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Abstract 
Artiklen undersøger med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellen, hvordan forskellige former for 
deltagelse og initiering opstår i relationer mellem tid, rum, modaliteter og materialiteter både face-to-face 
(FTF) og online i undervisningsforløb på UCL’s netbaserede læreuddannelse. Artiklen tager udgangspunkt i 
et tværgående forskningsprojekt og er inspireret af en sociomateriel tilgang til uddannelse, hvor 
læringsaktiviteter forstås som ‘entanglements’ der skabes gennem dynamiske relationer mellem 
menneskelige og materielle aktører. 
 

Nøgleord: Blended learning, deltagelse og studieaktivitet, sociomaterielt perspektiv 

 

Forskningsspørgsmål, formål og teoretisk ramme 

Danskstuderende på den netbaserede læreruddannelse på UCL har i 2016-17 deltaget i tre 

moduler gennem klasserumsbaserede seminarer og Adobe Connect-baserede webinarer 

og underviser- såvel som selvorganiseret gruppearbejde. Artiklen undersøger med udgangspunkt i 

studieaktivitetsmodellen, hvordan forskellige former for deltagelse og initiering opstår i relationer 

mellem tid, rum, modaliteter og materialiteter både face-to-face (FTF) og online i disse 

undervisningsforløb (Hannon 2013, Meyer et al 2017, Bolldén 2015). Antagelsen er, at forskellige 

relationsmønstre og rumlige arrangementer producerer studieaktivitet på specifikke måder, og at 

forståelser og anvendelser af studieaktivitetsmodellen kan kvalificeres, ved at identificere de 

konkrete måder online og FTF forløb skaber studieaktivitet i professionsuddannelserne på. Artiklen 

tager udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt og er inspireret af en sociomateriel tilgang 

til uddannelse, hvor læringsaktiviteter forstås som ‘entanglements’ der skabes gennem dynamiske 

relationer mellem menneskelige og materielle aktører (fx Johri 2011, Fenwick et al 2011). Hvordan 

skabes forskellige former for studieaktivitet for eksempel gennem og i relationerne til de forskellige 

læringsrum? Hvordan bidrager teknologi til studieaktivitet og læring? Artiklen trækker på data 

produceret via observationer af webinarer, seminarer og gruppesessioner i netuddannelsen samt 

interview med studerende og underviseren. Formålet med undersøgelsen har været at udvide 

forståelsen af de konkret opståede og muterende former for studieaktivitet, som kan identificeres i 

mailto:mpsj@ucl.dk
mailto:bm@learning.aau.dk
mailto:ansc1@ucl.dk
mailto:szas@ucl.dk


praksis, med henblik på udvikling og innovation af design for fleksible og engagerende 

læringsmiljøer. 

 

Artiklen undersøger med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellen former for studieaktivitet i 

blended learning som en organisationsform på læreruddannelsen. Studieaktivitetsmodellen er en 

model som anvendes på tværs af professionsuddannelserne, og som visualiserer og rammesætter 

forskellige læringsstrategier, hvor studerende og undervisere kan være aktive og relatere til 

hinanden på forskellige måder. I modellen er deltagelse distribueret ud på fire kategorier, der i en 

vis udstrækning enten er lærerstyrede og instruerende, eller centreret omkring de studerendes 

initiering af læring. Hensigten med denne inddeling er blandt andet, inden for en 

uddannelsesstrategisk ramme, at øge de studerendes opmærksomhed på egen læringsaktivitet, 

hvor læring i modellen forstås som noget, der opstår gennem deltagelse og initiering. Modellen har 

dog ingen eksplicit eller systematisk forståelse af eller tilgang til læringsteknologiers 

uddannelsesmæssige betydning eller rolle, det vil sige, forestillingen om studieaktivitet har primært 

en fysisk FTF forankring. Spørgsmålet om materielle aktørers, fx teknologiers, deltagelse i og 

påvirkning af studieaktivitet, deltagelse og læring må derfor undersøges gennem observationer af 

og forskning i praksis.  

 

Ved at fokusere på hvad Johri kalder “emergent socially and materially intertwined learning 

practices” (2011, 208) og se på hvordan forskellige læringsformer og -rum skaber specifikke 

relationer i praksis, har målet for undersøgelsen været at forstå, hvordan studieaktivitet udfoldes 

på forskellige måder inden for en ramme af blended learning. Digitale teknologiers 

allestedsnærværende og indlejrede rolle i praksis kræver således nye måder at konceptualisere 

forholdet mellem on- og offline interaktioner, aktiviteter og tilstedeværelsesformer på, som 

forudsættes af forskningen i blended learning (fx. Oliver & Trigwell 2005, Richardson & Wilken 

2011). Vi foreslår derfor, at FTF og online læring i praksis ikke er klart afgrænsede enheder, men 

situerede fænomener der emergerer af og i relationsmønstre, hvor både mennesker og teknologier 

deltager. Inspireret af blandt andet Sørensen (2009) og Fenwick et al (2011) der trækker på 

forskning inden for STS og ANT, argumenterer vi for, at de forskellige aktivitetsformer i seminarer, 

webinarer og gruppearbejde ikke blot er blendede, men ‘entangled’, dvs. sammenflettede 

praksisformer, der har skiftende materielle forankringer. 

