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Bliver de studerendes læring bedre ved digitalt medieret undervisning? 
Mette Falbe-Hansen 

Abstract  

Dette projekt er et case-studium udført med to hold på bygningskonstruktøruddannelsen. Projektet er et 

komparativt studium af to forløb, hhv. traditionel face to face-undervisning (F2F) kontra digitalt medieret 

undervisning (DMU), der afvikledes parallelt i forårssemesteret 2016. 

Case-studiet har ud fra de to undervisningsmetoder undersøgt de studerendes læringsniveau. 

Undersøgelsen viser, at der ikke samlet set er de store forskelle i læringsniveauet hos de studerende efter 

forløbene med de to forskellige undervisningsmetoder - dog er spredningen i læringsniveau på DMU-holdet 

væsentligt større end på F2F-holdet.  

De studerende fra hhv. F2F og DMU opleves at søge to forskellige former for vejledning. De studerende fra 

F2F-forløbet har mange spørgsmål på lavt taksonomisk niveau gennem hele forløbet, hvorimod de 

studerende fra DMU-forløbet søger vejledning sidst i forløbet med spørgsmål på et højere taksonomisk 

niveau. 

Undersøgelsen viser desuden, at de DMU-studerende er glade for de udleverede video-tutorials, som 

opleves som en stor hjælp til selvstændige studier. 

Keywords: Case-studium, face to face-undervisning, digitalt medieret undervisning, læringsniveau 

 

Indledning og baggrund 

I flere år er vi som undervisere blevet bombarderet med, at vi skal øge anvendelsen af medieret 

undervisning. Vi skal have mere tid til at forske og specialisere os. Undervisningen skal derfor effektiveres. 

Man hører krav om, at konfrontationstiden med den enkelte studerende bør reduceres, og vi skal være til 

stede ved flere studerende samtidig. 

Alt dette kan jo lyde meget negativt, men med digital mediering af undervisningen kan det måske lade sig 

gøre, uden at det går ud over de studerendes læringsniveau. Der har været lavet en del undersøgelser af, 

hvordan der bedst indføres digital mediering af undervisningen, og hvordan dette skal tilrettelægges. 

Jeg vurderede, at der manglede en undersøgelse, hvor der mere specifikt blev set på, hvad der sker med de 

studerendes læringsniveau i denne proces. Jeg syntes, det kunne være spændende at se på to klasser, som 

blev undervist i det samme emne, men hvor der blev brugt forskellige metoder; én, hvor 

teoriundervisningen foregik som traditionel klasse-/tavle-undervisning (face-to-face-undervisning, 

efterfølgende benævnt F2F), og én, hvor teoriundervisningen blev digitalt medieret (digitalt medieret 

undervisning, efterfølgende DMU) ved hjælp af små video-tutorials.  

Mit forskningsspørgsmål blev derfor: 

Hvordan ændres de studerendes læringsniveau ved at indføre digitalt medieret undervisning  
i forhold til traditionel face to face-undervisning på professionsbacheloruddannelserne, VIA Erhverv?  

 
Min hypotese var, at man ville kunne observere et højere læringsniveau hos de studerende fra DMU-

forløbet end hos de studerende fra forløbet med F2F. Min formodning var baseret på, at de DMU-

studerende i kraft af adgang til video-tutorials med det samme får afklaret specifikke spørgsmål, som 

opstår under udførelsen af semesterprojektet, og ikke skal vente til næste vejledningstime for at få kontakt 

med underviseren. Min formodning var derfor, at de DMU-studerende opnår større fortrolighed med og 
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højere forståelse for fagområdet, idet de kan få afklaret deres konkrete og tekniske problemer med det 

samme, og derfor har større overskud til at reflektere over de mere overordnede problemstillinger. 

