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P5: Bioanalytiker på nettet  

Denne afrapportering gennemgår med udgangspunkt i projektbeskrivelsen 

 Projektets formål 

 Projektets mål 

 Projektets resultater. 

Nogle resultater er beskrevet i andre publikationer og vil derfor kun være omtalt kort i denne rap-

port, idet der henvises til publikationerne. Andre resultater vil blive beskrevet i større detalje, da 

erfaringerne ikke er publicerede. 

Videncenterprojektet med at tilrettelægge en e-bioanalytikeruddannelse1 startede foråret 2007 

med Anne Marie Zwergius, JCVU2, som projektleder. Da hun valgte at skifte job ultimo 2007 blev 

projektledelsen overtaget af Poul Henning Christensen, Sygeplejerskeuddannelsen Århus, JCVU. 

Grundet personlige omstændigheder måtte Poul Henning Christensen afstå projektledelse medio 

2008, hvorefter undertegnede overtog det hverv.  

Forenklet kan det siges, at Anne Marie Zwergius bidrog med at formulere rammerne for projektet 

og med at starte projektet. Poul Henning Christensen videreførte og udviklede projektet ved 

blandt at formulere en række delprojekter, som det følgende vil tage udgangspunkt i. Underteg-

nede fik til opgave at afslutte projektet. 

Udviklingen af e-bioanalytikeruddannelsen har været støttet af en lang række konsulenter fra 

VIML/CELM og fra @ventures, Kompetencecenter for e-læring/eVidenCenter – Det Nationale Vi-

dencenter for e-læring, hvilket vil fremgå af det følgende. 

Projektets formål 

Formålet med projektet var ifølge projektbeskrivelsen (Bilag 1):  

”… at udforske, udnytte og evaluere de teknologiske og pædagogiske muligheder i fleksibelt tilret-

telagt og netbaseret undervisning på bioanalytikeruddannelsen. Som professionsbachelorud-

dannelse er uddannelsen en kombination af manuelle færdigheder og teoretisk viden. Erfaringer 

fra projektet vil derfor have stor overførselsværdi ift. andre lignende uddannelser – både didak-

tisk, pædagogisk og organisatorisk. 

Projektet skal i første omgang imødekomme behovet for opkvalificering af ledige laboranter på 

Fyn og i Nord- og SønderJylland – i anden omgang behovet for et mere fleksibelt tilrettelagt alter-

nativ til den nuværende bioanalytikeruddannelse, som foregår som tilstedeværelsesundervis-

                                                      
1 I denne rapport er der anvendt en del ’e-’-udtryk, eksempelvis e-studerende, e-underviser, e-læring, e-

læringsforudsætninger, hvilke markerer at udtrykkene omhandler netbaseret undervisning og -uddannelse. 
2 P5 projektet startede i en tid hvor institution Bioanalytikeruddannelsen Århus var knyttet til Jysk Center for 

Videregående uddannelse (JCVU) og udviklingen af e-bioanalytikeruddannelsen var støttet af Videncenteret 

for it medier og læring (VIML). Siden er uddannelsesinstitutionen blev fusioneret ind i VIA University College 

(VIAUC) og VIML er blevet til Center for e-læring om medier (CELM) i VIAUC. Når forkortelsen JCVU anvendes 

henfører det til en tid hvor den institution eksisterede. På tilsvarende vis anvendes VIAUC, VIML og CELM. 
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ning. I begge tilfælde er udvikling og evaluering af relevante e-læremidler en integreret del af pro-

jektet.” 

Projektet har dermed både et pædagogisk/didaktisk e-læringsperspektiv og et arbejdsmarkeds-

perspektiv.” 

Mål og succeskriterier 

Projektets mål og succeskriterier var ifølge projektbeskrivelsen (Bilag 1):  

”… at udvikle en fleksibelt tilrettelagt, primært netbaseret bioanalytikeruddannelse, som udnytter 

de pædagogiske og teknologiske potentialer i e-læring. 

Udviklingen sker i to faser: 

 Fase 1 er en 2½ år merituddannelse for ledige laboranter, udbudt i september 2007 

 Fase 2 er en 3½ år ordinær netbaseret bioanalytikeruddannelse, udbudt første gang i 

september 2008 

Begge uddannelser skal følge den til tiden gældende studieordning for bioanalytikeruddannelsen. 

Succeskriteriet er således: 

 at udvikle og gennemføre en merituddannelse, som opfylder de faglige krav på professi-

onsbachelor-niveau og dermed behovet for opkvalificering af ledige laboranter til bioana-

lytikere [Succeskriterium 1] 

 at udvikle og gennemføre en ordinær netbaseret bioanalytikeruddannelse via fleksibelt 

tilrettelagt undervisning, som pædagogisk og fagligt er på højde med den ordinære bioa-

nalytikeruddannelse.” [Succeskriterium 2] 

Målene og succeskriterierne blev opfyldt som beskrevet i det omfang det tidsmæssigt var muligt. 

Det følgende beskriver de resultater, der er opnået ind til dato. 

Fase 1 

Den 2½ årige merituddannelse var baseret på BEK 235 af 30/03/013 og tilhørende studieord-

ning og -plan.4 Den ordinære institutionsbaserede 3½ årige bioanalytikeruddannelse efter BEK 

235 (kaldet S-bioanalytikeruddannelsen) var opbygget af 7 semestre á 30 ECTS. Undervisningen 

på første -, andet -, fjerde - og femte semester (S1, S2, S4 og S5) var teoretisk og foregik på ud-

dannelsesinstitutionen. Tredje - og sjette semester (S3 og S6) indeholdt udelukkende undervis-

ning på kliniske uddannelsessteder. Syvende semester (S7) var domineret af et professionsba-

chelor projekt (PBP) med et omfang på 20 ECTS og indeholdt desuden undervisning på kliniske 

uddannelsessteder svarende til 10 ECTS.  

Det var et krav til de e-studerende, som skulle optages på merituddannelsen, at de var uddannet 

industrilaborant. På den baggrund kunne de få en samlet merit på et år. Meriteringen blev reali-

seret på den måde, at ikke meriterede dele fra S1, S2 og S3 blev samlet til et meritsemester. De 

første fire uger af meritsemesteret bestod af teoretisk undervisning, hvilket blev efterfulgt af fire 

ugers undervisning på kliniske uddannelsessteder. Den resterende del af meritsemesteret var te-

                                                      
3 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23697  
4 Studieordning og studieplan kan downloades på: http://www.jcvu.dk/Default.aspx?ID=5678  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23697
http://www.jcvu.dk/Default.aspx?ID=5678
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oretisk undervisning. Meritsemesteret blev afsluttet med en meriteksamen. Det resterende ind-

hold af meritforløbet var S4, S5, S6 og S7.  

Opsummerende vil det i forhold til fase 1 sige, at der skulle planlægges og realiseres e-

undervisning til meritsemesteret, et netbaseret S4 (S4-net) og et netbaseret S5 (S5-net), hvilket 

samtidig er de tre semestre, som i det følgende vil blive omtalt som merituddannelsen. 

Det følgende vil kort præsentere de hold som har været deltaget i fase 1 e-undervisning. Figur 1 

viser hvor i landet e-studerende var bosiddende. 

 

Figur 1 Kort over hvor e-studerende på de forskellige e-hold var bosiddende. Kun de e-studerende som har 

været til en eller flere eksaminer er vist. 
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Merithold 1 

Første september 2007 startede merithold 1 med 24 e-studerende på merituddannelsen. I løbet 

af den første uge faldt ni fra. Seks stoppede fordi de havde fuldtidsarbejde ved siden af, én blev 

optaget på den institutionsbaserede uddannelse, én stoppede pga. sygdom i familien og én troe-

de fejlagtigt at vedkommende kunne få SVU. Hovedparten af de resterende e-studerende kom fra 

Fyn og Jylland og tre studerende kom fra Sjælland, se Figur 1. Ved meriteksamen bestod 13 af de 

14 meritstuderende, som havde meldt sig til eksamen. 

I løbet af de to efterfølgende semestre, S4-net og S5-net, gik to på barsel, to gik et semester om. 

En studerende valgte den institutionsbaserede uddannelse men vendte tilbage til merituddannel-

sen efter kort tid. Desuden skiftede en studerende fra den institutionsbaserede bioanalytikerud-

dannelse til e-bioanalytikeruddannelsen. Resultatet blev, at ti studerende blev tilmeldt de to af-

sluttende S4-S5 eksaminer. Alle bestod den ene eksamen og otte bestod begge eksaminer i før-

ste forsøg. Ved en efterfølgende reeksamen bestod endnu en, og den sidste bestod eksamen i 

tredje forsøg.  

