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Niels Jakob Pasgaard
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Netbaserede
uddannelser ved VIA
•
•

Forskellige design
Blended learning

Uddannelser:
• Administrationsbachelor
• Lærer
• Pædagog
• Socialrådgiver
• Sygeplejerske
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Forskningsspørgsmål

Socialt engagement defineres som de
studerendes tilknytning til deres
studiegrupper og deres samarbejde med
undervisere, medstuderede og andre
medarbejdere

Hvordan påvirker det didaktiske design de studerendes sociale og faglige engagement i
og forbindelse til deres uddannelse?

Fagligt engagement defineres som de studerendes
arbejde med det faglige indhold og deres
anvendelse af dette i deres fremtidige
professionspraksis

Mål
At diskutere, hvordan det didaktiske design påvirker de studerendes sociale og faglige engagement
Vores metode til dataindsamling er designet til at undersøge forskningsspørgsmålet fra studerendes
synsvinkel.
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Engagement

Udbytte

Faktorer, der kan
påvirke studerendes
læringsudbytte
- Organisering og
præsentation af
indhold
-Læringsaktiviteter
og vurdering
- Interaktion med
andre deltagere
eller undervisere
- Brug af teknologi

- Karakterer
- Kritisk tænkning
- Evnen til at
anvende viden
- Selvværd
- Tilfredshed
- Vedholdenhed

• Illleris, 2007
• Xu & Jaggers, 2013
• Hampton & Pearce, 2016

Metode
Indsamling og analyse af empiri
• 1. trin: Optagelse af samarbejde i studiegruppe
• 2. trin: Analyse af optagelser
• 3. trin semi-strukturerede interviews med studiegrupper
• 4. trin: Analyse af interview og kategorisering
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Metode


Hver af de 6 FGI blev
kategoriseret af to medlemmer
fra forskergruppe



Udsagn, der relaterede til et
tema blev kategoriseret og
samlet



Alle udsagn fra et tema blev
efterfølgende kondenseret til en
sammenhængende tekst

Kvale & Brinkman, 2009

Blah

Blah

Blah

Theme A

Theme B

Theme C

Metode
•

Analysen blev gennemført af projektgruppen, der fordelte optagelserne af FGI mellem sig.
Herefter mødtes hele gruppen for at identificere temaer på tværs af alle interview.
(Thematic Analysis, Braun & Clarke 2006)

Identifikation af temaer i fokusgruppeinterview med de studerende

•

Socialt engagement

•

Fagligt engagement

•

Vejledning og feedback

•

Faktorer, der påvirker risikoen for frafald

•

Kvaliteten af netbaseret uddannelse
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Metode –videoanalyse i IRIS Connect
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Resultater–socialt engagement
Primært socialt
engagement i
studiegrupper

En fordel for socialt
engagement hvis
studerende i grupperne
ligner hinanden

Sociale relationer kan
opbygges via online møder
(og distancen kan endog
vise sig at være en fordel)

Ældre studerende
med familie:
Rart med kun
begrænsede sociale
”forpligtigelser” som
online studerende

Samarbejde
om studiets
indhold
udmønter sig i
socialt
engagement

Det blev nævnt at
man godt kunne
føle sig lidt ensom
og isoleret

Socialt engagement i
fare hvis et eller flere
gruppemedlemmer
ikke bidrager

Mindre socialt
engagement med
andre studerende på
holdet (svært når man
ikke mødes så ofte…)

Nogle studerende kender
ikke deres lærere særlig
godt – pga. begrænset
9
kontakt

Resultater – fagligt engagement
Større når
arbejdsopgaver
var vigtige i
forhold til
karakterer og
eksamener (for
de fleste
studerende)

Blev større når medlemmerne
af studiegruppen bidrog som
aftalt, samt med en højere
alder og erfaring hos
studiegruppemedlemmerne

Blev større når der var variation i
arbejdsopgavernes karakter, og når
lærerne var engagerede og viste
forståelse for udfordringerne i at
være online studerende
Steg ved udsigten til
et bedre job, højere
løn, forbedrede
karrieremuligheder

Større når emnernes
indhold blev anset
for at kunne
overføres til
professionel praksis

Fik drivkraft vha. interesse i
arbejdsopgaverne,
medbestemmelse, intellektuelle
udfordringer og personlige
ambitioner

Blev udfordret når
medlemmerne i
studiegruppen havde
ambitioner på
forskelligt niveau

Aftog når lærerne
blev anset for ikke at
være tilstrækkeligt
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Resultater– vejledning og feedback
De studerende
manglede indsigt i
deres videns- og
forståelsesniveauer

