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OM PILOTPROJEKTET 
Baggrund og formål  
COIL (Collaborative Online International Learning) er globalt set en udbredt og anerkendt 
undervisningsmetode, som har til formål at understøtte digitale interaktioner mellem 
studerende på tværs af lande og hermed etablere muligheden for at samarbejde om et udvalgt 
fagområde og samtidigt styrke interkulturelle og digitale kompetencer.  
 
KP’s pædagoguddannelse har igennem de seneste ca. 5 år afprøvet enkelte COIL-projekter som 
led i arbejdet med at understøtte et internationalt perspektiv i uddannelsen – bl.a. i samarbejde 
med Coventry University, som har været frontrunner i udviklingen, implementeringen og 
udfoldelsen af COIL-projekter. I forbindelse med de første afprøvninger af COIL som metode er 
der lavet observationer og en enkelt forskningsartikel (Jørgensen, Mason, Pedersen and 
Harrison 2020), som reflekterer over internationale digitale møders og foras læringspotentiale 
på videregående uddannelser. Organisatorisk har der dog ikke været arbejdet systematisk med 
hverken udbredelse af COIL eller evaluering af COIL-projekters læringspotentiale og relevans 
for konkrete uddannelser, herunder pædagoguddannelsen. Dette er baggrunden for COIL- 
pilotprojektet på pædagoguddannelsen, der er realiseret som et projektsamarbejde mellem 
undervisere på pædagoguddannelsen, international rådgiver (international enhed) og 
digitaliseringskonsulent (DIKO) mhp. at understøtte afprøvningen af COIL som metode samt 
evaluere på udbyttet heraf.  
 
Fordi COIL som metode tilbyder en systematisk vej til at arbejde med både fagfaglige, 
interkulturelle og digitale læringsmål har forventningen været, at realiseringen af COIL-
projekter kan medføre, at pædagoguddannelsen i højere grad end tidligere lever op til en række 
internationale målsætninger, KP policies samt krav i bekendtgørelse og studieordning, hhv. 

■ pædagoguddannelsens bekendtgørelsesmål om internationale aktiviteter  

■ pædagoguddannelsens studieordningsmål om, at alle kompetencemålsforløb tilrettelægges 
med et internationalt curriculum svarende til 10 ECTS. 

■ KP’s strategi om fremragende undervisning i relation til udfoldelse af laboratorier i praksis 

■ KP’s European Policy Statement i relation til implementering af “online international” kurser 
på alle KP’s uddannelser 

■ Bolognaprocessens mål om international åbenhed og mobilitet i videregående uddannelser  
 
COIL-pilotprojektet er godkendt af Pædagoguddannelsens ledelse v. Kirsten Balle. 
Uddannelsesleder Anna C. Engers har været projektleder i samarbejde med international 
rådgiver Rikke Pedersen fra international enhed. Rikke Pedersen har været ansvarlig for at 
introducere undervisere til COIL og understøtte underviserne i pilotprojektperioden samt for 
evalueringen og for at bidrage til opnåelsen af projektets mål. Dertil har Henrik Tarp Vang fra 
DIKO understøttet med digital rådgivning. Mhp. at sikre projektets fremgang, har der været 
nedsat en styregruppe bestående af Anna C. Engers og Rikke Pedersen samt Rosa Louise Bloch 
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fra Pædagoguddannelsen Nordsjælland, Trine Holst Mortensen fra pædagoguddannelsen 
København samt Boris Eriksen Eidemak, leder af international enhed. Pilotprojektet har 
desuden været stærkt støttet af en sparringsgruppe bestående af Annette Bruun, Justin Bruce 
Karlsen, Eva Rose Rechnagel og Karina Estrup Eriksen – alle undervisere med erfaring i at lave 
COIL projekter på pædagoguddannelsen. De 4 undervisere har bl.a. bidraget med praktisk 
sparring omkring udvikling af flere elementer tilknyttet COIL-pilotprojektet. Blandt andet en 
hvidbog indeholdende en didaktisk designmodel (https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-
Internationalt/SitePages/International-kompetenceudvikling.aspx).  
 

COIL pilotprojektets mål og metode  
COIL-pilotprojektet har haft to mål:  

1. Et kvantitativt mål om udbredelse, dvs. at flere undervisere og studerende i løbet af 
pilotperioden afprøver COIL-metoden. Målet har konkret været at realisere 8 COIL- 
projekter samt informere om metoden  

2. Et kvalitativt mål om, at de erfaringer undervisere og studerende gør sig med metoden, 
danner afsæt for viden om COIL i pædagoguddannelsens praksis, dvs. viden om, 
(a) hvordan metoden bidrager til at opfylde konkrete vidensmål, digitale kompetencer 
og en international orientering af curriculum, (b) hvordan undervisere kan arbejde med 
metoden, og (c) hvordan pædagoguddannelsen mest hensigtsmæssigt integrerer 
metoden i flere forløb fremadrettet.  

Denne rapport evaluerer indledningsvist på COIL-pilotprojektets kvantitative mål, men lægger 
hovedvægt på COIL pilotprojektets kvalitative mål mhp. at opnå viden om COIL i 
pædagoguddannelsens praksis. Med dette fokus giver rapporten også et bud på, hvorvidt COIL 
som metode rent faktisk kan bidrage til, at pædagoguddannelsen i højere grad lever op til sine 
internationale målsætninger.  
 
Rapporten tager afsæt i 8 COIL-projekter, som alle er realiseret på pædagoguddannelsen som en 
del af pilotprojektet i perioden efterår 2020-forår 2021. Evalueringen er foretaget gennem 
interview med de undervisere på KP, som har haft ansvaret for at realisere COIL projekterne i 
samarbejde med en international partner. Interviewene har i relation til pilotprojektets andet 
mål haft fokus på hhv. kontakt til og samarbejde med den internationale partner, den didaktiske 
planlægning af COIL-projektet, undervisernes arbejde med metoden samt undervisernes 
refleksioner over integration af metoden i de konkrete forløb, hvori metoden har været afprøvet.  
  
Hvor det har været muligt, er der også foretaget observationer af COIL projekternes synkrone 
dele. Det vil sige at international rådgiver har deltaget, når studerende har mødtes online for at 
samarbejde omkring et udvalgt fagområde. Derudover har rådgiver haft adgang til flere 
asynkrone skrevne dele af COIL-projekterne (fx padlet-sider). 
 
Derudover har de ansvarlige undervisere evalueret COIL projektet sammen med studerende – 
enten skriftligt eller mundtligt, og disse evalueringer er inddraget. Evalueringerne refererer 
primært tilbage til de danske studerende, men også internationale studerendes oplevelser er 
inddraget, hvor der har været adgang til disse.  
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EVALUERINGENS 
KVANTITATIVE MÅL OM 
UDBREDELSE  
Det kvantitative mål er opnået – og flere COIL-projekter gentages   
COIL-pilotprojektet har opnået sit kvantitative mål om at realisere 8 COIL- projekter i 
pilotperioden. Derudover har samtlige deltagere angivet, at de ønsker at gentage et COIL-
projekt, og gerne med den partner de nu har etableret kontakt til, hvorfor det forventes, at 
mange af de realiserede COIL-pilotprojekter gentages i året efter pilotperioden. Pilotprojekterne 
er realiseret på Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland. Der var en ambition om også at nå 
Bornholm, som med COIL-pilotprojektet så en mulighed for at arbejde med et internationalt 
perspektiv på en meget lille uddannelse, hvilket ellers kan være udfordrende. Dette lykkedes dog 
ikke indenfor pilotperioden, hvorfor der arbejdes på en særskilt opfølgning.   
 
Et etableret hold af COIL erfarne undervisere forventes at sprede metoden  
Flere af de deltagende COIL-undervisere har fremlagt deres erfaringer for deres kernegruppe 
og/eller team og fortæller, at kollegaer har vist interesse herfor. Enkelte har også været i stand 
til at gentage et COIL-projekt eller er allerede i gang med at planlægge et nyt COIL-projekt efter 
pilotperioden, og her har de valgt at invitere kollegaer, som aldrig har prøvet COIL-metoden før 
med ind i et kommende projekt. Den første erfaring med en sådan sidemandsoplæring har været 
yderst positiv og peger på et oplagt kompetenceudviklingsspor – særligt for adjunkter, der 
gennem COIL-projektdeltagelse gives en særlig mulighed for at indløse den obligatoriske 
internationale dimension i deres adjunktforløb – men også for mere erfarne undervisere som 
ikke har erfaring med COIL og internationalt samarbejde.  
 
Informationsmateriale er udviklet, men der er fortsat brug for COIL faglig 
understøttelse  
I COIL-pilotperioden har der været afholdt en række informationsmøder samt et 
introduktionskursus for interesserede med fokus på introduktion til metodens grundprincipper, 
didaktiske råd til planlægning og design og inddragelse af best practice eksempler.  
På baggrund af erfaringer, der ligger forud for COIL pilotprojektet samt eksisterende 
international viden omkring didaktisk planlægning af COIL-projekter, har COIL arbejdsgruppen 
udviklet en didaktisk model, som har understøttet COIL-pilotprojekternes design (se bilag 1 side 
26). Modellen er gennem evalueringen tilpasset mhp. styrket fremtidig brug og er i sin 
opdaterede udgave at finde i ”Hvidbog om COIL” (Pedersen et al. 2020), som uddyber hver 
dimension af det didaktiske design med en række gode råd 
https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-Internationalt/SitePages/International-
kompetenceudvikling.aspx. 
 