Tre studerende var bosiddende på Sjælland og valgte at afslutte bioanalytikeruddannelsen ved 

Professionshøjskolen Metropol, København. Januar 2010 bestod seks studerende fra merithold 1 

og en studerende fra merithold 25 den afsluttende PBP eksamen. Karaktergennemsnittet ved 

PBP eksamen for de meritstuderende var 8,9. Til sammenligne var gennemsnittet 7,9 for de øvri-

ge 54 studerende, som gik til samme eksamen. Den historiske uddannelse af bioanalytiker via 

netbaseret uddannelse blev omtal i artiklerne ”Første hold meritter er færdige” og ”Tre ud af ni” i 

Danske Bioanalytikere.6  

Merithold 2 

Første februar 2008 startede merithold 2 med ti meritstuderende fortrinsvis fra Jylland, se Figur 

1. Sidenhen er fire af de ti stoppede. På merithold 2 startede desuden et par studerende som op-

rindelig startede på merithold 1. Alle otte bestod meriteksamen. I løbet af S4-S5 startede desu-

den de to fra merithold 1, som havde haft barsel. Ni af ti bestod den mundtlige eksamen i første 

forsøg og fire af ti bestod den skriftlige eksamen i første forsøg. Alle ti har bestået begge eksami-

ner.  Pt. er seks studerende fra holdet i gang med PBP forløbet og formodes at afslutte det som-

mer 2010. 

Deltidsmerit 

Medio april 2008 startede 22 e-studerende på e-bioanalytikeruddannelsen på deltid, som det 

sidste merithold under BEK 235. Dette merithold var specielt ved det at alle meritstuderende var 

ansat på et hospitalslaboratorium, hvor de arbejdede tre dage om ugen. Resten af tiden fulgte de 

merituddannelsen, hvilket betød, at et semester kom til at fylde et år, således at de afslutter S4-

S5-net januar 2011. Flertallet af deltidsmeritholdet kom fra Nordjylland, se Figur 1. Tre stoppede 

ret hurtigt og yderligere to stoppede kort tid efter den første sommerferie. 15 deltidsmeritstude-

rende er startet på S5, og følger i skrivende stund (deltids-)merituddannelsen. Qua deres ansæt-

telse får de deltidsmeritstuderende merit for undervisning på kliniske uddannelsessteder på S6 

og S7, og forventes at være færdiguddannede juni 2011. 

                                                      
5 Vedkommende e-studerende havde fået ekstra merit for S6. 

6 Kan hentes på: http://www.dbio.dk/download.php?id=2010021715207742200020333 (side 24) 

http://www.dbio.dk/download.php?id=2010021715207742200020333
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Succeskriterium 1. 

Det første succeskriterium må siges at være opfyldt på flotteste vis, da de første ti netstuderen-

de7 januar 2010 bestod bioanalytikeruddannelsens afsluttende eksamen. Karakter gennemsnit 

for de syv e-studerende ved Bioanalytikeruddannelsen Århus var højere end karaktergennemsnit-

tet for de studerende, som fulgte den institutionsbaserede uddannelse. Det må også konstateres, 

at succeskriteriet er delvis opfyldt ved, at yderlige ti meritstuderende har bestået den teoretiske 

merituddannelse, og ved at 15 deltidsmeritstuderende er i gang med S5-net. I bedste fald vil de 

tre merithold sammenlagt kunne bidrage med 35 nye bioanalytikere. I projektets to halvårsrap-

porter (Bilag 2 og Bilag 3) nævnes under projekters resultat, at ”Et hold på ca. 25 laboranter bli-

ver opkvalificeret til bioanalytiker gennem en fleksibelt tilrettelagt merituddannelse”. På den bag-

grund er jeg ret overbevist om, at succeskriterium 1 i form af 25 nyuddannede bioanalytikere vil 

bliver opfyldt på tilfredsstillende vis i løbet det næste år til halvanden. 

Fase 2 

Fase 2 omhandlede udviklingen af en 3½ årig e-bioanalytikeruddannelse efter gældende be-

kendtgørelse.  I den oprindelige projektbeskrivelse var målet at udbyde denne uddannelse sep-

tember 2008, men af praktiske hensyn blev starten udsat til 1. februar 2008, hvor det første 

hold, hold 4, påbegyndte e-bioanalytikeruddannelsen efter den ny BEK 652 af 29/6/2009.8 Den-

ne bekendtgørelse foreskriver, at bioanalytikeruddannelsen (M-bioanalytikeruddannelsen) er op-

delt i 14 moduler. Omfanget af de første 12 moduler er på 30 ECTS per modul, modul 13 er på 

20 ECTS og modul 14 er et PBP modul på 40 ECTS. Nogle moduler indeholder udelukkende teo-

retisk undervisning, andre udelukkende undervisning på kliniske uddannelsessteder og endnu 

andre er en kombination af de to former for undervisning. 

Hold 4 

Hold 4 startede med 12 e-studerende fra Fyn og Jylland, se Figur 1. Flere af de studerende havde 

tidligere prøvet andre uddannelser så som sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen, og 

var således garvede studerende. To e-studerende valgte at stoppe inden første eksamen, og en e-

studerende er sidenhen stoppet efter modul 2. En e-studerende valgte at skifte til den instituti-

onsbaserede uddannelse, og en anden e-studerende valgte at skifte den modsatte vej. De reste-

rende ni har alle bestået de første 5 moduler, bortset fra en der blev syg til Modul 5 eksamen. 

Hold 4-merit 

 August 2009 blev hold 4 udvidet med otte nye studerende, som kaldes hold 4-merit i det følgen-

de. En af disse e-studerende stoppede hurtigt. Hold 4-merit studerende kan sammenlignes med 

deltidsmeritstuderende på den måde, at de er ansat på et hospital. Men til forskel fra deltidsme-

ritstuderende, som studerede på halv tid, studerer hold 4-merit på fuld tid i nogle moduler og ar-

bejde i andre moduler. Hold 4-merit har således fået fuld merit for modul 1, 2, 4, 11 og 13. Des-

uden gives der merit for den kliniske del af undervisningen i modulerne 6, 7 og 12, og endelig 

kan der gives individuel merit i modul 8 og 10. Samlet gives der merit for minimum 98,5 ECST af 

uddannelsens samlede 210 ECTS.  

                                                      
7  Medregnet de tre studerende der afsluttede uddannelsen i København. 

8 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125828  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125828
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Succeskriterium 2. 

Succeskriterium 2 kan endnu ikke betragtes som fuldstændig opfyldt, fordi de tidsmæssige ram-

mer kun har tilladt udvikling af de første seks moduler af 14 og kun fem moduler er gennemført i 

skrivende stund, så succeskriteriet kan tidligst være opfyldt medio 2012.  

Hvorvidt det pædagogiske og faglige niveau af e-bioanalytikeruddannelsen er på højde med den 

ordinære bioanalytikeruddannelse er svært at udtale sig endeligt om på nuværende tidspunkt.  

En måde at vurdere det faglige og pædagogiske niveau er at sammenligne karaktergennemsnit-

tene for hold 4 og hold 4-merit med karaktergennemsnittene for hold 5 og 6, som er de to ordi-

nære hold, som startede på den institutionsbaserede bioanalytikeruddannelsen samtidig med 

hold 4. De karaktergennemsnit, der ind til videre kan sammenlignes, er vist i Tabel 1 herunder. 

Tabel 1 Sammenligning af karaktergennemsnit og frafald (inklusiv barselsorlov mm.) for hold 4 og hold 4-

merit, som er et netbaseret hold, med karaktergennemsnit og frafald for hold 5 og 6 fra den ordinære 

bioanalytikeruddannelse. 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Frafald 

Hold 4 7,8 6,0 9,3 9,8 8,0 2 af 11 (18 %) 

Hold4-merit   4,4  8,4 1 af 8 (13 %) 

Hold 5 8,4 5,3 5,8 7,6 6,4 3 af 20 (15 %) 

Hold 6 7,7 6,4 6,8 10,6 7,6 5 af 19 (26 %) 

Samlet 8,0 5,9 6,5 9,2 7,3 11 af 58 (19 %) 

 

Tabel 1 viser, at karaktergennemsnittene for netbaserede hold 4 på modul 1, 2 og 4 ikke adskil-

ler sig væsentligt fra karaktergennemsnittene for de tilsvarende institutionsbaserede hold 5 og 6. 

På modul 3 ligger hold 4’s gennemsnit betragteligt højere end karaktergennemsnit for hold 5 og 

6. Karaktergennemsnittet for hold4-merit ligger noget under de andre hold, hvilket skal ses i lyset 

af, at det var holdets første modul ved e-bioanalytikeruddannelsen og første modul med e-læring 

og e-undervisning. På modul 5 har hold 4-merit og hold 4 de højeste gennemsnit. Frafaldsprocen-

ten på hold 4 og hold 4-merit er af samme størrelsesorden som på hold 5 og hold 6.  

