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Indledning
Denne rapport er en afdækning af erfaringer, som undervisere og studerende ved
pædagoguddannelsen på University College Sjælland (afdelingerne i Roskilde og
Slagelse) gjorde sig omkring et forløb på uddannelsen, som blev udbudt i tre
formater: blended undervisning, synkron, online undervisning og som en mooc (se
mere i kapitel 1 om de tre formater).
Fotoet på forsiden er taget af Rikke Aarestrup Bichel under en work-shop, hvor Lego
indgik som en materialitet til at forklare sociale fænomener – her et design kaldet
”FlexPæd” (se Christiansen et al. 2014), hvor studerende kan vælge mellem
forskellige undervisningsformater undervejs i deres uddannelsesforløb. De tre Legostuderende foretager en række valg af studiemoduler, der er budt ud i forskellige
formater, men ender alle sammen med en afsluttende eksamen og ”pokalen” et bevis
på at de efter endt uddannelsesforløb er professionsbachelorer som pædagog.
En af de videre perspektiver med disse indledende erfaringer med at undervise i
forskellige formater, som er beskrevet i denne rapport, kunne være et design, som
endnu er spekulativt, men som kommer tydeligt frem i fotoet; at den studerendes
læringsvej gennem uddannelsen kan foregå på mange forskellige måder. Undervejs
dokumenter den studerende erhvervede kompetencer – her visualiseret ved at kunne
gå fra en klods til den næste og når et vis antal moduler er gennemført (i forskellige
formater alt afhængig af den studerende behov og muligheder) er uddannelsen
gennemført. Så langt nåede dette projekt ikke (og det var heller ikke intentionen),
men der er taget hul på arbejdet med at vinde viden om, hvad der sker, når
undervisning transformeres fra at være forløb, der foregår foran en klasse til
blendede forløb, hvor arbejde foregår asynkront online (dette er der i forvejen meget
solide erfaringer med i pædagoguddannelsen), forløb som foregår i en mooc og et
forløb, hvor der er koblet studerende synkront, online på den almindelige
undervisning.

Baggrund og kontekstualisering
Forskningsprojektet LUG (Læring uden grænser) er et innovationsprojekt med
deltagelse af University College Sjælland og RUC samt virksomheder,
brugerorganisationer og borgere i Region Sjælland. Projektet har forsket i, udviklet
og formidlet ny viden om, hvordan synkrone læringsmiljøer inden for fire forskellige
teknologi- og kompetencefelter kan anvendes til gavn for uddannelsesinstitutioner,
myndigheder og borgere i Regionen. Formålet har været udvikling og formidling af ny
viden om, hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og
institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring i Region Sjælland.
Projektet har overordnet bestået af fire delprojekter, hvoraf denne rapport om fire
formater har været en del af delprojekt B. Delprojekt A og B har undervejs arbejdet
sammen, idet der har været overlappende faglige interesseområder. Særligt det
forløb, der beskrives i denne rapport har arbejdet sammen med folk fra Delprojekt A.
Der har ikke her været et samarbejde med delprojekt C og D undervejs i
projektperioden. De to delprojekter A og B havde følgende ordlyd knyttet til sig:
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Delprojekt A har forsket i og udviklet en regionalt orienteret MOOC, som udbyder
gratis efter- og videreuddannelse målrettet medarbejdere ansat i virksomheder med
fokus på velfærdsydelser i Regionen.
Delprojekt B har udviklet viden om, hvordan synkrone læringsmiljøer inden for
forskellige teknologi- og kompetencefelter kan anvendes til gavn for
uddannelsesinstitutioner, myndigheder og borgere i Regionen.
Delprojekt B var yderligere opdelt i fire spor, hvor denne rapport om erfaringer med
undervisning i fire formater har være placeret under spor C. De fire spor var:
a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier
b) Stedfortræderteknologier
c) Synkrone online læringsmiljøer
d) 3D-netbaserede kollaborationsværktøjer
De fire spor blev i projektet ”oversat” til en række cases, hvor milepæle og
leverancekrav fra alle fire spor blev fordelt i forhold til de enkelte cases (dette er
beskrevet udførligt i første delrapport fra Delprojekt B).
Der har i forbindelse med denne rapports case, som i daglig tale fik navnet ”flexpædcasen”det spor, ligget en række milepæle og leverancekrav, som er hentet fra b) og
c), hvoraf nogle har været afviklet i form af work shops og seminarer i samarbejde
med Delprojekt A). Et af leverancekravene er en rapport fra undervisere og forskere.
Denne rapport er resultatet af dette arbejde.
Kort om rapportens forfattere:
Rikke Aarestrup Bichel, Cand.Pæd.Soc, adjunkt ved pædagoguddannelsen, Campus
Roskilde, University College Sjælland
Rene B Christiansen, Phd, lektor ved Educationlab: Forskningsprogram for Teknologi
og Uddannelsesdesign, Afdelingen for Forskning og Udvikling, University College
Sjælland
Anja Michelle Frimand, Cand. Mag, adjunkt ved pædagoguddannelsen, Campus
Roskilde, University College Sjælland
Camilla Glæsner, Cand.Pæd.Psyk, adjunkt ved pædagoguddannelsen, Campus
Slagelse, University College Sjælland.
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Formålet
Målet med denne rapport er at formidle underviseres og pædagogstuderendes
erfaringer med – i et koncentreret forløb på pædagoguddannelsen – undervisning i
tre formater.
Et af de centrale begreber for flexpæd-casen har været telepresence. I bund og
grund handler det om afprøvning af, hvorledes forskellige undervisningsformater
(og/eller læringsrum) tager sig ud, udvikles, og implementeres i praksis (se mere om
begrebet i rapportens kapitel 1). Dette projekt leder ind til et forskningsspørgsmål der
centrerer sig om spørgsmålene:
Hvordan kan man arbejde med forskellige formater (i den pædagogiske
uddannelse)? Hvilke forudsætninger kræves det for deltagelse, af både undervisere
og studerende? De studerendes oplevelser, og særligt - hvad kan de forskellige
formater- herunder formaternes muligheder og begrænsninger? Mere konkret drejer
det sig om formaterne online tilstedeværelsesundervisning, om synkron, online
undervisning og læring samt om en mooc.
Kort om rapportens indhold – en læseguide
Rapportens kapitel 1 indledes, som anført ovenfor, med at præsentere og diskutere
de tre formater, der har været i spil i undervisningen i det forløb, som rapporten
beskriver: blended learning/teaching, synkron, online tilstedeværelse samt mooc.
Kapitel 2 beskriver hvorledes rapportens empiri er fremkommet og hvordan
forfatterne har arbejdet.
Kapitel 3 sætter fokus på didaktik og undervisernes overvejelser over at planlægge
og undervise i tre formater.
Kapitel 4 sætter fokus på de studerendes oplevelser, deres bevæggrunde for at
deltage i et særligt format som lærende på pædagoguddannelsen.
I kapitel 5 har vi samlet en række anbefalinger, som er produktet af arbejdet i kapitel
3 og 4. Dette kapitel kan læses separat, men det anbefales at man som minimum
også orienterer sig i kapitel 3 og 4.
I kapitel 6 præsenterer vi en række bilag, som har været brugt i projektet. Disse kan
tjene som inspiration for andre, der skal arbejde med undervisningsudvikling.

4

Kapitel 1: Undervisning i tre formater
I dette kapitel vil vi forklare mere uddybende, hvad der ligger bag de tre formater
blended learning, online, synkronundervisning og mooc. Undervejs til vi inddrage
relevant forskningslitteratur. Kapitlet indleder vi imidlertid med at diskutere et centralt
begreb, som særligt har knyttet sig til synkron, online undervisning (Christiansen &
Gynther 2013), nemlig begrebet telepresence, som er et begreb, der kan benyttes til
at sætte skarpt på både undervisning og læring i et oplevelsesperspektiv, hvor fokus
rettes mod deltagernes oplevelse af samhørighed og tilstedevær, når undervisningen
– og dermed også læringsmiljøet – medieres i nye kontekster end det traditionelle
undervisningslokale.
Telepresence – is there anybody out there?
Telepresence - og nogle gange forkortet presence - kan defineres som “a
psychological state or subjective perception in which even though part or all of an
individual’s current experience is generated by and/or filtered through human-made
technology, part or all of the individual’s perception fails to accurately acknowledge
the role of the technology in the experience”. Definitionen stammer fra The
International Society of Presence Reseach og definitionen er en af de mest
benyttede, der findes. Vi har i uddannelsessystemet imidlertid brug for at gå tættere
på denne psykologiske tilstand eller subjektive perception, som der tales om. I
undervisning er der nemlig mere på spil end i de fleste dagligdags
kommunikationsinteraktioner (Thronson et al. 2012)
Telepresence er forsøgt oversat - eksempelvis med begrebet fjernvær (Heilesen
2013), men det er ikke slået igennem og det engelske ord er det, som har fundet vej
også i det danske sprog og derfor også det vi vil benytte fremover.
Studerendes oplevelser af telepresence i en undervisningssituation kan understøttes
via to former. Det ene kalder vi for teknisk telepresence og den anden form for
didaktisk telepresence (Christiansen & Gynther 2013). De er begge vigtige og det
ene fokus kan ikke undvære det andet.
Teknisk telepresence omhandler, har fokus på og beskæftiger sig med alt, hvad der
teknisk kan optimere muligheden for at det bedste resultat i en undervisningssituation. Det handler om lys, om gulvtæpper, gardiner, mikrofoner, stole, borde,
computere og akustik. Der er i uddannelsessektoren mange eksempler på at et
lokale, der af en institution skal indrettes til at kunne indeholde undervisning via et
videokonference-system blive indrettet i et allerede benyttet undervisningslokale. Et
fokus på teknisk telepresence vil afsløre at alt i et lokale har betydning for at optimere
eller nedjustere deltagernes oplevelse af telepresence.
Alle elementer i et lokale skal derfor stemmes i forhold til om de medvirker eller
modarbejder deltagernes oplevelse af nærvær. Alting kan have betydning så
anbefalingen vil være at et lokale bygges op fra bunden: Hvilket underlag? Skal der
være tæpper på gulvet? Hvordan med farven på væggene? Lyset? Der er mange
spørgsmål inden man når til det, som de fleste vil betegne som ‘det tekniske’.
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Didaktisk telepresence (nogle gange kaldet social telepresence, men i en
undervisningssammenhæng foretrækker vi didaktisk telepresence for at understrege
det at det foregår i en formel, faglig sammenhæng) handler om, hvordan deltagerne i
lokalet (lærere og elever/undervisere og studerende) kan agere i
undervisningssituationen, således at de elever/studerende, der kobler sig synkront
på undervisningssituationen oplever størst mulig fornemmelse for at deltage aktivt i
situationen. Der er en række faktorer som henholdsvis hæmmer og fremmer
didaktiske telepresence (Christiansen & Gynther 2013). Her skal blot nævnes nogle:
Fremmende faktorer for oplevelse af tilstedeværelse i undervisningssituationen:
 At man som studerende bliver tiltalt direkte
 At man indgår i forpligtende arbejdsfællesskaber med studerende, der er
tilstede i undervisning fysisk (on campus+virtuelle studiegrupper)
 At man kan komme til orde i undervisningen - stille spørgsmål, svare og
kommentere.
Hæmmende faktorer for oplevelse af tilstedeværelse i undervisningssituationen:
 At medstuderende og underviser ikke inkluderer de studerende, der er med
online
 At on campus-studerende og undervisere har separate dialoger kørerende,
som ikke inkluderer de studerende, der er med via nettet
 At småsnakke med grupper af studerende, der er til stede
 At underviser adresserer online-studerende som kollektiver
Didaktisk telepresence skal hvile på optimale løsninger af den tekniske telepresence.
Og underviseren har nok at gøre med at justere sin rolle og undervisningsprofil i
retning af opnåelsen af en didaktisk telepresence for deltagerne at det tekniske
niveau for telepresence skal fungere.
Det kan være ganske frugtbart at skelne mellem de to former. Det er ikke et
undervisningsproblem, når lyden er dårlig eller man ikke kan se noget, fordi solen
skinner: det er en fejl i det tekniske telepresence set-up, som skal - og i langt de
fleste tilfælde også kan - udbedres eller helt løses.
Også i dette projekt har vi oplevet problemer og udfordringer af både teknisk og
didaktisk art. Disse vender vi tilbage til i kapitlerne om studerende og underviseres
erfaringer med de tre formater. De næste afsnit behandler lidt mere dybtgående de
tre formater, som var i spil i forløbet.
Traditionel undervisning anno 2014: Blended learning/blended teaching
Ofte når man taler om ”traditionel undervisning”, så tænker man på en lærer der i en
lektion underviser en klasse i et enkelt fagområde, hvor klassen sidder bænket i
rummet og læreren leder en særlig faglige diskussion om et vedtaget område. Man
kan også benævne denne – lidt karikerede – form for f2f-undervisning eller ”face to
face” undervisning, hvor det karakteristiske ved den er den fysiske tilstedeværelse.
Et sådant undervisningsformat eksisterer dog ikke længere i professionshøjskolerne.
Al undervisning – i hvert fald på University College Sjælland – drager også brug af
lærings- og undervisningsforløb, sparring, vejledning, opgaver mv., der foregår
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asynkront, online. Denne blanding af tilstedeværelse og arbejde på nettet er blevet
benævnt blended learning (Gynther 2005). Didaktisk set er det nok mere korrekt at
kalde det for blended teaching, men det begreb har aldrig slået an. Ret beset handler
det også om, hvorvidt man har et udgangspunkt i didaktikken (teaching) eller i læring
og den studerende (learning). Blended learning kan man definere som en
undervisningsform (eller format), der blender eller mikser forskellige
undervisningsmetoder of forskellige teknologier med tilstedeværelsesundervisning og
net-baserede lærings- og undervisningsforløb.
Det meste undervisning på professionsuddannelserne afvikles som et blended format
og der er i uddannelser som læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og
sygeplejerskeuddannelsen lang erfaring med at udvikle blendede forløb. Også i det
forløb som er på programmet i denne rapport var som udgangspunkt et blended
forløb, så udfordringen bestod i at knytte to andre formater til dette blendede format,
nemlig den synkrone, onlinedeltagelse og læring i mooc.
Synkron, online undervisning og læring
Synkron, online undervisning, betegner en koblingsform, hvor studerende har
muligheden for, at koble sig virtuelt på den del af den blendede undervisning, der
afvikles som tilstedeværelsesundervisningen, mens denne forløber. I denne rapport
refereres både til begreberne synkrone studerende, og til synkron tilstedeværende
studerende i Global Classroom, som det eksempelvis kendes hos VUC Stormstrøm.
I dette projekt benyttedes Google Hangout som de studerendes mulighed for
synkront at koble sig på undervisningen henholdsvis i Slagelse og i Roskilde.
Synkron, online deltagelse kræver at en række forhold skal være til stede – se blandt
andet afsnittet om teknisk og social telepresence, men også undervisere og
studerende får nye roller og der er en række rutiniserede kommunikationer og
aktiviteter, som er kultur i traditionel undervisning, som skal re-designes for at man
opnår et vellykket forløb for alle deltagere. Dette projekt havde kun få studerende,
der frivilligt havde valgt den synkron, online tilkobling til undervisningsrummet og
deres erfaringer er en del af kapitel 4.
For en videre diskussion af, hvad der kræves af undervisere, studerende, ledelse og
fællesfunktioner henvises til Christiansen og Gynther (2013) der peger på, hvilke
fokuspunkter, der er nødvendige, hvis man som organisation vil arbejde med
synkron, online undervisning. For et ledelses- og organisationsperspektiv på nye,
digitale udfordringer for en uddannelsesorganisation, når den vil undervise på nye
måder henvises til Christensen, Christiansen, Gynther, Helms & Schlüntz (2014) og
særligt hjemmesiden www.eskoler.dk, hvor der præsenteret en række værktøjer,
såkaldte tænketeknologier, som kan tages i brug, når en institution ønsker at
undervise og organisere sig på nye måder.
Mooc- massive, open, online course as a means for learning
Mooc er et relativt nyt begreb og der findes endnu ikke meget forskning på området.
Som overskriften indikerer dækker begrebet over ordene massiv, åben, online kursus
eller forløb.
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Det er en form for undervisningsmodel, der er dukket op inden for den sidste
årrække, der overordnet set muliggør undervisning og dygtiggørelse for alle
interesserede på hele kloden (heri ligger det online og åbne). Mooc’en kan i sin
oprindelige forstand forstås som:
Massive: Dvs. at kurset er designet således, at der er mulighed for en nærmest
ubegrænset kapacitet af deltagere. Men massiv kan også forstås som et
designprincip; at mooc’en skal konstruerer på sådan måde at uagtet antal af
deltagere (mange eller få er som udgangspunkt ikke et kriterium for succes eller
fiasko) så vil hensigten og ideen med mooc’en være uantastet.
Open: Der er ingen brugerbetaling på kurset, det er gratis for alle at deltage. På
nogle af de store MOOC-sites er det af og til konstrueret således, at det er gratis at
deltage, men i det tilfælde, at der ønskes vejledning og/eller et
diplom/eksamensbevis, påregnes der en udgift fra udbyderinstitutionens side.
Online: Kurset foregår online og er dermed uafhængig af geografiske
begrænsninger. Det er derfor muligt at deltage, om du sidder i Trondheim eller Sao
Paulo, bare du i besiddelse af en computer med en internetopkobling
Course: Forløbet er et kursusforløb. Materialet bliver frigivet gradvist (det gælder dog
ikke helt for mooc’en i dette projekt) og foregår i nogle henseender som ethvert andet
universitetskursus.
En mooc forstås i denne sammenhæng som et afsluttet forløb, hvori et bestemt
læringsforløb, hvori der som sådan ikke er interaktion med underviser, med mindre
andet er angivet – eller i eksamenssituationer. Det er tilrettelagt således, at der
arbejdes med ressourcer på en særlig måde. Det er på den vis, ikke det der
kendetegner et traditionelt undervisningsforløb, sådan som det fremstå i almen
tilstedeværelsesundervisning. Men mooc'en er et middel til at tilegne sig viden på en
anden og på en særlig måde.
Der findes dog allerede en række forskellige varianter af mooc-skabelonen. I 2013
gjorde englænderen Donald Clark et forsøg på at kategorisere forskelige moocs i en
taksonomi-form. Han fandt frem til hele otte former (Clark 2013). Han påpeger at
taksonomien ikke baserer sig på et institutionelt perspektiv, men på et pædagogisk (i
Danmark ville vi nok sige didaktisk) i forhold til deres funktionalitet i forhold til læring.
De otte han finder frem til er:
1: transferMOOCs
2: madeMOOCs
3: synchMOOCs
4: asynchMOOCs
5: adaptiveMOOCs
6: groupMOOCs
7: connectivistMOOCS
8: miniMOOCSs
8

En transferMOOC simulerer et eksisterende undervisningsforløb (dermed antagelsen
om transfer) fra en kontekst, eksempelvis et klasserum, til en mooc-kontekst. Den
pædagogiske antagelse er her, ifølge Clark, at underviseren kan give et fagligt stof
videre til den lærende. Der findes mange af den slags moocs i verden og ifølge Clark
placerer de meget omtalte Coursera-forløb sig i denne kategori.
En madeMOOC er ifølge Clark mere innovativ, blandt andet i brugen af video og
sætter fokus på underviserkonstruerede ressourcer og deres brug i mooc-arbejdet.
En synchMOOC har et i forvejen aftalt tidspunkt for start, deadlines undervejs ift
opgaver osv. samt en på forhånd kendt slutdato, hvorefter den lukkes ned. UCSJ har
i 2014 gjort sig nogle erfaringer med sådanne moocs både på grunduddannelsen og
efter/videreuddannelsen.
En asynchMOOC har en løsere struktur og har ingen datoer ift løsning af opgaver og
ingen slutdato for, hvornår den lukkes ned. Der er en pædagogisk fordel i at man kan
deltage når man vil (bogstavelig talt!) og arbejde i det tempo man vil.
En adaptiveMOOC har et større fokus på den enkelte lærendes personlige
læringsvej. Undervejs i mooc’en kan den lærende tage forskellige veje alt efter egne
valg eller hvordan man oplever sværhedsgraden af det faglige indhold i mooc’en.
Sådanne moocs har en mere flad (videns)struktur og deltageres erfaringer fra
mooc’en benyttes ofte til at forbedre mooc’en for fremtidige deltagere.
GroupMOOCs er som navnet antyder beregnet på grupper af lærende. Antagelsen i
disse moocs er at når studerende arbejder sammen (forpligtende studiegrupper eller
studiefællesskaber ville vi nok sige på dansk) øger det fastholdelsesgraden for
studerende således at færre falder fra. Folkene bag sådanne mooc-konstruktioner er
ofte kritiske overfor det fravær af kollektive læringsprocesser, som kendetegner flere
af de andre mooc-former. De er også ofte kendetegnet ved en stram, intern,
institutionel styring og er på den måde ofte ikke åbne i den oprindelige moocbetydning. Ofte vil der også være knyttet vejledere til, når lærende, eller her
studerende, deltager i et sådant mooc-forløb.
En connectivistMOOC er ofte refereret til som de oprindelige eller ”første” moocs
inspireret af de to computerforskere George Siemens og Stephen Downes. Denne
position er mindre optaget af mooc-indholdet, som står særlig stærkt og
fremtrædende placeret i flere af de andre mooc-former, men særligt optaget af
hvordan netværk dannes og producerer nyt indhold. I den sammenhæng har de lavet
en skelnen mellem to former for moocs; Xmoocs og Cmoocs. Cmooc er en mooc der
er optaget af at de lærende i mooc’en også producerer, diskutere og er aktive lærere
under deres mooc-arbejde. En Xmooc er mere koncentrerer om at præsentere et
særligt, udvalgt fagligt indhold (måske garanteret og produceret af særlige eksperter i
forhold til denne særlige faglighed. Siemens og Downes er derfor kendt for at have
sagt: ”In an xMOOC you watch videos, in a cMOOC you make videos”
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Mooc fra platformen google.sites, som blev brugt af studerende i det forløb, som rapporten her
behandler og hvor alt indhold er genereret af underviserne fra bunden.