 

 

Side 6 af 31 

 

Foruden viden om COIL-metoden, har mange af de deltagende undervisere haft behov for hjælp 
til at etablere et internationalt COIL-partnerskab. Der er derfor blevet arbejdet på at introducere 
undervisere til relevante platforme, hvor COIL-partnerskaber etableres og her har særligt ETEN 
(European Teacher Education Network) været til stor hjælp, idet organisationen, der har fokus 
på lærere og pædagoger, har igangsat en COIL-indsats og etableret en partner search platform 
(https://etenjournal.com/coil/). Evalueringen viser dog tydeligt, at etableringen af COIL-
partnerskaber er den største udfordring for underviserne når et COIL-projekt skal realiseres, og 
derfor vil det fremover kræve kontinuerlig støtte fra internationale koordinatorer og 
international enhed, hvis COIL-projekter iblandt nye undervisere uden et internationalt netværk 
skal blive til virkelighed.  Som et eksempel på et understøttende tiltag i pilotperioden kan 
fremhæves den medarbejderworkshop om COIL, som blev afholdt under KP International Week 
for ansatte og internationale partnere, idet workshoppen udover at have fokus på vidensdeling 
også fungerede som et partner-macth-forum – og derfor med fordel kan gentages i forbindelse 
med fremtidige KP International Weeks. I forbindelse med at etablere kontakt til mulige 
internationale samarbejdspartnere er der desuden udviklet mail-skabeloner til undervisere på 
engelsk, og derudover er et introducerende notat om COIL på dansk oversat til engelsk mhp. at 
styrke informationen til mulige partnere. 
 
Synlighed og adgang til information  
Som det fremgår, har COIL pilotperioden bidraget til udvikling af en række COIL-materialer, 
som oplistet nedenfor.  

- Hvidbog om COIL (didaktisk design)  
- Introduktion til COIL på dansk og engelsk 
- Plakat om COIL  
- Mailskabeloner til partnere på engelsk  
- Nærværende evaluering  
 

Alle medarbejdere på KP har ved pilotperiodens afslutning adgang til de udviklede materialer på 
KPIntra under INTERNATIONALT -> INTERNATIONAL KOMPETENCEUDVIKLING 
(https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-Internationalt/SitePages/International-
kompetenceudvikling.aspx). Derudover arbejdes der aktuelt på at annoncere alle COIL-
projekter på KP’s engelsksprogede hjemmeside mhp. eksponering af partnersamarbejde og 
tydeliggørelse af de interessante didaktiske bidrag som projekterne afstedkommer 
(https://www.kp.dk/en/collaborative-online-international-learning/).  
 
De involverede undervisere peger desuden på at det vil være en styrke, såfremt 
informationsmøder/kompetenceudviklingskurser kan fastholdes/udvikles, herunder adgangen 
til en international rådgiver i opstartsfasen, når man er ny og skal afprøve COIL metoden for 
første gang. Pilen peger i den henseende blandt andet tilbage på international enhed som i 
forlængelse af pilotperioden må overveje om COIL indsatsen skal gøres permanent, hvilket 
nødvendigvis beror på en strategisk beslutning om, hvorvidt internationaliseringsindsatser 
hjemme, som understøtter digitalisering og kan integreres på hold for alle KP studerende skal 
prioriteres i tillæg til aktuelle tilbud om udlandsophold for de studerende, som har mulighed 
herfor.  
 

https://etenjournal.com/coil/
https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-Internationalt/SitePages/International-kompetenceudvikling.aspx
https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-Internationalt/SitePages/International-kompetenceudvikling.aspx
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GENERELLE ERFARINGER  
Under COIL-pilotprojektet er 8 COIL-projekter blevet afprøvet på henholdsvis valgfagsforløb, 
SK1 forløb og GK1 forløb på pædagoguddannelsen, og både meritstuderende, net studerende, 
ordinære studerende og profilstuderende har deltaget1. Der har derfor været stor variation i de 
forløb og studentergrupper, som har afprøvet COIL i pilotprojektperioden. På tværs af denne 
variation er alle COIL-projekter evalueret som positive og udbytterige af både undervisere og 
studerende. Underviserne oplever at de er lykkedes med at realisere et COIL-projekt som en del 
af et eksisterende forløb på pædagoguddannelsen, men det har også været tidskrævende. 
Underviserne understreger samtidigt, at COIL har bidraget med et anderledes læringsrum og et 
særligt læringsudbytte som det ellers kan være svært at facilitere - i og med at det internationale 
møde og samarbejde mellem studerende opleves at skubbe til de studerendes indsigter og 
refleksioner. Og i forlængelse heraf viser evalueringerne også at COIL-projekterne 
afstedkommer et særligt engagement og en særlig nysgerrighed hos de studerende. Samtidigt 
fremhæver flere undervisere muligheder for et metalæringsniveau, idet de studerende sættes i 
situationer, hvor de får mulighed for at øve sig på at lære at lære og reflektere over 
læreprocesser.  
 
På baggrund af evalueringerne af de 8 COIL-projekter, er der nedenfor samlet en række 
erfaringer, som går igen på tværs af pilotprojekterne og opsamler væsentlige evalueringsnedslag. 
Derudover kan nedslagene forhåbentligt tjene som afsæt for design og udførelse af fremtidige 
COIL-projekter. Hvert af de 8 pilotprojekters indhold er kort beskrevet fra side 14, og kan varmt 
anbefales, idet de tilbyder konkret inspiration og indsigt. Der er desuden sammenfattet ideer til 
inspiration på side 23-24.  
 

Et udbytterigt men også lidt uforudsigeligt læringsrum  
International perspektivering og transformativ læring  
Evalueringen viser først og fremmest, at der er mange gode grunde til at lave et COIL-projekt på 
pædagoguddannelsen. Et COIL-projekt udgør en oplagt genvej til at understøtte interkulturelle 
kompetencer, globalt udsyn og international perspektivering af et fagområde. Evalueringerne 
viser i særlig grad, at et COIL-projekt, gennem fagligt udsyn og perspektivskifte understøtter 
øget faglig selvindsigt. Forståelsen af og evnen til fagligt at forklare vilkår, rammer og faglige 
tilgange eller læringsambitioner i danske pædagogiske institutioner styrkes med andre ord 
gennem arbejdet med at sammenholde disse med vilkår, rammer og faglige tilgange fra andre 
lande. Som flere undervisere understreger ”skubber” de perspektivskifter, som sker i forbindelse 
med et COIL-forløb, således til studerendes selvindsigt på nye måder. COIL skaber derfor 
umiddelbart rum for at igangsætte transformative læreprocesser.  

 
1 COIL har ikke været forsøgt i forbindelse med pædagoguddannelsens praktikforløb, men flere af 
underviserne har igennem deres afprøvninger italesat det oplagte i at gøre COIL til en fast del af et 
praktikindkald - særligt fordi de studerende under praktikken har direkte adgang til at foretage og udveksle 
praksisobservationer som underviserne forventer at de studerende kan have stort læringsudbytte ud af at 
udveksle og perspektivere med studerende fra andre lande.  
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COIL er studenterstyret og den læring der foregår, kan opleves som svær at styre 
Både undervisere og studerende oplever, at deltagelse i et COIL-projekt er lærerigt. Samtidigt 
understreger flere undervisere dog, at indholdet af den læring, der finder sted til tider, kan være 
lidt svær at styre. Først og fremmest fordi COIL som metode er centreret omkring studerendes 
samarbejde og er lagt an på studentercentreret læring. Dette betyder, at der, trods facilitering og 
stilladsering af den læring der finder sted, sker en række uforudsigeligheder. Diskussioner i 
grupper stikker af, kommer til at handle om noget andet, der afviges fra planlagte spørgsmål, 
særlige tråde forfølges, mens andre forlades etc. En forstærkende årsag til, at et bestemt fagligt 
fokus kan være svært at fastholde, er mødet imellem nye og internationale grupper af 
studerende. Der går tid med at opnå et vist kendskab til hinanden og det land man kommer fra 
og få stillet en grundlæggende nysgerrighed, hvad angår ligheder og forskelle. For at skabe plads 
til og fastholde den planlagte fælles faglige fordybelse viser evalueringerne derfor, at det kan 
være en fordel først at skabe tid og rum til, at studerende lærer hinanden lidt at kende. 
Belønningen er til gengæld en læringserfaring, der som en underviser formulerer det ”sætter 
sig” – ikke mindst pga. de anderledes relationer de studerende indgår i. Derudover viser 
evalueringerne, at der for at fastholde et planlagt fagligt fokus kræves ganske tydelig 
stilladsering set i forhold til fx de opgaver og diskussionsspørgsmål som stilles.  
 