Samlet må resultaterne i Tabel 1 indikere, at e-bioanalytikeruddannelsen fagligt og pædagogisk 

er på højde med den institutionsbaserede bioanalytikeruddannelse,  

Projektet blev i efteråret 2009 evalueret i form at en spørgeskemaundersøgelse blandt e-

studerende og en spørgeskemaundersøgelse blandt e-undervisere. Undersøgelsen blev foretaget 

af Susanne Fjeldsted Konsulent i e-læringspædagogik, @ventures, Kompetencecenter for e-

læring, eVidenCenter – Det nationale Videncenter for e-læring.  Resultaterne af de undersøgelser 

kan ses i hhv. Bilag 4 og Bilag 5.  

Spørgeskemaundersøgelsen blandt e-studerende, Bilag 4, blev besvaret af 34 ud af ca. 54 muli-

ge, og afslørede blandt andet, at 74 %, af de der havde svaret, var ’meget tilfreds’ med det faglige 

niveau, og at 21 % fandt det ’acceptabelt’, hvilket må siges at være en meget positiv tilbagemel-

ding. Tilbagemeldingen kommer fra studerende på alle ovennævnte hold og 14 af de 34 svar var 

fra hold 4 / hold 4-merit, så i forhold til succeskriterium 2, må spørgeskemaundersøgelsen indi-

kere, at det faglige niveau er tilfredsstillende højt.  
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Det har ikke været muligt at finde en sammenlignelig undersøgelse for den ordinære undervis-

ningen, men spørgeskemaundersøgelsen underbygger, at det faglige niveau på e-bioanalytiker-

uddannelse var på højde med den ordinære bioanalytikeruddannelse eller højere.  

I forhold til det pædagogiske niveau viste spørgeskemaundersøgelsen blandt e-studerende, at 

74 %, af de der svarede, ’i meget høj grad’ overordnet var tilfreds med at være e-studerende, 

hvilket må inkludere at de var tilfredse med det pædagogiske niveau. Den betragtning støttes af, 

at 68 % ’i meget høj grad’ syntes om at lære via e-læringsmidler og e-læringsobjekter.  

Spørgeskemaundersøgelsen blandt e-underviserne, Bilag 5, afslørede, at ni af de 11 der svarede, 

’i høj eller meget høj grad’ var udfordret pædagogisk. Ni vurderede, at det ’i høj eller meget høj 

grad’ krævede nytænkning at undervise på nettet. Syv vurderede, at deres didaktiske overvejelser 

’i høj eller meget høj grad’ havde været anderledes ved arbejde med e-læring.  

I forhold til en vurdering af det pædagogiske niveau viste spørgeskemaundersøgelserne at de fle-

ste e-studerende var tilfredse, at e-underviserne var udfordrende, og at de løste opgaven på flot 

vis. 

Genererede teknologiske og pædagogiske erfaringer med 

e-læremidler. 

Projektet resultat var desuden at generere teknologiske og pædagogiske erfaringer med e-

læremidler, hvilket blev udmøntet i følgende delprojekter: 

 Udvikling af overordnede koncepter til e-læringsforløb af bioanalytikere. 

 Udvikling af koncept for virtuel vejledning. 

 Produktion af et antal e-læringsobjekter, som kan bruges både til den netbaserede og den 

tilstedeværelsesbaserede undervisning. 

 Organisatorisk udvikling og læring på e-læringsområdet, med henblik på dokumentation 

af, opsamling af og deling af viden om proces og indhold. 

 Afholdelse af digital eksamen. 

Resultaterne af disse delprojekter er beskrevet herunder. 

Udvikling af overordnede koncepter for e-læringsforløb for bioanalytikerer 

Fire undervisere fra uddannelsesinstitutionen Bioanalytikeruddannelsen Århus, Lektor Cand. 

Scient. Karen Louise Møller, Lektor Cand. Scient. Vibe Jelsbak, Lektor Cand. Scient. Thomas 

Bendsen og undertegnede blev sammensat i en udviklingsgruppe, som fik til opgave at udvikle 

overordnede koncepter for e-læringsforløb. I den indledende fase af forløbet fik udviklingsgrup-

pen kyndig sparring af Lars Peter Beck Kjeldsen videncenterlederen i VIML og den daværende 

projektleder Anne Marie Zwergius, VIML. 

Første koncept: Meritsemesteret 

Udviklingen af e-læringsforløb startede med tilrettelæggelsen af et meritsemester som en del af 

fase 1 af P5. Det faglige indhold af meritforløbet bestod af elementer fra S-bioanalytikerud-

dannelsens første 3 semestre, men der var tale om et forløb, som ikke kunne eller skulle sam-
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menlignes med tilsvarende undervisningsforløb ved den institutionsbaserede S-bioanalytikerud-

dannelse. 

På det tidspunkt hvor meritsemesteret skulle planlægges havde udviklingsgruppen et begrænset 

kendskab til de studerendes egentlige læringsforudsætninger, men det var en kendsgerning, at 

de var uddannede industrilaboranter med erhvervserfaring, og var derfor ældre end de studeren-

de vi kendte fra den institutionsbaserede S-bioanalytikeruddannelse. Udviklingsgruppen skønne-

de derfor, at en del e-studerende på meritholdet som udgangspunkt havde noget begrænsede er-

faringer med e-undervisning, eksempelvis at de beherskede tekstbehandling på et alment niveau. 

En anden af udviklingsgruppens betragtninger var, at de meritstuderende ville opleve e-undervis-

ning som ny og meget anderledes, i forhold til hvad de havde erfaring med fra forudgående un-

dervisningsforløb. Udviklingsgruppen antog ligeledes, at de e-studerendes valgte en e-bioanalyti-

keruddannelse i stedet for en institutionsbaseret bioanalytikeruddannelse ud fra et ønske om 

fleksibilitet i forhold til tid og sted. Disse betragtninger viste sig at passe nogenlunde og førte 

samtidig til, at nogle af de overordnede tanker bag udviklingen af meritsemesteret blev, at: 

 Undervisningen skulle samles i passende ’blokke’ som (helst) skulle afvikles serielt. 

 Der skulle være færrest mulige samværsdage på uddannelsesinstitutionen 

 Der skulle være fokus på ’online socialisering’ 

 It redskaber skulle introduceres stille og roligt og efter behov.  

Undervisningen på meritsemesteret blev samlet i følgende blokke/temaer og samværsdage: 

 

Undervisningsuge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 

Som det fremgår af Figur 2, blev tanken om at samle e-undervisning i blokke realiseret og hoved-

parten i et serielt forløb. Elektrokemiforløbet knyttede sig delvis til praktikforløbet, hvorfor det vi-

ste sig, at være en hensigtsmæssig løsning at placere den del af undervisningen, som vist Figur 

2. 

Antallet af samværsdage endte med at være otte dage af normalt seks lektioner, eller sagt på en 

anden måde, cirka 1 fremmøde undervisningsdag per 2 undervisningsuger. En gruppe studeren-

de ytrede, at de fandt antallet af samværsdage passende, få ønskede færre samværsdage og 

nogle lidt flere, så det samlede indtryk var, at det var en passende og god fordeling.  
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Figur 2 Skitse af undervisningsforløbet på meritsemesteret 

 

Tema Celler Praktik 

 

Tema Væv 

Elektrokemi  

Projekt 

E
k

s
a

m
e

n
 



Eval Rud Møller Side 11 

Maj 2010 

De begrænsede antal samværsdage med komprimerede programmer betød, at der ikke var ret 

meget tid til at skabe sociale relationer i disse sammenhænge, hverken e-studerende imellem el-

ler mellem e-studerende og e-undervisere. Udviklingsgruppen indså derfor, at det var til gavn for 

læringen at forsøge at skabe sådanne relation som en del af e-undervisningen. 

Udviklingsgruppens tanker i forhold til e-undervisning og udvikling af e-undervisningsmateriale var 

at transformere den institutionsbaserede undervisning og tilhørende materialer til e-forhold, sam-

tidig med, at der blev skabt rum til online socialisering  

En fornemmelse af hvad den opgave indebar, kan fås ved at se på undervisningen på S1 og S2, 

som groft kan opdeles, som vist i Tabel 2 herunder. 

Tabel 2 Fordeling af undervisningen på S1 og 2 ved den institutionsbaserede bioanalytikeruddannelse 

 Konfrontationstimer i runde tal 

S1 S2 

Dialogbaseret baseret klasseundervisning 150 130 

Formidlende undervisning hvilket i udpræget grad 

foregår ved forelæsninger for 2-3 hold 

80 60 

Laboratorieøvelser 80 50 

Projektarbejde og tilhørende vejledning 80 100 

 

Transformation af dele af ovenstående undervisning førte til, at 

 en stor del af undervisningsmaterialet fra klasseundervisning blevet transformeret til e-

tiviteter, for at skabe et godt rum til læring og mulighed for skabelse af sociale relationer 

de e-studerende imellem. Udviklingsgruppen havde som forberedelse til tilrettelæggelsen 

af e-bioanalytikeruddannelsen arbejdet med Rasmus Bloks ”Undervisning i netværk – E-

læring, E-struktioner og E-tiviteter”, som blandt andet er inspireret af Gilly Salmons ”E-

tivities – the key to active learning’, og var derfor meget inspireret til at arbejde med e-

tiviteter. Flere detaljer følger senere 

Andre opgaver fra den institutionsbaserede undervisning blev genbrugt enten på papir el-

ler elektronisk form. 