Teori og metode 

Projektet udformede jeg som et komparativt case-studium med undervisningen på 

bygningskonstruktøruddannelsen på 2. semester international i energirammen som forskningsfelt og 

læringsniveauet som genstandsfelt. Læringsniveauet fra de to undervisningsformer, hhv. traditionel F2F og 

DMU, blev undersøgt via SOLO-taksonomien (Biggs, 2003). SOLO-taksonomien er udviklet af den australske 

læringsteoretiker John Biggs til beskrivelse af en studerendes forståelse af et givent emne eller opgave 

(Hegner, 2017). 

I undersøgelsen tager jeg udgangspunkt i en kvalitativ metode, som ligger inden for den kognitive 

konstruktivisme (Dolin, 2001). Undersøgelsen ser ikke på, hvordan læring opstår eller konstrueres, men 

fokuserer udelukkende på det opnåede læringsudbytte ved de to forskellige undervisningssituationer. 

Undersøgelsens forskningsfelt ligger inden for humanvidenskab med en praktisk erkendelsesinteresse, dvs. 

at der søges en forståelse og fortolkning af specifikke sammenhænge mellem læringsudbyttet og 

undervisningssituationen.  

De studerendes læringsniveau bestemmes ud fra vurderinger, som jeg har baseret på tests, opgaveløsning, 

vejledningssituationer samt en afsluttende rapport. De indsamlede data er kontekstfølsomme. Dette er 

netop case-metodens styrke, at den bygger på kontekstafhængig viden og erfaring, og at denne 

kontekstafhængige viden og erfaring bliver selve kernen i ekspertaktiviteten (Flyvbjerg, 2015). 

Casen har jeg som nævnt baseret på undervisning i energirammen. De studerende blev undervist i den 

relevante teori, så der efterfølgende kunne laves en energirammeberegning for et enfamiliehus. 

Semesterprojektet skulle bl.a. indeholde en energirapport, og energirammeberegningerne blev lavet i et 

computerprogram, BE15, der kan afdække, om en bygning overholder lovgivningens energikrav.  

Måden, hvorpå jeg undersøgte de studerendes læringsniveau, var ved, at de studerende efter afsluttet 

teoriforløb skulle tage en skriftlig test. For at vurdere læringsniveauet yderligere, optog jeg 

vejledningsforløbene med de studerende, mens de udarbejdede energirapporten. Jeg havde på forhånd 

opstillet kriterier for min vurdering af energirapporten i semesterprojektet og lavede desuden endnu en 

skriftlig test som afslutning på hele forløbet. Samlet var alle disse elementer mit grundlag for at vurdere 

den enkelte studerendes læringsniveau i faget. 

Resultat og diskussion 

Til min store overraskelse blev resultatet ikke helt som ventet. Der var ikke den store forskel på det 

samlede middelniveau (gennemsnittet) af læringsniveauet ved de to undervisningsmetoder. Men der var 

alligevel mange bemærkelsesværdige forskelle mellem data fra F2F og DMU. De DMU-studerende viste 

langt større spredning i besvarelserne af de to skriftlige test end F2F-gruppen. Jeg registrerede, at der ved 

DMU var enkelte studerende, som klarede sig fornemt og enkelte studerende, som klarede sig… - ja, 

elendigt - samtidig med, at der var en god middelgruppe. Ved den traditionelle F2F-undervisning var der 

derimod kun en middelgruppe, som dog scorede lidt bedre end DMU-holdets middelgruppe. 

En studerende, som undervisergruppen på 2. semester generelt har betragtet som svag, klarede sig godt 

ved DMU. Den modsatte situation sås også, hvor en studerende, som vi undervisere betragtede som stærk, 

klarede sig dårligt, da denne studerende aldrig rigtig kom i gang med faget. 
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Når jeg ser på den studerende, som blomstrede op med DMU, fortæller det mig blandt andet, at det er 

vigtigt at benytte forskellige undervisningsmetoder. Næsten al vores undervisning har semesterprojektet 

som omdrejningspunkt, hvor denne studerende havde haft store problemer med gruppearbejdet. Denne 

studerende skriver i en mail, at det har været befriende selv at sidde med materialet om faget, og at han 

har haft en succesoplevelse med det. Det er jo meget vigtigt, at alle studerende har områder, hvor de føler 

sig gode. Faglig selvtillid kan jo også have en afsmittende virkning på en studerendes øvrige fag og opgaver. 