Et utraditionelt, engagerende lærings- og metalæringsrum  
COIL bryder med forventningerne til et ’almindeligt’ forløb og en ’gængs’ 
undervisningsgang  
I forlængelse af ovenstående, er der flere undervisere, som peger på, at COIL i sit grunddesign –
med et fokus på henholdsvis et internationalt og studentercentreret samarbejde – på mange 
måder bryder med de ofte usagte kulturelle/institutionelle forventninger til et almindeligt forløb 
og gængs undervisning. Flere studerende har dog reageret positivt herpå. De studerende 
motiveres af det internationale indhold, men også af den måde, hvorpå de sættes fri til selv at 
afsøge internationale perspektiver på i samarbejde med internationale studerende. De 
studerende motiveres således også af, at en mere traditionel undervisningsform centreret 
omkring underviseroplæg (ofte via powerpoint) brydes. Samtidigt bekymrer dette brud nogle 
undervisere. Blandt andet fordi bruddet kan signalere, at man som underviser ikke gør som 
forventes ved at gennemgå det stof, der i forløbsplanen er planlagt via mere traditionelle 
underviseroplæg. Underviseroplæg signalerer fx mere tydeligt, at et særligt fagligt område er 
gennemgået, mens studentersamarbejde og diskussioner placerer ansvaret for stofgennemgang 
hos de studerende selv (jf. også Jørgensen et al. 2019). Ingen af underviserne er dog i tvivl om, 
at de studerende herigennem lærer. Men de rejser samtidigt spørgsmålet om, hvorvidt en sådan 
læringstilgang er acceptabel, hvilket synes at knytte an til en større diskussion af, hvordan man 
generelt balancerer og forstår udbyttet af underviser- vs. studentercentreret læring i fremtidig 
undervisning.  
 
COIL tilbyder et engagerende læringsrum, hvor også metalæring styrkes  
Som det fremgår, repræsenterer COIL et anderledes læringsrum, der trods usikkerheder 
omkring metodens institutionelle accept, bidrager til, at de studerende motiveres og engageres. I 
forlængelse heraf understreger nogle undervisere, at COIL understøtter et interessant 
metalæringsniveau, som opstår i spændingsfeltet mellem det internationale og det 
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studentercentrerede. I COIL-projekterne deltager de studerende typisk i forløb, hvor de selv har 
ansvaret for oplæg, produktioner og dialog og således selv går igennem forskellige faser for 
udførelse, planlægning og evaluering, hvilket samtidigt foregår i en international gruppe. Fordi 
rummet er internationalt og studerende tildeles en høj grad af ansvar, er processerne og rummet 
forbundet med lidt mere usikkerhed end ellers, hvilket kan virke skræmmende, men samtidigt 
får mange til at anstrenge sig. Som en underviser formulerer det, skaber kombinationen af det 
internationale og det studentercentrerede en oplevelse af, at de studerende er i byen og må gøre 
en ekstra indsats, både hvad angår lydhørighed overfor de andre deltagere og hvad angår 
ansvarlighed overfor de produkter og opgaver som stilles. Den anderledes læringskontekst 
bidrager med andre ord til en særlig skrøbelighed, som ser ud til at skærpe opmærksomheden 
hos studerende, styrke deres engagement og som derfor ser ud til at være i stand til at styrke de 
studerendes muligheder for at lære at lære, fordi de studerende netop står på tæer og tager 
selvstændigt ansvar for nogle af de læreprocesser, der finder sted. Et sådant metalæringsniveau 
blev eksempelvis tydeligt i projektet ”Cirkus som pædagogisk praksis”, hvor studerende allerede 
på 1. semester blev involveret. Her viste evalueringen tydeligt, at en tidlig deltagelse i et COIL-
projekt i særlig grad syntes at bidrage til de studerendes socialisering ind i en ønsket 
uddannelseskultur på pædagoguddannelsen, hvad angår deres arbejde med at øve sig i at være 
deltagende i gruppesamarbejdet og ansvarlige i forhold til aflevering af produkter. De 
studerende syntes at ’oppe’ sig og efterleve sådanne forventninger.  
 

Logistik og fleksibilitet er afgørende, men COIL kan integreres 
på alle forløb og hos alle studerende  
Erfaringer med integration af COIL på forløb 
Alle involverede undervisere er lykkedes med at integrere deres COIL-projekter i eksisterende 
forløb og forløbsbeskrivelser på pædagoguddannelsen. Evalueringen viser i den henseende, at 
der umiddelbart ikke er noget til hinder for at indtænke COIL på en række forskellige forløb. 
Derudover er det lykkedes for to af projekterne at indskrive COIL i de respektive forløbs 
prøveformer. For begge disse projekter har COIL været et element som de studerende har 
kunnet vælge i forbindelse med den portefolio opgave som de har skullet indløse under forløbet. 
I forlængelse heraf er det interessant, at hovedparten af de studerende rent faktisk har valgt at 
arbejde med det internationale perspektiv og deres erfaringer og indsigter fra COIL, fremfor et 
af de andre mulige emner, hvilket umiddelbart synes at understrege engagement og oplevet 
læringsudbytte.  
 
Integrationen af COIL-projekterne i eksisterende forløb tilskrives blandt andet COIL-metodens 
fleksibilitet, idet metoden principielt kan tilpasses til ethvert fagområde, og både gennemføres 
med et yderst simpelt design eller med et langt mere udvidet design. Integrationen tilskrives dog 
også i høj grad undervisernes egne evner til at udvise fleksibilitet i samarbejdet med en 
international partner. Når et samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner skal realiseres, 
viser evalueringerne, at logistikken er afgørende. Og ikke mindst muligheden for at være 
fleksibel. Af denne erfaring følger derfor også nogle helt overordnede planlægningsmæssige 
retningslinjer for realisering af et COIL-projekt. For det første er det naturligvis afgørende, at 
der er enighed iblandt undervisere på et forløb om, at et COIL-projekt er en god ide at indtænke, 
og det er i den forbindelse lettere at komme til enighed, hvis der ikke er alt for mange 
undervisere på et forløb og hvis der eksisterer en vis metodefrihed. Af samme årsag peger flere 
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undervisere på valgfaget som et oplagt sted at indlede et COIL-projekt i og med at der her 
opleves at være en lidt større fleksibilitet end på øvrige forløb på pædagoguddannelsen. Rent 
logistisk er det vigtigt at kunne udvise en vis fleksibilitet i forhold til at ramme fælles datoer med 
en international partner. Ellers er planlægningen umulig. Det er desuden vigtigt at kunne udvise 
en vis fleksibilitet i den konkrete planlægning af didaktisk design i og med at de forløb, der skal 
passe sammen fra to forskellige institutioner på tværs af lande, ofte er bundet af forskellige krav. 
Eksempelvis havde studerende fra Grønland i et af COIL-projekterne mødepligt fra 8-16, mens 
net studerende fra KP havde færre konfrontationstimer. For at få en fælles temauge til at lykkes, 
krævedes det derfor, at den grønlandske underviser lavede ekstraopgaver til de grønlandske 
studerende for så at sige at fylde ugen ud. Samlet set viser evalueringerne således, at 
organiseringen af en COIL kalder på en vis fleksibilitet og metodefrihed hos undervisere. 
 
Erfaringer med integration af COIL iblandt forskellige grupper af studerende 
Foruden de mange forskellige forløb som COIL har været integreret i, har COIL-projekterne 
også været afprøvet iblandt flere forskellige grupper af studerende. Disse har evalueret COIL 
positivt uafhængigt af om de har været meritstuderende, net studerende, ordinære studerende 
eller profilstuderende. Nogle særligt interessante nedslag for forskellige målgrupper skal dog 
fremhæves. For det første ser det ud til, at meritstuderende kan indgå i COIL-projekter på en 
særlig måde, fordi de ofte hviler på et stærkt praktisk fagligt fundament som kan inddrages og 
hermed perspektiveres på en anden måde end hvad angår ordinære studerende, som ikke altid 
har den samme praksiserfaring at inddrage i COIL projekter. Samtidigt kan meritstuderende 
netop have brug for det perspektivskifte på praksis som en COIL afstedkommer set i forhold til 
en professionalisering af deres praksis. Net studerende fremhæves desuden som en 
’lavthængende frugt’ idet de er stærke digitalt, da de i det daglige agerer digitalt, hvilket alt 
andet lige gør det mere simpelt at indtænke et COIL-projekt i net studerendes 
uddannelsesforløb. Endeligt viser evalueringerne på tværs af studentergrupper, at det kan være 
en god ide i en planlægningsfase at sætte fokus på eventuelle niveauforskelle mellem de 
studerende, der skal mødes. Der har ikke generelt været udfordringer med niveauforskelle i 
pilotprojekterne – og rent faktisk har niveauforskelle også bidraget til et særligt 
metalæringsniveau (se fx projektet omkring cirkus s. 19) men det er muligt at ende i situationer, 
hvor det kan spænde ben for faglig udveksling. Eksempelvis arbejdede et af COIL-projekterne 
særskilt med det digitale i samarbejde med et land, hvor der var stor forskel på de danske og 
internationale studerendes digitale kompetencer, hvorfor afsættet for samarbejde blev skævt og 
dele af det faglige arbejde derfor var svært at nå i mål med. 
 