 Forelæsninger blev transformeret til e-forelæsning, hvilket typisk vil sige, at der blev ind-

talt lyd på en PowerPoint præsentation, hvorved de studerende på et vist niveau lærte e-

underviserne at kende. Flere detaljer følger senere. 

 Laboratorieøvelserne blev afholdt på samme måde som ved den institutionsbaserede 

bioanalytikeruddannelse.  

 Vejledning til projektarbejde blev transformeret til netbaseret vejledning. Flere detaljer 

følger senere. 

Et udpluk udviklingsgruppens erfaringer fra meritsemesteret var: 

 E-tivteterne opfyldte ikke helt udviklingsgruppens forventninger til kommunikation, sam-

arbejde og online socialisering. For en gruppe e-studerende fungerede e-tiviteterne som 

forventet, men for en anden gruppe e-studerende, kunne de godt have fungeret bedre. 

Noget af forklaring på hvorfor en gruppe e-studerende var meget passive på konferencen, 

kan formodentlig tilskrives, at e-læring var ny for de fleste e-studerende, samt at det tager 
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tid at lære at e-lære, og at lære e-kommunikations ’spilleregler’.  

Meritsemesteret var desuden pensumkompakt, og det pensum, der skulle læres, var ka-

rakteriseret af at være fagområder, som de færreste e-studerende havde mødt tidligere i 

deres uddannelsesforløb. Med andre ord skulle de e-studerende på meritsemesteret læg-

ge de første sten i det fundament, der ligger til grund for deres e-bioanalytikerud-

dannelsen. Set med bagklogskabens lidt klarere lys, var der formodentligt for lidt tid til, at 

de e-studerende i starten af meritsemesteret kunne koncentrere sig om at lære at være e-

studerende, og at pensum var for kompakt.  

Udviklingsgruppen erfarede også, at en del e-studerende foretrak at arbejde alene eller i 

mindre grupper og helst ikke i større grupper, hvilket er en erfaring, som også kan bidrage 

til at forstå, hvorfor nogle e-studerende ikke var særlig diskussionslystne på konferencen. 

 E-forelæsninger er generelt værdsatte af e-studerende. En del af forklaringen herpå kan 

være, at e-studerende er vant til at modtage information på tilsvarende vis fra TV. 

E-forelæsninger bidrager ligeledes til, at e-studerende får en fornemmelse af e-

undervisernes person, en salgs social relation, som virker fremmende for de e-

studerendes læring. Læs evt. mere om emnet i ”Erfaringer med lyd ved e-undervisning”.9 

Udviklingsgruppens fokus på online socialisering og rum til at skabe sociale relationer i forbindel-

se med læring førte til, at Cmap Tools10 blev forsøgt indført i undervisningen. Cmap Tools er et 

program, som blandt andet kan bruges til at arbejde individuelt med begrebskort på egen pc, el-

ler netbaseret og synkont eller asynkront i mindre grupper med et fælles begrebskort på en Cmap 

Server. Cmap Tools kan ligeledes ses som et redskab til kognitiv læring, hvilket gjorde program-

met meget relevant i forhold til læring af det basale pensum på meritsemesteret.  

Arbejdet med begrebskort fik en blandet modtagelse, en gruppe e-studerende syntes, at det var 

et rigtig godt værktøj, mens en anden gruppe ikke tog den læringsform til sig. Det sidste kan mu-

ligvis forklares med, at ikke alle e-studerende kunne overskue at skulle sætte sig ind i endnu et 

program i et undervisningsforløb, hvor de var presset af pensum og samtidig skulle fungere i et 

nyt e-læringsrum.  

Selv om undervisningen på meritsemesteret aldrig kom i gang med at kollaborere synkront via 

begrebskort på en Cmap server, var oplevelsen med programmet tilstrækkelig positiv hos e-

underviserne til, at værktøjet stadig bruges ved e-bioanalytikeruddannelsen.  

Under planlægningsfasen blev der ligeledes aftalt en mentorordning, som blandt andet skulle bi-

drage til at udvikle de sociale relationer mellem e-studerende og e-undervisere til gavn for lære-

processen. Mentorordningen inkluderede eksempelvis, at alle e-studerende ugentligt fik stillet tre 

spørgsmål, som de individuelt skulle arbejde med og reflekter over. Efterfølgende kommenterede 

mentoren på refleksionerne.  

Et eksempel på logbogsspørgsmål fra første undervisningsuge er vist herunder: 

1. Hvad fik jeg ud af samværsdagene? Hvordan gik det med studieaktiviteterne hjemme? 

2. Hvilke planer har jeg for uge 37? Hvordan vil jeg nå det? 

3. Hvilke forventninger har jeg til uddannelsen? 

På merithold 1 kørte ordningen med logbogsspørgsmål i 14 uger og på merithold 2 i 9 uger, hvor-

efter mentoraktiviteterne blev mere uformelle. Hver enkelt e-studerende fik tildelt en personlig 

                                                      
9 Artiklen af undertegnede er tilgængelig på hjemmesiden: www.viauc.dk/celm under ’Udgivelser’  

10 Freeware program, som efter registrering kan downloades fra: http://cmap.ihmc.us/download/  

http://www.viauc.dk/celm
http://cmap.ihmc.us/download/
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mentor, som de kunne kontakte, hvis de havde spørgsmål til studiet af ikke faglig karakter. Flere 

detaljer om ordningen kan ses i Bilag 6. 

Udviklingsgruppen erfaring i forhold til mentorordningen er, at det især er godt for e-studerende i 

starten af et nyt e-uddannelsesforløb at have én person, som de frit kan kontakte, fordi meget er 

nyt i starten af et e-uddannelsesforløb og flere har behov for at blive hjulpet lidt på rette spor.  

I forhold til logbogsspørgsmålene var de e-studerendes tilbagemelding delte. En gruppe e-

studerende var glade for at arbejde med logbogsspørgsmålene, og en anden gruppe var mindre 

begejstrede. Desuden syntes en gruppe e-studerende bedst om at reflektere over egen lærepro-

ces, mens andre syntes bedst om at arbejde med de logbogsspørgsmål, som var knyttet til plan-

lægning. En plausibel forklaring på hvorfor logbogsskrivningen fik en blandet modtagelse er, at e-

studerende har forskellige læringsstile. 

I forhold til at hjælpe de studerende med planlægning og overblik blev der på meritsemesteret 

gjort flere tiltag. Nogle af disse var: 

 En semesterkalender (en A4-side), som indeholdt oplysninger om datoer for samværsda-

ge, praktikperioder, perioder for de forskellige temaer og eksamensrelevante datoer, blev 

udleveret som noget af det første 

 For hver enkelt samværsdag fik de studerende en lektionsplan 

 For hver enkelt tema (blok) blev der udformet en detaljeret ’temaplan’, som for hver en-

kelt uge oplyste hvilke aktiviteter (fx. e-tiviteter, e-forelæsninger og opgaver), som e-

underviserne anbefalede, at de e-studerende arbejdede med i den pågældende uge. Til 

alle aktiviteterne var der oplyst et bud på hvor mange timer, de forskellige aktiviteter for-

modedes at tage. 

 Konferencen blev indrettet med henblik på at give overblik. Således blev der oprettet 

o  en mappe til generelle information 

o en mappe for hvert tema samt en til eksamen 

o en mappe til it-support 

o en mappe til logbøger 

o en mappe til fildeling 

Udviklingsgruppens oplevelse var, at ovenstående var til stor gavn for de e-studerendes overblik 

og for e-undervisernes planlægning af e-undervisningen, hvorfor tilsvarende har været brugt ved 

senere forløb. 

Brugertest af netbaseret læringsmiljø 

Kort tid efter at det Merithold 1 var startet deltog frivillige e-studerende i en brugertest af det net-

baserede læringsmiljø. Bag brugertesten og tilhørende rapport (Bilag 7) stod Hans Kristensen, Or-

la Nielsen og Poul Henning Christensen, alle fra VIML, samt Bent B Andresen, DPU. 

Rapporten gav en lang række anbefaling til, hvorledes læringsmiljøet kunne forbedres. Adskillige 

af de anbefalinger er sidenhen blev fulgt af udviklingsgruppen eksempelvis til at optimere indret-

ning af konferencer og ved udvikling af læringsobjekter mv. 
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Andet koncept: S4-net og S5-net. 

De grundlæggende tanker bag tilrettelæggelsen af S4-net og S5-net, var meget sammenfaldende 

med tankerne bag meritsemesteret. Nogle forskelle var der dog, hvilket det følgende vil uddybe. 