En mini-mooc er som navnet indikerer som udgangspunkt ikke en ”lille mooc” men en
mooc, der ikke på samme måde som de andre er konstrueret i forhold til en række
institutionelle rammer som semesterstart og slut, ferier osv. En mini-mooc foregår
over kort tid og læringsmålet er ofte derfor meget klart og afgrænset. Ideen om at
man i et mooc-arbejde kan optjene såkaldte points eller ’badges’ kan også henholdes
hertil, og man kunne godt forestille sig at hele den ”læringsarena” der ligger uden for
de uddannelsesinstitutionelle forhold, fritidskulture (både formel og mindre formel),
hobbykulturer osv. vil være med til at få denne mooc-form meget i centrum fremover.
I mange tilfælde vil vi i fremtiden nok i uddannelsessystemet se moocs, der er
konstruerer ud fra en flerhed af disse principper – plus vi givet også vil kunne
iagttage andre former end blot de otte, som Clark identificerede her.
Det næste kapitel beskriver I en lidt kortere form, hvordan der har været arbejdet
metodisk og empirisk med at indsamle og gruppere erfaringer fra forløbet.
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Kapitel 2: Empiri og metode
Rapporten er en empirisk rapport, og baseret på empiri, vi selv undervejs har
genereret i form af interviews, hvor data om de studerendes oplevelser med
formaterne og egne refleksioner og anbefalinger, danner baggrund for rapporten.
Empiri og anbefalinger på rapporten er udelukkende tilvejebragt på baggrund af
interviews med studerende og undervisernes egne refleksioner i forhold til at have
arbejdet med de forskellige formater.
Som en del af arbejdsprocessen på tværs af de to lokationer i Roskilde og Slagelse
har vi kontinuerligt haft møder, hvor især Google Hangout har været anvendt grundet
muligheden for fleksibilitet og tidsbesparelse på transport i forløbet. Et antal af disse
møder er videooptaget som dokumentation. Mødernes indhold har været præget af
dels justering af fælles forståelse af vores projekt og arbejdsprocessen med
projektet, dels for at sparre vedrørende erfaringer med igangsættelse af formaterne.
Projektets udformning har derfor også løbende taget form på baggrund af disse
møder og kan opdeles i indledende møder som primært var kendetegnet af
diskussion og refleksion vedrørende design, koordinering og igangsættelse af
projektet, tilretning og implementering af undervisningsmateriale, møder undervejs i
projektet som handlede om erfaringsudveksling vedrørende refleksioner over
læringsrummene, de studerendes position, underviserens position, teknologisk setup, hvor det tekniske set-up som eksempelvis blev afprøvet i Slagelse også blev
implementeret og afprøvet i Roskilde. Efterfølgende og afsluttende møder for
projektet hvor fokus har været udarbejdelse af empiri, afrapportering og materiale til
den afsluttende konference den 17. december på Campus Roskilde.
Interviewguides
I Slagelse og Roskilde har vi valgt at interviewe studerende ud fra forskellige
interviewguides, særligt ud fra den forudsætning, at de tre formater både er afprøvet
med studerende fra net-uddannelsen og fra den ordinære pædagoguddannelse. De
studerende kommer således med forskellige tilgange og forudsætninger, og de
studerendes svar, skal derfor ses i relation til, hvor de studerende selv befinder sig,
og hvilke kompetencer de træder ind i forløbet med. Man må således formode, at
net-studerende har andre kompetencer og forudsætninger for at vælge mellem
digitale platforme end de studerende fra de ordinære hold har. Alle interviews er
foretaget som semistrukturerede interviews, der har givet de studerende mulighed for
at samtale om deres oplevelse af forløbet og samtidig løbende fortolke på deres
egen progression, kompetencer, m.m.
Interviewguide Slagelse
Interviewguiden i Slagelse (guiden er vedlagt som bilag) er udformet på baggrund af
forholdsvis åbne spørgsmål, hvor der implicit træder både før, under og efter
perspektiver frem, og som knytter an til spørgsmål der centrerer sig omkring:
1.
2.
3.
4.

De studerendes oplevelser
Formaternes forudsætninger
Fordele og ulemper
Erfaringer
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5. Anbefalinger fra studerende
Informanter – udvælgelseskriterier Slagelse
Informanterne blev valgt på baggrund af forskellige udvælgelseskriterier. Den ene
studerende der var på synkron, og de tre studerende der i ugens løb har arbejdet i
grupper med denne studerende er udvalgt til interview. Ligeledes er én enkelt
studerende på mooc’en, der som udgangspunkt havde givet udtryk for, at hun var
særlig nervøs for denne form for læring, idet hun var nervøs for at “gå glip af
noget”. De resterende studerende er tilfældig valgt, blandt de studerende der under
normale læringsomstændigheder, er (aktivt) deltagende.
Der er i Slagelse foretaget 4 fokusgruppeinterview; interview med studerende på
face2face, interview med studerende på mooc’en, interview med studerende der var
koblet synkront på face2facerummet, og interview i forbindelse med gruppearbejde
med synkron opkobling.
Antallet af studerende/informanter i Slagelse fordeler sig således:
Informanter på face2face: 3 studerende samt supplerende udsagn fra de 3
face2face studerende, der er interviewet i forhold til gruppearbejde med synkron
opkobling.
Informanter på MOOC: 2 studerende (der var oprindeligt trukket 3 ud, men den ene
studerende var syg på dagen)
Informanter på synkron opkobling: 2 studerende (hvoraf den ene af disse, kun var
på den synkrone opkobling den første dag).
Informanter – udvælgelseskriterier Roskilde
Informanterne fra det ordinære hold i Roskilde har meldt sig frivilligt. Det drejer sig
om 3 studerende som har været med i formatet f2f med synkron opkobling som har
deltaget i en fokusgruppe interview af 60 minutters varighed og 4 studerende som
har gennemført mooc som har deltaget i et fokusgruppe interview af 60 minutters
varighed. Uddrag fra interviewene er foretaget ud fra vores vurderinger af relevans i
forhold til de hold vi hver især havde undervist på de to lokationer.
I det næste kapitel sætter vi fokus på didaktikken og undervisernes erfaringer med og
refleksioner over det at undervise og tilbyde læringsmiljøer og læringsadgange til
studerende på forskellige måder.
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Kapitel 3: Didaktiske erfaringer og overvejelser med
undervisning i tre formater
I forbindelse med opstarten og tanker om afprøvning af formaterne havde vi mange
dialoger om, hvorledes vi kunne gribe dette an. Projektet har været udformet sådan,
at vi i projektet har arbejdet med og afprøvet 3 formater på 3 hold, og dermed også
skulle tænke didaktik i 3 formater. Det har vi gjort samtidig med, at vi var nødt til at
forberede tilrettelægge ugen med hensyntagen til det modul, vi arbejdede inden for
rammerne af - altså i relation til både det forudgående og det efterfølgende En del af
modulets overordnede indhold omhandler inkluderende pædagogiske miljøer, og vi
besluttede på den baggrund at afprøve formaterne i en uge - uge 46, hvor det
overordnede tema skulle være inklusion. En af de didaktiske overvejelser vi gjorde i
den forbindelse relaterede sig til, hvorledes man kunne inkluderer studerende i de
forskellige formater.
I det indledende arbejde med at få indkredset og defineret en fælles forståelse af
hvordan de 3 formater kunne se ud og hvordan vi didaktisk skulle gribe det an –
særligt mooc’en. Forståelsen af mooc’en som koncept blev diskuteret meget og
særligt hvordan den kunne gribes an og implementeres i et undervisningsforløb som
allerede var fastlagt både i Slagelse og Roskilde. Vi har som udgangspunkt forsøgt at
været så tro mod mooc’en i dens oprindelige forstand - ex. taget projektets
afgrænsning i betragtning, som det var muligt.
Forarbejde, refleksioner og udfordringer
Vi er gennem processen stødt på en del udfordringer, der særligt relaterer sig til de
tekniske og digitale udfordringer, og dertil også, at vi som undervisere som
udgangspunkt havde vidt forskellige digitale kompetencer. Vi har eksempelvis haft
udfordringer, som gamle computere uden kamera, dårlig lyd, problemer i
opsætningen på computere mv., hvilket har skabt en del frustrationer og refleksioner
dertil.
Ligeledes har vores muligheder for at byde ind i forhold til hinanden, været præget af
de forudsætninger vi hver især bidrog til processen med. Vi har i processen lagt vægt
på, at vi kontinuerligt var i kontakt med hinanden som sparringspartnere. Hvad
gælder de digitale kompetencer gælder det, at særligt at én af underviserne i
begyndelse havde større forudsætninger, og har derfor fungeret som en slags
mentor. Det har betydet en del for projektet og de muligheder vi har haft.
Vi har i det synkrone rum arbejdet via platformen Google Hangout, hvor de
studerende har kunnet koble sig via Hangout til det ordinære undervisningsrum.
Underviseren i Slagelse havde før uge 46, gjort sig tanker om hvorledes man kunne
arbejde på et setup, der i større grad inkluderede de studerende der var koblet
synkront på det ordinære klasserum. Løsningen blev, at undervise i de
konferencelokaler, hvor Polycom-systemet er opsat. Undervisers computer blev da
stillet således, at kameraet i computeren vendte mod det blackboard, der kan filme
lokalet. På den vis ville de synkront opkoblede studerende kunne se deres
holdkammerater i lokalet. Samtidig, ved at computeren var koblet til det andet
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blackboard, kunne underviser “dele sin skærm” således, at både de studerende i
lokalet og de studerende koblet på synkront, kunne se underviseres skærm.

Set-up fra Slagelse, hvor venstre skærm viser underviserens ressourcer (og de synkrone studerende,
hvis det passer i konteksten) og højre skærm, der panorerer ud over holdet.

