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MOOC i grunduddannelsen 

- et inspirationskatalog 
 

I kalenderåret 2016 har der i Center for Skole og Læring ved UCSJ været nedsat en forskningsgruppe, der har set 
nærmere på, hvordan MOOC’s kan inddrages i grunduddannelsen. Gruppen har bestået af: Anne-Mette Nortvig 
(forskningsleder), Karsten Gynther, Catrine Costa, Jesper Koerstz Jensen og Lars Johnsen. 
 
I UCSJ er der produceret 12 forskellige MOOC’s, der alle primært har været rettet mod efter/videreuddannelse af 
allerede uddannede folkeskolelærere. Målet for vores arbejde i forskningsgruppen har været at identificere 
potentialer og udfordringer, når MOOC’en integreres på grunduddannelsen for lærerstuderende. 
 
Vi har i foråret og i efteråret 2016 observeret undervisning hos kolleger på læreruddannelsen, der har indvilliget i 
på grunduddannelsen at afprøve dele af de ressourcer, der ligger i MOOC’en i de respektive fag. Efterfølgende har 
vi interviewet både undervisere og udvalgte studerende. 
 
På baggrund af dette arbejde har vi kortlagt 5 forskellige ”klasserum”, som hver på sin måde inddrager MOOC’s på 
grunduddannelsen. 
 

 
 
I det følgende vil vi udfolde ovenstående fem designpotentialer, som forhåbentlig vil skabe inspiration til, hvordan 
MOOC’s kan benyttes på varierede måder i grunduddannelsen. 
 
Tak til Charlotte Andersen, Helle Lykke Østerby, Anne Skriver Knudsen, John Andersson, Lars Bo Kinnerup og 
Maibritt Rasmussen for at stå til rådighed for observation og interview. 
 
Forskergruppen ønsker god fornøjelse med læsning af kataloget. 
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Udfordring: 
Vi oplever på læreruddannelsen til tider studerende, der kommer i klemme i deres studie i forhold til at tage 
samtlige moduler i et fag sammen med det oprindelige hold. Det kan fx skyldes længerevarende sygdom, barsel, 
studierejse eller problemer med skemastruktur. De studerende, der oplever et afbræk i deres studieforløb kan 
være sårbare, da de mister kontakten til det sociale hold, som de oprindelig var en del af. Ikke alle studerende 
magter at begynde på et nyt og allerede igangværende hold, når de igen bliver studieaktive. 
 

 

Potentiale: 
MOOC’en kan inddrages som en midlertidig og alternativ studievej for de studerende, som af forskellige årsager 
ikke kan følge et modul i et givet fag. Derved er det muligt for disse studerende at fortsætte studiet og samtidig 
bibeholde kontakten til det oprindelige hold, som de senere kan vende tilbage til. Her tænkes MOOC-studiet 
som et parallelt klasserum, hvor en eller flere studerende selvstuderer via MOOC’ens relevante temaer. Samtidig 
kan den studerende være tilknyttet holdets Fronterrum og være en del af de deltagelsespligtige elementer i 
modulet, og desuden har den studerende mulighed for at følge holdets semesterplan. Den studerende kan 
ligeledes modtage løbende vejledning (evt. via Skype) fra holdets underviser.  
 
Det parallelle klasserum skaber fleksibilitet og mindsker frafald i forhold til udsatte studerende, der ikke følger 
det normale studieforløb. 
 

 

Case: 
Maibritt Rasmussen, der er studerende fra sommeroptaget 2013 i Vordingborg, oplevede i foråret 2016 
problemer med at følge sidste modul af matematikfaget. Hun kom i klemme, da hun samtidig med 
matematikken skulle følge et fag på den internationale linje, som lå i samme skemablok. Som et forsøg fik 
Maibritt lov til at læse fjerde og sidste modul af matematikfaget via MOOC-platformen. Samtidig var hun 
forpligtet på at aflevere de 3 deltagelsespligtige opgaver, som modulet rummede for de øvrige studerende på 
matematikholdet. Maibritt bibeholdt kontakten til sit oprindelige hold via Fronterrummet og arbejdede 
sideløbende sammen med sin studie- og eksamensgruppe, der stadig var en del af matematikholdet.  
 