Udviklingen af S4-net og S5-net var pålagt den binding, at e-studerende på de moduler skulle 

kunne skifte til de tilsvarende S4 og S5 institutionsbaserede forløb, som blev afholdt parallelt 

med S4-net og S5-net. Det skulle ligeledes være muligt at skifte fra S4 til S4-net og fra S5 til S5-

net. Som beskrevet tidligere var der faktisk studerende og e-studerende, som benyttede sig af de 

muligheder, så meningen med den binding var ok. Bindingen betød, at en del var givet, eksem-

pelvis at S4-net skulle opdeles i to lige store dele med givet fagligt indhold, og tilsvarende for S5-

net. Som konsekvens heraf var det ikke hensigtsmæssigt, at undervisningen blev omdannet til 

mindre temaer, som blev afviklet serielt som på meritsemesteret. I stedet blev S4-net og S5-net 

undervisningen afholdt som adskillige parallelle fagbestemte forløb. De e-studerende på S4-net 

og S5-net skulle forholde sig til typisk 4-5 fag og op til 7 fag på en uge, hvilket i starten af S4-net 

var noget af en omvæltning i forhold til meritsemesteret for de e-studerende.  

Det anderledes forløb betød, at de detaljerede temaplaner fra meritsemesteret blev erstattet af 

en undervisningsplan for hvert fag. Fag-undervisningsplanerne indeholdt ligesom temaplanerne 

på meritsemesteret information om aktiviteter per uge og timebelastning per aktivitet, men de e-

studerende mistede derved muligheden for på enkelt vis at kunne overskue, hvad de skulle lave 

de forskellige uger. Som kompensation for det mistede overblik, blev der lavet et ’belastnings-

skema’, hvor de e-studerende for hele semesteret kunne se hvor mange ugentlige belastningsti-

mer, der var afsat til de forskellige fag. 

Et par af de erfaringer som udviklingsgruppen fik i forbindelse med S4-net og S5-net var, at  

 Få fag per uge er lettere for de studerende at forholde sig til end mange. 

 Det er vigtigt at forsøge at skabe overblik. 

Tredje koncept: Meritsemester, S4-net og S5-net på deltid. 

Kort tid efter merithold 2 var startet, startede også deltidsmeritholdet. E-studerende på deltids-

meritholdet havde som nævnt en baggrund, der mindede meget om den baggrund som de første 

to merithold havde. En væsentlig forskel var, at deltidsmeritstuderende var ansat på et hospitals-

laboratorium, hvor de arbejdede tre dage om ugen og studerende resten af tiden. 

På det tidspunkt hvor forløbet for deltidsmeritholdet skulle planlægges, var udviklingsgruppen 

presset på tid, så der var ikke plads til nytænkning.  Derfor blev det besluttet at e-undervisnings-

forløbene fra merit holdene skulle genbruges med den ændring, at undervisning planlagt til en 

uge på merituddannelsen på deltidsmeritstudiet skulle strækkes over to uger. På det tidspunkt 

kunne udviklingsgruppen ikke gennemskue konsekvenserne af den disposition. Siden har udvik-

lingsgruppen erfaret, at modellen gør det meget svært at samle studerende på nettet. Nogle del-

tidsmeritstuderende har måske fast studiedag mandag og tirsdag, andre onsdag og torsdag osv., 

hvilket giver dårlige betingelser for online socialisering, diskussioner på konferencen mm. For e-

undervisere har modellen den konsekvens, at for at udføre det samme arbejde som ved et fuld-

tidsstudium, skal de logge på konferencen dobbelt så mange gange. En anden og muligvis bedre 

model havde formodentligt været at aftale, at hver anden uge var undervisningsuge, eller de før-

ste to uger i måneden var undervisning. På den måde skulle de deltidsmeritstuderende skifte 

væsentlig færre gange mellem at være i ’abejdsmode’ til at være i ’uddannelsesmode’ og tilbage. 

Samtidig ville underviseren kunne bruge tiden mere optimalt. 
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Fjerde koncept: Modul- og netbaseret – hold 4. 

Da udviklingsgruppen som en del af fase 2 af P5 projektet skulle i gang med at planlægge e-

undervisning for hold 4 ved den modulopbyggede e-bioanalytikeruddannelse (e-M-Bioanalytiker-

uddannelsen), havde udviklingsgruppen en masse erfaring fra fase 1 at trække på. Udviklings-

gruppen vurderede, og det viste sig med rette, at de e-studerende på hold 4 havde bedre e-

læringsforudsætninger især med hensyn til it end dem, som udviklingsgruppen kendte fra merit-

holdene.  

Resultat blev, at undervisning hørende til e-M-Bioanalytikeruddannelsen i store træk blev opbyg-

get efter de tanker, der er præsenteret ovenfor. Til forskel fra meritforløbende blev Skype11 intro-

duceret til hold 4 fra start for at oprette en synkron kommunikationskanal til såvel ip-telefoni og 

chat, de e-studerende imellem og mellem e-studerende og e-undervisere, og for at skabe sociale 

relationer til gavn for læringen. It-mæssigt forløb det problemfrit og må betragtes som en succes i 

forhold til sammenholdet på klassen og for kommunikationen. 

I tredje modul skulle hold 4 udvides med de studerende fra hold 4-merit, og selv om de havde e-

læringsforudsætninger på linje med meritholdene, blev det besluttet at introducere den gruppe til 

Skype som det første. Den beslutning viste sig ligeledes at være god, da Skype på hold4-merit 

blev en succes både i forhold til online socialisering som i forhold til vejledning, hvilket uddybes 

senere. 

Udvikling af koncept for virtuel vejledning 

En oversigt over det teoretiske fundament for virtuel vejledning er beskrevet i forbindelse med 

eVidencenterprojektet: ”Udvikling og implementering af viden om virtuel vejledning (P4)” i tema-

hæftet Virtuel vejledning – hvad der det?” 12  af Raymond Kolbæk sygeplejelærer og pædagogisk 

it-koordinator ved Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg, VIA University College, hvorfor den side af 

virtuel vejledning ikke vil blive systematisk beskrevet her. I den indledende planlægningsfase fik 

udvikling sparring fra it-konsulenter fra eVitaNetværket ved CVU VITA, blandt andet fra Niels Ardal 

Sygeplejelærer og it-koordinator ved Sygeplejerskeuddanelsen, Holstebro, VIAUniversity College. 

Nogle af de erfaringer der er opnået ved P5 i relation til vejledning, er allerede beskrevet i ”Erfa-

ringer med lyd ved e-undervisning”13 og vil derfor ikke være i fokus i det følgende.  

Hovedparten af e-bioanalytikeruddannelsen er undervisning som bygger på den naturvidenskabe-

lige tankegang. Mange fag er nye i forhold til, hvad e-bioanalytikerstuderende kender fra gymna-

siet, så der er behov for, at nystartede e-bioanalytikerstuderende tilegner sig en anseelig basisvi-

den, et fagligt fundament. Senere i e-bioanalytikeruddannelsen, når de e-studerende har fået op-

bygget et vist fagligt fundament, overgår en stigende andel af e-undervisningen til at være af me-

re refleksiv karakter. 

Den virtuelle vejledning ved e-bioanalytikeruddannelsen var derfor i starten præget af det, som 

jeg vil kalde virtuel anvisende vejledning til forståelse af pensum. Den form for vejledning er ka-

rakteriseret ved, at en eller flere e-studerende arbejder med at lære og forstå et pensum, som 

følger elementprincippet. Som følge af det princip har de e-studerende behov for at kunne et 

                                                      
11 http://www.skype.com/intl/da/home  
12 Artiklen kan hentes elektronisk via hjemmesiden: www.evidencenter.dk (se under Projekter  Videregå-

ende uddannelser  Projektoversigt) eller direkte link (2010-05-14): 

http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idpD92txnFtU  

13 Artiklen af undertegnede er tilgængelig på hjemmesiden: www.viauc.dk/celm under ’Udgivelser’ 

http://www.skype.com/intl/da/home
http://www.evidencenter.dk/
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idpD92txnFtU
http://www.viauc.dk/celm
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element, inden de kan komme videre. Problemer med et element kan derfor føre til, at lærepro-

cessen står stille, indtil der kommer hjælp i form af virtuel vejledning fra e-vejlederen. Den form 

for virtuelle vejledning må derfor gerne være hurtig og individuel eller for en mindre gruppe. 

Senere i e-bioanalytikeruddannelse skiftede en del af den virtuelle vejledning karakter i retning af 

det, som jeg vil kalde refleksionsskabende vejledning, som er karakteriseret ved at de e-

studerende har tid til at reflektere og til at læse andre e-studerendes tanker.  

I forhold til at udvikle et koncept for virtuel vejledning i forbindelse med e-bioanalytikerud-

dannelsen blev følgende former for e-vejledning afprøvet eller forsøgt afprøvet: 

 Asynkron tekstbaseret vejledning via konferencesystem eller mail 

 Synkron tekstbaseret vejledning 

 Synkron lyd- og evt. webcambaseret vejledning 

 Begrebskortbaseret vejledning 

I det følgende vil kort opsummere de betragtninger og erfaringer som P5 projektet foranledigede. 