En tidskrævende metode, men tid kan vindes ved gentagelse 
Internationalt samarbejde kræver tid og tålmodighed  
Selvom alle COIL-projekter er evalueret positivt er der enighed om, at et COIL-projekt er 
ressourcekrævende at realisere. I COIL-pilotprojektet er der tildelt ekstra ressourcer (20 
arbejdstimer per projekt) netop ud fra en anerkendelse heraf, og alle undervisere bekræfter at de 
har brugt mere forberedelsestid end normalt på COIL-projekterne. Mange af de undervisere 
som har deltaget i COIL pilotprojektet har indledningsvist brugt tid på introduktion til COIL-
metodens grundprincipper. Dette er naturligvis ikke overraskende. Enhver ny metode kræver 
nødvendigvis et kompetenceløft. For at imødekomme dette kompetenceløft er der som en del af 
COIL-pilotprojektet blevet udviklet og videreudviklet en didaktisk designmodel og flere 
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skabeloner, som fremadrettet kan hjælpe undervisere i gang og forhåbentligt også reducere 
ressourcetrækket en smule når metoden tages i brug fremadrettet. Underviserne har derudover 
særligt brugt tid på at opnå kontakt til en international partner og blive enige om, hvornår et 
projekt skal realiseres og hvordan det skal designes. Det er således som nævnt ovenfor en 
logistisk svær opgave at muliggøre et samarbejde mellem to forskellige hold fra to forskellige 
institutioner i to forskellige lande. Mange af de deltagende undervisere har i den forbindelse haft 
behov for hjælp til at etablere et internationalt COIL-partnerskab, og særligt for undervisere 
uden et eksisterende internationalt netværk kræver det tålmodighed og tid at finde et 
partnermatch, som passer til et særskilt forløb og en særskilt faglig tematik på 
pædagoguddannelsen. Evalueringen viser i forlængelse heraf, at det fremover vil kræve 
kontinuerlig støtte fra internationale koordinatorer og international enhed, hvis COIL-projekter 
iblandt nye undervisere uden et internationalt netværk skal blive til virkelighed. I forlængelse 
heraf har COIL projektet udviklet og arbejdet med forskellige understøttende tiltag. Blandt 
andet er der udviklet mailskabeloner og COIL-projektbeskrivelser på engelsk til mulige 
partnere, der er givet adgang til faglig sparring med international rådgiver, der er lavet 
henvisninger til COIL partnersearch platforme, såsom fx den etablerede ETEN COIL-platform 
og der har været afholdt en COIL-workshop for ansatte og internationale partnere som en del af 
KP International Week 2020.  
 
Ressourcer brugt på COIL kan til dels indhentes ved gentagelse og alle vil gøre det 
igen! 
Det ekstra ressourcetræk, der har været anvendt på at afprøve COIL-metoden er med al 
sandsynlighed ikke realistisk at fastholde såfremt COIL skal implementeres på 
pædagoguddannelsen fremadrettet. Derfor har der i evalueringen været en skærpet 
opmærksomhed på, hvorvidt et COIL-projekt er anstrengelsen værd så at sige. Helt konkret er 
der spurgt ind til, hvorvidt underviserne ville gøre det igen – nu hvor de ved, hvor meget tid 
realiseringen af et projekt koster? Det korte svar er ja. Alle undervisere vil gerne forsøge sig med 
COIL igen, hvilket naturligvis er positivt. Men langt de fleste forventer også at det bliver lettere 
og altså mindre tidskrævende næste gang. Dels har de nu afprøvet en grundlæggende didaktisk 
designmodel og kan tage afsæt heri. Og derudover har de nu erfaringer med at kontakte 
partnere sammenholdt med at flere forventer at kunne fastholde etablerede partnerskaber, 
hvorved planlægning lettes betydeligt og muligheden for at videreudvikle på fælles erfaringer 
desuden opstår. Langt de fleste undervisere peger i den forbindelse på, at mulige gentagelser af 
et realiseret COIL-projekt i høj grad vil lette tilrettelæggelsen næste gang  
 

COIL – en genvej til øget digitalisering- og internationalisering   
En genvej til at understøtte digitalisering hos studerende  
Som det fremgår, er COIL-projekters grunddesign bygget op omkring digitale møder. Typisk 
består en COIL af et eller flere synkrone videomøder og ofte suppleres disse også af asynkrone 
digitale udvekslinger og/eller samproduktioner. Eksempelvis har der i COIL-pilotprojekterne 
været anvendt fælles google docs, online powerpoints, videoproduktioner, et designprogram til 
plakater, padlets etc. COIL som læringsrum er derfor grundlæggende digitalt, hvorfor metoden 
oplagt kan indgå som et systematisk tiltag i aktuelle digitaliseringsstrategiske indsatser på 
pædagoguddannelsen, herunder på valgfaget omkring digitale medier. Den internationale 
udveksling omkring et udvalgt fagområde står dog typisk i forgrunden, hvorfor de digitale 
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platforme og værktøjer, der inddrages ofte opleves af undervisere og studerende som midler, der 
først og fremmest skal understøtte et overordnet mål om at muliggøre samarbejde på tværs af 
grænser. Evalueringerne giver dog også enkelte eksempler på forløb, hvor et konkret digitalt 
værktøj er introduceret og afprøvet som et selvstændigt mål. Eksempelvis valgte underviserne 
på temaugen omkring digital udsathed at lave en workshop omkring design af plakater i et 
digitalt designprogram - programmet skulle så efterfølgende anvendes til behandling af den 
valgte fagtematik. I relation hertil er det naturligvis vigtigt at understrege, at brugen af og 
inddragelsen af forskellige digitale platforme og værktøjer har været hjulpet godt på vej af det 
kompetenceløft som alle undervisere og studerende har fået – om de har ønsket det eller ej – 
grundet Covid-19. Perioden omkring Covid-19 har betydet, at undervisere ikke som tidligere har 
oplevet, at digitale redskaber har været uoverskuelige at tage i brug. Møder over zoom, 
gruppearbejde i breakoutrooms og deling af dokumenter samt videoproduktioner er 
efterhånden afprøvet og virker ikke skræmmende at benytte sig af. Til gengæld er der i 
selvsamme Covid-19 periode opstået en del ”Zoom-fatigue”, som generelt har sat sig iblandt 
studerende og ansatte. Ikke desto mindre har COIL-projekterne også i denne henseende været 
evalueret som et brud med gængs online undervisning i kraft af det internationale møde mellem 
studerende. Særligt på pædagoguddannelsen Campus Nordsjælland understreger både 
undervisere og uddannelsesleder, hvordan COIL under Covid-19 nedlukningen har 
repræsenteret et nybrud og en kærkommen variation i onlineundervisningen.  
 
COIL er et godt afsæt for øget internationalisering  
Med den positive evaluering af de internationale online samarbejder mellem studerende på 
pædagoguddannelsen udgør COIL som metode selvsagt også en oplagt vej til at styrke et 
internationalt perspektiv i undervisningen. De positive evalueringer bekræfter antagelsen om, at 
COIL som metode tilbyder en internationaliseringstilgang, der er i stand til systematisk at 
integrere et internationalt perspektiv i undervisningen for alle studerende - og ikke kun for den 
mindre gruppe af studerende som rejser ud. I en internationaliseringskontekst taler man således 
om et tiltag, der er i stand til at fremme ’internationalisation at home’ (Beelen & Jones 2015) 
med henblik på at inkludere alle studerende i internationale aktiviteter på videregående 
uddannelser, således som det også aktuelt betones i en række EU politiske initiativer2. COIL har 
dog den selvsamme udfordring som ordinær fysisk holdundervisning set i forhold til at arbejde 
med at inkludere og delagtiggøre alle studerende. Generelt er tilbagemeldingerne, at COIL-
projekterne har været kendetegnet ved et stort engagement iblandt de studerende, men enkelte 
studerende er også sprunget fra undervejs, hvilket kan tyde på, at det anderledes og krævende 
internationale og digitale læringsrum kan udfordre nogle studerende på en måde, der fører til 
eksklusion. Det er således fremadrettet vigtigt at have reel deltagelse for øje. Som sagt synes 
majoriteten af studerende dog at have deltaget aktivt og engageret, hvilket synes at understøtte 
førnævnte konkluderende bemærkning om, at COIL tilbyder en metode, der i praksis muliggør 
pædagoguddannelsens krav på studieordningsniveau om, at 10 ECTS af uddannelsen inddrager 
internationale perspektiver.  
 
Evalueringerne viser desuden, at det enkelte COIL-projekt også ser ud til at tjene som en 
”driver” for yderligere internationalisering på KP. Flere studerende har således via deres COIL 
deltagelse erfaret, at den internationale omverden er tættere på end de har troet, deres 

 
2 https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education_en 
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nysgerrighed og interesse for omverdenen er blevet vakt, og mange har efterfølgende drømt om 
at kunne møde de studerende og/eller det land de har samarbejdet med under COIL-projektet 
fysisk for med egne øjne at se nærmere på en anderledes praksis og profession. De studerende 
har således efterspurgt opfølgende studierejser – men mange er også gået et skridt videre og er 
begyndt at spørge ind til muligheder for udlandsophold i forlængelse af COIL-projektet. Såfremt 
pædagoguddannelsen ønsker at arbejde mere strategisk for, at flere studerende rejser på 
udlandsophold, kan der derfor være noget hensigtsmæssigt i at placere COIL projekter forud for 
de mobilitetsvinduer pædagoguddannelsen aktuelt tilbyder på fx 5.- og 6. semester mhp. at flere 
studerende motiveres til at benytte disse vinduer til udlandsophold. 
 