Det var et forsøg på at skabe et mere fælleslæringsrum. Idéen virker, men helt
lavpraktisk kræver det nogle justeringer, eksempelvis ting som; et godt kamera i
computeren, der gør at skærmbilledet er tydeligt; et højt bord til at placere
computeren på, der skal giver et indtryk af, at de synkront opkoblede og underviser
er i øjenhøjde, ledninger (til opsætning af computer i undervisningslokalet) der er
lange nok, mv. Idéen blev på anden dagen ligeledes etableret i Roskilde.
Sammendrag af refleksioner og oplevelser fra før, under og efter uge 46
Anja Michelle Frimand fortæller:
Dette afsnit beror på min oplevelse som underviser af tilrettelæggelse, gennemførsel
og efterbearbejdning af uge 46. Sammendraget tager i det første afsnit
udgangspunkt i mine logbogsnotater fra august til november for i andet afsnit at tage
afsæt i mine logbogsnotater fra uge 46 – nærmere bestemt mandag d. 10. og tirsdag
d. 11. november 2014, hvor jeg stod for gennemførslen af ”Global Classroom” på
Campus Roskilde. Afsnittet er struktureret ud fra et før-, under- og efterperspektiv,
som har følgende tematiske overskrifter, der understreger det subjektive
oplevelsesaspekt: ”Nysgerrig og pragmatisk”, ”Handicappet og udfordret” og ”Mod på
flere afprøvninger”. De tre overskrifter skal læses kronologisk, som et udtryk for
rekonstruktionen af mine oplevelser som underviser.
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Nysgerrig og pragmatisk
Som underviser er det for mig altid interessant at udfordre den etablerede
undervisningssituation. Afprøvningen af de tre formater gav ikke bare mulighed for at
generere viden om, hvordan man i fremtiden kan designe en mere fleksibel
pædagoguddannelse, hvor skellet mellem den netbaserede og den ordinære
uddannelse opløses, men er for mit vedkommende også en mulighed for at blive
klogere på, hvad der sker, når underviserrollen og studenterrollen udfordres og en
anden didaktik fordres.
Jeg vil kort fortælle lidt om mine oplevelser fra arbejdet med at tilrettelægge vores
mooc og den undervisning, der skulle finde sted i vores Global Classroom. I
tilrettelæggelsen af uge 46 var vores tilgang i høj grad præget af pragmatik, fordi vi i
planlægningen heraf var bundet op på modulet ’Pædagogens rolle og relationer’ som
helhed og dermed også det undervisningsindhold, der var besluttet i de to
underviserteams i henholdsvis Roskilde og Slagelse. Uge 46 skulle altså både give
mening i sig selv som en afsluttet mooc og samtidig give mening inden for modulets
rammer i relation til både det forudgående og det fremadrettede indhold.
Vi var optagede af, hvordan vi med vores tilrettelæggelse og vores produktion af
læringsressourcer kunne skabe en meningsfuld uge for de studerende, hvor forløbet
havde en klar begyndelse, midte og afslutning. Altså en form for didaktisk dramaturgi,
der gav de studerende en oplevelse af progression, sammenhæng og afsluttethed.
Herudover var det selvsagt en ambition at producere ressourcer til vores mooc, der
kunne klæde de studerende på til at arbejde selvstændigt med teksterne på en
kvalificeret måde.
Jeg havde til ansvar at producere én video med dertilhørende øvelser, der skulle
introducere til Bourdieus begrebsapparat med afsæt i en introducerende – om end
meget lang og svær – sekundærtekst. Allerede i denne forberedende fase, blev jeg
bekymret for udfaldet. De studerende skulle i løbet af bare én dag først tilegne sig
viden om et yderst komplekst teoriapparat for samme dag at kunne operationalisere
de mest centrale begreber derfra. Når man arbejder med MOOC-formatet bliver det
endnu mere tydeligt, hvor vigtigt det er, at de studerendes studyload er i
overensstemmelse med det tidsrum, der er afsat til opgaverne. Herudover er det
også ekstremt vigtigt, at de studerende får en succesoplevelse i begyndelsen af
forløbet og ikke konfronteres med en for svær opgave som denne allerede den første
dag, som kommer til at kvæle deres motivation resten af forløbet. Netop denne
problematik har været i spil for nogle af de studerende.
Min bekymring forsøgte jeg at komme til livs ved at producere en video, hvori jeg
udlagde tekstens centrale pointer og bandt dem op på hverdagslignende erfaringer,
som de studerende skulle kunne relatere til. Jeg havde med andre ord en ambition
om at producere en læringsressource, der skar ind til benet i teksten, men som ikke
amputerede teorien. Jeg sad tilbage med en følelse af at kaste de mooc-studerende
ud på alt for dybt vand uden først at have lært dem at svømme. Denne problematik
skal ikke adresseres til mooc-formatets begrænsninger, men handler mest af alt om,
at teksten var uegnet i omfang både indholdsmæssigt og længdemæssigt – og at jeg
som underviser ikke ville gå på kompromis med kompleksiteten. Mooc-formatet
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tydeliggjorde denne problematik, fordi jeg som underviser skulle producere en
ressource, der overflødiggjorde min tilstedeværelse som tekstens formidler og som
sparringspartner. Jeg tænker her i særdeleshed på den funktion, man har som
underviser i løbende at af- og bekræfte de studerende i deres forståelser gennem
dialog og eksemplificering.
Videoen var i og for sig en forelæsning, hvor jeg udlagde teksten forholdsvis
detaljeret og kontekstuafhængigt. Da først videoen var uploadet var det i den
forstand ude af mine hænder. De studerende havde jeg givet mulighed for at ringe til
mig, hvis de oplevede frustration, hvoraf informant (E) faktisk benyttede denne
mulighed... Dette leder mig videre til min oplevelse af selve den undervisning, der
fandt sted mandag og tirsdag i uge 46 i Roskilde, som jeg givet overskriften
’Handikappet og udfordret’.
Handicappet og udfordret
I undervisningen mandag d. 10. november havde jeg selv en oplevelse af, at det
lykkedes at etablere et rum, hvor de studerende følte sig trygge ved løbende at gå i
dialog, spørge ind til og afprøve deres forståelse af den samme tekst, som jeg har
omtalt i afsnittet ovenfor. Helt konkret så konstruerede vi løbende give eksempler og
trak på de studerendes egne præferencer. Dette konfirmerede de studerende ved
dagens afslutning. De gjorde mig opmærksom på, at de ikke havde forstået teksten,
da de sad derhjemme og læste den selv, men at teorien gav mening ved dagens
ophør. De studerende fortalte mig også om tirsdagen, at de - der havde deltaget i
Global Classroom – kom de mooc-studerende til undsætning over Facebook, hvor de
forklarede, hvordan vi havde arbejdet med opgaverne på Klassen. Om tirsdagen
lønnede mandagens arbejde sig ved, at de studerende faktisk var klædt på til at
relatere tirsdagens tema til mandagens teoriintroduktion – de kunne nu
operationalisere mandagens begrebsapparat og sætte det relevant i spil i forhold til
emnet udsathed.
Hvis vi abstraherer fra det indholdsmæssige og i stedet retter fokus på det tekniske
og selve faciliteringen, så følte jeg mig i den grad handikappet og forhindret i lave en
optimal undervisning; en undervisning, der er dynamisk og hvor vi er i løbende dialog
og forfølger det, der optager de studerende for at dokumentere vores refleksioner og
fælles videnskonstruktioner på tavlen. Den dialogiske undervisningsform, hvor vi har
tavlen som et fælles tredje var pludselig ikke en mulighed – jeg skulle i så fald have
skrevet på skærmen og delt min skærm.
Dette faldt mig ikke naturligt, da jeg havde et behov for at kunne se de studerende på
Hangout for løbende at kunne aflæse, hvordan de oplevede det, der foregik. Denne
frustration kan formentlig løses teknisk ved det rette design, hvor billedet af de
studerende projiceres op på en skærm samtidig med, man arbejder på f.eks.
smartboard’et. Konklusionen herpå er i hvert fald, at jeg allerede fra første lektion
følte mig begrænset og udfordret som underviser.
Følelsen af at være forhindret hang sammen med, at jeg ikke kunne gøre brug af de
redskaber, som jeg plejer at gøre brug af i en dynamisk og dialogisk undervisning.
Herudover følte jeg mig forhindret hvad angik selve interaktionen med den enkelte
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studerende, fordi jeg følte mig fysisk ”låst” til min computer. Bevægelighed er derfor
for mig at se et ret vigtigt element at have for øje, når vi skal foretage nye
afprøvninger.
En forklaring på min oplevelse af forhindrethed kan også forklares under henvisning
til det forhold, at jeg ikke havde haft mulighed for i tilstrækkelig grad at afprøve det
digitale set-up inden de faktiske afprøvninger. F.eks. viste det sig, at min computerlys
blinkede pga. lysforholdene i lokalet – vi måtte derfor slukke lyset, hvilket skaber et
lidt uhensigtsmæssig arbejdsmiljø. Mine digitale udfordringer fik den betydning, at jeg
brugte alt for mange kræfter på den digitale facilitering fremfor på indholdet.
Mod på flere afprøvninger
Jeg har i næste semester planer om at lave flere afprøvninger af Global Classroom,
da jeg igen skal varetage modul 2 på den netbaserede uddannelse. På baggrund af
vores afprøvninger i uge 46 føler jeg mig mere rustet til at arbejde i formatet. Én
mulighed kunne være at facilitere en ugentlig dag med Global Classroom, hvor
ugens tema, arbejdsopgaver diskuteres og evalueres, så de studerende får en
oplevelse af mere interaktion mellem dem og underviser.
Supplerende refleksioner
En del af det jeg som underviser har følt særligt store udfordringer ved, er de digitale
udfordringer jeg er stødt på. Både i form af egne begrænsninger og i særdeleshed
også oplevelsen af, at stå alene med at udvikle de kompetencer, sideløbende med
den almene undervisning og andre arbejdsopgaver, og i form af meget ringe digitalt
udstyr, herunder computer uden kamera der går ned i tide og utide. En uge før uge
46, fik jeg en anden “ny” (en gammel computer - dog nyere end den anden, med
kamera i, men med utidige højtalere) computer, idet jeg ellers ikke havde kunnet
gennemføre uge 46, med synkron opkobling. Det har i den grad været frustrerende,
og skabt et stort (unødigt) pres.
Jeg har i projektet fundet det af betydelig relevans, at vi som undervisere kender
formaternes virkemidler, for at kunne tænke didaktisk i formaterne. Jeg oplevede, at
det i starten af modulet var svært at formidle til de studerende, hvad formaterne
indebar, fordi jeg selv var usikker på formaterne, hvilket påvirkede min egen
opfattelse og sikkerhed i underviserrollen. Dertil oplevede jeg, at det, at skulle
forberede undervisning i 3 forskellige formater, hvoraf 2 af dem var ukendte,
ligeledes i begyndelsen, var præget af mine egne begrænsninger dertil. Også det har
krævet meget energi, unødige frustrationer, og forberedelsestid. På den baggrund,
synes jeg det er vigtigt at påpege, det centrale i, at undervisere kender formaternes
virkemidler, muligheder og begrænsninger, før de tænker didaktikken ind. Jeg
oplever ligeledes, at det har været afgørende for projektets forløb, at vi kontinuerligt
har været i kontakt med hinanden, afholdt møder, osv., hvor indholdet har været
præget af både refleksioner, del-evalueringer, justeringer og en fælles forståelse af
projektet. Det har været en tilgang, hvor den sparring vi som undervisere har givet
hinanden, har bragt en større ro og tryghed, i underviserteamet.
Efter forløbet, både i kraft af de studerendes udtalelser, og i forhold til mine egne
refleksioner, finder jeg det enormt relevant og interessant, at vi medtænker de mange
muligheder der er i fleksibel uddannelse. Særligt i forbindelse med
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kompetencetænkningen i den pædagogiske uddannelse, hvor fokus på den enkelte
studerende og dennes muligheder tages i betragtning - også på trods af
udfordringerne deri.
Noget af det, jeg særligt har fået øje på, er hvorledes undervisningsrummet ændrer
sig i de 3 formater. Hver især kan man sige, at de stiller større krav til det at være
studerende i en videregående uddannelse, hvilket jeg absolut oplever som positivt for
deres læringspotentiale - vel og mærke hvis formaterne tages alvorligt (her tænker
jeg særligt på mooc’en, som jeg mener, at hvis denne skal implementeres i den
pædagogiske uddannelse, skal den rekonceptualiseres, så den både tilgodeser
interaktion med underviser, og så de studerende ikke “bare svæver” i
uddannelsessystemet)
Erfaringen har vist for de studerende som deltog i mooc’en fra det ordinære hold.
(Blandt andet ved gennemgang af de afleverede opgaver på mooc’en og interview),
at de studerendes oplevelser af sværhedsgraden i mooc’en og at mooc’en lå som en
integreret del af et undervisningsforløb – at mooc’en i sin grundtanke ikke
nødvendigvis kan anvendes i en flex-pæd uddannelse – snarere bør det diskuteres
hvordan det er muligt at arbejde med et mooc-inspireret koncept hvor der kan
integreres dialog med medstuderende, en underviser og mulighed for feedback.
I interviewet med de studerende som var på mooc italesætter de studerende
forpligtelse som to forskellige ting, når der tales om f2f og mooc – mooc’en opfattes
ikke som noget hvor du forpligter dig over for andre, på samme måde som f2f. Derfor
er en af anbefalingerne at arbejde med forpligtelse udover dig selv på mooc’en –
hvilket også ville være relevant at diskutere i forhold til de studerendes dannelses til
fagets profession.
Også noget med hvordan der kan arbejdes med ansvarlighed på en mooc ikke kun
overfor dig selv, men også over for andre studerende. Det lægger op til refleksioner
over det didaktiske indhold på mooc’en i forhold til også at arbejde med ansvar
overfor andre også ikke kun dig selv i en dannelsesproces.
Spørgsmålet er om det kan lade sig gøre at designe en mooc som kan tilgodese
nogle af de behov som f2f-studerende italesætter som det positive ved f2f, men som
mangler ved eksempelvis en mooc.
Under i uge 46 – egen rolle
Selve det tekniske set-up var ikke svært at sætte op. Jeg brugte samme set-up som
blev benyttet i Slagelse. På Smartboardet blev min computerskærm vist. Det betød af
de studerende som var til stede fysisk i klasserummet kunne se de synkront
studerende på Smartboardet over Hangout. Når det var nødvendigt at vise
undervisningsmateriale på tavlen blev det delt i Hangout, således at alle studerende
kunne se det.
På den anden tavle blev de studerende som var fysisk til stede i klasserummet filmet.
Det krævede dog at de studerende som var fysisk til stede i undervisningslokalet var
placeret således at de kunne ses på tavlen. Min computer vendte mod tavlen med de
filmede studerende, således at de studerende som var på synkront kunne se de
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studerende i klasserummet. Min position var foran min egen computerskærm,
således at jeg kunne have øjenkontakt med de synkront studerende og samtidig
kunne se/tale til de studerende i det fysiske klasserum.
Der var nogle ting i læringsrummet som jeg skulle vænne mig til. Det drejede sig om
en øget opmærksomhed på hvor og hvad jeg gjorde med kroppen. Der var en vis
radius hvor indenfor jeg kunne bevæge kroppen, således at jeg hele tiden var inden
for synsfeltet for de synkront studerende. For mig handlede det om, at de synkront
studerende også skulle have oplevelsen af at jeg talte til dem, når jeg talte i
klasserummet. Det betød også, at jeg skulle vær opmærksom på at have blikket
rettet mod min skærm undervejs og også adressere spørgsmål eller kommentere
med blikket rettet mod min skærm undervejs.
Trådte jeg ud af dette felt/underviserposition kunne jeg i stedet ses på den skærm
som videofilemede klasserummet. Jeg synes det var vigtigt når jeg så trådte tilbage i
feltet/underviserpositionen foran min computerskærm, at jeg enten via blikrelation
eller med stemmen at signalere til de synkront studerende at ”nu
etablerer/genetablerer jeg kontakt” igen – fordi kontakten midlertidigt var afbrudt.
I forhold til gruppearbejde blev grupperne blandet således at der i grupperne både
var synkront studerende og f2f-studerende.
I forhold til fælles dialog i klassen arbejde vi med to set-up. Det ene var som tidligere
nævnt hvor de studerende sad ude i rummet og blev videofilmet, så de kunne ses på
den ene tavle. I dette set-up skiftedes f2f-studerende med at fremlægge oppe ved
tavlen, hvor de så også kunne ses af de synkront studerende, mens de fremlagde.
Det andet set-up var en rundkreds hvor vi sad på stole og min computer stod på et
bord som var med i cirklen. Således at den synkront studerende kunne se de
studerende i rundkredsen. For begge typer af set-up var det et problem at vi kun
kunne høre de synkront studerende fra min computer. Så længe der var stille i
klasserummet og de f2f-studerende ikke snakkede i munden på hinanden, så kunne
de synkront studerende godt høre hvad der blev sagt i klasserummet.
Et andet aspekt var at jeg hele tiden skulle huske at dele dokumenter med de
synkront studerende via Hangout på min skærm, således at de synkront studerende
havde oplevelsen af at blive præsenteret for det samme, som de f2f-studerende.
Jeg ville gerne have afprøvet smartnote på den interaktive tavle, fordi det gør det
muligt at ”skrive på en tavle” hvor de synkront studerende også ville kunne have fulgt
med i hvad jeg så skrev på tavlen.
Der er ingen tvivl om at det er et andet læringsrum – og det har noget at gøre med en
anden opmærksomhed på kommunikation, både med kroppen og stemmen. Og så
på hvordan det ”spiller” sammen med det tekniske set-up og det didaktiske indhold.
Det er også vigtigt at huske på at de resultater vi får på baggrunde af empirien, skal
ses i relation til antal studerende f2f og synkront studerende. Jeg tror resultatet ville
se anderledes ud hvis der havde været 30-40 studerend tilstede i det fysiske
klasserum og flere synkront studerende.
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Jeg synes også det er meget væsentligt at diskutere hvordan fagligt stof didaktisk
bedst muligt formidles og arbejdes med i sådan et set-up. For mit vedkommende
forsøgte jeg at undgå for meget tavleundervisning og prøvede i stedet at have fokus
på gruppearbejde og afsluttende gruppe/klassediskussioner.
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Kapitel 4: Studerendes erfaringer med deltagelse og læring
i tre undervisningsformater
Studerende i Slagelse
Nedenstående er et sammendrag af udsagn der implicit er relateret til et før-, underog efter-perspektivet. Informanterne her, er studerende på ordinær uddannelse, i
Slagelse. De studerende fordelte sig på de tre formater, som følgende:
Mooc: 15
F2f: 14
Synkron: 1 (2)1
Baggrund for valg
Baggrunden for valget om at være på face2face-formatet bunder stort set for alle de
studerende i usikkerhed på deres IT-forudsætninger og usikkerhed på, om
selvdisciplinen var til stede i høj nok grad, til at kunne gennemføre ugens løb. De
studerende fokuserer særligt på det sociale aspekt og graden af selvdisciplin i forhold
til valg af face2face og fravalg af de andre formater. Fælles for alle de studerende
der blev interviewet var, at de havde følt sig godt informeret om forløbet og
formaterne. Utrygheden og usikkerheden lå i deres egne forudsætninger, og det var
dermed det, der var afgørende for deres valg.
De studerendes oplevelser og indtryk
I forhold til det samlede indtryk og deres oplevelser i forløbet kommer følgende til
udtryk gennem interviewene: Den ene af de studerende gav udtryk for at have været
lidt nervøs før forløbet, fordi det ikke var prøvet før, og nervøs for om formaterne
virkede, og om der skulle bruges meget tid på at få det til at virke. Men samtlige
studerende giver udtryk for, at forløbet har været rigtig godt med et godt emne, og at
det var sjovt at prøve.
Noget af det der har haft betydning for forløbet er det, at de studerende oplevede det
som værende “rigtig rart” at der ikke var så mange på holdet. Det virkede på den
måde, som om folk var mere seriøse:
”jeg følte også at folk var mere seriøse. Dem der var der, det var dem
der SELV havde valgt at være til undervisningen, og så var det ligesom
om, at så fungerede det bedre – i forhold til, at det var størstedelen af de
studerende der havde læst, fordi vi selv havde valgt at være der. Og det
synes jeg faktisk er rigtig rart … vi blev ikke afbrudt af, at folk ikke havde
læst” (Studerende f2f).
Generelt giver de studerende udtryk for, at der har været rigtig gode didaktiske
overvejelser omkring undervisningen og hvordan undervisningen i det hele taget var
bygget op.
1

Som udgangspunkt var der to studerende koblet på det synkrone læringsrum, men grundet problemer omkring
stabil netopkobling, valgte den ene studerende at være med på face2face, fra dag 2.
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Fordele og ulemper
Et centralt punkt i interviewene har været spørgsmål omkring fordele og ulemper i
forbindelse med et f2f-læringsrum med synkron opkobling. Til det har de studerende
givet udtryk for, at det kan godt være forvirrende med en synkron opkobling og
brugen af tavleundervisning (her er det lidt uklart om det er dem der er forvirret eller
om det er den synkrone studerende der bliver hentydet til). De beskriver også, at det
bringer forvirring i de tilfælde internettet (opkoblingen) ikke virker, hvilket var tilfældet
den første dag, da en af de synkrone studerendes opkobling, drillede. Dertil peger
de på at det er en ulempe at man ikke kan se når der er en der ringer (noget med
Googles opsætning).
Det bringer spørgsmål om, hvad så hvis man kommer en halv time for sent:
”du kan ikke se hvornår der er en der ringer (…) hvad så hvis det er man
lige kommer en halv time for sent på synkronen, kan man så ikke lige
godt hoppe på? Det synes jeg man også lige skal få øje på. For det er jo
det samme hvis der er en på face2face der kommer for sent, så går de jo
også bare lige ind, ik, og prøver at lade være med at forstyrre”
(Studerende på f2f).
Nogle af de fordele de studerende peger på er, at der har været tid til alle, når holdet
er mindre. Så lærer man det bedre, udtaler en af de studerende. Det har været en
god dynamik i forhold til at det har været en mindre gruppe.
Til spørgsmål om, om hvad de tænker om et større face2face hold med synkron
opkobling, svarer de, at det kommer an på, hvor mange af de studerende der
egentlig helst ville sidde et andet sted, eksempelvis derhjemme på mooc’en, hvis det
var muligt. Det falder igen tilbage på, om de studerende selv har valgt formatet.
Ifølge de studerende er der mange fordele i at kunne koble sig synkront på
tilstedeværelsesundervisningen:
”det tror jeg da endda også ville være smart, hvis der nu var snestorm …
eller hvis man var syg … så kunne man stadigvæk … være med”
(Studerende på face 2 face).
Generelt og ganske centralt for de studerendes læringsudbytte, giver de studerende
mange gange udtryk for, at forløbet i face2face har været rigtig godt, fordi de
studerende selv har valgt det:
”jeg tror igen det falder tilbage på, at det er folks eget valg. Jeg tror nu
også at når folk selv har haft et valg i noget, så er de måske mere
tilbøjelige til at være med, fordi de nu selv har taget et valg” … ”man
kunne heller ikke rigtigt læne sig op ad folk der havde læst, fordi vi var så
små grupper. Så man var nødt til at … der var også et ansvar for andre, i
det lidt mindre rum” (Studerende f2f).
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Formatets forudsætninger og krav
Til spørgsmål om, formatet stiller særlige krav til de studerende svarer de, at de
faktisk oplever, at det på anden vis stiller nogle krav til dem, idet de ikke kun skal
tage ansvar for sig selv, men også tage ansvar for de synkrone studerende. Rummet
er et andet læringsrum, fordi man ikke kan sidde og larme, hviske, småsludre osv.
De oplever samtidig at det stiller krav til at de dem, om at de skal tale højere og
tydeligere. Dertil synes de også at de skal være med til at “holde øje” med de
synkrone studerende. De giver altså klart udtryk for, at de i høj grad også er
medansvarlige for om den synkrone studerende har hørt hvad der bliver sagt, om de
synkrone studerende har forstået det der blev sagt, om de er med, osv.:
” … man skal nok altid tage højde for … i baghovedet … for den
synkrone. Der skal man jo altid lige tænke på, har de forstået det eller…
er de med eller … det bliver man jo automatisk obs på ligeså snart der er
et andet element undervisningslokalet … som en synkron opkobling”
(Studerende f2f).
De studerende oplever at de skal være meget mere opmærksomme på de synkrone
studerende, og samlet set, kan man på den baggrund pege på, at de studerende
både føler et større medansvar for deres medstuderende, og disses læringsrum, muligheder, - udbytte, osv., end de gør ved det almene ordinære “klasserum”. De
studerende gav samtidig udtryk for, at det til tider var lidt svært at interagere med den
synkrone studerende, men begrunder det med, at det var fordi der var noget
forsinkelse på dialogerne, mere end de begrunder det med, om den synkrone
studerende er med og om de har forstået hvad der er blevet sagt.
Erfaringer
De erfaringer de studerende har gjort sig i forløbet mener de, at de kan tage med sig
videre til i deres uddannelsesforløb. Flere af de studerende har allerede brugt
synkron opkobling i forbindelse med gruppearbejde. Samtidig så virker de meget
positive i forhold til, at hvis synkron opkobling bliver en fast del af undervisningen, så
kan det anvendes ex. hvis man bliver syg eller på anden måde ikke har mulighed for
at komme til undervisning. Og de studerende fortæller, at de egentlig kunne godt
tænke sig at prøve igen.
Anbefaling der relaterer sig til de studerendes oplevelser og afprøvning, fra de
f2f-studerende selv:
Generelt synes der at være nogle problematikker i forhold til tavleundervisning. Der
skal lidt mere styr på hvordan og hvad de synkrone studerende kan se, når der bliver
skrevet noter på tavlen. En af anbefalingerne i den forbindelse er, at måske man kan
udvikle på “noget online”, hvor tavlen kan anvendes i et online miljø.
De studerende anbefaler desuden en infotime. Altså en samlet time, hvor alle
studerende bliver informeret om formatet samt for lov at afprøve platformen, i dette
tilfælde Google Hangout dvs. hvordan kobler man sig på Hangout? Hvordan deler
man skærm? osv.