I et efterfølgende interview fortalte Maibritt, at MOOC’en havde været en stor hjælp for hende til at færdiggøre 
faget. MOOC-studiet havde givet hende mulighed for at koncentrere arbejdet i særlige intensive forløb. Udover 
at Maibritt kunne gå til eksamen med sin faste studiegruppe og dermed fuldføre faget på normeret tid, så gav 
hun udtryk for, at MOOC’en havde fungeret som en meget vigtig del af hele gruppens eksamensrepetition af alle 
4 moduler. 
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Udfordring 
Vi oplever på læreruddannelsen, at der ikke altid er tid til den fordybelse, som den pågældende undervisning 
enten kræver eller afstedkommer. Der kan være nogle temaer/emner, i alle fag, som kan være lidt mere 
komplicerede for de studerende og derfor kræver både diskussion og refleksion i plenum. Vi oplever til tider, at 
vi ikke altid har den pågældende tid til at lade de studerende fordybe sig, som vi ønsker. På denne måde går der 
noget tabt, hvilket i den grad må siges at være en udfordring.    
Hvorfor ikke udnytte tiden f2f til de temaer/emner, som er mere krævende og i stedet give de studerende 
muligheden for at følge et andet tema i MOOC´en, som ikke på samme måde kræver underviserens 
tilstedeværelse? 
 
 
Potentiale 
MOOC’en kan hermed inddrages som en alternativ undervisning i de emner/temaer som underviseren finder 
passende. Derved er det muligt at få tid til at fordybe sig i nogle emner sammen med underviseren og lade de 
studerende arbejde selvstændigt i MOOC´en med andre. Her tænkes MOOC´en som det serielle klasserum, hvor 
de studerende selvstuderer underviserens anviste temaer i MOOC´en. 
 
 
Case 
En underviser vurderede, at de studerende, på holdet, havde behov for at fordybe sig yderligere i et emne. Der 
var således brug for mere tid, end underviseren havde afsat i modulplanen og dagens program for 
undervisningens indhold. Underviseren havde igangsat en holddiskussion, som blev afledt af gruppearbejde, 
hvor underviseren, ved cirkulation mellem grupperne, vurderede, at de studerende ikke var klar til at slippe 
emnet. Underviseren lod de studerende fordybe sig og tillod sig yderligere at inddrage den efterfølgende 
undervisningsgang til samme emne, hvor modulplanen ellers pegede i en anden retning - på et nyt emne. 
Underviseren lod de studerende arbejde med det nye emne i MOOC´en og fandt derved tiden til fordybelsen. 
 
Den “serielle” brug af MOOC-en opstod i ovenstående case spontant men man kan også anvende potentialet når 
man planlægger semesteret og laver en års- eller semesterplan. 
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Udfordring: 
På læreruddannelsen kan det nogle gange være svært at finde tid til feedback og respons, selvom de 
studerende i deres evalueringer efterspørger mere af det. Det kan også være vanskeligt at få inspiration og 
ideer til varierede undervisningsformer, og mange undervisere vælger sikkert ofte de sikre løsninger, 
selvom de i virkeligheden godt kunne ønske sig mere variation. Samtidig er det generelt et problem at nå 
alle kompetencemål i undervisningstiden. Derfor kan det flippede klasserum tydeliggøre den kvadrant i 
studieaktivitetsmodellen, der handler om at de studerende arbejder alene hjemme med MOOC'en (initieret 
af underviseren) som forberedelse til eller opfølgning på undervisningen. 
     