I tillæg til de studerendes udbytte og de muligheder, der ligger i at styrke studerendes 
internationalisering skal også fremhæves de involverede underviseres udbytte. Flere 
undervisere fremhæver således, hvordan det at indgå i et COIL-projekt i sig selv er didaktisk 
kompetencegivende i og med, at de spejler sig i en international kollegas tilgang til undervisning 
og lærer om anderledes måder at bedrive undervisning på. Udover en sproglig styrkelse er der 
således gode muligheder for at styrke didaktisk udsyn og selvindsigt for undervisere, der 
deltager i COIL. 
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COIL PILOTPROJEKTERNE 
COIL-projekter virkeliggøres i samarbejde med internationale partnere for at skabe et 
læringsrum og en metode, der kan bidrage til international perspektivering, kontekstualisering 
og refleksion af et udvalgt fagområde og egen profession. Fordelen ved et COIL-projekt er, at 
metoden kan tilpasses så den enten udgør et simpelt nedslag i et forløb – fx et enkelt dialog- 
eller samarbejdsmøde mellem studerende fra uddannelsesinstitutioner på tværs af lande – eller 
et mere udvidet fælles forløb – fx en temauge. Nedenfor introduceres de 8 COIL-pilotprojekter, 
som blev realiseret i løbet af pilotperioden, og som det vil fremgå, repræsenterer disse projekter 
et bredt spektrum af både helt simple og mere udvidede forløb.  
 
Hvert COIL-pilotprojekt er beskrevet i en kondenseret form på 1 side, der indeholder en 
beskrivelse af projektets design, en beskrivelse af, hvordan projektet er indtænkt på et forløb på 
pædagoguddannelsen og en samlet kort vurdering qua studerendes og underviseres evaluering.  
 
Afslutningsvist er der under overskriften ”Til inspiration” (side 23) samlet en række eksempler 
på didaktiske greb til understøttelse af COIL-læringsrummet, som er udviklet og afprøvet i 
forbindelse med de 8 COIL-projekter. Disse kan med fordel indtænkes i fremtidige projekter.   
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Dagtilbud på tværs af Holland og Danmark  
Pædagogstuderende fra hhv. pædagoguddannelsens profil i socialt arbejde og socialpædagogik 
på KP og pædagoguddannelsen på Hogeschool van Amsterdam mødte hinanden 2 gange online 
(via Zoom) over to på hinanden følgende fredage mhp. at diskutere forskelle og ligheder på 
dagtilbudsområdet. Som forberedelse så de hollandske studerende en kort video om dagtilbud i 
Danmark, mens de danske studerende så en tilsvarende video om dagtilbud i Holland. Den 
første fredag blev efter velkomst indledt med et oplæg omkring effekten af international 
studenterudveksling ved en HvA forsker. Det korte oplæg rammesatte undervisergruppens 
ambitioner med at lade studerende fra forskellige lande mødes og søgte således at forklare 
studerende, hvordan et møde med et anderledes perspektiv igangsætter perspektivskifte og 
læringsprocesser, som skubber til indsigter i andre og egen professions vilkår og praksis. 
Evalueringen viser, at det korte oplæg udgør et godt bud på en interkulturel og læringsmæssig 
rammesætning af COIL møder. Efter oplægget var der endnu et oplæg, som gik i dybden med 
forskelle og ligheder i dagtilbudsstrukturer på tværs af Holland og Danmark. Oplægget tjente 
som afsæt for en efterfølgende diskussion i Breakout Rooms. Her skulle de studerende diskutere 
hhv. ”Childcare policy (staff-child ratio, staff stability, group size, male/female ratio educators, 
parental leave, target group childcare etc)”, “Quality living environment (interior & exterior)”, 
“Daily schedule/program” samt “Vision on good quality childcare (on safety, development etc)”. 
I hvert Breakout Room sad der også undervisere som understøttede diskussionerne. Her blev 
der bl.a. anvendt billedmateriale (fx billeder af forskellige måder at indrette hhv. danske og 
hollandske institutioner på) og dette billedmateriale var tydeligt understøttende og et godt afsæt 
for en mere indgående diskussion. Efter diskussionen var der fælles afslutning – og de 
studerende blev forberedt på den efterfølgende fredags møde.  
 
Den efterfølgende fredag mødtes de studerende igen for i grupper at tale ud fra 4 konkrete små 
cases (understøttet af illustrerende billeder). De internationalt sammensatte grupper skulle 
arbejde med pædagogiske afvejninger i cases, der omhandlede hhv. sikkerhed vs. 
selvstændighed, forældres krav vs. et dagtilbuds handlemuligheder, håndtering af forældres 
billede af deres barns udvikling vs. en institutionens billede heraf samt kvalitet i arbejde vs. 
kvantitet. Casene understøttede en dybere diskussion af variation i tilgange til pædagogisk 
handling og satte på den måde lys på kontekstuelle forskelle (se bilag 2 side 26).  
 
Majoriteten af studerende arbejdede engageret og deltagende i grupperne, men enkelte faldt 
også fra, hvilket underviserne forklarede med, at et online rum også må forstås som krævende 
grundet sprogkrav og forventning om aktiv deltagelse i mindre grupper. I Breakout Rooms er 
den studerendes tilstedeværelse eksempelvis tydeligt angivet ved navn, skærm og lyd og det er 
derfor ikke let gemme sig sammenholdt med at deltagelsen skal foregå på engelsk. Generelt 
evaluerede studerende dog forløbet som positivt. Særligt ser projektet ud til at kunne åbne op 
for den ofte ’sorte boks’ eller doxa i praksistilgange og tydeliggøre deres socialt og kulturelt 
konstruerede virkelighed. Eksempelvis blev de studerende stærkt optagede af forskelle i tilgange 
til sikkerhed i dagtilbud, som gav en anderledes forståelse af, hvor langt man reelt set i Danmark 
har beføjelser til at gå rent sikkerhedsmæssigt for at sikre børns frihed til at bevæge - og udfolde 
sig. Koblingen mellem sikkerhed og mulige pædagogiske tilgange blev i den henseende også 
tydelige.   
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Temauge om digital udsathed hos unge i Grønland og Danmark  
COIL-projektet ”Digital udsathed” indgik som en temauge på valgfaget Medier og digital kultur 
på pædagoguddannelsen i Nordsjælland med fokus på digital udsathed. COIL-projektet foregik i 
et samarbejde mellem pædagogstuderende fra et ordinært nethold fra KP og 
socialpædagogstuderende fra det socialpædagogiske seminarium i Ilulissat, Grønland. Om 
mandagen blev ugens program introduceret, og der var tværgående online gruppearbejde med 
fokus på betydningen af det digitale element i pædagogisk praksis. Derefter blev en praksiscase 
introduceret som de studerende skulle arbejde videre med i løbet af ugen i grupper på tværs af 
lande. Om tirsdagen var der undervisning i case-analyse og grupperne skulle forberede sig til 
case-arbejdet med mulighed for vejledning. Om onsdagen skulle grupperne så anvende deres 
læste litteratur og komme med bud på målgruppekendskab, pædagogens rolle og 
handlemuligheder ud fra en valgt problemstilling i casen samt skrive deres indsigter ind i et 
googledoc. Igen var der mulighed for vejledning. Om torsdagen blev grupperne bedt om at tage 
uddrag fra deres googledoc samt billeder med over i en padlet mhp. at dele indsigter. Fra 
undervisernes side var ønsket at skabe en digital collage, der skulle vise, hvordan de studerende 
arbejdede med casen. Derudover blev designprogrammet Canva gennemgået – og de studerende 
blev bedt om at vælge et design og producere en plakat med 3 gode råd til pædagoger, der 
arbejder med børn og unge set i forhold til at arbejde med digital udsathed. Fredag blev forløbet 
afrundet med, at de studerende fra hvert land lavede små videohilsner til hinanden, der skulle 
vise de studerendes kultur- og nærmiljø frem. Videohilsnerne skulle også reflektere over det 
internationale samarbejde og betydningen af globalt udsyn samt pædagogens rolle i forhold til 
social og digital udsathed (se bilag 3 side 27). 
 
Der deltog to undervisere fra Campus Nordsjælland i COIL-projektet/temaugen. Underviserne 
havde taget kontakt til Grønland mhp. at eksponere de studerende for en anderledes 
digitaliseringskontekst end den danske. Grønlands teknologiske udvikling er ikke nær så langt 
fremme som Danmarks og fx er der først indenfor de seneste år opnået adgang til internettet. De 
store forskelle i digitalisering betød imidlertid også, at seminariet i Grønland og de studerende 
ikke havde store erfaringer med digitalt samarbejde og digitale medier i deres 
undervisningspraksis. Dette betød en ulighed i tilgangen til emnet og det digitale samarbejde, 
hvorfor de danske studerende til tider landede i en mesterlære rolle set i forhold til arbejdet med 
digitale medier. Det betød også, at den grønlandske underviser, sideløbende med projektet, 
underviste sine studerende i digitaliseringens betydning for danske studerende mhp. at give de 
studerende et indblik i hvorfor teknologi og medier indgår som en del af pædagoguddannelsen 
på KP. Samtidigt udgjorde forskellene dog et godt afsæt for en refleksion hos danske studerende 
over digitale forudsætninger set i forhold til børn og unge. Samlet set var vurderingen fra de to 
undervisere at ugen var vellykket og studenterevalueringerne viste også, at de studerende var 
meget positive over mødet og engagerede sig dybt i det tværnationale gruppearbejde og de 
opgaver der i løbet af ugen blev stillet. Underviserne vil gerne gentage COIL-projektet, men 
ønsker næste gang at arbejde med studerende som i digitale medier stiller sig mere lige, da det 
faglige arbejde (case-arbejdet i dette tilfælde) så vurderes i højere grad at kunne fastholdes. 
Temaugen blev indtænkt i en studieopgave på valgfaget digitale medier, og her viser 
evalueringerne, at erfaringerne fra temaugen og mødet med de grønlandske studerende i høj 
grad er blevet inddraget.  
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Kreativitet og figurteater på tværs af Danmark og Holland  
COIL-projektet ”Kreativitet og figurteater” blev til i samarbejde mellem pædagogstuderende på 
et SK1 forløb fra Campus Carlsberg på KP og pædagogstuderende fra Thomas Moore UAS i 
Rotterdam. I projektet ønskede underviserne at afprøve et simpelt design mhp. fremadrettet at 
identificere et design der kan lette implementering af COIL’s i undervisningen. Den 
grundlæggende tanke var, at studerende skulle udveksle videoer med egne 
figur/dukketeaterproduktioner. Selve projektet bestod i individuel forberedelse, et enkelt online 
møde og en efterfølgende evaluering hos den enkelte underviser og dennes studerende.  
 