Erfaringer fra fase 1. 

Som nævnt i forbindelse med beskrivelserne af fase 1 holdene ovenfor var de e-studerendes e-

læringsforudsætninger ret begrænsede, herunder e-vejledning. De erfaringer som e-underviserne 

havde med e-vejledning stammede fortrinsvis fra egne efteruddannelsesforløb og konferenceba-

seret vejledning i forbindelse med PBP. 

Det første koncept til, hvorledes den virtuelle vejledning skulle foregå ved e-bioanalytiker-

uddannelsen, var derfor baseret på asynkron tekstbaseret vejledning via konferencesystem. Nog-

le af argumenterne derfor var,  

 At e-underviserne beherskede platformen. 

 At et konferencesystem kunne bruges til at skabe rammerne for online socialisering. 

  At de e-studerende konferencesystemet skulle anvende til fildeling mv.  

Den asynkrone tekstbaserede vejledning via konferencesystem kom til at fungere nogenlunde, 

men var præget af at ikke alle bidrog med spørgsmål og indlæg og at online socialiseringen var 

behersket. 

Især i starten forsøgte flere e-studerende at maile deres spørgsmål og få asynkron tekstbaseret 

vejledning via mail. Afhængig af spørgsmålstypen, vejledte underviseren per mail, eller flyttede 

spørgsmålet og vejledningen over i konferencesystemet i et forsøg på at tilgodese online sociali-

seringen, og for at andre e-studerende kunne få glæde af dialogen. 

En mulig forklaring på ovenstående udvikling er, at den gruppe af e-studerende har en læringstil 

hvor de har behov for ekspertise, altså en form for accept/godkendelse fra e-underviseren. Ikke 

publicerede resultater af test af 118 nystartede bioanalytikerstuderendes BE-læringsstile14 viser 

at knap 60 % har en moderat eller stærk præference for netop ekspertise.15 Samme undersøgel-

se viser at samlet set har 80 % en stærk eller moderat præference for IKKE at arbejde i større 

grupper. Så det havde måske været endnu bedre, hvis der i højere grad havde været mulighed for 

                                                      
14 http://www.learningstyles.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=78  
15 Resultatet skal tages med et vist forbehold, da der må formodes af være forskel på nystartede bioanaly-

tikerstuderende og de meritstuderende der startede på holdene i fase 1. 

http://www.learningstyles.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=78
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individuelle vejledningsforløb eller vejledning for mindre grupper. Imod det taler den kendsger-

ning, at jo mere individuel vejledning hver enkelt e-studerende skal have, jo mindre tid til virtuel 

vejledning vil den pågældende kunne få netto. 

Samlet set må de to former for asynkron tekstbaseret vejledning betragtes som suboptimale i 

forhold til virtuel anvisende vejledning til forståelse af pensum, som fylder meget i bioanalytike-

ruddannelse ikke mindst i starten. Ved asynkron vejledning kan der let gå et døgn fra en e-

studerende stiller et spørgsmål til e-underviseren ser det, og endnu længere tid til den e-

studerende modtager en form for vejledende tilbagemelding, og det er ikke tilfredsstillende for en 

e-studerende, som søger hurtig hjælp. Så asynkron vejledning som eneste e-vejledningsform bør 

vælges med eftertanke. 

Et stykke tid inde i fase 1 e-undervisningsforløbene blev de e-studerende på frivillig basis tilbudt 

muligheden såvel synkron tekstbaseret vejledning eller som synkron lyd og evt. webcam baseret 

vejledning ved brug af Skype.16 Dette tiltag har givet mange positive tilbagemeldinger men også 

udfordringer. Blandt de positive tilbagemeldinger i forhold til synkron vejledning var blandt andet 

den korte svartid (se evt. Bilag 4), hvilket ikke var overraskende i forhold til virtuel anvisende vej-

ledning til forståelse af pensum. På den negative side var der nogle tekniske problemer i forhold 

til installation af software, lyd mv. Men når de problemer først var løst, føles det for en e-vejleder 

som at komme på en virtuel kommunikationsmotorvej.  

I forhold til tekstbaseret synkron vejledning er det en fordel, hvis begge parter har en vis skrive-

hastighed, da ventetiden hurtigt kan føles lang og processen som langsommelig, især hvis en af 

parterne skriver meget lange bidrag, hvilket ikke kan anbefales. Den ventetid der uvilkårligt vil 

opstå kan eksempelvis bruges til at overveje hvad vedkommende vil skrive næste gang eller til at 

skrive med andre e-studerende, hvis man har gang i flere samtidige e-vejledninger (kræver lidt 

øvelse, men kan fint realiseres). 

Af andre fordele og muligheder kan nævnes: 

 Det er muligt at lave en ’Group chat’ ved hjælp af en ’Skype-gruppe’, således at e-

underviseren kan vejlede en større eller mindre gruppe samtidig (uddybes senere) 

 Det er muligt at dele et skrivebord, således at e-underviseren kan vise de net-studerende 

et eller andet eller modsat. Et meget nyttigt redskab når it-problemer skal løses. 

 Det er enkelt at sende filer til hinanden, som vejledningen kan tage udgangspunkt i. 

 Når begge eller alle parter har højtaler og mikrofon, er det enkelt at vejlede med lyd, sva-

rende til at tale i telefon, hvilket er en disciplin som alle behersker. Lyd er desuden den 

vigtigste sans i forhold til at skabe sociale relationer17, og er derfor relevant at overveje i 

forbindelse med vejledning. 

 Det er ligeledes muligt at lave webcam vejledning med en enkelt e-studerende. Webcams 

kan være gode at bruge når e-vejleder og e-studerende ikke kender hinanden særlig godt. 

Der kan være mindre tekniske udfordringer med at bruge webcams og deltagerne skal of-

te vænne sig til at præsentere sig med mere en bare lyd, men med nogle få og enkle fidu-

ser,18 kan den form for vejledning være meget effektiv.  

                                                      
16 http://www.skype.com/intl/da/home  
17 Sand Olav Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udgave ed. Kbh.: Gad; 2008. 

18 Se fodnote 13 

http://www.skype.com/intl/da/home
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En konsekvens af synkron vejledning er naturligvis, at fleksibiliteten i forhold til tid begrænses, 

hvorfor den form for vejledning ikke bør stå alene, såfremt der tages hensyn til, at en gruppe e-

studerende netop vælger e-bioanalytikeruddannelsen ud fra et ønske om fleksibilitet i forhold til 

tid.  

Erfaringer fra fase 2. 

Da fase 2 blev planlagt, var betingelserne noget anderledes end ved planlægningen af fase 1. 

Dels havde udviklingsgruppen fået en del erfaringer med synkron e-vejledning og dels vurderede 

udviklingsgruppen, at de e-studerendes e-læringsforudsætninger var anderledes på den måde, at 

de e-studerende havde bedre it-kundskaber til eksempelvis at installere programmer mv. 

Det andet koncept til virtuelle vejledning ved e-bioanalytikeruddannelse var derfor at tilbyde og 

opfordre til synkron vejledning fra start. Asynkron vejledning blev ligeledes tilbudt.  

Udviklingsgruppens erfaringer med den anden model er meget positive. Allerede i mens der på 

første samværsdag blev fortalt om Skype, havde de første e-studerende hentet, installeret og gi-

vet sig til kende overfor e-underviseren. Resten af holdet fulgte ret hurtigt efter i løbet af et par 

dage. Ganske vist har udviklingsgruppen ikke dokumenteret det, men det er dens klare overbe-

visning, at en stor andel af de e-studerende bruger Skype som et naturligt redskab i deres daglige 

kommunikation inden for studiegrupperne uden deltagelse af e-underviserne.  

En praktisk udfordring for e-undervisere i forhold til synkron vejledning er at få aftalt nogle hen-

sigtsmæssige rammer for vejledningen. De e-undervisere, der er fuldtidsbeskæftigede eller næ-

sten fuldtidsbeskæftigede med e-undervisning, kan eksempelvis aftale, at de stort set er på Sky-

pe og kan kontaktes hele tiden. På den måde gives de e-studerende en udstrakt grad af fleksibili-

tet i forhold til tid. Den model har været realiseret med god succes af e-undervisere fra udvik-

lingsgruppen.  

En anden mulighed er, at e-underviseren skemalægger tid til synkron vejledning, ”skemalagt Sky-

pe-tid”, som var det almindelig undervisning. Ind til videre er erfaringerne positive med hensyn til 

”skemalagt Skype-tid”. Med skemalagt Skype-tid, må de studerende være klar på et givet tids-

punkt, hvis de ønsker e-vejledning, hvilket minder en del om forholdene ved almindelige tilstede-

værelsesundervisning. På den måde får e-undervisningen et islæt af noget velkendt, hvilket de e-

studerende tilsyneladende værdsætter.  