 
Potentiale: 
MOOC’en kan anvendes til at etablere det “flippede” klasserum og vende undervisningen på hovedet, så de 
studerende eksempelvis hører lærerens oplæg derhjemme og anvender tiden i undervisningen til at arbejde 
mere aktivt med stoffet. Det kunne være aktiviteter, der involverer feedback, respons, produktion eller andet, 
som det ellers kan være vanskeligt at finde tid til i undervisningen.      
 

Case: 
Man kan forestille sig en lærer, der beder de studerende se udvalgte videosekvenser derhjemme og 
udarbejde tre uddybende spørgsmål, som de finder relevante for emnet. Spørgsmål skrives ind i et fælles 
google doc.  I undervisningen bliver de studerende så sat til at arbejde med spørgsmålene evt samtidig med 
at de ser videoen igen. Dette kan foregå på forskellige måder. De studerende kan placeres i grupper på 
baggrund af deres selvproducerede spørgsmål. De studerende kan rotere mellem forskellige grupper og 
besvare hinandens spørgsmål. Underviseren kan kategorisere spørgsmålene hjemmefra og anvende dem 
på forskellig vis i undervisningen.      
 
Ovenstående case er blot et enkelt eksempel på brugen af det “flippede klasserum” med afsæt i MOOCs. 
Temavideoerne har f.eks. også et potentiale ift. de studerende som har et behov for at gense et specifikt 
tema hjemmefra eller de studerende som kunne bruge temavideoerne som repetition inden deres 
eksamen.  
 
Der findes på dansk en række bøger som introducerer til mulighederne i det som også går under navne som 
“the flipped classroom” eller “flipped learning”. 
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Udfordring 
Det kan være en stor udfordring for underviseren, at få alle de studerende i tale i en undervisningssituation. Alt 
for ofte gennemgår underviseren indholdet ved tavlen, hvor kun enkelte eller få studerende indgår i 
gennemgangen og den efterfølgende diskussion. Hvis de studerende fx ikke forstår alle elementer i oplægget, 
kan det være vanskeligt for dem, at hægte sig på diskussionen, og de kan endvidere have vanskeligt ved at huske 
indholdet, når oplægget er afsluttet. Udfordringen for underviseren er her mulighederne for på en differentieret 
måde at formidle det faglige indhold. MOOC’ens forskellige ressourcer eksempelvis videoer kan her inddrages 
som et supplerende læremiddel i undervisningen. 
 
 
Potentiale 
MOOC’ens temavideoer kan inddrages, som en del af undervisningen (integreret) i det omfang, som 
underviseren finder passende, til at støtte de studerende til selv at komme til orde. Ved hjælp af temavideoerne 
får de studerende lov til, i grupper, at stille spørgsmål til temaets indhold. På denne måde bliver det ikke så 
sårbart og de studerende kan hjælpe hinanden til evt. samlet, at stille underviseren det pågældende spørgsmål. 
 
 
Case 
En underviser valgte i sin undervisning, at de studerende, på holdet, skulle se en temavideo fra MOOC´en. 
Underviseren havde valgt et tema ud, hvor temavideoen præsenterede de studerende for det emne, som 
undervisningsgangen behandlede. De studerende blev instrueret i, i grupper, at se den pågældende temavideo 
med kravet om at de skulle stoppe temavideoen undervejs, hvis de blev usikre eller havde behov for at diskutere 
indholdet. Nogle grupper brugte dét mere end andre. Tydeligt var det, at nogle studerende havde et større 
behov for at stoppe undervejs, spole tilbage, diskutere indbyrdes, og helt at gense temavideoen. Studerende, 
der havde vanskeligheder med indholdet, brugte mulighederne for at pause- og spole tilbage i oplægget mest. 
Der blev på denne måde også frigivet noget tid til, at underviseren kunne gå rundt mellem grupperne, lytte med, 
stille spørgsmål, og hermed få et indblik i, hvor de studerende havde deres vanskeligheder. Samtidig blev de 
studerende nødt til at forholde sig til temavideoens indhold, i de mindre grupper, og derved sikrede 
underviseren at flere studerende forstod oplægget og også efterfølgende kom til orde. 
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Udfordring: 
Vi oplever på læreruddannelsen, at de studerende i deres evalueringer efterspørger mere og grundigere 
feedback fra underviserne. Men som underviser kan det være vanskeligt at finde tiden til det, da feedback er en 
tidskrævende opgave, der ofte foregår udenfor den almindelige undervisning.     
 