23

Mooc’en - Baggrund for valg
Baggrunden for valget om at være studerende på mooc’en bundede for begge de
studerende i ønsket om, at “prøve sig selv af”, og den fleksibilitet mooc’en giver. Den
ene studerende havde taget et valg om, at arbejde helt alene, for at se hvor meget
det krævede af ham selv, i forhold til den ordinære undervisningsform, der er præget
af meget gruppearbejde. Den anden studerende var også helt alene i løbet af ugen,
uden sparring fra studiekammerater. Hun valgte på baggrund af, overvejelser om at
studere net-baseret, og ønskede derfor at få prøvet af, om hun kunne det. Om hun
overhovedet kunne læse, uden at skulle hen og sidde sammen med andre – fordi
man, i følge hendes oplevelse, i almen undervisning er meget afhængig af andre, af
hvornår der er undervisning osv. Hun mener at mooc’en klart ville være en fordel for
hende i fremtiden.
De studerende fortæller at de, efter samtaler med andre studerende fra face2face
formatet, med, at der var flere på holdet der valgte mooc’en fra, fordi de ikke turde
eller mente de ville være “for dumme” til formatet. Begge de studerende giver udtryk
for, at de har følt sig meget velinformeret i forhold til formaterne. Der har ”ikke været
den store forvirring” (studerende b på mooc) i forhold til hvordan det ville være i de
forskellige formater.
Der er ingen af de studerende der på forhånd, eller under ugens forløb, har etableret
studiegrupper, eller på den måde interageret med andre studerende i forbindelse
med uge 46.
De studerendes oplevelser og indtryk
I forhold til at være studerende på et mooc-format kom følgende til udtryk: Den ene af
de studerende havde oplevet det at være på mooc’en som virkelig ensomt:
”der er ét ord der printer sig ind hos mig… og det er ensomt (…) der har
manglet noget” (studerende a på mooc’en).
Han har savnet og manglet det sociale fællesskab, både i forhold til at kunne sparre
faglig med andre, med også i kraft af det sociale bånd han oplever med de andre.
Han har på den måde følt sig temmelig isoleret i ugens løb.
Begge studerende oplever at mooc’en er sværere at strukturere. Det stillede højere
krav til dem selv, som studerende. Men de giver også samtidig klart udtryk for, at det
var nemmere at overskue hvor information skulle findes, i forhold til den almindelige
undervisning. Der var en meget større tydelighed i de opgaver der blev stillet, og alt
var samlet ét sted, hvilket gjorde undervisningen meget mere overskuelig end de var
vant til. De studerende havde et indtryk af, at der er meget skriftligt arbejde på en
mooc. Meget mere end normalt.
De har en oplevelse af, at ugen har fyldt rigtig meget i forhold til en almindelig uge,
fordi der er investeret meget mere tid:
” jeg synes personligt jeg har investeret rigtig meget tid i det … om den
tid så har været udnyttet optimalt, det er ikke sikkert … men følelsen af
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at stå tilbage med at sige hold kæft man, den her uge der har jeg bare
brugt det, og til det, og jeg har virkelig lagt timer i det her … men når
man så tænker tilbage så … nåh ja, du støvsugede egentlig også (…)
der er en masse overspringshandlinger man lige kan gøre når man er
derhjemme” (Studerende a på mooc).
Den ene studerende oplever det, at han har brugt mere tid, som negativt (da han
bliver spurgt), fordi han, som han beskriver, “har et ret stramt program”. Men han
oplever at læringsudbyttet er større, fordi man er nødt til at sætte sig ind i tingene
100%, og læse tingene igen og igen hvis man ikke forstår det. Han vejer altså sin
personlige tid op mod sit læringsudbytte. Den anden studerende oplever modsat, at
hun har brugt meget mindre tid, fordi der ikke er blevet brugt tid, på alt det der ikke
drejer sig om hende og hendes læring. Hun beskriver, at hun har manglet nogle at
spørge til råds hvis hun var i tvivl. Hun har til gengæld brugt sit netværk, ex. på
arbejdet til at afklare hvis hun var i tvivl. Der er ingen af dem der aktivt har forsøgt at
etablere en mooc-studiegruppe, begge med begrundelse, at de gerne ville prøve sig
selv af. Det, at de ikke har haft løbende dialog med deres medstuderende har haft
betydning for de studerendes oplevelse af forløbet.
De studerende har begge haft oplevelsen af, at de skulle aflevere hver dag, og det
på den baggrund til tider kunne være lidt stressende, at nå deadlines.
De studerende har oplevelsen af, at den måde hvorpå mooc’en var bygget op, gjorde
det “såresimpelt” at gå til, også selv om der havde været meget snak, om inden
forløbet, hvorvidt det krævede særlig teknisk kunnen. Mooc’en var nem og
overskuelig. De studerende er enige om, at fleksibiliteten i mooc’en opleves positivt.
Fordele og ulemper
Selvforvaltningen og fleksibiliteten opleves som en klar fordel, men det kræver i høj
grad selvdisciplin at håndtere det og at have den fleksibilitet. Det er også en fordel,
ifølge de studerende, at man er nødt til at arbejde dybdegående med materialet. Det
er en klar fordel. De studerende synes det er en ulempe at man ikke bliver bekræftet
i om det man har lavet er ”rigtigt”. At man på den vis mangler en sparring og
tilbagemelding fra underviser.
Fordel at man kan ”pause” undervisningen. For den ene studerende var baggrunds
lyden på video/lyd-filerne forstyrrende:
”… fordi ellers kunne man høre når der blev tygget tyggegummi og spist
og drukket the og alt så noget … og det blev jeg forstyrret af … fordi det
er jo også med i højtaleren” (Studerende b på mooc).
Den anden studerende blev forstyrret af, at han ikke kunne skrue særlig højt op.
Formatets forudsætninger og krav
De studerende beskriver først og fremmest vigtigheden i at man skal sørge for at
have et sted man har ro til at læse/studere, og det, at formatet stiller store krav til
dem selv som studerende i form af en del selvdisciplin og meget struktur. Det synes
at være meget centralt, at den fleksibilitet mooc’en bringer, samtidig er den der stiller
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de største krav til de studerende i et uddannelsesperspektiv. Man skal kunne
administrere tiden derhjemme og sige fra overfor overspringshandlinger, som opvask
og oprydning, der pludselig syntes meget vigtige. Man skal altså “have noget rygrad”,
som studerende i et mooc-format. Begge studerende mener ikke det kræver særlige
IT-tekniske forudsætninger, fordi mooc’en var tilrettelagt som den var, og det på trods
af, at den ene studerende har ikke oplever sig selv, som værende særlig dygtig og
bevendt i forhold til digitale skilles og brugerplatforme.
Erfaringer
Den ene studerende har fået det ud af det, at det ikke er noget han har lyst til at gøre
igen:
”… hvor vigtigt det er for min personlighed, at jeg har min gruppe og mit
hold omkring mig … en ting er den læring der opstår, den anden ting er
det rent sociale i det. Altså jeg oplever behov for at der er nogen omkring
mig i løbet af dagen, ellers bliver min uge mega lang (…) så det har
åbnet op for hvor vigtigt det er for mig”
(Studerende a på mooc).
Den anden studerende oplever det direkte modsat
”ejj… jeg føler mig som sådan en huleboer når du siger sådan, for sådan
har jeg det bare slet ikke. Jeg synes det var så skønt at være alene”
(Studerende b på mooc).
Den ene studerende udtaler dertil, at hun har fået lidt mere selvtillid, hvor hun før har
følt sig lidt mere afhængig af sin studiegruppe, fordi hun har fået øje på, i hvor stor en
grad hun selv har forstået stoffet. At hun godt kan selv, uden sin studiegruppe at
læne sig op ad. Samtidig er det blevet lidt tydeligere for dem begge, hvad det kræver
af dem selv i forbindelse med individuelle opgaver.
Anbefaling der relaterer sig til de studerendes oplevelser og afprøvning, fra de
studerende selv: En af de anbefalinger de studerende kommer med muligheden for
at kunne sparre med andre studerende:
” … sådan en eller anden chatmulighed, når man er på mooc’en, hvor
dem der sidder i Roskilde og andre steder … at man lige kunne skrive
sammen med folk, og lige se hvem sidder på mooc’en lige nu … sådan
så det ligesom var koblet sammen” (Studerende b på mooc).
Her refereres altså til en form for chatforum koblet direkte til mooc’en således, at
studerende der er på mooc’en kan chatte med andre studerende der er på mooc’en,
på samme tid. Det centrale her er netop muligheden for sparring, i det øjeblik man
selv “er på”. De studerende beskriver baggrunden dertil ud fra, at når man ikke
kender de andre på mooc’en, så ville det være nemmere at kunne sparre/chatte
online, i stedet for først at finde frem til hvem der eller er studerende på mooc’en og
etablere relationer herover, for derefter at kunne stille spørgsmål på en platform, man
ikke ved hvornår der kommer svar fra. Der peges også på muligheden for feedback
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både fra underviser og andre studerende, på de opgaver der ligger i mooc’en som et
vigtig aspekt, i forbindelse med at være på mooc’en, og at føle om man er på “rette
vej”.

Læringsmiljø i en mooc. Her har underviserne lagt ressourcer, der knytter sig til en konkret opgave i
forbindelse med mooc-arbejdet om fredagen, dag 5.

Den synkrone opkobling
De studerende er betegnet hhv. a og b; a) betegner den studerende der var på
opkobling hele ugen, b) betegner den studerende der var på opkobling den første
dag og på f2f de resterende dage.
Baggrund for valg
Den studerende på den synkrone opkobling der var på hele ugen, valgte det dels
fordi hun lige havde haft en periode hvor hun havde været syg, og dels for at afprøve
at være synkron studerende i ”trygge rammer”. Begge studerende valgte det på
baggrund af, at jeg havde fortalt at de digitale muligheder og arbejdsrammer, både i
undervisning og i praksis, ændrer sig. Derfor ville de gerne afprøve formatet.
De studerendes oplevelser og indtryk
Den studerende (a) oplevede forløbet som overraskende positivt. Hun siger at man
hurtigt finder ud af nogle små fif:
”jeg fandt ud af, jeg skal simpelthen have 2 bærbare til at køre (…) altså
jeg kunne godt være på Hangout samtidig, og jeg kunne også godt være
på Google Docs, men nej hvor den hakkede (…) den hakker eller lydene
kommer bagefter… så samtalen bliver slet ikke … ja, den bliver ikke
synkron ” (studerende a på synkron) ”ja… det er også det andre fra
klassen har oplevet efter” (Studerende b fra synkron).
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Den studerende (a) beskriver bl.a. at hun har fået det ud af forløbet, at hun er mere
klar på nye ting, hvad gælder net-aktiviteter. Det samme gælder det med at skulle op
på storskærm i undervisning. Det var i starten lidt grænseoverskridende at skulle
være på storskærm, men det ændrede sig hurtigt:
” … til sidst blev det bare meget naturligt, at være på kameraet”
(Studerende a på synkron).
Den studerende kunne rigtig godt lide det set-up med at computeren var sat således,
at hun kunne se mig, og samtidig kunne se sine holdkammerater på ”storskærm:
”… det er rigtig rart at jeg kan føle at jeg holder øjenkontakt /her
henvises til de medstuderende) … eller bare en eller anden form for
kontakt. Også for at vise at jeg er interesseret. Det er svært at være
interesseret, hvis du ikke kan se hvem der snakker (…) men jeg tror det
ville hjælpe rigtig meget med et tydeligere kamera … også fordi, der er
altså nogen der gestikulerer imens … og det er bare svært, at de viser et
eller andet med hænderne, og jeg ikke kan se dem”
(Studerende a på synkron.
Til spørgsmål om, om hun følte sig som en del af holdet svarer den studerende:
”ja… rigtig meget. Men det var også fordi du var god til at … og det var
også fordi, jeg ville gerne have haft at der var flere på synkron, fordi jeg
ved ikke om al opmærksomheden var på mig … altså det var jo fordi jeg
var den eneste synkrone, så jeg var rigtig meget med … og der var rigtig
meget fokus” (Studerende på synkron)
Men hun giver samtidig også udtryk for, at det havde været rigtig rart hvis man også
kunne gemme sig en lille smule i det synkrone rum.
Fordele og ulemper
Den studerende der var koblet til synkront hele ugen har oplevet det som en fordel at
være på den synkrone opkobling, fordi hun har et indtryk af, at der stilles større krav
til de studerende. Et krav om ”at være på” og forberedt. Men det kræver mere. Det
beskrives også som værende en klar fordel, at den synkrone har kunnet se de andre
studerende på skærmen, og at de har kunnet se hende. Det opleves og beskrives, af
begge studerende, som en ulempe, at man ikke kan være sikker på om Google
Hangout ringer op – altså om der er en ringetone eller ej.
Der var i forløbet flere eksempler på at Google Hangout opringningerne, ikke var
tydelige:
”jeg har også ringet op til fx xxx … og der ringede den op. Men den
gjorde ikke nogle andre gange … det er meget sådan … som den har
lyst … det var meget frustrerende, fordi det også tog lang tid før den
registrerede opkaldet … så lige pludselig kunne det godt være at du
havde ringet 2 eller 3 gange, og så kunne jeg først tage den den 3. gang
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… så poppede samtalen endelig op ... og så kunne jeg så koble på”
(Studerende b på synkron).
Formatets forudsætninger og krav
Den studerende der har været synkront koblet på hele ugen beskriver at
hun oplevede at formatet stillede klart større krav til hende som studerende:
”jeg skulle være mere på … jeg læste hver dag den uge. Det er ikke
fordi jeg ikke gør det de andre uger (…) hvor jeg slet ikke kunne holde
tanken ud om at jeg skulle være oppe på skærmen, og så ikke have
læst, fordi så kunne jeg ikke være med. Så kunne jeg bare være sådan
en … klovn på en skærm. Det kunne jeg ikke have”
(Studerende på synkron).
Det har været lidt hårdt at have det ”ansvar”. Hertil siger den anden studerende, at
man som klasse skal huske at sige til de synkrone at det er i orden, at du ikke sidder
og er klar hele tiden, fordi det gør de heller ikke i f2f-rummet. Men i forlængelse der
af fortæller den studerende, at hun til gengæld at hun også bedre har kunnet huske
undervisningsstoffet, grundet at være så meget på.
Et aspekt man ifølge den studerende der har været f2f, skal man være opmærksom
på, er lyssætningen i det rum man er koblet til klasserummet, fra. Der skal være
noget lys i det rum den synkrone studerende sidder, ellers kan man fra f2f-rummet,
næsten ikke se de synkrone studerende.
Det er den synkrone studerende enig i, fordi hun selv lagde mærke det, når hun så
sig selv på skærmen:
”… fordi jeg ville også godt have at dem på den anden side følte der var
en kontakt… at det ikke var kedeligt det jeg sagde … eller at jeg bare
sidder sådan her, fordi jeg kan … eller ligger op ad”
(Studerende a på synkron).
Den synkrone studerende beskriver ligeledes, at skærmstørrelsen også har
indflydelse på oplevelsen af at være med. Hun havde bedst erfaring med en større
skærm.
Det er en særlig forudsætning at nettet og opkoblingen virker. Det skal man tjekke
inden, ifølge de studerende. Når det ikke lykkedes, så skaber det meget frustration:
”ej hvor var jeg bare ærgerlig og sur den mandag der … fordi der sad
jeg derhjemme og var vildt frustreret … jeg kunne jo ikke koble mig på,
jeg kunne ikke ringe op”
(Studerende b på synkron).
Det kan være en forudsætning og et krav, at man skal have to computere til at køre,
hvis man er på Google Hangout og samtidig skal arbejde i Google Drev.
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Derudover beskrives der, at det stiller nogle særlige krav til face2face-holdet, at der
er en synkron opkobling:
”Der skal de (holdet) altså være villige, og huske at der sidder en på
skærmen … fordi det der med at man lige planlægger et eller andet
henne i hjørnet … man kan høre det (…) hvis de hvisker. Det bliver
fremhævet som ekko”
(Studerende a på synkron).
Både den studerende på synkron og på face2face oplever at de automatisk kom til at
tale højere og tydeligere. Derudover oplevede den studerende på synkron, at hun
også bevægede læberne/munden tydeligere.
De studerende er enige om at et f2f-rum med synkron opkobling er et fælles ansvar:
”du skal være ligeså villig til at tage hensyn til den der sidder på synkron
som synkron skal være villig til … altså jeg skal ikke sidde på synkron,
og rasle med en slikpose, fordi det vil forstyrre … hele klassen”
(Studerende a på synkron).
Den f2f-studerende giver her udtryk for, at det er et fælles ansvar at holde øje med
om den synkrone studerende har hånden oppe, særligt når samtalen i klassen
udvikler sig. Hertil beskriver den synkrone studerende en situation, hvor samtalen
havde udviklet sig i klasserummet:
”der blev spurgt om noget … og så var der én der fik lov at svare … og
så havde jeg noget der var rigtig godt, til den måde hvor du
(underviseren) prøvede at forklare det på … men jeg blev nødt til at
vente på at en af eleverne var færdig med at formulere hvad det var hun
gerne ville have hjælp til … og så prøvede du at hjælpe hende, men så
gav hun et modsvar til hvorfor hun ikke forstod den hjælp (…) fordi der
sad jeg ude i siden og tænkte ”eiiii jeg har en formulering jeg tror hun
helt sikkert ville kunne være med på” … jeg havde det sådan at jeg
heller ikke kunne afbryde fordi I havde gang i sådan en …”
(Studerende a på synkron).
Den synkrone studerende oplever sig en smule sat af, når der blev debatteret på
holdt. Der synes hun ikke at hun kunne være med, hvilket har betydning for
oplevelsen af at høre til i “klasserummet”
Den synkrone studerende har under forløbet haft en fornemmelse af, at være meget
på, og at de andre har set hende det meste af tiden på storskærmen, og var derfor
meget påpasselig med ikke at lave noget der kunne være forstyrrende. Hertil svarer
den face 2 face studerende, at det har hun slet ikke lagt mærke til den synkrone på
den måde. Det var kun i begyndelsen, men efterhånden lagde de ikke mærke til det.
Til spørgsmål om der er noget særligt man skal kunne som studerende i det her
format svarer den studerende:
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”… altså man viser jo lidt mere af sig selv når man sidder på en skærm(
…) jeg kan da godt mærke min generthed … det var ikke så slemt 2. dag
… så var det bare, nåh ja, det er fint (…) jeg tror hvis man er meget
genert, kan det godt være svært, tror jeg (…) men klassemæssigt. Der
skal de altså være villige, og huske at der sidder en på skærmen … fordi
det der med at man lige planlægger et eller andet henne i hjørnet … man
kan høre det (…) hvis de hvisker. Det bliver fremhævet som ekko”
(Studerende a på synkron)
Erfaringer
De studerende mener at det er et redskab man sagtens kan bruge til at afholde
møder, ex. i forhold til tværfagligt samarbejde. Det ville spare tid. Efterfølgende har
de studerende implementeret formatet i forhold til deres gruppearbejde.
Den studerende er blevet mere sikker i hele det netbaserede rum. Også hvad der
ikke gælder andre rum end Google. Hun oplever at hun generelt er blevet mere
sikker på de digitale platforme de som studerende skal operere med, og
eksemplificerer med, at hun i denne forbindelse også blevet mere sikker på fronter.
Anbefaling der relaterer sig til de studerendes oplevelser og afprøvning, fra de
studerende selv:
En af de anbefalinger de studerende har er, at hvis man er koblet på som synkron
studerende, ville en eller anden form for buzzer, der indikerede at man havde hånden
oppe, eller en figur, der kunne dukke op på skærmen når man ville sige noget, være
særlig gavnligt, når der bliver debatteret på holdet. Særligt i de tilfælde, hvor der er
flere synkrone studerende tilstede. Derudover anbefaler de studerende, at man
afsætter tid i undervisningen til en info-/prøvetime, hvor alle sikrer sig, at de kan
koble på Hangout. Dertil peger den ene studerende, om det måske var en idé, at
have et link til mooc’en, i tilfælde af at opkoblingen bare ikke slår til.
Synkron opkobling i et gruppearbejde
De studerende på dette format, har både været en del af f2f-formatet, og samtidig
gennem ugen arbejdet som gruppe med en synkron studerende opkoblet til
gruppearbejdet. De studerende har derfor, foruden at være interviewet om
gruppeprocessen, suppleret med informationer i forbindelse med face2facerummet.
Gruppen kender hinanden, og har været vant til at arbejde sammen gennem
semesteret. De processer, udfordringer, osv. de henviser til, er derfor præget af, at
de er vant til at arbejde sammen. Der er i dette interview henvist til de studerende
som henholdsvis: studerende a på gr. synkron; studerende b på gr. synkron; synkron
studerende.
Den synkrones studerendes studiegruppe har i tilstedeværelsesundervisningen
gennem ugen følt et stort ansvar for den synkrone studerende. Alle
gruppemedlemmerne gav udtryk for, at de synes den synkrone studerende godt
kunne blive udstillet, når hun skulle “sidde deroppe på storskærmen”, at man i den
forbindelse, måske i højere grad, forventede et eller andet af den synkrone. De ville
have syntes det var rart, hvis den synkrone:
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“en gang imellem kom ned i hjørnet og var lille”
(Studerende a på gr. synkron).
De studerende giver udtryk for, at de synes det har været sjovt, spændende og
udfordrende at være i studiegruppe med synkron opkobling. De fortæller bl.a. at det
har været udfordrende i forbindelse med, at den synkrone ikke har været til stede i
lokalet og dermed ikke har kunnet se hvad der har været foregået, og de oplever
derfor at de hele tiden har skullet være opmærksomme på dem selv, og været nødt
til at fortælle den synkrone hvad det er de laver:
”nu gør jeg lige det her … nu går jeg lige ud af lokalet … nu går jeg lige
på toilettet (…) så man skal lige tænke over hvad man gør i stedet for at
hun bare selv kan se det
(Studerende a på gr.synkron)
”også noget med at holde fokus, fordi … lige pludselig så skal der altså
ikke meget til, før man er lige ved at flække af grin over et eller andet”
(studerende b på gr. synkron)
Det har altså stillet nogle særlige krav til dem, som medstuderende, de ikke har
været vant til, og samtidig har de skulle være mere fokuseret i deres arbejdsproces.
Gruppen oplever dertil, at den synkrone studerende har trukket det hårde læs i løbet
af ugen, fordi hun sad for sig selv og var mere selvstændig:
”hvor vi måske havde lidt mere tendens til at pjatte lidt” (stud. a gr.
synkron). Samarbejdet har også været lidt anderledes, fordi ”det er lidt
sværere at lave den der tovejskommunikation over computeren … fordi
det er bare ikke ligeså personligt, et eller andet sted”
(Studerende a gr. synkron).
Hertil siger den synkrone studerende, at hun ligeledes oplevede at hun rettede
hurtigere ind, efter de havde grinet, fordi hun oplevede at hun kedet sig meget
hurtigere, idet man ikke kunne se de andres reaktioner. Hele gruppen, inklusiv den
synkrone studerende, er enige om, at der generelt har været en tendens til at den
synkrone havde lederrollen i gruppearbejdet. Både at de har tildelt hende rollen, og
at hun selv tog den. Den synkrone oplevede tit at hun godt kunne have problemer
med at høre hvem af de andre i gruppen det var der snakkede, fordi hun ikke kunne
se dem alle sammen på én gang.
Studiemåden har været lidt distraherende for de studerende i forbindelse med
diskussioner, fordi de oplevede at man ikke kunne afbryde på samme måde.
Samtidig beskriver de, at det også har givet stof til eftertanke, “at de ikke lige går ind
og afbryder”, og lader folk tale ud.
De foretrækker dog stadig, at de alle sammen er i samme lokale, fordi de på den
måde, har indtrykket af, at være en større del af fællesskabet. Men de synes
samtidig, at det er rigtig godt, der er en mulighed for stadig at være med, hvis man
ex. er syg eller sneet inde til vinter.
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Den synkrone studerende fortæller, at hun i gruppearbejdet til tider har følt sig lidt
ekskluderet:
”men ikke så meget … det handler om 5 eller 10 min … hvis de har et
grineflip jeg ikke kan være med på, fx … eller hvis de skulle et eller
andet … ned i kantinen”
(Synkron studerende).
De studerende oplever at det i højere grad kræver at man tænker over hvad man
gør, bl.a. fordi gruppearbejdet er præget af, at gruppen gør en ekstra indsats for at
snakke med den der er på computeren.
Nogle af de erfaringer de studerende tager med sig, handler om, at de måske i større
grad skulle have forventningsafstemmer inden ” hvor vi måske skulle have aftalt at
det var okay, jeg bare satte den på billede, eller bare sad og lyttede” (Ibid.).
Oplevelsen har altså både tydeliggjort noget for de studerende i forhold til egen
studierolle, i forhold til gruppearbejdet generelt, og i forhold til
forventningsafstemning.
Studerende i Roskilde som deltog i f2f-undervisningen med synkron opkobling
Før
Baggrunden for valget af f2f var dels information fra underviseren vedrørende
muligheden for samarbejde med studerende fra net-uddannelsen og herunder
drejede valget sig om at bidrage til at prøve noget nyt sammen med de netstuderende. Dels at f2f giver mulighed for at have en dialog om teksterne og denne
dialog rummer en mulighed for at få andres perspektiver på teksterne. Endvidere
handler valget af f2f om et fravalg af mooc grundet en forestilling om, at hvis der var
tekster på mooc’en som var meget svære, så ville det være svært at sidde med
teksterne alene og resultatet kunne være at den studerende ikke fik lavet
studiearbejdet. Det faglige og sociale fællesskab i f2f bruges gentagne gange som en
vigtig argumentation i forhold til valget af f2f. Eksempelvis i forhold til gennemførelse
af faglige arbejdsopgaver, herunder de svære tekster.
Argumentation i forhold til fravalget af mooc og tilvalg af f2f drejede sig også om
motivationen i forhold til gennemførelse af en mooc, som ikke var til stede hos de
studerende.
Underviserens formidling i forhold til de 3 formater havde en betydning for valg,
fravalg og motivation. De studerende fokuserer særligt på motivation, ensomhed,
eget ansvar og graden af disciplinering i forhold til valg af f2f og fravalg af mooc. Det
synkrone format eller f2f opfattes som mere optimalt end mooc.
Under
Gruppearbejde: I forhold til gruppearbejde med de synkront studerende var
oplevelsen at det krævede mere forklaring og koordinering når arbejdsopgaverne
skulle løses sammen synkront. Løsningen var blandt at arbejde synkront i Google
Docs.
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Endvidere peges der på ændring i kommunikationen vedrørende koordineringen og
gensidig forklaring og forståelse af en arbejdsopgave samt løsningen af
arbejdsopgaven. Kommunikationen oplevedes som mere verbalsproglig baseret,
fordi kroppen og gestik med hænder ikke i samme grad bruges når det er
kommunikation med den studerende synkront, end hvis hele gruppen havde siddet
sammen fysisk i rummet.
Brugen af Google Docs fremhæves som positivt da det giver mulighed for at hele
gruppen kan skrive i det samme dokument, selvom de ikke er fysisk til stede i samme
rum.
”Vi gjorde det på den måde at vi lod den der var med via Hangout skrive i
Google Docs, så skrev hun og så kunne vi andre se det. Og hvis der var
rettelser, så rettede hun det. Hun skrev, men vi kunne alle sammen se
det. Vi sad og snakkede og så lod vi hende formulere det”
Begrundelsen for at lade den synkrone have denne rolle i gruppearbejdet, er at give
den synkrone en oplevelse af deltagelse i gruppearbejdet. Blandt andet med den
begrundelse at den synkrone har en anden position og ikke i samme grad som
gruppen der sidder fysisk sammen kan bryde ind i en samtale verbalt eller ved gestik
eksempelvis håndsoprækning, markere en kommentar til gruppedialogen. Der er en
bevidsthed om, at den synkrone er afskåret fra den kommunikation der foregår i det
fysiske rum og kan blive overset i dialogen og dette søges der kompenseret for
eksempelvis ved at lade den synkrone indtage en anden rolle/position.
Klasserum: I forhold til det fælles arbejde i klasserummet oplevede de studerende,
som var fysisk til stede i rummet, at de synkront studerende godt kunne blive glemt
lidt. Det virkede nemmere for underviseren at være i kontakt med de studerende som
var fysisk til stede i rummet – eksempelvis i forhold til håndsoprækning.
Mulighederne for deltagelse i den fælles kommunikation blev på de synkrones vegne
opfattet som ulig eftersom det oplevedes som om de ikke i samme grad havde
mulighed for synlighed i forhold til markering af kommentarer i den fælles
kommunikation. Denne ulighed forklares eksempelvis med en mangel i det tekniske
set-up:
” de mangler et eller andet hvor de kan gøre mere opmærksom på sig
selv. Nu vil jeg gerne have lov til at sige noget. Nu har jeg noget vigtigt til
det her. Det var mere os der skulle gøre opmærksom på ... orv der er
lige…”
Uligheden består både i noget der mangler teknisk for de studerende der er på
synkront, men også i en ulig positionering i forhold til muligheder i den fælles
kommunikation i forhold til opmærksomhed på hinanden. De studerende som sad
sammen fysisk i klasserummet oplevede en mulighed for en opmærksomhed på den
synkrones adfærd på skærmen, eksempelvis på den synkrones mimik og gestik og
rettede opmærksomhed på dette, men denne mulighed opleves ikke muligt for den
synkrone på samme måde i forhold til dem der er fysisk tilstede i klasserummet.
34