Selv om et af e-undervisnings kendetegn er fleksibilitet i forhold til tid, kan der være meget at 

hente ved skemalagt Skype-tid og Skype-grupper. En Skype-gruppe kan eksempelvis bestå af 3-4 

e-studerende, som ønsker e-vejledning. Ved ønske om e-vejledning fx på et skemalagt Skype-

tidspunkt logger gruppen af e-studerende ind i Skype-gruppen og den inviterer e-underviseren, 

hvorved Skype-gruppen og e-underviseren kan chatte i et og samme rum. Det svarer lidt til at en 

gruppe og en underviser mødes i et gruppelokale. 

En af mine personlige oplevelser som e-vejleder er, at jeg i forbindelse med virtuel vejledning til 

forståelse af pensum i en skemalagt Skype-tid blev kontaktet af en Skype-gruppe, som stillede en 

del afklarende spørgsmål til basale dele pensum, som egentlig burde være kendt af de e-

studerende, men som af ukendte grunde ikke var det. Den slags spørgsmål kaldes nogle gange 

for ’dumme-spørgsmål’, selv om det egentligt er klogt at stille dem, for at de e-studerende kan få 

et godt fagligt fundament at bygge videre på. Hidtil har jeg ikke oplevet ved almindelig klasseun-

dervisning at få stillet tilsvarende spørgsmål i nær samme grad, formodentligt fordi mange stude-

rende føler, at de på den måde udstiller deres uvidenhed. Det lader til at det virtuelle rum som 

skabes Skype-gruppe og deres e-vejleder, åbner op for, at e-studerende stiller den slags spørgs-

mål, hvilket må betragtes som yderst hensigtsmæssigt. 
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Med en vis Skype-rutine kan en e-underviser måske chatte med 2-3 Skype-grupper, hvorved e-

underviseren reelt og parallelt kommunikerer med op til 12 e-studerende afhængig af Skype-

gruppe størrelserne. I den tid hvor chattene foregår, vil e-underviseren altså kommunikere med 

en betragtelig del af en typisk klasse. Skulle tilsvarende vejledning foregå ved ordinær, ville vej-

ledning være seriel, med den konsekvens at hver enkelt gruppe / studerende ville få mindre tid til 

vejledning. En rimelig skrivehastighed er naturligvis en fordel, hvis flere grupper skal vejledes pa-

rallelt, men det er ikke et krav. 

Den sidste form for vejledning som vil blive omtalt her, har jeg kaldt, begrebskortbaseret vejled-

ning. I alt sin enkelthed er der tale om vejledning, som tager udgangspunkt i læring ved brug af 

begrebskort.19 Intentionen med at arbejde med begrebskort og give vejledning baseret på be-

grebskort er, at det giver nogle let tilgængelige læringsmuligheder, som pt. ikke er tilgængelige 

med gængse tekst- og lydbaserede vejledningsformer. 

Der har været en række tekniske besværligheder i forhold til at disponere over en Cmap-server, 

hvor begrebskortene kan være tilgængelige synkront eller asynkront for såvel e-undervisere som 

e-studerende. Først for ganske nylig lykkedes det at få en Cmap-server, så derfor omhandler erfa-

ringerne udelukkende asynkront arbejde med begrebskort. 

I forhold til at arbejde med begrebskort er erfaringerne indtil videre, at en gruppe e-studerende 

tager begrebskort til sig som et meget anvendeligt redskab, mens en anden gruppe er noget min-

dre begejstrede. Som i så mange andre situationer, hvor der skal installeres programmer, har 

nogle e-studerende haft mindre problemer med at installere og opsætte softwaren. 

Planen er i den nærmeste fremtid, at afprøve synkron begrebskortbaseret vejledning. Det skal fo-

regå på den måde, at en gruppe e-studerende synkront og netbaseret arbejder med at udforme et 

begrebskort, og at e-underviseren netbaseret kan følge med i begrebskortets tilblivelse og vejlede 

gruppen synkront ud fra begrebskortet efter behov. 

Virtuel vejledning er kun en del at e-undervisning, der skal også være noget at vejlede ud fra, ek-

sempelvis e-læringsobjekter, hvilket det følgende vil omhandle. 

Produktion af e-læringsobjekter, som kan bruges både i den netbaserede og 

den tilstedeværelsesbaserede undervisning 

I forbindelse med udviklingen af e-bioanalytikeruddannelse er der udformet et anseeligt antal læ-

ringsobjekter20 / e-tiviteter.21 Som det vil fremgå af det følgende, fik udviklingsgruppens e-

undervisere hjælp og vejledning til den opgave fra konsulenter fra VIML/CELM og @ventures. 

En præsentation af eksempler på e-læringsprodukter, samt en uddybende beskrivelse af begre-

bet e-tiviteter, kan findes på hjemmesiden http://bioanalytikerpaanettet.advsh.net/, som hostes 

                                                      
19 Se evt. Joseph D Novak og Alberto J Cañas The Theory Underlying Concept Maps an How to Construct an 

Use Them. www.ihmc.us 2008. Artikel hentes elektronisk på: 

http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/TheoryUnderlyingConceptMaps.htm   
20 En definition på et læringsobjekt er ifølge http://www.ventures.dk/ (fundet under om @ventures  Pæ-

dagogisk platform): Et læringsobjekt er en afgrænset helhed af læringsressourcer, der giver mulighed for at 

opnå et præcist angivet læringsmål på baggrund af veldefinerede forudsætninger. Læringsobjekter bør 

kunne gennemarbejdes inden for en tidsramme på 20-40 min. Det bør angives, hvilke læringsformer og 

læringsstile læringsobjektet understøtter. I forhold til mange af de læringsobjekter der er lavet til bioanaly-

tikeruddannelsen holder tidsrammen dog ikke. 
21 Fra Gilly Salmon, E-tivities – The key to active online learning:” ’E-tivitiy’ is the word I give to a framework 

for active and interactive online learning.” 

http://bioanalytikerpaanettet.advsh.net/
http://www.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/TheoryUnderlyingConceptMaps.htm
http://www.ventures.dk/
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af og er udarbejdet af @ventures. De præsenterede e-læringsprodukter på hjemmesiden er kort 

beskrevet ud fra overskrifterne fagligt mål, opbygning og virkemidler. Fælles for de udvalgte e-

læringsprodukter er desuden, at de blev produceret under konsulentbistand fra enten 

VIML/CELM eller @ventures. 

E-læringsproduktet præsenteret under overskriften: Præsentationer om histologi, blev udarbejdet 

i 2007 af Vibe Jelsbak fra udviklingsgruppen, som fik såvel didaktisk som teknisk konsulentbi-

stand fra Orla Nielsen og Hans D. Kristensen begge VIML. 

E-læringsprodukter der bærer overskriften: Læringsobjekt i Mikrobiologi, er udarbejdet af Karen 

Louise Møller fra udviklingsgruppen, som fik konsulentbistand fra Orla Nielsen, CELM. 

Det tredje e-læringsprodukt som er præsenteret på hjemmesiden, Læringsobjekt om Biokemi, er 

ligeledes udarbejdet af Karen Louise Møller fra udviklingsgruppen, som til det produkt fik konsu-

lentbistand fra Gitte Christensen Konsulent i e-læringspædagogik og mediekoordinator, 

@ventures. Læse evt. flere detaljer om de tre eksempler på læringsprodukter på hjemmesiden 

http://bioanalytikerpaanettet.advsh.net/. 

Flere af de generelle erfaringer, der er opnået ved P5 i relation til produktion af e-læringsobjekter 

med lyd, er beskrevet i temahæftet ”Erfaringer med lyd ved e-undervisning”22. Temahæftet har 

blandt andet fokus på hvorledes indtaling af lyd foretages i praksis. Temahæftet suppleres af en 

del ekstramateriale23 i form af instruktionsvideoklip mv.  

E-læringsproduktet optalt ovenfor: Præsentation om histologi af Vibe Jelsbak fra udviklingsgrup-

pen indgår desuden i artiklen Erfaringer med e-forelæsninger24, som beskriver forskellige former 

for e-forelæsninger. Artiklen sammenligner e-forelæsninger, hvor e-underviseren forelæser ved 

brug af videooptagelser af forelæseren i kombination med en PowerPoint præsentation, med e-

forelæsninger, hvor e-underviseren forelæser ved indtalt lyd til en PowerPoint præsentation. Artik-

len konkluderer, at de e-studerende oplever forelæsninger med videooptagelser som mest ved-

kommende og, at ulempen ved den form for e-forelæsning er det høje ressourceforbrug. 

E-forelæsning var ligeledes central for artiklen: Bioanalytikerstuderendes anvendelse af e-

forelæsninger.25 Artiklen har fokus på, hvorledes bioanalytikerstuderende ved den institutionsba-

serede bioanalytikeruddannelse kan bruge de e-forelæsninger, som er udarbejdet til e-

bioanalytikeruddannelsen. Konklusionen baseret på en spørgeskemaundersøgelse var blandt 

andet, at e-forelæsninger kan bruges som supplement til tilstedeværelsesforelæsninger og som 

støtte til læsning af pensum, opgaveløsning og ved repetition til eksamen. 