Potentiale: 
MOOC’en kan integreres i den traditionelle undervisning, så de studerende møder ind og arbejder i MOOC’en, 
mens grupper eller enkeltstuderende modtager feedback fra underviseren. På den måde opstår det dobbelte 
klasserum, hvor lærerens opgave bliver at give uddybende og meningsskabende feedback, mens MOOC’en 
varetager undervisningen. Det er måske radikalt at forestille sig, at et helt modul køres på denne måde, men 
man kunne indføre det dobbelte klasserum i perioder (en dag eller nogle lektioner), hvor det giver mening i 
forhold til modulets temaer og de studerendes deltagelsespligtige opgaver. Altså i perioder hvor der synes at 
være et større behov for grundig feedback til de studerende.       
 
Det dobbelte klasserum giver underviseren mulighed for at finde tid til feedback, ligesom det sikrer en tæt 
kontakt til studiegruppernes arbejdsproces og faglige progression.      
 
 
Case: 
Man kunne forestille sig en underviser, der indførte det dobbelte klasserum de sidste tre 
undervisningsgange i et modul. Underviseren fortæller de studerende, at de selv skal gennemgå de to 
sidste faglige temaer i MOOC’en, mens undervisningstiden ville blive brugt til at give grupperne grundig 
proces-uddybende feedback i forhold til den afsluttende deltagelsespligtige opgave. Hvis der var 5 
studiegrupper på et sådant hold, ville hver gruppe måske kunne få 45 minutters feedback i hver 
undervisningsgang og altså modtage mere end to timers feedback samlet set. I et sådant forløb ville man 
kunne arbejde meget systematisk og grundigt med de studerendes arbejdsproces og skriftlighed og måske 
ville det føre til, at der blev afleveret nogle bedre produkter.         
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Afrunding af inspirationskatalog 

 
Bekymringer 
Der synes at være en del utryghed og tilbageholdenhed forbundet med at integrere MOOC-ressourcen i 
grunduddannelsen på campus. Flere lærere har direkte og indirekte udtrykt bekymring for, om MOOC’en er 
tænkt som noget, der på sigt skal, eller kan, erstatte underviseren. Der er også lærere, der har udtrykt 
bekymring for, om MOOC’en vil have negative konsekvenser i forhold til fremmødet af studerende til 
undervisningen. Hvis man hjemme kan klare hele sit studie digitalt, hvorfor så møde op til undervisningen? 
 
Potentialer 
I udarbejdelsen af de fem designpotentialer har vi derfor forsøgt at give nogle bud på, hvordan MOOC-
ressourcen kan integreres i den almindelige undervisning på campus på måder, der opleves meningsfulde 
for både de studerende og underviseren. Måske kan MOOC’en bidrage til en videreudvikling af lærerrollen, 
måske kan den gøre undervisningen mere varieret og måske kan den endda være en del af løsningen, når 
det handler om at få flere studerende til at møde op til undervisningen?  
 
Et af de åbenlyse potentialer ved MOOC’en er, at den kan frigive tid til underviseren. Tid som så kan 
anvendes til andre ting i undervisningen eller i underviserens forberedelse. Dette potentiale så vi bl.a. i 
“Det dobbelte klasserum”. Skal den tid, som frigøres i undervisningen når de studerende arbejder med 
MOOC aktiviteter på campus, bruges til at gøre uddannelsen bedre, så viser projektet, at det forudsætter at 
man som underviser planlægger aktiviteterne på campus på en ny måde.     
 