 

Empirisk grundlag og metode 



Undersøgelsen bygger på et forskningsprojekt udført i 2016-17 i samarbejde mellem UCL og 

Aalborg Universitet, hvor studieaktivitet har været undersøgt via etnografiske studier af forskellige 

undervisningssituationer, det vil sige, observationer af studieaktivitet, initiering og deltagelse i 

seminarer, webinarer og studenterinitierede sparringssessioner i Adobe Connect (fx Marcus 1995, 

Sørensen 2008). Studier af praksis har været fulgt op af gruppeinterview med studerende og med 

underviseren, og har udover et analyserende perspektiv haft et praksisforandrende perspektiv i og 

med at underviseren har deltaget i forskningsprocessen (fx Jarvis 1999, Schön 1983). 

 

De studerende på netuddannelsen har aktivt valgt en uddannelse, hvor læring primært foregår 

online. Vores undersøgelse viser, at de studerende prioriterer en logistisk fleksibilitet ift. familie- og 

arbejdsliv i deres valg af netuddannelsen, men at fleksibiliteten også udfordrer måder, de kan lære 

og være aktive på. Således opleves gennemgående et behov hos de studerende for en 

lærerstyret, instruerende undervisning, der umiddelbart synes at udfordre studieaktivitetmodellens 

differentierede ramme om og forståelse af aktivitet. Lærerstyrede aktiviteter har dog, som 

undersøgelsen viser, forskellige fremtrædelsesformer på tværs af fysiske og online rum, hvor for 

eksempel seminarer udfoldes omkring samtale i et fysisk, synkront rum og webinarer giver 

mulighed for at deltage synkront, men også for at optagelser af fx underviserens oplæg kan tilgås 

efter undervisningen via et link. Når eksempelvis webinarer transformeres til optagelser, der kan 

distribueres, deles og interageres med i skiftende tid og rum, rekonfigureres aktivitet og 

underviserinitiering gennem materialets sociale indramning, idet de studerende kan forlænge 

interaktionen med lærerens viden og bringe den ind i deres eget læringsrum. På samme måde 

konfigureres de studerendes og underviserens deltagelse forskelligt på tværs af fysiske og digitale 

rum, hvor eksempelvis deltagelse og aktivitet i Adobe Connect kan aktualiseres via forskellige 

modaliteter som chat, video og lyd. Disse forskellige og skiftende måder at konstituere 

lærerstyrede deltagelsesformer og studerendes aktivitet på bliver, viser undersøgelsen, væsentlige 

omdrejningspunkter for forhandlinger mellem underviseren og de studerende i forhold til 

undervisningens tilrettelæggelse, læringsformer og -relationer, hvor de studerende deltager aktivt i, 

reflekterer over og medkonstituerer underviserens didaktiske design. Lærerstyrede aktiviteter bliver 

således - i modsætning til studieaktivitetsmodellens antagelser om afgrænsede deltagelses- og 

initieringsformer - et væsentligt omdrejningspunkt for de studerendes aktive deltagelse i 

undervisningen, hvor for eksempel optagelser af Adobe Connect sessions skaber nye praksisser 

for, hvordan og hvornår, der interageres med lærerstyrede vidensformer. 

 

Konklusioner 



Vores undersøgelse af studieaktivitet i blendede læringsmiljøer afdækker hvordan former for 

aktiviteter, deltagelse og tilstedeværelse kan forstås som forskellige sociomaterielt sammenflettede 

praksisformer for læring. Vores data viser, at aktivitetsmønstre i praksis ikke er forudsigelige eller 

afgrænsede begivenheder eller handlinger; de emergerer derimod af og i de sociomaterielle 

relationer, som de er betinget af. Således opstår aktiviteter initieret af studerende i forbindelse med 

kategori 1 i studieaktivitetsmodellen, dvs. lærerinitierede læringsformer, og ikke kun i forbindelse 

med kategori 3, dvs. aktiviteter initieret af studerende, hvor læreren er fraværende. På baggrund af 

blandt andet Sørensen’s (2009) analyser af de sociomaterielle relationer i læreprocesserne kan vi 

argumentere for at relationer mellem humane og materielle aktører skaber muterende 

læringsformer, hvor aktivitet og initiering ikke er klart definerede inden for grænserne af 

instruerende, medierede eller blendede tilgange til undervisning og læring. Den videre forskning i 

studieaktivitet på UCL fokuserer således på at udvide vores forståelse af disse konkret opståede 

og muterende former for studieaktivitet, og hvordan de kan inspirere til udvikling og innovation af 

design for fleksible og engagerende læringsmiljøer. 
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