John Biggs pointerer også vigtigheden i både at have fokus på, hvordan den enkelte studerende lærer, samt 

på hvilke undervisningsmetoder der giver de studerende den bedst mulige læring (Biggs, 2006). Ved at 

bruge forskellige metoder, øges sandsynligheden for, at flere studerende få en succesoplevelse og dermed 

nemmere klarer studiet. 

Men der opstod også problemer - særligt for de DMU-studerende, hvor enkelte studerende aldrig kom i 

gang. Det var mest udtalt i DMU-gruppen, at de studerende i forbindelse med gruppeopgaven, 

semesterprojektet, delte arbejdet op imellem sig. Dette var egentlig rationelt tænkt og skete sikkert fordi, 

de følte, at de var under tidspres. At opdelingen var mere udtalt i DMU-gruppen kan skyldes, at de 

studerende i denne gruppe ikke havde opnået samme følelse af fællesskab og fortrolighed som de F2F-

studerende gennem klasseundervisningen. Resultatet af fordeling og opdeling af semesterprojektet var i 

alle tilfælde, at ikke alle de studerende fik optimal læring om faget. Her er det selvfølgelig vigtigt at få 

pointeret overfor de studerende, at alle skal i gang. Jeg havde udarbejdet både en skriftlig test samt en 

opgave, som skulle afleveres, efter at det udleverede materiale burde være gennemgået af de DMU-

studerende. Dette hjalp mig som underviser til at opdage, hvis en studerende ikke var begyndt på sin 

(selv-)undervisning, og det førte mig til en simpel, men klar konstatering: Hvis den enkelte studerende ikke 

har fået afleveret opgaven og/eller har klaret testen dårligt, skal der hurtigt etableres en opsamling, for at 

vedkommende kan forstå vigtigheden i at lære og involvere sig i faget. 

Jeg havde planlagt individuelle feedbackmøder med hver enkelt studerende efter begge tests samt et 

feedbackmøde for grupperne, da jeg havde rettet deres rapporter, og grupperne havde set rettelserne. 

Feedback på testene var ikke oprindelig planlagt, men da de studerende lavede den første test, slog det 

mig, at de selvfølgelig skulle have en eller anden form for feedback. Jeg ville beholde testen som 

dokumentation og ønskede ikke at give de studerende testen tilbage. Jeg valgte derfor at give dem 

mundtligt feedback, hvor vi gennemgik misforståelserne og fejlene. Dette viste sig i høj grad at give bonus 

for mig som underviser, da jeg således fik endnu større kendskab til den enkelte studerendes kompetencer 

inden for faget, end jeg havde haft tidligere. Desuden havde den personlige feedback stor effekt for de 

studerende, da de kunne få afklaret tvivlsspørgsmål. Desværre mødte enkelte - svage - studerende ikke op 

til de planlagte feedbackmøder. 

Det ser generelt ud til, at de studerende fra DMU klarer sig lidt dårligere end de studerende fra F2F. De 

individuelle feedback-møder er måske ikke tilstrækkeligt til, at jeg som underviser kan motivere de DMU-

studerende til at gøre en større personlig indsats. Det kan se ud til, at DMU-baseret undervisning har den 

konsekvens, at grupperne er mere tilbøjelige til at dele arbejdet op i ”fagbidder” til hvert gruppemedlem i 

forbindelse med semesterprojektet, så vidensdeling mellem de forskellige fagområder glemmes, eller så 

vidensdelingen ikke bliver så grundig. Underviseren skal være meget opmærksom på dette i planlægningen 

af forløbet: De studerende skal have større fokus på, at alle i en gruppe lærer de forskellige fagområder, 

end at projektet bare laves færdigt. Der skal generelt være større fokus på processen. 