I forhold til det de studerende kalder en ”åben debat” i klasserummet, hvor en dialog
er kendetegnet ved løbende indlæg og dynamik i debatten de studerende imellem,
så peges der også på en ulighed for de synkront studerende i forhold til muligheden
for deltagelse i den løbende udveksling af indlæg og kommentarer. Det drejer sig om
to ting som opleves som relationelt betinget af hinanden, dels handler det om
lydniveauet i det fysiske rum – altså hvorvidt de synkrones stemme lydmæssigt kan
blive hørt i debatten og det har en betydning for hvorledes de synkrone i samme
omfang som de studerende der sidder fysisk i rummet, kan falde ind i den åbne
debats dynamik.
Det opfattes sådan at de synkrones stemmer let kan blive overhørt i det fysiske rum
og at de dermed ikke har samme ”plads” til at tage ordet i debatten.
I relation her til var oplevelsen for de studerende i det fysiske rum, at det krævede
meget opmærksomhed på hvorvidt de synkrone havde noget de gerne ville sig i
debatten i klasserummet:
”ude i rummet kan man godt sådan ping-pong. Ude i rummet kan man
tage sådan ”bolden”, hvis man har noget at sige – det er vigtigt at hvis
den på skærmen har noget at sige ”at man smider bolden over til dem”.
Der er også en ansvarlighed på spil over for de studerende der er på synkront og
som kommer til udtryk ved en opmærksomhed på at de synkront studerende ikke
skal føle sig udenfor:
”Der kommer en anden respekt overfor dem der sidder
bagved(skærmen) fordi man føler at de også skal have en del af
undervisningen og de skal have lov til at blive hørt. De er jo lige så
meget en del af det hele som vi er en del af”.
I forhold til den åbne debat i klasserummet bliver ansvarligheden også defineret som
at være mere lyttende, at holde tilbage med sine egne indlæg i debatten og give de
synkront studerende den ”plads” til indlæg i debatten som hurtigt kunne være taget i
det fysiske rum af de andre studerende.
Et andet eksempel på opmærksomhed i forhold til forskellig positionering mellem de
synkront studerende og de studerende i det fysiske rum var pauser i undervisningen
og det uformelle samvær i det fysiske rum, hvor der eksempelvis jokes:
”Det skal man også huske at have med i tankerne, at de følger jo hele
tiden med. Det er ikke kun når vi har undervisning, det er også i
pauserne, det er hele tiden. Så der kan de måske også føle sig rigtig
meget udenfor. Man får et meget bedre fællesskab i klassen end med
dem der sidder derhjemme”.
Bevidstheden om at de synkront studerende ikke på samme måde kan deltage i det
sociale fællesskab i klassen er til stede og en af de studerende formulerer det
således:
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”Det giver noget at man kan ”skubbe” til de personer man kan snakke
med, altså at de er i rummet(fysisk). Det er lidt lige som når man skriver
frem for at man snakker. Der er noget der bliver udeladt. F.eks. når man
skriver kan man godt misse en joke. Når man sidder online så misser
man noget andet, man kan stadigvæk høre tonelejet, men der er bare
noget andet man går glip af”.
På spørgsmålet om hvorvidt det kræver nogle særlige forudsætninger i forhold til et
læringsrum med synkronstuderende blev tilstedeværelse italesat, dels i forhold til
tilstedeværelse som synkront studerende og opringning, således at der kunne ske en
kobling til læringsrummet, hvilket er anderledes for de f2f-studerende:
”undervisningen gik jo i gang 8:30. De sad jo og ventede på at du skulle
ringe dem op. Der er en chance for at man glipper hvis man kommer for
sent. Hvis man ringer op ti minutter for sent, så er der en chance for at
personen er væk, det er de jo ikke hvis man kommer ti minutter for sent
ind i klasselokalet”.
Videre blev der også peget på at gruppearbejdet med synkront studerende kræver
nogle forudsætninger i forhold til hvor computeren med den synkront studerende
placeres og at computeren var placeret i en højde så øjenkontakt var vandret og ikke
horisontalt:
”Vi stillede personen på et af de høje borde, hvor vi selv stod op, så det
var mere i øjenhøjde. Det er det der med at være opmærksom på
personen. Fordi man skal være meget opmærksom på personen, når der
er en med synkront. Og jeg tænker at man er mere opmærksom på når
der er noget oppe i øjenhøjde”.
Ligeledes peges der på tilstedeværelse i forhold til synlighed, som en vigtig faktor i
kommunikationen i det fællesklasserum. Når de synkront studerende kunne ses på
den ene tavle blev det oplevet som muligt at lægge mere mærke til dem, fordi de
bedre kunne ses. Synligheden er med til at skærpe oplevelsen af at de er med i
klasserummet og at de bliver en del af den kommunikation som foregår i
klasserummet.
Efter
I forhold til erfaringer og ressourcer der kan viderebringes og eventuelt bruges til
anvendelse i andre sammenhænge er det særligt oplevelsen med øget
opmærksomhed i forhold til kommunikation med de synkront studerende der
nævnes. Hvor det særligt drejer sig om erfaring med at lytte, afvente, give plads, lade
være med at afbryde og vise respekt for de synkront studerende som oplevedes som
ulige stillet i forhold til kommunikationen. Samtidig har det også givet en erfaring med
selv at blive lyttet til. Stilheden og opmærksomheden på ens person når man snakker
fremhæves som en erfaring.
Til gengæld peges der på en oplevelse af at de åbne debatter ”lukkes ned” fordi det
gjorde debatterne mindre livlige, når kommunikationen bliver holdt på et formelt og
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struktureret plan af hensyn til de synkront studerende En livlig debat opfattes som
mere motiverende i forhold til involvering i kommunikationen i klasserummet.
Erfaringen med Google Docs og Hangout opfattes også som relevant at tage med til
fremtidig gruppearbejder:
”fordi nu er man præsenteret for det og det bliver også bare en naturlig
del med at være studerende her. Det er lige som en forventning – det
skal du kunne finde ud af, så derfor vil man bruge det automatisk”.
I forhold til det samlede indtryk af uge 46 med tilstedeværelse og synkron opkobling
så er holdningen at det har været sjovt at prøve noget andet. Og at præsentationen
af formatet med de synkrone studerende betyder at formatet godt kunne væren en
mulighed der blev valgt en anden gang eftersom man nu har kendskab til det.
De studerende var undervejs i kontakt med deres klassekammerater, der havde valgt
mooc’en og deres oplevelser med mooc’en medførte den opfattelse, at de havde
valgt rigtigt med hensyn til formatet Global Classroom:
”Vi snakked om at det var rigtigt godt at vi havde valgt F2F fordi vi lige
nøjagtig havde muligheden for en underviser, vi havde mulighed for at få
luftet vores egne tanker i et forum hvor der kom noget tilbage og så blev
det ligesom udvidet på den måde”.
F2f opfattes som godt grundet muligheden for de levende debatter, det sociale
fællesskab og kontakten til underviseren. Mooc’en omtales som mindre godt grundet
en forestilling om at man sidder alene med sine egne tanker, mens det at være
synkront opkoblet udelukker deltagelse i de åbne levende diskussioner.
På spørgemålet om hvordan de studerende ville have det med at kunne vælge
format i undervisningen og som en del af uddannelsen handler svaret særligt om
fleksibiliteten ved at kunne vælge mellem 3 formater:
”for mig ville det nok personligt fungere rigtigt godt, at hvis du for
eksempel ligger syg derhjemme, så har du mulighed for at slå over på
mooc’en eller du har mulighed for bare ”okay jeg vil gerne være med
synkront”, men jeg kommer ikke med nogle input – jeg kan stadigvæk
høre hvad I foretager jer, hvad I laver i klassen og der føler jeg ikke at
man går glip af noget. Og hvis man nu er væk, man er ude at rejse, så
kan man bare slå fuldstændigt over på mooc’en. Eller i det tilfælde af at
man bare mest har lyst, eller humøret bare er kun til at sidde derhjemme,
så kan man sætte den på synkront og så bare sidde der og lade være
med at vise sig selv på skærmen og så man bare kan lytte med i hvad I
fortager jer. Personligt tror jeg det ville fungere rigtigt godt for mig. Med
at man selv kunne vælge og skifte”
Dog begrundes det at kunne disciplinere sig selv, som en væsentlig forudsætning for
at skulle vælge mooc og manglende disciplin bruges som argument for at vælge f2f.
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Desuden også en ansvarlighed i forhold til det faglige og sociale fællesskab i
klasserummet, som ikke opfattes som værende til stede på samme måde i en mooc:
”… der sidder nogle deroppe, som forventer du har læst, forventer du
møder op, eller du er i en gruppe hvor det er vigtigt du er med i
gruppearbejdet, hvis du vil have noget at sige, hvis du vil havde dit input
med, også bare fordi de forventer at have nogle at snakke med”.
”Jeg tænker at hvis man var ude at rejse, så er mooc’en en god løsning,
men når man er syg kunne man godt nøjes med at det var synkront. Og
hvis man har et spørgsmål til eller ikke kan forstå teksten. Man går ikke
glip af noget. Man er stadigvæk med og så når man kommer tilbage
igen, hvis du for eksempel i en uge kun er væk en dag eller to dage, så
er du ikke gået glip at det der er sket i starten af ugen eller i slutningen af
ugen. Du har stadigvæk fået det fulde overblik over”.
Som en del af snakken om muligheden for eksempelvis valg af forskellige formater i
uddannelsen kommer de interviewede studerende frem til at det vil kræve en form for
struktur og at underviseren har overblik over hvad de studerende vælger:
”… det kunne være sådan at der skulle være et tilmeldingskrav eller svar
udbydes senest en uge inden og synkront kunne være hvis man blev syg
på dagen. Mooc’en kunne godt gå hen og være en overspringshandling,
hvor man tænker okay jeg gider ikke i dag”.
Anbefalinger fra de studerende
I forhold til brugen af Hangout anbefales det at alle studerende er på Hangout og at
alle studerende har høretelefoner på. Både når der sker noget fælles i hele klassen
og i forhold til gruppearbejde. Endvidere at der etableres en funktion som gør det
muligt mere tydeligt at signalere ønske om indlæg i en debat. Og at der kan være en
form for talerække så det bliver synligt hvem der har indlæg til den fælles
kommunikation.
Der peges også på at det ville være godt hvis lyden fra de studerende kunne komme
ud i hele det fysiske rum, således at de bedre kunne høres, når der er fælles debat.
Og at det er mere optimalt når de synkront studerende kan ses på en af den store
interaktive tavle. Det giver en oplevelse af at de synkront studerende er mere ”fysisk”
til stede.
Desuden foreslår en studerende at det ikke skal være et set-up hvor underviseren
ringer op til dem der skal være med synkront. I stedet foreslås der et slags åbent
forum hvor man kobler sig på. Klasserummet kunne være en slags server hvor der
logges på med brugernavn og ucsj-mail.
”Det er noget der hedder TeamSpeak, der logger du ind på en server,
det kunne sagtens laves her hvor du logger ind på et klasselokale, altså
hvor klasselokalet bare var der(som en server), så kunne du logge ind på
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det klasselokale og være med, altså hvor alle sammen kunne logge sig
på og af, så der ikke skulle accepteres, men at de logger ind et sted….”
Underviseren eller de studerende ringer ikke op til en enkelt person, alle kobler sig
op til et fællesskab/en klasse, samtidig med at læreren stadigvæk er den styrende.
Det anbefales at være opmærksom på hvordan de studerende som er koblet på
synkront, synliggøres i det fysiske klasserum, da det har en betydning for oplevelsen
af at kunne følge dem og se dem. Desuden havde de studerende i det fysiske
klasserum en oplevelse af at være i kontakt med de synkrone fordi de stod og
fremlagde foran de synkrone (på computeren) ved tavlen. Det gjorde det nemmer
også at snakke med de synkrone, når de var lige foran ansigtet i øjenhøjde.
Studerende fra Roskilde – erfaringer fra mooc-studerende i uge 46
Før:
De studerendes valg af mooc begrundes dels med det at kunne følge undervisningen
under et ferieophold, dels selvstændigt at få mulighed for at afprøve det at
strukturere, arbejde og lavet et produkt alene og endvidere at prøve noget der kunne
ligne det at være net-studerende. Det fleksible aspekt vedrørende administration af
tid var en væsentlig begrundelse for valget.
På spørgsmålet om hvorvidt de studerende oplevede informationen om formaterne
relevant i forhold til at træffe valget af format svare de på den ene side at
informationen i klasserummet inde valget blev foretaget var fyldestgørende og
konkret, men på den anden side opstod der noget forvirring da de så konkret skulle i
gang og finde ud af at finde mooc’en:
”I starten forstod jeg ikke helt, jeg kunne ikke helt finde hvor det var
henne, alle de der ting fra mooc’en af. Jeg var inde på Fronter og kigge
og kunne ikke rigtigt se noget, men så fandt jeg ud af at der var sendt en
mail med et link i, hvor der stod uge 46 og hvor jeg så kunne komme ind
og så kunne jeg på den måde finde alle opgaverne, men i starten var det
lidt forvirrende”.
Under:
Det har haft en positiv betydning for de studerende på mooc’en at studieopgaverne
var ens for alle uanset valg af format. De studerende var i dialog med hinanden på
Facebook eller Hangout på tværs af formaterne undervejs i ugens forløb og hjalp
hinanden med opgaverne. De studerende på mooc’en påpeger at det var en hjælp
for dem i forhold til opgaver hvor de var i tvivl om opgaveløsning. Dialogen med
medstuderende var til stor hjælp. Mooc’ens struktur og opgaveinformation har også
haft en betydning for i hvilket omfang der er søgt hjælp hos medstuderende:
”Jeg synes der har været nogle at tingene hvor det har været et
spørgsmål om hvordan den(opgaven) har været præsenteret på selve
mooc’en hvor man har siddet og tænkt okay hvad pokker mener de her
med hvad det er der skal foregå – for mig har det mest været
forståelsesøjemed”.
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I forhold til at arbejde på mooc’en peges der på det positive ved at have mulighed for
at strukturer sin egen tid, men også at en uge ikke var særlig lang tid i forhold til at
omstille sig til en anden studierytme:
”Jeg tror jeg ville strukturere min hverdag lidt anderledes hvis jeg skulle
på det igen og sådan være lidt mere forberedt fra dag til dag, jeg gjorde
sådan at først sad jeg og læste om morgen og så kunne jeg gå i gang
med opgaven i stedet for hvis det havde været på den almindelige
skole..”
”…jeg kørte stadigvæk meget i det samme, jeg starte fra klokken halv 9
og så slutter jeg når jeg er færdig, hvis jeg havde været på det hele tiden
tror jeg mere at jeg ville lave opgaverne om aften eller om natten, der
arbejder jeg bedst..”
Omstilling og tilvænning til at organisere sin egen tid og det at være alene omtales
også i relation til en bevidsthed om at opgaverne skulle laves og at det krævede
selvdisciplin at få det gjort. Og at det er positivt at kunne arbejde hjemme, men det
sociale fællesskab i klassen var savnet, både i forhold til faglig sparring, men også i
forhold det sociale samvær. Endvidere peges der på at deltagelse i klasserummet
giver mulighed for en hurtig respons i forhold til faglig sparring og denne mulighed
findes ikke på mooc’en:
”selvfølgelig kunne man smide sin frustration ud på nettet, men ikke
sådan bare lige kunne snakke om det og få et svar med det samme ...”
Den faglige sparring har en vigtig betydning for den brede forståelse af en tekst:
”den mangler man lidt når man sidder derhjemme, fordi man laver den
med sin helt egen sandhed og forståelse af teksten og det er ikke forkert
nødvendigvis, men det er meget godt at have et andet synspunkt …”
Selvom de studerende tilkendegiver at faglig sparring kunne finde sted på en mooc
eksempelvis over Hangout, så er de af den opfattelse at faglig sparring er lettere og
mere tilgængelig ved tilstedeværelse i det fysiske klasserum. De er opmærksomme
på at deres erfaring med faglig sparring i klasserummet har en betydning for deres
opfattelse af mooc’en. Men mooc’en har også .en fordel i forhold til at arbejde med
de faglige tekster:
”… jeg synes der er plus og minus ved begge dele, fordi jeg synes at når
man skal sidde og lave det selv, så bliver man også tvunget til at gå
mere i dybden med den der tekst end hvis man nu i gåsetegn ”bare” skal
op i klassen, så kan man altid lige finde ud af det, så kan man godt lige…
så behøver man ikke …”
”Der bliver i hvert fald stillet krav til din selvdisciplin og det er ikke så
meget i klasselokalet på samme måde, der kan man lige spørge læreren
eller nogle af de andre ...”
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Endvidere peger de studerende på en bevidsthed i forhold til kvaliteten af de
produkter de skulle aflevere, eksempelvis skulle produktet afspejle et tidsforbrug der
gjorde at underviseren kunne se at der var blevet arbejdet seriøst med opgaven ”..
Så læreren ikke tror at man bare er på ferie” og at produkterne også afspejlede viden
fra andre faglige emner de havde været igennem i undervisningen.
En anden forskel de studerende peger på er at mooc’ens struktur for opgaverne er
fastlagt og den kan der ikke ændres på, mens underviserens udspil i forhold til
strukturen for undervisningen i klasserummet F2F kan ændres. Fordelen ved
mooc’en kan imidlertid være ikke at blive frustreret eller forstyrret af andre
studerende eller hvad der ellers foregår i et klasserum.
Til gengæld fastholdes det aspekt ved tilstedeværelse i det fysiske klasserum, at
vidensdeling opfattes som noget der er nemmere i forhold til dialog og at de andres
synspunkter kan være vigtige i forhold til ens egen videnstilegnelse. Desuden at
mundtlig refleksion i en dialog foretrækkes frem for en skriftlig refleksion, som
opfattes som besværlig og ikke lige så fyldestgørende hvis der er nogle helt særlige
ting man gerne vil forklare. Det er nemmere at tale om tingene end at skrive om dem
og i dialogen får du en tilbagemelding med det samme.
Efter:
På spørgsmålet om hvad de studerende ville synes om at mooc var en del af
uddannelsen svares der eksempelvis:
”Jeg synes det har været fedt at være på mooc’en, jeg ville godt vælge
det igen, men jeg ville ikke gøre det fuldt ud resten af de her 3 år på
grund af det det sociale i uddannelsen”.
Mooc ses som en mulighed hvis det drejer sig om kortere perioder i uddannelsen.
Eksempelvis et halvt modul eller uger som er delt op i mooc og f2f.
Begrundelserne er eksempelvis at det giver mulighed for mere indflydelse på
ambitionsniveauet for studiet når man er alene om studiet på en mooc. At mooc giver
mere fleksibilitet i forhold til privatlivet som studerende. På den anden side har det
sociale fællesskab i klassen en meget vigtig betydning og det giver mooc’en ikke
mulighed for.
Endvidere omtales disciplinering som en forudsætning for at gennemføre mooc og
som begrundelse for fravalg af MOOC, udover det sociale aspekt, samt den faglige
sparring med andre studerende og underviseren.
Desuden italesættes der også tvivl med hensyn til mooc’ens egnethed i forhold til at
skulle uddanne sig til pædagog og begrundelsen herfor er opfattelsen af at det
kræver bredde i den faglige sparring, dialog og videnstilegnelse fra de professionelle
i professionen som mooc’en måske ikke kan opfylde. På mooc’en overlades du for
meget til dig selv og din egen forståelse af det faglige. Denne holdning bruges også
som argument for at vælge f2f.
41