Anvendelse af MOOC’en vil potentielt også kunne føre til mere variation i undervisningen hvilket vi bl.a. 
har set i det “flippede klasserum” og det “integrerede klasserum”. Men også det “serielle klasserum”, hvor 
de studerende skifter mellem studier i MOOC-en og almindelig undervisning giver en mere varieret 
semesterplansafvikling. I sidstnævnte “klasserum” med det formål at give mere tid til undervisning på 
campus til udvalgte semestertemaer. 
 
Man kan også bruge MOOC-en til at gøre uddannelsen mere fleksibel. Projektet har vist at der er en del 
studerende, som i kortere eller længere perioder ikke har “adgang” til uddannelsen grundet sygdom, ferie, 
rejser, arbejde, børneforpligtigelser eller grundet manglende studiemotivation i kortere eller længere 
perioder. For alle disse grupper er der er potentiale i at henvise og støtte de studerende til at studere i 
MOOC-en i en kortere periode. Dette potentiale har vi set i “det parallelle klasserum”, som samtidig også 
indeholder et stort potentiale i forhold til undervisningsdifferentiering og repetition i forhold til eksamen. 
 
Samlet set udgør MOOCs et potentiale i alle studieaktivitetsmodellen fire kvadranter, men især “Det 
parallelle klasserum” indeholder et potentiale i forhold til didaktisk understøttelse af de kvadranter i 
modellen, hvor underviseren ikke er til stede.  
 
Afslutningsvis vil vi også pege på to helt andre potentialer, som ikke handler om nye måder at undervise på, 
men hvor de udviklede MOOCs i fagene gør en didaktisk praksis transparent på en måde, som kan inspirere 
andre. 
 
For det første viser projektet, at de producerede MOOCs kan understøtte videndeling blandt underviserne i 
en faggruppe. Både erfarne undervisere og undervisere, der lige er startet på uddannelsen har 
understreget det store potentiale, der er når man kan iagttage, hvordan faget praktiseres af andre.  Dette 
potentiale kan optimeres, hvis flere lærere i et fag, aftaler at anvende MOOC’en kontinuerligt. Kollegerne 
ser og anvender her hinandens arbejde på en helt anden måde, end når man eksempelvis deler slides med 
hinanden. På den måde kunne man forestille sig en større forståelse for hinandens faglige og fagdidaktiske 
tanke- og handlemønstre.          
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Det samme potentiale ses også i forhold til de studerende, hvor inddragelse af MOOCs i læreruddannelsen på 
mangfoldige måder kan inspirere de studerende til selv at lave en varieret undervisning som kommende lærere. 
Dette kan bl.a. understøttes, hvis man lader de studerende være producenter af deres egne MOOCs f.eks. I 
forbindelse med forberedelse til et praktikforløb, der arbejder med afsæt i en flipped classroom/flipped learning 
tænkning, som der pt er stor opmærksomhed om i Folkeskolen. MOOC´en, som er produceret af de studerendes 
egne undervisere, kan her danne grundlag for inspiration til de studerendes eget arbejde med at være 
producenter, idet den indeholder en stor mængde fagligt indhold og inspiration til fagdidaktiske refleksioner og 
arbejdsformer og dermed ses som en ressource ikke bare for de studerende som studerende men også som 
kommende lærere.  
    
 
Andre væsentlige pointer 
Det kræver en høj grad af stilladsering, når man skal have kolleger eller studerende til at eksperimentere i 
MOOC’en. Selvom systemet er relativt brugervenligt, kræver det et vist kendskab og ikke mindst tid, hvis 
man skal føle sig ”hjemme nok i MOOC’en” til at anvende den professionelt. Når underviserne først har 
prøvet kræfter med at anvende MOOC’en i undervisningen, synes flere af dem, at det er spændende og får 
mod på at prøve igen. Arbejdet i MOOC’en synes således at kunne virke idegenererende og føre til nye 
typer af undervisningsforløb.      

 
 