Meget af det e-undervisningsmateriale, der er udviklet til e-bioanalytikeruddannelsen, kan findes 

på hjemmesiderne http://net.biolyt.dk og http://statnoter.biolyt.dk.  

E-undervisningsmaterialerne på http://net.biolyt.dk er produceret af e-undervisere, som har un-

dervist ved e-bioanalytikeruddannelsen. E-undervisningsmateriale og er opdelt efter Semestre og 

Moduler og er produceret med fokus på e-bioanalytikeruddannelsen, hvilket ikke har forhindret, 

at en stor del af e-undervisningsmaterialet også bruges ved den institutionsbaserede bioanalyti-

keruddannelse.  

                                                      
22 Artiklen af undertegnede er tilgængelig på hjemmesiden: www.viauc.dk/celm under ’Udgivelser’ 

23 Ekstramaterialet kan frit tilgås på http://net.biolyt.dk/artikler/lyd 
24 Af Vibe Jelsbak og undertegnede, kan findes på: www.viauc.dk/celm under udgivelser. 

25 Af Vibe Jelsbak og undertegnede, kan findes på: www.viauc.dk/celm under udgivelser. 

http://bioanalytikerpaanettet.advsh.net/
http://net.biolyt.dk/
http://statnoter.biolyt.dk/
http://net.biolyt.dk/
http://www.viauc.dk/celm
http://net.biolyt.dk/artikler/lyd
http://www.viauc.dk/celm
http://www.viauc.dk/celm
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E-undervisningsmaterialerne på http://statnoter.biolyt.dk er produceret af Thomas Bendsen fra 

udviklingsgruppen og er opdelt i statistikemner. Det e-undervisningsmateriale bruges ved såvel 

den institutionsbaserede bioanalytikeruddannelse som ved e-bioanalytikeruddannelsen og er et 

eksempel på, hvorledes e-undervisningsmateriale udviklet til e-bioanalytikeruddannelsen på sy-

stematisk vis anvendes i forbindelse med tilstedeværelsesundervisning ved den institutionsbase-

rede bioanalytikeruddannelse. 

En del af forklaringen på, hvorfor noget e-undervisningsmateriale har vundet mere indpas i den 

institutionsbaserede bioanalytikeruddannelse, skal måske findes i de organisatoriske forhold på 

uddannelsesinstitutionen, hvilket det følgende delprojekt omhandlede. 

Organisatorisk udvikling og læring på e-læringsområdet, med henblik på do-

kumentation af, opsamling af og deling af viden om proces og indhold 

Som det fremgår af overskriften kan resultaterne af dette delprojekt opdeles i proces og indhold. 

Den del af delprojektet, som omhandler processen, har haft stor glæde af Håkon Grunnet Evalue-

ringskonsulent, VIA University College, EVU-afdelingen, hvis bidrag til delprojektet kan læses i 

rapporten ”Bioanalytiker på Nettet: Kompetenceudvikling – arbejdspladslæring og videndeling”.26 

Rapporten kommer med en række anbefalinger til de to grupper, som er centrale i rapporten, 

nemlig ledelsen og udviklingsgruppen.27 To af anbefalingerne er, at ledelsen ”Sætter nye mål for 

it-kompetenceudviklingen, …” og ”Tilrettelægger kommende kompetenceudvikling”. Desuden an-

befales ”at it-ressourcegruppen fastholder og understøtter etableringen af nye it-arbejdsgrupper, 

der inddrager flere undervisere.” og ”at it-ressourcegruppen årligt/halvårligt står for inspirations 

workshops med konkrete, udvalgte emner eller temaer for kompetenceudvikling blandt undervi-

sere”. Flere anbefalinger og detaljer kan læses i rapporten.  

I delprojektet var indeholdt en pædagogisk dag for institutionens undervisere. Tilrettelæggelse og 

afholdelse af den pædagogiske dag stod udviklingsgruppen for. Håkon Grunnet deltog som ob-

servatør. Mere konkret præsenterede medlemmer af udviklingsgruppen om formiddagen en ræk-

ke af de erfaringer, som udviklingen af e-bioanalytikeruddannelsen havde skab. Om eftermidda-

gen afholdt samme e-undervisere forskellige workshops, som dels omhandlende, hvorledes ele-

menter fra deltagernes egen institutionsbaserede undervisning kunne transformeres til e-

undervisning dels praktisk afprøvning af Skype. 

I forhold til hvilke produkter som delprojektet affødte, eller bidrog til, var følgende udgivelser, 

hvoraf flere allerede har været omtalt ovenfor: 

 Tilgængelig på www.viauc.dk/celm   

o Bioanalytikerstuderendes anvendelse af e-forelæsning af Vibe Jelsbak og undertegnede 

o Erfaringer med e-forelæsninger af Vibe Jelsbak og undertegnede 

o Erfaringer med lyd ved e-undervisning af undertegnede 

 Tilgængelig på www.evidencenter.dk  

o Erfaringsopsamling ved implementering afholdelse af digital eksamen af undertegnede. 

                                                      
26 Rapporten tilgængelig på hjemmesiden: www.viauc.dk/celm under ’Udgivelser’ 

27 I rapporten betegnes uviklingsgruppen som it-ressourcegruppen. 

http://statnoter.biolyt.dk/
http://www.viauc.dk/celm
http://www.evidencenter.dk/
http://www.viauc.dk/celm
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Endelig kan dele af denne P5 slutrapport betragtes som dokumentation, opsamling og deling af 

noget af det indhold, som er relevant for organisatoriske udvikling og læring inden for e-

læringsområdet.  

Afholdelse af digital eksamen 

Da udviklingen af e-bioanalytikeruddannelsen blev påbegyndt eksisterede der ingen erfaringer 

om afholdelse af digital eksamen på uddannelsesinstitutionen Bioanalytikeruddannelsen Århus. 

Udviklingsgruppen havde derfor behov for en grundlæggende indføring i forskellige former for di-

gital eksamen, hvilket Lise Steinmüller Afdelingsleder for medie og pædagogik, @ventures og dag-

lig leder af Nationalt videncenter for E-Læring etablerede ved blandt andet at skrive: Oversigt over 

indhentede erfaringer vedr. digital eksamen (Bilag 8). 

Lise Steinmüller udarbejde ligeledes et arbejdsdokument (Bilag 9), hvor hun gennemgik samtlige 

obligatoriske moduler ved den på det tidspunkt ret nye modulopbyggede bioanalytikeruddannel-

se, og foreslog hvilke eksamensformer der kunne tænkes anvendt på de forskellige moduler, Ar-

bejdsdokumentet har været til stor nytte i forbindelse med udviklingen af adskillige moduler og 

tilhørende eksamensformer.  

De konkrete resultater i forbindelse med delprojektet er samlet i temahæftet: Erfaringsopsamling 

ved implementering og afholdelse af digital eksamen.28  

Afsluttende bemærkninger 

Jeg vil gerne afslutte rapporten med at takke de personer, som på den ene eller anden måde har 

bidraget til P5. 

Først og fremmest vil jeg takke alle de konsulenter, projektledere mv., som er nævnt ovenfor, som 

har bidraget med faglig ekspertise af høj klasse og inspiration til projektet. Uden deres indsats 

havde projektet aldrig udviklet sig til det, som det endte med at blive til. 

Jeg vil også gerne udtrykke en stor tak til de øvrige e-undervisere i udviklingsgruppen, som har 

trukket det store læs for at projektet kunne realiseres. Tak for alle diskussionerne og ideerne som 

var vigtige for projektets tilblivelse. 

Endelig vil jeg gerne takke Karen Hulgaard Cand. Scient. Lektor Bioanalytikeruddannelsen VIA 

University College, for under tidspres at læse korrektur på den rå udgave af rapporten. De fejl der 

eventuelt måtte være, tager undertegnede naturligvis det fulde ansvar for. 

 

                                                      
28 Artiklen kan hentes elektronisk via hjemmesiden: www.evidencenter.dk (se under Projekter  Videregå-

ende uddannelser  Projektoversigt) 

http://www.evidencenter.dk/
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Bilag 

Bilag 1: Projektbeskrivelse: Bioanalytiker på nettet – Videncenter for e-

læring 
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Bilag 2: Halvårsrapport 22. juni 2007: Bioanalytiker på nettet  
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Bilag 3: Halvårsrapport 10. juni 2008: Bioanalytiker på nettet  
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Bilag 4: Evaluering af områder af projekt P5 – studerende 
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Bilag 5: Evaluering af områder af projekt P5 – undervisere 
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Bilag 6: Beskrivelse af logbogen på meritsemesteret. 
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Bilag 7: Brugertest af et netbaseret læringsmiljø på Bioanalytikeruddannel-

sen i Aarhus. 
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Bilag 8: Oversigt over indhentede erfaringer vedr. digital eksamen. 
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Bilag 9: Oversigt over indhentede evalueringsformer på modulniveau - ar-

bejdsdokument. 
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