Som forberedelse skulle de studerende tage afsæt i en dukke/figurteaterproduktion, som skulle 
videofilmes mhp. at blive vist for studerende fra partnerinstitutionen. Arbejdet med at lave et 
figurteater indgik allerede i KP-forløbets portefolio-opgave, hvorfor integrationen mellem forløb 
og COIL var optimal, jf. at eksisterende figurteaterproduktioner blev udnyttet i COIL projektet. 
Som yderligere forberedelse til det online videomøde, skulle de studerende læse en tekst på 
engelsk og se videoer med fokus på, hvordan der arbejdes med det kreative i henholdsvis 
Danmark og Holland. Udvalgte studerende fik derudover til opgave kort at introducere til deres 
respektive dagtilbudssystemer som indledning på COIL-mødet. Selve mødet, der varede ½ dag, 
startede således med denne introduktion og de introducerende videoer om tilgange til 
kreativitet blev vist og diskuteret. Efterfølgende blev studerende inddelt i grupper i Breakout 
Rooms, hvor figurteaterproduktionerne blev vist og diskuteret, særligt med fokus på æstetisk 
læring, didaktik og dannelse.     
 
Den danske og den hollandske underviser var tilfredse med det simple design som de oplevede 
var let at integrere i et eksisterende forløb. De oplevede også, at de studerende var meget glade 
for forløbet, engagerede sig dybt i både præsentationer og diskussioner og evaluerede positivt. 
Ikke desto mindre var ulempen ved det simple design, at studerende i og med at de kun mødes 
én gang og generelt er nysgerrige på hinanden, hurtigt fortaber sig i meget generel udveksling af 
synspunkter og perspektiver på lande og fag. Det er derfor svært – når der ikke er afsat mere tid 
til at lære hinanden at kende - at fastholde et kontinuerligt (planlagt) fagligt fokus. Af samme 
årsag kunne underviserne godt have ønske sig at de studerende kom lidt længere i deres faglige 
diskussioner. Derfor blev efterbearbejdningen af COIL-projektet også vigtig mhp. at opnå fuldt 
udbytte. I denne efterbearbejdning, der fandt sted udelukkende iblandt de danske studerende, 
var der tid til yderligere at reflektere over forskelle og ligheder i tilgange til kreativitet og 
indsigter herigennem - fx det faktum, at danske pædagoger i de viste videoer tydeligvis trækker 
sig tidligt i børns kreative og æstetiske læreprocesser, hvorimod hollandske pædagoger antager 
en meget mere voksenstyret tilgang, hvilket afstedkommer nogle meget vigtige diskussioner af, 
hvilken rolle pædagoger egentligt skal have i forhold til at igangsætte aktiviteter. De to 
undervisere planlægger at gentage forløbet og inddrage deres erfaringer. Derfor er tanken dels 
at afsætte mere indledende dialogtid dels at spidse spørgsmålene mere til og forpligte de 
studerende mere på komparative perspektiver. En erkendelse er således at faglige diskussioner 
kræver en tydelig stilladsering.  
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Social innovation på tværs af Holland og Danmark 
I COIL-projektet ”social innovation på tværs af Holland og Danmark” mødtes 
pædagogstuderende på valgfaget ”socialt entreprenørskab og innovation” fra KP med 
socialrådgiverstuderende på valgfaget ”The power of imagination” fra Holland. I dette COIL-
projekt valgte underviserne, ligesom tilfældet var med underviserne på projektet omkring 
kreativitet og figurteater, at afprøve et helt simpelt design bestående af individuel forberedelse, 
½ dags COIL videomøde og efterbearbejdning lokalt. Tanken var at inddrage allerede 
eksisterende arbejde på forløbet og gøre det til genstand for international udveksling. 
Studerende fra begge lande havde således på deres respektive forløb arbejdet med 
innovationsprojekter i relation til praksis og formålet var herefter i COIL-projektet at udveksle, 
perspektivere og diskutere disse projekter på tværs af lande.  
 
I forlængelse heraf bestod forberedelsen af COIL-projektet i, at de studerende udarbejdede 
engelske præsentationer af deres innovationsprojekter. På selve dagen for videomødet, blev de 
studerende, efter en indledning, delt op i grupper, der mødtes i Breakout Rooms for at 
præsentere deres projekt, herunder forklare deres interesse i og udbytte af projektet. 
Efterfølgende modtog de feedback. Projekterne blev præsenteret 2 gange i 2 runder med 
mulighed for feedback fra forskellige grupper af studerende. Denne ambition krævede ekstra 
planlægning fra underviserne i relation til den rette sammensætning af studerende, og som med 
alle andre feedback-øvelser mellem studerende viste evalueringen, at grupper, som havde 
gennembearbejdede projekter at fremvise både modtog den mest interessante feedback og 
bidrog mest. Hver præsentationsrunde var afbrudt af en midtvejsevaluering, hvor der blev 
reflekteret over, hvordan de studerende blev inspireret af de forskellige innovationsprojekter 
som de hørte om. I hvert Breakout Room var der desuden en underviser til stede for at 
understøtte processen. Af både undervisere og studerende blev forløbet evalueret som vellykket 
og udbytterigt – om end ”short but sweet” som et par stykker formulerede det.   
 
De to KP-undervisere, der var en del af projektet, vil gerne gentage forløbet, og gerne sammen 
med den internationale partner de har samarbejdet med, idet de forventer at dette vil lette 
forberedelsen betragteligt. De understreger dog også, at skemalogistik bliver afgørende for, 
hvorvidt dette vil lykkes, idet det at finde to forløb som har den samme tematik (fx social 
innovation) på samme tid i praksis er ensbetydende med et meget lille vindue for placering af 
dette møde.  
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Cirkus – et rum for deling af kropskultur og leg  
 
COIL-projektet ”Cirkus – et rum for deling af kropskultur og leg” involverede 
pædagogstuderende på 1. semester fra KP på deres GK1 forløb i samarbejde med 
pædagogstuderende på 5. semester fra OsloMet. COIL-projektet tematiserede cirkus og 
integrationen af bevægelsesaktiviteterne leg, kamp og dans som elementer af cirkus. COIL-
projektet var organiseret som en temaperiode, der strakte sig over 1-2 uger. Temaperioden 
bestod af 2 synkrone videomøder fordelt over 2 undervisningsgange og et asynkront 
projektarbejde i relation til cirkustematikken. Endeligt blev der fulgt op på forløbet lokalt på de 
respektive danske og norske hold.  
 
Temaugen blev indledt med en forelæsningsdag, hvor den norske underviser holdt oplæg om 
cirkuspædagogik og den danske underviser holdt oplæg om, hvordan leg, kamp og dans kan 
indgå i cirkus. Det oplevedes i den henseende som et særligt aktiv, at de to undervisere hver især 
repræsenterede fagligheder som de studerende ellers ikke på samme måde ville have mødt på 
deres uddannelser. Efterfølgende blev de studerende introduceret til de næste dages 
gruppearbejde, der skulle foregå i nationale grupper. Her skulle studerende frembringe ideer til 
cirkusnumre, og efterfølgende lave en video, hvor de udførte cirkusnumret. Alle grupper skulle 
aflevere deres video på en fælles platform, således at videoerne – i forbindelse med det næste 
synkrone videomøde – blev sat sammen til én lang cirkusforestilling. På det fælles videomøde 
var alle danske og norske studerende derfor i fællesskab vidne til deres nu fælles 
cirkusforestilling. Efterfølgende blev de studerende inddelt i internationale studiegrupper i 
Breakout Rooms for at reflektere over cirkusnumrene, og deres anvendelse som pædagogisk 
praksis, herunder de forskellige valg i produktion og udførelse som de studerende havde taget i 
forbindelse med deres produktion af cirkusnumre. Både danske og norske studerende blev bedt 
om – efter forløbet at aflevere skriftlige refleksioner over forløbets udbytte.  
 
