekommer 4 krav. Det er nødvendigt at designet: 

 

1. Stadfæster netuddannelse, ikke som en ’light’ eller ’sekunda’ version af 

traditionel, ordinær ’offline’ undervisning, men som en uddannelse der lige så 

berettiget og kompetent – om end  af andre veje – etablerer rum for studerendes 

læring og kvalificering. En stadfæstelse der angår både konkrete ressourcer samt 

mere abstrakte størrelser som opmærksomhed, formidling og forståelse. 

 

2. Giver rum for fortløbende korrektioner, forsøg og udvikling. Mediet ændrer sig 

som beskrevet med stor hastighed, hvilket betyder, at udfordringerne og 

mulighederne også flytter sig. Dvs. for at kvalificere IKT uddannelse, er det 

nødvendigt at betragte den som ’aldrig-færdig’; som en ’flydende’ størrelse, der 

hele tiden skal og kan skrues og justeres på. Det er særlig vigtigt at holde sig for 

øje, i en tid hvor standardisering er et mantra – et udtryk for kvalitet – indenfor 

uddannelsessektoren.  

 

3. Fungerer efter nærhedsprincippet; lad dem der er tæt på – underviserne og de 

studerende – have mulighed for at skrue og justere på uddannelsens form og 

indhold, så den bliver ”autentisk, nærværende og meningsfuld” (ibid.) for 

deltagerne. 
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4. Etablerer rum hvor disse erfaringer kan udveksles og kvalificeres; hvor fokus bliver 

på  ’emergerende viden’ i fællesskabet (se Gleerup 2008). Hvor der videre skabes 

mulighed for at denne viden kan applikeres i den videre udmøntning af 

uddannelsen.  
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