På det efterfølgende semester, hvor den samme gruppe af studerende alle havde et DMU-forløb, lavede jeg 

en fælles opsamling i stedet for den individuelle. Dette havde den gode effekt, at de studerende fik indblik i 

hinandens faglige problemstillinger og kunne diskutere dem i plenum. De studerende har efterfølgende 
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også udtrykt sig positivt om denne fælles oplevelse og om den øgede forståelse affødt af at være sammen 

med de andre i feedbacksituationen.  

Når jeg ser på vejledningen i forbindelse med de studerendes udarbejdelse af energirapporten i 

semesterprojektet, har den meget forskellig karakter i de to forløb, hhv. F2F og DMU. De F2F-studerende 

søger hjælp lige fra starten af projektperioden, hvorimod de DMU-studerende først søger hjælp sidst i 

forløbet. F2F-studerende har mange spørgsmål, hvorimod DMU-studerende har få. De F2F-studerendes 

spørgsmål er rettet mere specifikt mod, hvordan konkrete værdier udregnes, og hvordan data indtastes i 

programmet. De DMU-studerendes spørgsmål handler derimod mere om, hvordan de dokumenterer de 

forskellige værdier, der figurerer i energirammen. Spørgsmålene fra de DMU-studerende er på et højere 

taksonomisk niveau, og en forklaring herpå kan være, at de DMU-studerende i kraft af de udleverede video-

tutorials har fået hjælp til besvarelse af deres spørgsmål på de lavere taksonomiske niveauer. Dette gør 

også, at deres arbejdsproces bliver mere tilfredsstillende, da de ikke skal vente på underviserens hjælp 

enten i klasselokalet eller som svar på en mail med spørgsmål. I stedet kan de selv nemt finde svar i 

videoerne. Samme tendens har gjort sig gældende for de to DMU-forløb i efteråret 2016 på hhv. andet 

(gentagelse af første DMU-forløb) og tredje semester. 

Én af de studerende fra DMU udtaler, at én af fordelene ved de udleverede video-tutorials er, at de 

relevante problemstillinger tilgås meget specifikt, så det ikke er nødvendigt at lede på f.eks. YouTube efter 

materiale, som kun delvist kan besvare presserende spørgsmål, men som alligevel ikke rigtig passer til det 

aktuelle problem. Mange studerende bruger allerede video-tutorials i mange situationer, så metoden er 

velkendt og noget, som en del gerne vil bruge. 

Jeg kan opsummere resultaterne fra case-studiet i seks punkter: 

 Summen af de studerendes taksonomiske niveau fra hhv. F2F og DMU er stort set ens 

 Større spredning i læringsniveauerne ved DMU, hvor både top og bund rammes 

 Spørgsmålene ved vejledningen falder senere i projektforløbet ved DMU end ved F2F 

 Spørgsmålene ved vejledningen har et lavere taksonomisk niveau ved F2F end ved DMU 

 Samarbejdet i gruppen ændres, så de studerende samarbejder mindre ved DMU end ved F2F  

 Nogle studerende blomstrer op ved DMU, andre studerende visner 

 

Min umiddelbare konklusion er derfor, at læringsniveauet ikke bliver bedre ved indførelsen af DMU. 

 

Jeg vurderer dog samtidig, at der er et stort potentiale i anvendelsen af de metoder fra DMU, jeg har brugt i 

min undersøgelse, hvis man etablerer de rigtige rammer for at registrere de svage eller mindre aktive 

studerende. 

Hele rapporten er tilgængelig på UC-viden. Link: 

https://www.ucviden.dk/portal/files/42420460/Digital_mediering_af_undervisning_medf_rer_st_rre_spre

dning_i_l_ringsniveau.pdf 
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