Forløbet blev yderst positivt evalueret af både undervisere og studerende. Dertil understregede 
underviserne, at det didaktiske design dels var forholdsvist let at integrere på et eksisterende 
forløb, blandt andet set i forhold til den simple model, hvor man fastholdt danske grupper i 
produktionsfasen. Dels at forløbets design udgjorde et godt eksempel på en meningsfuld måde 
at udveksle praksis- eller øvelsesorienterede dele af pædagoguddannelsen på i forbindelse med 
et COIL-projekt, jf. anvendelsen af videoproduktioner som et redskab til at mediere øvelser og 
praksis imellem studerende. Endeligt – som det også er nævnt i den generelle evaluering – blev 
det på dette forløb tydeligt, at der ikke er noget til hinder for at implementere COIL allerede på 
pædagoguddannelsens 1. semester. I relation hertil var den danske undervisers erfaring 
tværtimod, at de studerendes deltagelse i COIL-projektet bidrog til et særligt metalæringsniveau 
i og med, at de studerendes deltagelse satte ualmindeligt store krav til dem omkring præcision 
og ansvarlighed i opgaveudførelse, fx set i forhold til aflevering af produktioner – krav som 
syntes lettere at efterleve pga. den internationale partners tilstedeværelse i projektet som 
modtager. De studerende blev i den henseende socialiseret ind i fx en videregående uddannelses 
afleveringskrav på en meget fin måde, som desuden, ifølge underviseren, nogle gange savnes når 
man kommer længere hen i uddannelsen.   
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Kultur og pædagogik i danske og hollandske 
dagtilbudsinstitutioner 
I forbindelse med en international uge afholdt hos Hogeschool van Amsterdam deltog et hold 
KP merit net-studerende på pædagoguddannelsen i et COIL-projekt med pædagogstuderende 
fra Holland. COIL- projektet, der udfoldede sig som et synkront videomøde og en asynkron 
efterrefleksion samt en evaluerende lokal opfølgning, havde til formål at få øje på og diskutere 
forskelle og ligheder i kultur og pædagogik i danske og hollandske dagtilbudsinstitutioner. Et 
centralt læringsmål for de danske meritstuderendes deltagelse i COIL-projektet var at øve sig i, 
hvordan man kan argumentere fagligt for den praksis, som udøves i en dansk kontekst.  
 
Som forberedelse til videomødet skulle de studerende reflektere over faglige argumentationer 
for udvalgte dele af pædagogisk praksis indenfor dagtilbudsområdet. Derefter mødtes de 
studerende online for at diskutere udvalgte dele af pædagogisk praksis i dagtilbud i 
internationalt sammensatte gruppe. I afviklingen af videomødet, som foregik over Zoom, opstod 
der en udfordring, idet underviserne mistede ’værtsrollen’ og dermed deres mulighed for at 
placere studerende i Breakout Rooms. Det blev aldrig afklaret hvorfor det skete. I situationen, 
blev det løst lavteknisk ved lynhurtigt at lave nye møder, men det stressede naturligvis 
underviserne. De studerende virkede dog langt mindre berørte og gruppearbejdet forløb også 
efterfølgende som planlagt. I grupperne blev der således diskuteret som planlagt, og 
efterfølgende havde de studerende fået til opgave at indføre pointer fra deres diskussioner, 
herunder forskelle og ligheder på en fælles padlet.  
 
Et par dage senere var der på både det danske og det hollandske hold sat tid af til, at de 
studerende selv kunne tilgå førnævnte padlet – og fortsætte en asynkron efterrefleksion hver for 
sig. Det resulterede i, at der i løbet af dagen blev nedskrevet en lang række 
evalueringsperspektiver, som voksede i takt med, at studerende fra Holland og Danmark bidrog. 
Der foregik således en fortsat bearbejdning og refleksion af det, der blev diskuteret synkront på 
videomødet nogle dage forinden både via udveksling af ord og billeder. Som opsamling på 
COIL-projektet blev der på hvert hold lokalt evalueret, og her blev der også taget afsæt i 
padlet’ens indhold, hvilket styrkede den evaluerende diskussion.  
 
Dette COIL-projekt blev realiseret som en del af et allerede planlagt forløb og projekt i Holland. 
Derfor var flere elementer på forhånd definerede, hvilket i udgangspunktet gav projektet en 
noget ufleksibel struktur, både hvad angår logistik omkring datoer, og indhold. Dog viser 
evalueringen, at det er muligt at matche to institutioners forskellige forløb, så det knytter 
meningsfuldt an til det danske forløb og læringsmål. Evalueringen viser således, at det faglige 
mål om at øve sig i, hvordan man kan argumentere fagligt for den praksis der udøves i en dansk 
kontekst, blev opfyldt. COIL-projektet viste sig m.a.o. at være en meget fin øvebane for de 
meritstuderendes evne til at argumentere fagligt for den praksis som udøves i en dansk 
kontekst. Som en del af de danske studerendes kursusevaluering kunne de studerende vælge 
imellem 3 forskellige portefolio-opgaver mhp. at reflektere over egen læring, og her valgte 
hovedparten at skrive om deres deltagelse i det internationale COIL- projekt, hvilket desuden 
vidner om en oplevelse af et særligt læringsudbytte. Dette bekræftes også i evalueringerne, hvor 
de studerende lægger vægt på betydningen af at have fået indsigt i et andet perspektiv på 
dagtilbud.  
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Pædagogiske læreplaner i 4 nordiske lande  
Det er usædvanligt at mere end to lande laver et COIL-projekt sammen grundet logistik- og 
planlægningsudfordringer. I COIL-projektet ”Pædagogiske læreplaner i 4 nordiske lande” 
realiserede man ikke desto mindre et projekt på tværs af 4 videregående 
uddannelsesinstitutioner fra hhv. Finland, Högskolan Novia i Turku, Norge, Universitetet i 
arktisk Tromsø, Sverige, Högskolan i Dalarna og pædagoguddannelsen på KP fra SK1 
specialiseringen i dagtilbud. Når man endte med et sådant udvidet design, var årsagen, at de 4 
partnere i forvejen samarbejdede igennem det nordiske netværk ”Det ressourcestærke barn” og 
her fik ideen til et fælles COIL-projekt. Netværket ønskede at lave et projekt med fokus på, 
hvordan læreplaner understøtter det ressourcestærke barn. COIL-projektet blev derfor planlagt 
som et gruppearbejde, hvor studerende fra hvert land fik til opgave at præsentere dele af deres 
nationale læreplan for studerende fra de øvrige lande.  
 
Som forberedelse til COIL-projektet skulle de studerende udarbejde en præsentation af den 
nationale læreplan med særligt fokus på emnerne leg og inklusion. Derudover blev alle 
studerende bedt om også at orientere sig i de øvrige landes læreplaner. I den forbindelse 
benyttede netværket sig af en open source-læreplansressource (læreplansressource 
((https://ksv659.wixsite.com/nordplus?fbclid=IwAR1es4LP9kdS_KAsXzrm_gsx3LnJoxQnetYf
3RBZbDz66qSRbgeEVYpArtQ), som ligger frit tilgængeligt og netop kan tjene som et 
interessant afsæt for analyser og komparation. Efter forberedelse mødtes de studerende til ½ 
dags fælles videomøde, hvor de præsenterede deres oplæg i grupper i Breakout Rooms. Efter 
disse præsentationer skulle de internationalt sammensatte grupper selvstændigt arbejde videre 
med to spørgsmål; hhv. ”hvilke forskelle og ligheder finder I på leg og inklusion i de fire landes 
læreplaner”, dels spørgsmålet, ”Hvad har især undret jer/ overrasket jer i de andres landes 
læreplaner”.  Afslutningsvist blev der samlet op og denne diskussion kom nødvendigvis til at 
omhandle meget mere end blot læreplaner grundet de studerendes generelle nysgerrighed på 
hinandens lande og pædagogiske praksis. En efterevaluering var således også, at det meget korte 
design med fordel kunne have fortjent et ekstra nedslag som gav mulighed for en lidt bredere 
drøftelse og komparation.   
 
Der deltog ca. 100 studerende i dette COIL-projekt, som blev positivt evalueret af både 
undervisere og studerende. Ved fysisk fremmøde havde 100 studerende været et overvældende 
antal. Evalueringen viser dog, at et stort antal studerende er noget lettere at håndtere online. 
Rent faktisk var undervisernes konklusion, at det egentligt var ligegyldigt, om der var fx 30 eller 
100 studerende, som deltog i et COIL-projektet. Det online format gjorde det håndterbart både 
at skalere op og ned.  
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Intercultural movement: Play/games, challenge/fight, and dance  
Dette COIL-projekt mellem ghanesiske 3. semesters studerende fra faget dans og 5. semesters 
pædagogstuderende fra bevægelsesfaget på KP havde til formål at udveksle og reflektere over 
kulturelle tilgange til bevægelse.  
 
COIL-projektet forløb over ca. 1 uge. Under overskriften playing, fighting and dancing, 
arbejdede studerende først asynkront i nationale grupper med at producere og videofilme 
eksempler på typiske bevægelsesaktiviteter indenfor deres respektive nationale kontekster. 
Efterfølgende blev de studerendes videoproduktioner udvekslet med en international gruppe, og 
hver gruppe havde herefter til opgave at indstudere den anden gruppes bevægelsesaktivitet. 
Endeligt mødtes de studerende synkront for at vise hinanden, hvad de havde lært. De danske 
studerende fremviste således de ghanesiske studerende, hvordan de vha. de ghanesiske 
studerendes videoinstruktioner havde lært den tilsendte bevægelsesaktivitet og vice versa.  
 