Desuden blev sværhedsgraden af opgaverne på mooc’en italesat i relation til
forventninger om at kunne gennemføre mooc’en. Særligt en af opgaverne på den
afprøvede mooc opleves af de studerende som meget svær og da det også var den
første opgave på mooc’en afstedkom det en tvivl hos de studeredne med hensyn
hvorvidt de kunne gennemføre mooc’en:
”altså det er jo lige som første dag i skole, man sidder første dag, man
sidder på en mooc, man tænker what the fuck!! Hvad skal jeg lave her ik
og havde I nu startet med at lave den her tegneopgave med begreber,
så havde jeg arrh det er jo pissenemt det her ik´, men jeg tror simpelthen
også at det er ens spændthed og forventning til hvad det er der skal
foregå, der også ligesom går ind og laver en blokering om, jamen der
står en hel masse med mange lange bogstaver og jeg fatter ikke hvad
det er.. og havde vi nu lavet det her ned i klassen så to tredje dele sagt
årrh er det ikke andet..Men netop den sværeste opgave kom som den
første og så blev man nok slået lidt tilbage..”
På spørgsmålet om fordele og ulemper ved mooc’en opfattes muligheden for selv at
kunne administrere sin tid i forhold til hvornår arbejdsopgaverne på mooc’en skal
laves som en fordel. Endvidere at det er muligt at følge undervisningen via en mooc
når man er på ferie. Der peges på fleksibilitet og frihed fra transport frem og tilbage til
campus. Ulemperne er som før nævnt den manglende faglige sparring, det sociale
fællesskab med andre studerende.
I forhold til forudsætninger for at gennemføre en mooc kredses der særligt om det at
have selvdisciplin til at kunne igangsætte sig selv og kunne motivere sig selv til at få
lavet opgaverne. Her spiller det også en rolle om du kan forvalte den frihed det er at
kunne administrere tiden selv:
”…jeg kan huske at jeg startede ikke, da jeg læste opgaven om
mandagen der lukkede jeg bogen igen og sagde det der det glemmer vi
alt om nu, not gonna happen og så gik jeg til den igen om
tirsdagen/…/og så lavede jeg egentlig tirsdagens opgave først og tænkte
nårh det var ikke så slemt, så havde jeg fået lidt gejst fordi jeg fået lavet
den der anden opgave, så tænkte jeg at så kunne jeg godt lige presse
den til mandagens opgave og så lige kigge på den igen og fik jeg den
også lavet, men det kræver helt sikkert at man virkelig kan tage sig
sammen og laver det der skal laves, det kræver det”.
Videre peges der på, at det er en fordel at være i besiddelse af en egenskab til at
kunne være i sit eget selskab og at kunne holde ud at være alene med sig selv og
tackle frustration. I relation til dette bruges erfaringen med det sociale fællesskab i
klassen til at pege på hvorfor det kan være svært at være derhjemme alene og det at
skulle kunne igangsætte sig selv i forhold til studieopgaverne. Men også at kunne
administrere tiden derhjemme og sige fra overfor hverdagsopgaver som støvsugning
og oprydning, til fordel for tid til studieopgaverne.
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En af de studerende formulerer sin oplevelse sådan her:
” … men jeg tror også det der med at kunne være alene med sig selv,
netop at man, hvis man bliver frustreret, at man ikke fuldstændigt mister
gejsten på at lave opgaven, men at man kan sige okay, lortebog jeg
lægger den til side, jeg går ud og går med hunden og så vender jeg
tilbage til det igen, så man på den måde kan tackle sine egne
frustrationer omkring en opgave og stadigvæk få den lavet”.
I forhold til digitale færdigheder så er der enighed om at det er en rimelig væsentlig
ting, men også at kvaliteten af det digitale udstyr som studerende gør brug af er
vigtig, samt internetforbindelsen i forhold til brugen af digitale platforme. Også
kendskabet til platformene er vigtig og for de studerende som deltog på mooc’en blev
de præsenteret for disse inden de gik i gang:
”jeg tror også det er ret vigtigt med hvad ens egne interesser er omkring
de digitale medier og midler og hvis du ikke interesserede dig så ville
man aldrig vælge hverken E-learning eller mooc”
Endvidere mener de studerende også at interesse for digitale medier er vigtig, samt
at være indstillet på at turde prøve dig frem og fejle i brugen af de digitale platforme.
På spørgsmålet om hvorvidt det har gjort nogen forskel at have prøvet en mooc
svarer de studerende at det har det ikke i forhold til eksempelvis valget af f2f, da 3 af
de studerende oprindeligt overvejede E-learning da de søgte om optagelse på
pædagoguddannelsen.
I forhold til om det har gjort en forskel med hensyn til faglig udvikling peger en af de
studerende på at sværhedsgraden af opgaverne på mooc’en betød at vedkommende
ikke oplever at have rykket sig fagligt, tværtimod. Argumentet herfor er også at
vedkommende ikke lærer bedst ved at læse og skrive eller lytte, men ved at være
aktiv i den konkrete pædagogiske praksis.
Argumentet for f2f fremfor mooc er også at f2f forbindes med struktur, der er et mål,
den studerende skal op om morgen og ud af døren. F2f strukturer din dag for dig og
det opfattes positivt, hvorimod mooc’en forbindes med selv at skulle kunne
strukturere hverdagen.
Men der peges også på at klassens sociale fællesskab og sammenhold har en
betydning for motivationen til at tage i skole, hvis klassens fællesskab ikke var rart
kunne man lige så godt sidde derhjemme.
Et andet aspekt er den forpligtelse du kan opleve ved f2f i forhold til klassens sociale
fællesskab og faglige arbejde, hvorimod mooc’en lægger op til at du kun er forpligtet i
forhold til dig selv. I et dannelsesperspektiv mener de studerende at der ligeledes er
en forskel. F2f lægger op til en dannelsesproces som ligner det at skulle op på
arbejde.
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Endvidere drejer det sig også om ansvar for andre når der skal bidrages til det faglige
arbejde og her italesættes også en forskel fra at være del af f2f-undervisning og så at
være på en mooc. En mooc opfattes som noget der mest angår dig selv. Det er dig
selv der sætter strukturen og niveauet for kvaliteten af det arbejde man skal lave. På
mooc’en går det kun udover dig selv, mens du står til ansvar overfor andre når det
drejer sig om f2f.
De studerende mener godt at man kan arbejde med ansvarlighed på en mooc
eksempelvis i forhold til gruppearbejde. Cooperative learning nævnes som en
mulighed hvor opgaver roterer på en mooc, så der skal arbejdes med noget, som
andre skal arbejde videre på og det fordrer en ansvarlighed overfor det man selv
præsterer fordi andre skal kunne arbejde med det. Endvidere at man kan lægge
nogle deadlines ind i en mooc hvor studerende skal være klar til fælles udveksling
vedrørende det faglige som gør at der stilles en forventning til samarbejde og at man
har forberedt sig fagligt.
I forhold til at have arbejdet med kompetencer i mooc’en er det særligt det at kunne
disciplinere sig selv som der peges på og selvindsigt i hvad der kræves for at arbejde
på en mooc.
Anbefalinger:
Det anbefales at de opgaver som lægges på en mooc skal være til at forstå i relation
til at de skal kunne løses selvstændigt og det ikke er muligt at få faglig sparring fra en
underviser. Eksempelvis foreslås det at indholdet på mooc’en præsenteres så det
rammer bredt i forhold til de studerendes muligheder for at forstå opgaverne og at
der er variation i måderne de enkelte opgave præsenteres på. Den samme opgave
må gerne præsenteres på flere forskellige måder.
Endvidere at det vil være godt hvis de første opgaver i mooc’en er på et fagligt
niveau som afstedkommer succesoplevelse for de studerende og eliminerer eventuel
tvivl med hensyn til gennemførelse af mooc’en.
”Jeg vil også sige at, nu er det også helt ekstra ordinært at jeg sad på et
hotelværelse og lavede det, men jeg sad også efter første dag og tænkte
fuck det var den ferie, altså fordi jeg sad bare og brugte så meget tid på
at være frustrerede over den der opgave i stedet for bare at komme i
gang, men det kunne jeg ikke fordi jeg bare var årrgghh, hvis det er
sådan her alle dagene ...”
”… så kommer vi til de andre dage ik´ og så er det jo slet ikke lige så
svært og det tog jo ingen tid i forhold til hvad den førte dag gjorde, men
man nåede lige at køre op i et eller andet felt, hvor man tænkte shit
mand ...”
Det faglige niveau må gerne være stigende og ende ud i eksempelvis en samlet
opgave.
I forhold til brugen af mooc’en i pædagoguddannelsen anbefales forskellige ting som
afspejler at brugen af mooc kan defineres på forskellige måde. Eksempelvis at
mooc’en kan bruges hvis man som studerende eksempelvis skal på ferie – det vil
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gøre at man som studerende har mulighed for at holde sig opdateret og eventuelt
skulle aflevere en afsluttende opgave om fredagen.
Mooc’en kan også bruges som en mulighed for at lave en opgave som kompenserer
for et fravær man ved man skal have.
Mooc’en kunne også være en mulighed at vælge til i en periode af ens studie, hvor
man ønsker fleksibilitet eller har brug for at strukturer sit liv på en anden måde uden
at gå glip af sit studie.
Et andet forslag er også at hele pædagoguddannelsen ligger som en mooc, så de
perioder hvor en studerende ved at det vil være problematisk at følge
undervisningen, der kan den studerende så vælge mooc’en.
Der foreslås også at en mooc kunne være et tilvalg i forhold til et særligt emne man
gerne vil have inden for specialiseringen og som ligger ud over det øvrige pensum.
Noget som kunne udbygge ens vidensbank.
Hvis de 3 formater lå som valg i forhold til forskellige læringsrum i uddannelsen ses
dette som muligheder så længe det er noget man som studerende selv kan vælge.
Mooc’en kunne også være en mulighed for at tilegne sig viden på et andet tidspunkt
end hvor undervisningen er planlagt f2f – eksempelvis før, således at man kan
arbejde ”forud” hvis man ved at der er en uge hvor man ikke har mulighed for at
komme på campus og deltage if2f.
De studerende peger på at der skal være en struktur for hvordan de 3 formater kan
vælges til og kan gennemføres, hvis en uddannelse skal tilbyde de 3 formater og at
der skal være retningslinjer for hvorledes deltagelsespligten så skal se ud, hvis man
kan vælge mellem formaterne.
De studerende foreslår også et slags ”klik” system hvor man som studerende kan
klikke sig ind på en af formaterne afhængig af den studerends hverdag og motivation
”jamen i dag der er jeg i mooc-humør, så der går jeg ind siger, så klikker
jeg på mooc’en og at man så lige som også tilkendegiver overfor jer at i
dag kommer jeg ikke, men jeg er deltagende”
Men det understreges at f2f skal være det bærende element, netop på grund af det
sociale og faglige aspekt i klasserummet, som tidligere nævnt og at mooc kan være
et tilvalg. Og tilvalg af et andet format skal være frivilligt.
Afslutningsvis anbefales det i forhold til underviseren at passe på ikke at tabe de
studerende som er på en mooc og her nævnes det igen at være opmærksom på det
didaktiske indhold og sværhedsgraden af opgaverne. Fordi det kunne resultere i
frafald. De studerende mener at underviseren skal sørge for det er muligt at
gennemføre en mooc på et fagligt niveau hvor de studerende får en oplevelse af at
det lykkedes og at de kan klare det faglige niveau. Feedback nævnes også som en
vigtig ting i relation hertil og at man kan etablere et slags mooc-forum for feedback,
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hvor de studerende giver hinanden feedback og sparring. Padlet.com nævnes som
en platform som kunne bruges som et slags chatforum.
Uddrag fra net-hold, Campus Roskilde
Sammendrag af informanternes udsagn struktureret efter et før-, under- og efterperspektiv. Informanterne er alle studerende på den net-baserede uddannelse i
Roskilde på første semester – de omtales ”net-studerende” i det følgende.
Før-perspektivet - fysisk tilstedeværende studerende i Global Classroom:
Begge studerende giver udtryk for at deres valg af format er motiveret af en
nysgerrighed. Begge er studerende på den net-baserede uddannelse og de
italesætter begge uge 46 som en mulighed for at afprøve “den ordinære uddannelse”
F.eks. siger den ene af informanterne (B) i starten af interviewet:
”Jeg havde det lidt på samme måde som A. jeg var nysgerrig på,
hvordan det foregik og så var jeg også lidt nysgerrig for at se om der var
mere arbejde rent faktisk – om tingene ligesom var nemmere, når man
går på den ordinære”.
Denne nysgerrighed og skelnen mellem den net-baserede uddannelse og den
ordinære uddannelse synes ofte i interviewet at træde i forgrunden og skygge for det
forhold, at der var tale om et synkront undervisningformat, hvor to af deres
medstuderende var koblet synkront på via Google Hangout. Begge er de ifølge deres
udsagn mere motiverede af denne nysgerrighed end af det synkrone aspekt.
Under-perspektivet
Da der spørges ind til, hvordan de oplevede det synkrone format og det forhold, at
der var to studerende koblet på via Hangout, så svarer den ene (A) først lidt
undvigende. (A) lægger ud med ytre, at hun under ingen omstændigheder selv kunne
tænke sig at være koblet synkront på, hvilket hun begrunder med udsagnet at “de i
virkeligheden ikke får det hele med”, hvorved hun giver udtryk for en forestilling
om/oplevelse af, at de der er koblet på via Hangout ikke får det samme udbytte af
undervisningen som hun selv.
Da jeg spørger nærmere ind til, hvordan hun (A) oplevede formatet fra hendes eget
perspektiv, svarer hun, at det for hendes vedkommende ikke var noget problem, at
de to studerende var med over Hangout. Den anden studerende (B) er mere kritisk
over formatet, hvilket hun begrunder med, at hun brugte al for meget energi på dem
(de to studerende, der er med via Hangout). Hun formulerer sig således herom:
“Jeg følte, at man brugte meget tid.. måske er det også fordi de (de to
studerende, der var med over Hangout) er fra vores hold, sådan havde
jeg det. Jeg havde en særk omsorgsfølelse over for dem, at jeg skulle
passe på dem, at de skulle føle sig velkommen, at de skulle føle, de var
en del af noget og man kom til at bruge noget tid på at have meget fokus
på, om de følte sig hørt og havde de nu en finger oppe og alle sådan
nogle ting. Der gik meget tankevirksomhed med at fokusere på, hvordan
deres oplevelse var og det synes jeg faktisk var forstyrrende”.
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Jeg spørger efterfølgende de to studerende, om de på noget tidspunkt i løbet af ugen
glemte, at de to studerende via Hangout ikke var fysisk tilstede. Til det svarer de
begge, at de ikke følte, de (Læs: der var med over Hangout) var med på samme
måde som dem, der var fysisk tilstedeværende. Det formuleres således af den ene
studerende (B):
“Nææ, det synes jeg ikke – jeg glemte ikke at de var der på den måde,
og jeg følte ikke de var med på samme måde som os andre”.
Efter-perspektivet
Da de studerende bliver bedt om at forholde sig til, hvad de har fået ud af uge 46
svarer de, at de i selve ugen oplevede en høj grad af mening, når de var i
klasseværelset. Men at den samme følelse af meningsfuldhed og oplevelsen af at
have forstået teksterne forsvandt, idet de trådte ud af klassen. Dette forklarer de selv
med, at de ikke havde nogen brugbare noter eller konkrete læringsprodukter med
derfra. De forklarer begge, at de har en følelse af ikke have bearbejdet stoffet i lige
så vid udstrækning, som de når de er net-studerende. Da jeg spørger indtil, om det
kan hænge sammen med, at de er vant til et tydeligt produktperspektiv med mange
afleveringer i form af forskellige afleveringsprodukter hver uge, bekræfter de begge.
En af dem (A) siger i relation hertil:
“Ja, lige præcis. jeg ville aldrig… jeg ville ikke kunne gå over og tage den
nu på den ordinære – nej jeg synes også selv at man sidder så intenst
og sidder selv og læser ikke. Jeg ville godt kunne gå derover et par timer
og høre det, men så ville man godt nok skulle prøve at få alle de der
begreber forklaret, det ville ikke være nok for mig med de diskussioner.
At man kun sidder og diskuterer sådan ud fra praksis. Sådan har jeg det
bare. Men nu er jeg også i en rigtig god studiegruppe…”
Det sidste vi i interviewet kommer ind på, er da den ene af de to studerende (A)
siger, at hun faktisk var skuffet over, at vi i undervisningen ikke havde gjort brug af
tavlen, som hun havde forestillet sig. Hun prøver straks efter udsagnet at bortforklare
dette savn med, at hun jo nok er lidt gammeldags anlagt, men da jeg anerkender
relevansen af hendes savn, opstår en ret interessant dialog. Begge studerende giver
udtryk for, at de manglede underviseres brug af tavlen som et redskab til at
dokumentere og rekonstruere det, der var blevet talt om på klassen. Jeg fortæller
dem her, at jeg fra et underviserperspektiv også manglede tavlen, som jeg normalt
altid gør brug af i min undervisning.