Efterspørgsel af
individuel feedback
(ikke bare til gruppen
eller holdet) og
formativ feedback

Alle lærere mestrede ikke at give online
feedback – og der var store variationer i
omfanget af den vejledning som
lærerne tilbød

Efterspørgsel af mere
feedback og bedre feedback
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Resultater – fastholdelse
Positiv påvirkning når
studiegruppens medlemmer var
i lignende livsverdener, så de
forstod hinandens situation og
udfordringer

Positiv påvirkning via
engagerede undervisere

Positiv påvirkning ved at
være i en understøttende
studiegruppe med en
positiv holdning til
kooperation

Negativ påvirkning
hvis de studerende fik
indtryk af at de blev
behandlet som
campusstuderende
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Resultater –
kvalitet i netbaserede uddannelse
Tilfredshed
med
fleksibilitet
(selvom
strukturen
undertiden var
utilstrækkelig)

Fleksibilitet
udfordres når
online studerende
behandles som
campusstuderende

Kompetente, entusiastiske og
engagerede underviser spiller
en vigtig rolle for hvad der ses
som kvalitet.
Ikke alle undervisere kunne leve
op til dette ...

Overraskelse over
utilstrækkelig kontrol med
studerendes aktivitet (fx
mht. at stå som
bidragsyder uden at have
bidraget til et produkt)

Kvaliteten ikke
altid så god
som forventet…
utilstrækkelig
information,
vejledning og
feedback

Lyt til os, og vores
forespørgsler – og giv
os hjælp til at studere
online, fx vha. en
manual
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Opsummering
Socialt engagement

Fagligt engagement

•

Indre motivation
• Det er vigtigt for de studerende
at arbejde med hvad der er
interessant for dem personligt
og fagligt
• Det motiverer dem at arbejde
med selvvalgte emner og
partnere i praksisområderne
Ydre motivation
• Karakterer og feedback fra
underviserne
• Bedre løn og interessant job

•
•
•

Socialt engagement er især til
stede i studiegrupper hvor de
studerende kan opildne og
fastholde hinanden
Når der er interaktion med
underviserne
Socialt og fagligt engagement
synes at være gensidigt
afhængige af hinanden
Et større engagement hos de
studerende vil sandsynligvis
resultere i et højere
læringsudbytte

Opsummering
Vejledning and feedback

Fastholdelse



De studerende mangler indsigt i deres 
professionelle forståelsesniveauer.



De foretrækker mere individuel
feedback (fx karakterer og
kommentarer), der kan udvikle deres
professionelle færdigheder og viden



Kvalitet, inkl. struktur vs. fleksibilitet





Klar struktur ser ud til at være en
forudsætning for at drage fordel
af fleksibiliteten i online
uddannelse



Relationer til andre studerende
og til underviserne er af stor
betydning for at undgå frafald.
Lærernes engagement i deres
fag tilskrives stor betydning.
Det er vigtigt at alle studerende i
en online gruppe bidrager
positivt til samarbejdet.
De skal have nogenlunde
sammenlignelige‘livsverdener,’
så de kan forstå hinandens
udfordringer og finde en balance
mellem deres arbejds- og
fritidsliv.
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Hvordan bruges resultaterne?

Kun data fra seks grupper
Kun velfungerende
grupper meldte sig til
interviewene.

Socialt engagement:
Tilrettelæg i højere grad online læring omkring aktiviteter der finder sted i
studiegrupperne.
Fagligt engagement:
Fagligt indhold i studiet skal kædes mere sammen med de studerendes fremtidige
professionelle praksis.
Gør i højere grad brug af de studerendes praktikerfaringer.
Karakterer og feedback kan både være motiverende og afskrækkende elementer.
Vejledning og feedback:
Tilgodese de studerendes behov 
Fastholdelse:
Studiegrupper kunne sammensættes på baggrund af ’livsverdener’ vha. at bruge
surveys, padlets, etc.
Uddannelserne må vedkende sig de specielle betingelser, der gælder for online
studerende ved at opridse klare forventninger, klare budskaber i forhold til hvornår
undervisning finder sted, og angive deadlines for opgavers aflevering; semesterplan til
rådighed i god tid i forvejen, etc.
Struktur, fleksibilitet og kvalitet:
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Tilbyd ‘guides’ som beskriver, hvordan online uddannelse kan tilrettelægges af de
studerende selv, og også henover længere studieforløb.
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Interview Questions
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