Ambitionen med dette COIL-projekt var at skabe et virtuelt læringsrum, som gav de studerende 
mulighed for at engagere sig på tværs af grænser i dialogisk læring og praksis.  Evalueringerne 
var – ifølge både underviserne og de studerende – yderst positive. For det første viser 
evalueringen, at et design, som inddrager videoproduktioner, muliggør etableringen af et 
internationalt virtuelt øvelsesrum. Det er således rent faktisk muligt at øve sig i en praksis på 
tværs af grænser og på måder, som skaber grobund for både ny praksis og refleksioner over egne 
kulturelt etablerede tilgange til praksis. Eksempelvis blev det tydeligt i fremvisningen af de 
studerendes udvekslede øvelser, at der er stor forskel på, hvordan hhv. danske og ghanesiske 
studerende kropsligt fremviser en bestemt bevægelsesaktivitet. Denne indsigt viste sig både 
asynkront i de tilsendte videoer, men i høj grad også synkront i videomødet, hvor studerende 
skulle lave hinandens øvelser – men med kroppe som er forankrede/formede af en bestemt 
kontekst. COIL-projektet muliggjorde i den henseende en særlig bevidsthed om 
bevægelsesmæssige og kropslige udtryksformer.    
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TIL INSPIRATION 
De 8 COIL-projekter har eksperimenteret med forskellige design af COIL læringsrum. Til 
inspiration, er der nedenfor oplistet eksempler på didaktiske løsninger, som har understøttet 
etableringen af det digitale og internationale læringsrum:  
 

 Perspektivering af studerendes produktioner/projekter: På mange ordinære forløb 
arbejder studerende med at udvikle produktioner/projekter. Disse kan med fordel (som gjort 
med innovationsproduktionerne s. 18 og figurteaterproduktionerne s. 17) inddrages i en COIL 
mhp. international perspektivering og styrkelse af forståelsen af den kontekst, hvor 
produktionerne/projekterne er udviklet i, og de vilkår som her er til stede.   

 
 Brug af internationale databaser: Et internationalt samarbejde mellem studerende kan 
med fordel tage afsæt i internationale databaser, som samler data fra de deltagende lande. 
Eksempelvis er Nordplus databasen, der samler pædagogiske læreplaner oplagt at benytte i 
fremtidige COIL-projekter: 
(https://ksv659.wixsite.com/nordplus?fbclid=IwAR1es4LP9kdS_KAsXzrm_gsx3LnJoxQnet
Yf3RBZbDz66qSRbgeEVYpArtQ) 

 
 Gør padlet til et udstillingsrum for studiegruppers produktioner: Padlet kan tilgås 
af studerende på tværs af grænser via et link (jf. https://kp.padlet.org/auth/login) og kan 
derfor med fordel anvendes som en fælles opslagstavle. En padlet kan organiseres, så der fx 
findes ét spor, hvor der kan lægges billedmateriale og ét spor til det skrevne ord, hvorved et 
særligt dynamisk rum kan opstå.  

 
Fælles evaluering via padlet: Det kan også være en god ide at anvende padlet som en 
fælles evalueringsplatform, ligesom det blev gjort i projektet ”kultur og pædagogik i danske og 
hollandske dagtilbud s. 20. Her fik de studerende adgang til en fælles padlet og blev bedt om i 
løbet af en bestemt dag at efterreflektere og afslutte COIL med en fælles evaluering.  
 
COIL som portefolio opgave: Det er en fordel at indtænke COIL i et forløbs prøveformer. 
Eksempelvis kan det være en ide at gøre COIL til en mulig portefolio opgave mhp. at 
studerende reflekterer over læringsudbytte og forskellige metalæringsperspektiver, jf. 
projektet omkring kultur og pædagogik, hvor portefolio opgavens fokus lå på, studerendes 
refleksion over deres evne til fagligt at argumentere for egen pædagogisk praksis.  

 
 Introduktion til COIL: Det kan være en rigtig god ide at informere studerende om COIL 
som undervisningsform. Se eksempel i bilag 4 side 29 

 

 Spark video: Forud for COIL om digital udsathed (s. 16) lagde den danske underviser en 
’spark’ video på youtube, der skulle understøtte de studerendes deltagelse: 
https://www.youtube.com/watch?v=I2qDwfzfZwY 

https://ksv659.wixsite.com/nordplus?fbclid=IwAR1es4LP9kdS_KAsXzrm_gsx3LnJoxQnetYf3RBZbDz66qSRbgeEVYpArtQ
https://ksv659.wixsite.com/nordplus?fbclid=IwAR1es4LP9kdS_KAsXzrm_gsx3LnJoxQnetYf3RBZbDz66qSRbgeEVYpArtQ
https://kp.padlet.org/auth/login
https://www.youtube.com/watch?v=I2qDwfzfZwY
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 Videoproduktion og udveksling af øvelser: Som et led i samarbejdet skulle studerende 
producere små instruktionsvideoer til hinanden, der satte fokus på bevægelsesøvelser. 
Evalueringen viser, at videoproduktioner med fordel kan produceres og udveksles som en vej 
til etablering af et internationalt pædagogisk praksis- og øvelsesrum.  

 

 Metaoplæg om udbytte af international faglig udveksling: Evalueringen viser, at det 
kan styrke rammesætningen af en COIL at tydeliggøre de særlige læringsmuligheder som 
ligger i at indgå i dialog, refleksion og samarbejde med internationale studerende set i forhold 
til perspektivering og udsyn.  

 
 Brug af komparativt billedmateriale: Evalueringen viser, at det understøtter refleksion 
og diskussion at fremvise billeder, som repræsenterer forskellige pædagogiske miljøer, fx 
billeder af hvor/hvordan børn sover i dagtilbud, billeder af legepladser, billeder af, hvordan 
stuer er indrettet etc. som det fx blev gjort i projektet omkring dagtilbud på tværs af Holland 
og Danmark (s. 15). Det samme gør sig gældende når undervisning understøttes af videoer, 
der tydeliggør tilgange til forskellige landes pædagogiske praksis m.v. (som anvendt i 
projektet omkring figurteater s. 17).  

 

 Et stort antal studerende er ingen hindring: Evalueringen viser, at videoplatforme, 
som muliggør Breakout Rooms (fx Zoom) kan håndtere selv store grupper af studerende, da 
disse kan indplaceres i et uendeligt antal ’grupperum’ for at arbejde selvstændigt med 
spørgsmål. I den henseende er antal ikke en udfordring ifm. COIL. 
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BILAG  

BILAG 1 – UDDRAG FRA DIDAKTISK DESIGNMODEL 
   
1. Antal partnere  En partner  Flere partnere  

 
2. Hvilke forløb er involveret  
 

Hvilket forløb? Studerende? Semester? Undervisning/praktik?  

3. Antal interaktioner  
 

En interaktion Flere interaktioner 

4. Antal deltagere  
 

Få; fx en studiegruppe Mange; fx et hold eller flere hold 
 

5. Type 
 

Digitalt Blended (digitalt + fysisk møde)  

6. Brug af platform/værktøjer 
 

Et (fx zoom) Mange (fx zoom + padlet)  

7. Placering af deltagere  
 

Uafhængig  Afhængig (fx i undervisningslokale) 

8. Kommunikationsform 
 

Synkron Asynkron 

9. Bedømmelse/vurdering Formativ (at støtte læring) Summativ (at opsummere det lærte) 
   

BILAG 2 – EKSEMPEL PÅ CASE  
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BILAG 3 – EKSEMPEL PÅ FORLØBSBESKRIVELSE  
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BILAG 4 – EKSEMPEL PÅ INTRODUKTION TIL COIL  

 
 

 
 



 

 

Side 30 af 31 

 

 
 

 
 



 

 

Side 31 af 31 

 

 
 
 


	om pilotprojektet
	Baggrund og formål
	COIL pilotprojektets mål og metode

	evalueringens kvantitative mål om udbredelse
	generelle erfaringer
	Et udbytterigt men også lidt uforudsigeligt læringsrum
	Et utraditionelt, engagerende lærings- og metalæringsrum
	Logistik og fleksibilitet er afgørende, men COIL kan integreres på alle forløb og hos alle studerende
	En tidskrævende metode, men tid kan vindes ved gentagelse
	COIL – en genvej til øget digitalisering- og internationalisering

	COIL pilotprojekterne
	Dagtilbud på tværs af Holland og Danmark
	Temauge om digital udsathed hos unge i Grønland og Danmark
	Kreativitet og figurteater på tværs af Danmark og Holland
	Social innovation på tværs af Holland og Danmark
	Cirkus – et rum for deling af kropskultur og leg
	Kultur og pædagogik i danske og hollandske dagtilbudsinstitutioner
	Pædagogiske læreplaner i 4 nordiske lande
	Intercultural movement: Play/games, challenge/fight, and dance

	til inspiration
	Litteratur
	Bilag
	BILAG 1 – UDDRAG FRA DIDAKTISK DESIGNMODEL
	BILAG 2 – EKSEMPEL PÅ CASE
	BILAG 3 – EKSEMPEL PÅ FORLØBSBESKRIVELSE
	BILAG 4 – EKSEMPEL PÅ INTRODUKTION TIL COIL