På baggrund heraf taler vi om, at tavlen fungerer som en form for delt kognition, hvor
vi sammen konstruerer og rekonstruerer, det der tales om og via det
skrevne/tegnede kan holde hinanden op på, hvad der siges og opfattes i rummet –
det er simpelthen en måde at fastholde en oplevelse af delt mening. I forlængelse
heraf forklarer de mig, at de begge bruger tavle-indholdet til at konstruere deres egne
noter med.
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Synkront tilstedeværende studerende via Hangout i Global Classroom
Begge informanterne er net-studerende, hvoraf den ene (C) også har været netstuderende på en anden uddannelse. Sidstnævnte (C)begrunder sin motivation for
valg af formatet med, at hun godt kan lide at bruge digitale medier og i forlængelse
heraf gør hun opmærksom på, at hun faktisk er lidt skuffet over udnyttelsen af de
digitale muligheder, når hun siger:
”… så bliver jeg også en lille smule skuffet over, at udviklingen faktisk
går så langsom i forhold til at bruge det, selvom der stadig er sket mange
ting i forhold til de redskaber man har, så det at bruge det går meget
langsomt”.
Den anden studerende (D) lægger ud med at forklare, at hun faktisk havde søgt ind
på den net-baserede uddannelse med den overbevisning, at man som netstuderende var synkront koblet på for så at se/høre forelæsninger uden interaktion.
Herudover forklarer hun, at hun - ligesom de to studerende fra det forrige interview –
også var nysgerrig på, hvordan undervisningen foregår på den ordinære uddannelse.
Hun forklarer herefter, at hun grundet afstanden fra hendes hjem til campus ikke har
muligheden for at være studerende på den ordinære uddannelse, men at det for
hende at se ville optimere den net-baserede uddannelse, hvis der udover indkald
også var mulighed for indimellem at være med til f.eks. forelæsninger via Global
Classroom. Hun siger:
”Nok fordi det havde været min forventning til at begynde med, at man
var med til forelæsninger. Jeg havde bare regnet med, at netundervisning var, at man var med i forelæsninger. Det var min
misforståelse, på den måde, så ville jeg gerne prøve det. Fordi jeg kan
godt lide at være med i den der diskussion og man hører andres
meninger osv. og det ikke er eksklusivt til gruppearbejde, men det også
er med underviseren og de andre studerende. Så på den måde var jeg
overrasket over at net-holdet… at det ikke er Global Classroom. Det var
min største motivation for at prøve at være med. Det er en vigtig del for
mig, for jeg vil gerne være på et ordinært hold, men afstandsmæssigt og
for at få det til at hænge sammen tidsmæssigt, så fungerer nettet bedre,
så for mig der ville Global Classroom være en optimering”.
Under-perspektivet
Da vi begynder at tale om, hvordan de har oplevet uge 46, så giver de begge udtryk
for, at ugen ikke var optimal grundet tekniske mangler/dysfunktion. De nævner her, at
de f.eks. ikke var oppe på en storskærm og at de ikke kunne se de andre
studerende, når de snakkede. De peger også på, at der gennem hele ugen var
dårlige lydforhold. Den ene studerende (C) siger følgende:
”Jeg oplevede jo stadig den der begrænsning, der er i at kunne være
tilstede i et rum virtuelt på en hensigtsmæssig måde… øh…jeg er ikke
helt sikker på, det er det, jeg mener… men det at kunne, blandt andet
det at vi var oppe på en pc-skærm og ikke oppe på en storskærm.. det
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var vi så … Jeg synes stadig, der var noget begrænsning i forhold til lyd
og det at få lov at se de andre, når de snakkede”
Den anden studerende samstemmer og fortæller herefter om hendes oplevelse:
”Jeg tror, det var selvfølgelig de tekniske problemer med lyden osv. Det
største det gjorde for mig, det var at jeg følte, det var lidt for intimt i
stedet for at være en flue på væggen, så synes jeg, jeg var meget i
centrum der og på den måde var lidt forstyrrende. Jeg følte nærmest, jeg
blev inkluderet for meget – at det satte mere fokus på mig end hvis jeg
bare sad i klasseværelset. I klasseværelset kunne jeg have en dårlig dag
og sidde og tegne på et stykke papir og bare observere. Men her der var
jeg nødt til at være med hele tiden… Ja, og på den måde blev det lidt for
intimt. Jeg ved ikke, om det giver mening?”
Den studerende (D) giver altså her udtryk for, at hun blev synliggjort i langt højere
grad end de andre studerende, og at det var intimiderende. I samtalen herefter
kommer det dog også frem, at hun samtidig var glad for, at hun kunne deltage aktivt
og ikke ”bare var en flue på væggen”, som hun formulerer det. Hun sammenligner
herefter sin deltagelsesmuligheder med de deltagelsesmuligheder, hun forestiller sig
også gør sig gældende for et minoritetsbarn; en position hvorfra, det er svært at
afkode og forventningsafstemme. Hun siger videre:
”Det er sværere at bryde ind og sværere at forstå følelsen af, hvad der
foregår i klassen, så der følte jeg mig som et minoritetsbarn, der ikke helt
kunne sætte fingeren på, hvornår det var ok at bryde ind og hvornår jeg
kunne snakke ikke snakke”
Jeg følger dette spor som interviewer og spørger indtil, hvordan hun (D) oplevede
interaktionen i gruppearbejdet:
”Det kom meget an på de studerende. Der var nogen, de var også meget
opmærksomme og inkluderende og bare man sagde en lille lyd, så
ligesom ”hvad sagde du?” og andre gange var det, okay vi skal lige have
dig med. Der var en af opgaverne, der valgte de, fordi de havde nogle
tekniske problemer, så valgte de at gøre det på papir, og der følte jeg,
jeg blev meget passiv, fordi jeg kunne ikke følge med i, hvad de lavede
på det mindmap. Hvor et andet et, der var det mig, der redigerede på
Google Drev dokumentet vi lavede, så der havde jeg mulighed for, når
jeg ikke helt kunne følge det hvad det var de diskuterede blandt sig at
referere til, var det, det I mente. Og på den måde blev jeg inddraget og
var aktiv. Og det fungerede rigtig godt i den ene gruppe og dårligt i den
anden. Og det var til dels også fordi det mindmap krævede nogle
tekniske forudsætninger at sætte det op. Da røg det på gulvet”
Hun forklarer altså, at hun i den ene gruppe grundet især tekniske udfordringer
ekskluderes og tvinges ud i en passiv deltagelse, hvor hun ikke kan følge med i selve
arbejdet, mens hun peger på, at hendes deltagelsesgrad stiger, når de arbejder via
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delt skærm. Den anden studerende (C) melder sig ind samtalen og forklarer, at hun
oplevede det som en hæmsko, at de der sad i klassen ikke havde de samme digitale
forudsætninger for at arbejde i f.eks. Google Docs og hun peger på, hvordan det
leder til eksklusion, når hun beretter om, hvordan hun blev overladt til sig selv:
”Ja, fordi lige det der med gruppearbejdet, det synes jeg også var en
udfordring og det jeg egentlig manglede lidt, det var at dem, der sad på
den anden side af skærmen, at de havde de samme forudsætninger i
forhold til at arbejde i google.docs f.eks. at det kørte med det samme og
ikke var noget vi skulle bruge tid på at sætte op, men at det bare kørte…
nu går vi ind og gør sådan og hvor vi alle sammen var klar over, hvad
der skulle gøres, så det ikke kun var mig, der kunne lave et google.doc
som vi kunne skrive i alle sammen og dele med hinanden. For min
gruppe forsøgte også at skrive på papir, og så er man overladt til sig selv
når man sidder bag skærmen… (lyden falder lidt ud) så jeg sad alene og
skrev fordi de andre ikke vidste for hvordan de skulle gøre. Det ville ikke
deles – jeg ved ikke lige hvorfor. Der er alle de her tekniske ting, som
skal være løst inden man går ind i sådan et samarbejde”
Når de skal pege på situationer, hvor det teknisk set fungerede, så nævner de begge
en plenumdiskussion, hvor Smartboardet blev brugt og delt med deres skærm,
hvilket gjorde det tydeligt for alle deltagere, hvad der blev talt om. En af dem (C)
siger:
”Jeg synes, det var vildt godt da vi sad sammen med Rikke og skulle
lave de plenumdiskussioner, hvor vi kunne dele dokumentet på skærmen
og på Smartboard’et og vores egen skærm vi kunne følge med alle
sammen – vi vidste alle sammen, hvad vi talte om. Hvor vi jo også
prøvede, at de i klassen havde deres eget og så var det igen, man følte
sig ekskluderet. Fordi vi ikke kunne følge med i det dokument, de havde.
Men det at vi kunne følge med på skærmen og de fulgte med på
Smartboard’et, det var sindssygt godt”.
Efter-perspektivet
Vi slutter interviewet af med at tale om, hvorvidt de kunne forestille sig at vælge dette
format en anden gang. For at forstå, de studerendes svar, så skal man vide, at de to
studerende blev tilbudt at deltage synkront via Hangout den sidste indkaldsdag i
modulet. Der er ingen af de studerende, der har ønsket at deltage synkront. Den ene
studerende (D) begrunder her fravalget:
”Jeg ville godt gøre det igen. Den eneste ting, hvorfor jeg har valgt ikke
at gøre det i begyndelsen af december, hvor du sagde man kunne være
med, det er fordi, der er en distance socialt. Man kommer ikke tæt på
andre mennesker, hvor de indkaldsdage vi har, der lærer man de andre
at kende, det gør man ikke på nettet på samme måde, når man sidder i
en gruppe. Og det synes jeg… det er vigtigt for mig. Bare at kunne have
lidt uformel snak med folk og lære dem lidt at kende - og at det ikke er
hundrede procent fagligt kan man sige”.
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Deres svar herpå leder mig ind på de mere sociale og uformelle aspekter af uge 46
og jeg spørger konkret indtil, hvordan de oplevede pauserne? Den samme
studerende svarer:
”Jeg følte, at hele forløbet det var hundrede procent fagligt for mig. Der
var ikke noget socialt i det, fordi man blev koblet af, når der var pauser,
så …”.
Mens den anden studerende svarer: ”Pauserne var fede for mig, for der
fik jeg helt ro. Jeg behøvede ikke forholde mig til en hel masse, men
kunne lige hente en kop kaffe og se i teksten”.
I forlængelse heraf forklarer sidstnævnte (C), at hun foretrækker den netbaserede
uddannelse, fordi hun har en forestilling om/oplevelse af, at hun på den kan fordybe
sig mere end på den ordinære uddannelse. Hun siger i forlængelse heraf, at hun ”gik
død i det”, når der var for meget, hun skulle forholde sig til og når der var for meget
larm. Jeg spørger herefter indtil, om hun ville have valgt det synkrone format til på
den sidste indkaldsdag, såfremt det tekniske fungerede upåklageligt, hvortil hun
svarer:
”Det ville være det samme. Jeg ville nødig undgå indkald og kunne dele
det sociale… Indkald er vigtige, jeg vil ikke undvære at skulle ind en
gang imellem”.
Jeg spørger videre indtil, om de selv har en oplevelse af, at den manglende sociale
dimension i uge 46 spiller ind rent læringsmæssigt. (D) svarer:
”Nej, det tror jeg egentlig ikke. Kun personligt… Jeg synes, det var så let
at være med rent fagligt. Det at man ikke skulle sidde skriftlig og få ens
tanker ud. Jeg følte ikke man kom lige så dybt i pensum på klassen, som
når man sidder ude og gør net-opgaver - også når det er sammen med
studiegrupper”.
Dette udsagn korrelerer med de udsagn fra det forrige interview med (A) og (B), hvor
alle informanter giver udtryk for en oplevelse af, at de er kommet lettere om tingene
end de normalt gør (på den net-baserede uddannelse). Igen synes dette at kunne
forklares et stykke hen af vejen med, at de på den net-baserede uddannelse er vant
til, at de skal ”få tanker ud”, som (D) formulerer det ovenfor. Altså står de på den netbaserede uddannelse over for et formidlingskrav, som de ikke har mødt i uge 46 – et
krav om, at de skal kunne formulere og visualisere deres tanker og arbejde i de
løbende afleveringer uge for uge. Dette produktkrav kan altså siges at understøtte de
studerendes ejerskab og følelse af at have tag på stoffet.
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Mooc-studerende
Før-perspektivet
Den studerende giver udtryk for, at hendes motivation for at vælge MOOC-formatet
er sammenfaldende med hendes valg af den netbaserede uddannelse. Hun bor langt
fra campus og har et arbejde, hun skal kunne passe ved siden af studiet. Hun siger
om hendes motivation for valg af format:
”Det er fordi, jeg arbejder ved siden af. Jeg arbejder som støtte-kontakt
person. Det vil sige at meget af mit arbejde, det ligger enten efter
skoletid eller i weekenderne. Jeg kan selv egentlig bestemme, hvordan
jeg ligger det. Så det at jeg helt bevidst har valgt at tage uddannelsen
over nettet er fordi, jeg tidsmæssigt gerne vil kunne se… have med det
at gøre ud fra de opgaver, jeg har i mit arbejde og så udover jeg gerne vil
have uddannelsen. Og så mooc’en er det, der kommer tættest på den,
som jeg kan få til at hænge sammen. Det vil ikke være muligt for mig at
møde ind på skolen hver dag, dels fordi jeg bor et godt stykke længere
væk og så også fordi, det tidsmæssigt ikke vil hænge sammen fordi jeg
så først vil være hjemme ved en fem-tiden”.
Under -perspektivet
Den studerendes oplevelse af uge 46 bærer præg af en hård opstart, hvor den
studerende selv peger på det forhold, at mandagens tekst måtte læses af flere
omgange og at arbejdet hermed derfor ikke kunne afsluttes om mandagen:
”Det, der falder mig ind, det er jeg havde nogle ting på hjemmefronten
der gjorde, at sådan som jeg har gjort det de andre uger i den tid, vi har
været i gang, der har jeg forberedt min uge allerede i weekenden, så
hvis der har været nogle tekster, så har jeg læst der. Og det har jeg ikke
haft mulighed for i den her uge, Så det vil sige, vi starter med en tekst af
Pierre Bourdieu, som jeg synes, af det jeg forstod den første gang, jeg
læste den, var rigtig interessant, men der var rigtig mange hængepartier,
så jeg havde brug for at læse den af flere omgange. Så jeg brugte faktisk
det meste af en dag, som normalt ville ligge i weekenden …”.
”I min studiegruppe var der flere, der gik kold på den her tekst, så der vi
skulle lave opgaverne der var til, der var vi allerede… dem sad vi med
om tirsdagen, fordi der kunne vi mødes første gang, så allerede her var
vi bagud… Og så i mooc’en, var der lagt op til, at der var tekster og en
opgave hver dag. Så rent stressmæssigt blev det hurtigt en udfordring
for os”.
Jeg bekræfter, at teksten og opgaverne var for svære og for stor en mundfuld, hvortil
hun (E) svarer:
”Men samtidig er det også superinteressant, og jeg ville ikke have
ønsket, den ikke var der… Så jeg er rigtig glad for, jeg er blevet bekendt
med ham” (underforstået Bourdieu)”.
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Jeg spørger indtil, om hun (E) ville foretrække at opgaverne havde spændt over flere
dage, hvortil hun svarer:
”Personligt ville jeg have ønsket, at Pierre Bourdieu-teksten og de
opgaver, der var til ham, at vi havde fået mere tid til det… Fordi det er så
gennemgribende en tekst, så kunne jeg godt rent fagligt have ønsket mig
at gå mere i kødet på den… Ellers synes jeg det har været godt, at der
har været én opgave per dag”.
Den studerende (E) fortæller, at de i gruppen mødtes om tirsdagen, men at de
derefter arbejdede individuelt pga. arbejdsopgaverne og personlige forhold.
Jeg spørger den studerende (E) indtil, hvordan hun oplevede det, at der ikke var
nogen underviser tilstede?
”Der var jo en underviser… Og det fungerede egentlig fint for mig… Det,
der var lidt svært for mig, det var, at jeg havde følelsen af, at vores
program var koblet op på det ordinære holds, så det at de andre kunne
sidde fra kl. 8.30 og så til et andet tidspunkt og så få gjort tingene der –
det havde jeg rigtig svært ved at synkronisere med min hverdag… Så i
det tidsrum, som det forventes jeg skulle lave opgaverne, det var lidt
svært at koble for mig”.
Havde du en forventning om, at du skulle lave opgaverne i et bestemt tidsrum?
”Ikke tegningen, men de andre ting… De ting, der var en deadline på, de
blev højprioriteret. Og så havde jeg jo snakket med dig, om at det var
okay, hvis der var en af opgaverne, jeg ikke kunne nå”.
Efter-perspektivet:
Jeg spørger den studerende (E) indtil, om hun kunne forestille sig at vælge dette
format til igen?
”Det kommer an på, hvordan det bliver kørt. Jeg bruger jo ligeså lang tid
på det, som de andre, jeg lægger det bare på nogle andre tidspunkter.
Hvis jeg ved, det kan lade sig gøre, at jeg havde fået tjekke programmet
inden weekenden, og det var lagt op. Jeg har brug for, jeg kan
tilrettelægge mine arbejdsopgaver… Det var ikke mooc’en, der spændte
ben…”
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Kapitel 5: Overordnede anbefalinger og perspektiver
Samlede anbefalinger i punktform
På baggrund af formaternes afprøvning, de studerendes udsagn og vores egne
refleksioner, både de didaktiske overvejelser, de løbende evalueringer og justeringer,
samt efterfølgende refleksioner leder os frem til følgende:
1. Der skal afsættes tid og ressourcer til at afprøve tekniske og digitale redskaber
inden nye afprøvninger


Undervisernes digitale kompetencer bør opkvalificeres og der bør ved enhver
afprøvning være mulighed for kvalificeret support – teknisk såvel som
didaktisk.



Vi skal som undervisere kende formaternes virkemidler, for at tænke didaktisk



Adgangen til support bør højnes, både før, under og efter afprøvningerne. Det
er en organisatorisk udfordring at få formaterne til at spille – ikke en
udfordring, den enkelte underviser bør stå alene med. Det er en organisatorisk
opgave – ikke først og fremmest en didaktisk.



De studerende bør have adgang til support før, under og efter afprøvninger af
de forskellige formater

2. Såfremt formaterne igen skal afprøves på pædagoguddannelsen bør de afprøves
forskellige steder i de studerendes uddannelsesforløb. De studerendes valg af
format, motivation, oplevelse og efterbearbejdning af uge 46 skal ses i lyset af, at de
studerende i vores afprøvninger alle er på første semester. Herudover bør vi
diskutere i undervisergruppen, hvilke moduler der fordrer eller omvendt udelukker de
tre formater. Der skal eksperimenteres mere med om særlige forløb fordrer (eller
ekskluderer?) særlige formater og om nogle forløb ganske enkelt ikke kan knyttes på
alle formater.
3. Der bør arbejdes på en videreudvikling af faciliteringen af Global Classroom/det
synkrone rum og måden hvorpå vi kobler. F.eks. bør vi afprøve en model, hvor alle
deltagende i Global Classroom er på via Hangout. Herudover bør vi være åbne i
forhold til andre mulige måder at være tilkoblet synkront - f.eks. via en server.
4. Vi anbefaler en induktiv tilgang med små afprøvninger af Global Classroom, der
periodevist opløser skellet mellem det at være net-studerende og ordinær
studerende. Man kan for eksempel tænke sig en model, hvor de studerende på både
den ordinære og den net-baserede uddannelsen har mulighed for at deltage i Global
Classroom en fast dag om ugen
5. Vejledning og løbende dialog med underviser er et udtalt behov hos de
studerende – derfor bør vejledning og feedback aldrig organiseres som en
”tillægsydelse”. Mooc-formatet bør derfor designes på en måde, der tilgodeser
behovet for interaktion med underviser.
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6. Der bør arbejdes på en videreudvikling af en didaktik for det synkrone klasserum
(Global Classroom). Det anbefales, at der skal arbejdes med en videreudvikling af
det synkrone setup, som det tog sig ud på campus Slagelse, eller et andet set-up,
der udvikler hele Global Classroom
7. Man skal som underviser ikke stå alene med afprøvninger, og det anbefales at
også i den forbindelse, at der afsættes de nødvendige ressourcer til udvikling af
formaterne.
8. Koblingen evt. kan foregå via en server. Dvs. at man som synkron studerende
kobler sig til en server, der er koblet til klasserummet (anbefaling fra de studerende).

55

Kapitel 6: Bilag
Interviewguide fra Campus Slagelse
Interviewguiden i Slagelse der relaterer sig til dette projekt, er udformet på baggrund
af forholdsvis åbne spørgsmål hvor både før, under og efter perspektiver træder
frem, og som knytter an til spørgsmål der centrerer sig omkring:
1.
2.
3.
4.
5.

De studerendes oplevelser
Formaternes forudsætninger
Fordele og ulemper
Erfaringer
Anbefalinger fra studerende

Spørgsmål til de studerende, på alle tre formater:
-Hvilket format har du været på?
-Hvorfor valgte du dette format?
-Hvordan har dit samlede indtryk af hele forløbet omkring LUG været?
-Hvordan har oplevelsen/ indtrykket været? – hvordan har oplevelsen af uge 46
været?
-Hvad har du fået ud af det?
-Hvilke fordele og ulemper har formatet?
-Er der noget særlig man skal kunne for at være studerende i formatet?
-Hvilke forudsætninger havde/har du?
-før?
-efter?
-Hvordan interagerede du med dine medstuderende i ugens løb?
-Hvordan var ugen forskellig fra den undervisning du er vant til?
-Føler du dig anderledes rustet nu i forhold til den ordinære undervisningsform du
kender?
-Hvordan kan man bringe disse erfaringer med videre i et undervisnings/uddannelse-/og eller praksis forløb?
-Har du nogle anbefalinger i forhold til at implementere forskellige formater (i
uddannelsen/i praksis)?
Dertil stilles spørgsmål om hvorledes f2f læringsrummet ændrer sig med synkron
opkobling samt hvad det er der ændres og hvad skal man være opmærksom på.
Til f2f og synkron:
-Er der nogle særlige forudsætninger man skal have, som hold ved en synkron
opkobling?
Til mooc og synkron:
-Hvad er de særlige fordel ved dette format?
-Hvilke ressourcer træder frem?
-Kunne du forestille dig at deltage i dette format igen?
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Interviewguide fra Campus Roskilde: tuderende fra netbaserede uddannelse
Spørgsmål rettet mod de hangout-studerende
Hvorfor valgte du dette format?
Hvad kendetegner din samlede oplevelse af uge 46?
Hvordan oplevede du din mulighed for deltagelse i dialog på klassen og i
gruppesammenhæng?
Var der situationer, hvor du oplevede det som en hindring ikke at være fysisk
tilstede?
Hvad kendetegnede disse situationer?
Glemte du på noget tidspunkt, du ikke var fysisk i rummet? Hvilke situationer var det?
Hvordan oplevede
medstuderende?

du

din

interaktion

med

henholdsvis

underviser

og

Kunne du forestille dig at deltage i dette undervisningsformat igen?
Oplevede du særlige fordele ved dette format?
Hvad skulle der til for at du ville vælge dette format igen?
Oplevede du særlige frustrationer i løbet af ugen?
Ville du vælge dette format igen?
Spørgsmål rettet mod de fysisk tilstedeværende:
Hvorfor valgte du dette format?
Hvordan oplevede du uge 46 samlet set?
Hvordan oplevede du interaktionen med underviser?
Hvordan oplevede du interaktionen
gruppesammenhæng og på klassen?

med

de

studerende

på

hangout

i

Var der situationer, hvor du “glemte”, at der var studerende med via Hangout?
Hvad kendetegnede disse situationer?
Hvilke fordele oplevede du ved det synkrone format?
Ville du foretrække dette synkrone format en anden gang fremfor almindelig f2fundervisning? Hvorfor?
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Oplevede du frustrationer i løbet af ugen?
Ville du vælge dette format igen?
Spørgsmål rettet de studerende på mooc’en.
Hvorfor valgte du dette format?
Hvordan oplevede du samlet set uge 46?
Hvordan var ugen forskellig fra den undervisning, du er vant til?
Oplevede du interaktion med dine medstuderende i løbet af ugen?
Hvordan oplevede du de ressourcer, der var i mooc’en?
Oplevede du særlige fordele ved dette format? Hvilke?
Oplevede du frustrationer ved dette format? Hvilke?
Ville du have mod på at arbejde i dette format en anden gang?
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Interviewguide formuleret til studerende fra ordinært hold, Campus Roskilde
Interviewguiden er udformet på baggrund af forholdsvis åbne spørgsmål, der knytter
an til spørgsmål der centrerer sig omkring:
1.
2.
3.
4.

oplevelse
formaternes forudsætninger
fordele og ulemper
anbefalinger fra studerende

Gruppeinterview: Studerende på MOOC:
Hvorfor valgte du/I dette format?
Hvordan var informationen om formatet? inden du/I valgte?
Hvordan oplevede du/I at være på det format du/I valgte?
Hvordan var undervisningen forskellig fra den undervisning du/I er vant til?
Hvordan har oplevelsen/indtrykket/afkastet været, hvis du/I kun tænker på uge 46?
Hvilke fordele/ulemper synes du/I formatet har?
Hvordan interagerede du/I med dine medstuderende i ugens forløb?
Hvilke forudsætninger synes du/I, at man skal have som studerende i forhold til
formatet?
Hvordan har dit/jeres samlede indtryk været af hele forløbet?
Har det gjort en forskel for dig/jer at have deltaget i MOOCen? eksempelvis i forhold
til den undervisningsform du/I ellers er vant til?
Kan du/I pege på nogle ressourcer du/I har fået med jer fra ugen?
Kan du/I forestille jer at deltage i en mooc en anden gang?
Har du/I nogle/ hvilke anbefalinger i forhold til at implementere/bruge forskellige
formater i uddannelsen?
Hvordan mener du/I at man kan bringe disse erfaringer med videre i et
undervisnings-/uddannelses-/ og eller praksis forløb?
Har du/I nogle/hvilke anbefalinger i forhold til underviserens rolle?

59

Gruppeinterview: f2f med synkronopkobling
Hvorfor valgte du/I dette format?
Hvordan var informationen om formatet? inden du/I valgte?
Hvordan oplevede du/I at være på det format du/I valgte?
Kan du/I peger på noget som gjorde undervisningen forskellig fra den undervisning
du/I er vant til?
Hvordan har oplevelsen/indtrykket/afkastet været, hvis du/I kun tænker på uge 46?
Hvilke fordele/ulemper synes du/I formatet har?
Er der nogle særlige forudsætninger man skal have som hold i forhold til synkron
opkobling?
Hvordan interagerede du/I med dine medstuderende i ugens løb?
Hvilke forudsætninger synes du/I, at man skal have som studerende i forhold til
formatet?
Kan du/I pege på nogle ressourcer du/I har fået med jer fra ugen?
Kan du/I forestille jer at deltage i undervisning med synkron opkobling en anden
gang?
Hvordan har dit/jeres samlede indtryk været af forløbet?
Har du/I nogle/hvilke anbefalinger i forhold til at implementere/bruge forskellige
formater i uddannelsen?
Hvordan mener du/I at man kan bringe disse erfaringer med videre i et
undervisnings-/uddannelses-/ og eller praksis forløb?
Har du/I nogle/ hvilke anbefalinger i forhold til underviserens rolle?
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Interviewguide formuleret til studerende fra ordinært hold, Campus Slagelse
Kære Studerende på hold xxx.
I skal, inden undervisning onsdag d. 5/11-14, gøre op med jer selv, hvordan I vil
modtage undervisning i uge 46 og give besked derom. Det er ligeledes rigtig vigtigt,
at I får besvaret det spørgeskema jeg har delt med jer sidste uge, og sendt det afsted
til Rikke - også inden onsdag.
Hvad angår uge 46, skal I hver især beslutte, hvilket undervisningsformat der passer
til jer/I gerne vil afprøve/I har det bedst med - eller hvilket kriterium I end vælger at
vælge ud fra.
Vil I:
1:
Arbejde i mooc (massive open online course), formatet her giver jer dels den største
frihed, men kræver samtidig en smule mere selvdisciplin. Dette format svarer til, at I
følger et universitetsmodul/-kursus på et (hvilket som helst) universitet i verden. Dvs.
I har, som udgangspunkt ikke kontakt til underviser i den uge, men I er meget
velkomne til - jeg vil endda opfordrer til det - at danne grupper på tværs af mooc’en,
hvori I kan diskutere tekster, indhold, dagens opgaver osv med andre studerende. I
skal altså orienterer jeg om opgaverne på dagen, se videoer, læse teksterne og
(forsøge) at løse opgaverne. I det her format, får I mulighed for at løse opgaverne i
jeres egen tid, forstået på den måde, at I har egen råderum over hvornår på dagen I
vil løse disse opgaver. Skåret ind til benet, så giver formatet jer mulighed for, at sove
så længe I vil, at løse jeres opgaver når det passer jer bedst, at arbejde ved siden af,
osv. Her har I altså en mulighed for at afprøve en anden form for
undervisningsformat, der giver jer større frihed/råderum over egen tid og samtidig
kan give nogle andre kompetencer, der (måske) gør jer i stand til at arbejde i en
mere digitaliseret verden.
2:
Have undervisning på vanlig vis, altså face2face undervisning, hvor I er til stede i
selve undervisningslokalet sammen med mig. Et rigtig godt format, særligt for de
studerende der er usikre på andre formater og føler sig bedst tilpas i med at være
fysisk tilstede, eller ikke vil “gå glip af noget” i selve undervisningen. Formatet kender
I, så introduktionen behøver egentlig ikke være længere. I må meget gerne vælge
dette format, hvis det er det I tænker I har det bedst med. Jeg forestiller mig, at dem
af jer der vælger face2face denne uge, sammen med mig, og dem der er synkront
koblet på undervisningen, måske vil opleve en større intensitet og dynamik, fordi
(altså alt efter hvor mange der vælger forskellige formater) holdet denne uge er
mindre.
3:
Arbejde med/have undervisning gennem en synkron opkobling - Dvs. i dette format
følger I face2face-undervisningen, men med den mulighed, at gøre det
hjemmefra/andetsteds fra. Formatet giver, både jer - og mig, mulighed for at afprøve
den synkrone opkobling. Både hvad gælder succeser og (hvis det er tilfældet)
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særlige udfordringer. Ved at arbejde i dette format, afprøver man dels hvad det vil
sige at arbejde i et ikke-fysisk fællesskab (hvis man kan kalde det det), dels giver det
mulighed for større frihed, ganske enkelt fordi man ikke skal ud af døren om
morgenen. Formatet giver ligeledes en forståelse for, og kompetencer i at kunne
arbejde med synkrone miljøer. Et format jeg tænker, ikke er så langt fra den
kommende virkelighed I skal ud til, eksempelvis i form af møder og kontakt til
brugere.
I skal alle sammen, i løbet af denne uge, hvis I ikke allerede har en sådan, oprette en
googlekonto. Det gøres ganske gratis, og jeg er sikker på (eller jeg ved faktisk) at I
har nogle rigtig dygtige medstuderende, der ved hvordan dette gøres nemt og hurtigt.
Alle jeres opgaver for uge 46, det gælder for hele holdet, skal uploades i de dertil
oprettede mapper på fronter. Det er vigtigt I får afleveret i de mapper, bl.a. fordi
fronter giver os mulighed for bedre at dokumentere.
Vi ses :)
Bedste hilsner
Camilla
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