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Formål

Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder og 
udfordringer i åbne og online uddannelser?



Hvorfor åbenhed?
- og hvorfor i danske uddannelser?



MOOC
Massive Open Online Course



Formål med åben uddannelse

Uddannelse af grupper, der har ringe adgang til det traditionelle 
uddannelsessystem.

--> ”Education for all”

--> ”Educating the masses”

Hvordan kan internettet bidrage til læring og uddannelse?

Kan vi uddanne nogle, som normalt ikke uddannes?



Formål med undersøgelse

1. Nye målgrupper og nye deltagelsesformer

Hvordan kan vi beskrive “nye måder at lære på”?

2. Relationer mellem institution og samfund

Hvad er de læringsmæssige potentialer i interaktion mellem institution 
og samfund?

3. Nye uddannelsesformater

Hvilke uddannelsesformater kan imødekomme disse deltagelsesformer 
og relationer?



Case:
Open Online Course om
Digitale læringskontekster



Baggrund for case

OOC-lag oven på eksisterende ECTS-kursus

Designet til målgrupper af ikke-studerende

Designet til forskellige niveauer af deltagelse

Etablering af relationer mellem institution og samfund



OOC-lag oven på ECTS-kursus



Niveauer af deltagelse



Case

Open Online Course: Digitale læringskontekster

https://open-tdm.au.dk/dl/

• 165 tilmeldte til forløbet

• 25 studerende indskrevet på kandidatuddannelsen

• 888 registrerede brugere på bloggen (Google Analytics)

• 68 indlæg 

• 383 kommentarer

• 6 moduler afviklet over 6 uger



Teknologisk infrastruktur

itdd16

DL

Platform

#dlooc

DL

itdd16

Eksterne deltagere

Interne studerende



Forløb

Opgave Produktion Diskussion

Vejledning Aflevering Feedback



Blog som kursusside



Diskussion på bloggen



Vejledning



1. Nye målgrupper og nye deltagelsesformer



Subpopulations of MOOC learners

Forskellige niveauer af engagement i MOOCs:

• completing

• auditing

• disengaging

• sampling

(Kizilcec, Piech & Schneider 2013)



Kursister

Været med gennem hele kurset

Løst de fleste af opgaverne

Skrevet indlæg på bloggen

Kommenteret på bloggen

Været med i dele af kurset

I nogen grad arbejdet med opgaverne

Ikke skrevet blogindlæg

Skrevet kommentarer på bloggen

Medlemmer

Tilskuere

Været med gennem hele kurset

Ikke arbejdet med opgaverne

Læst, men ikke skrevet blogindlæg

Læst noget af litteraturen/set videoer

Gæster

Været med i dele af kurset

Ikke arbejdet med opgaverne

Læst, men ikke skrevet blogindlæg

Læst noget af litteraturen/set videoer



Tilskuere og gæster

“Men når jeg så kigger tilbage på det, så vil jeg sige, det i hvert fald på 
ingen måde det, som jeg havde forventet, eller det jeg havde troet, 
men hold fast hvor har jeg virkeligt været glad for og kunne følge med
på de her blogs, og at kunne være med i et uddannelsesforløb, hvor 
det egentligt var virkeligt OK at være bænkevarmer, for det er det jeg 
har været. Og har fået værdifuld læring på sidelinjen.”

“Jamen igen, det har altså også været lækkert den her luren. Bare at 
kunne få lov at følge den lidt.”

“Jeg sidder jo og arbejder med det her i mit daglige virke også, så det 
var rigtigt godt input til sådan lige at komme ind i tankegangen igen, 
og få lidt ekstra viden med på vejen forhåbentligt, og lidt sparring på 
nogle ting, og sådan noget.”



Tilskuere og gæster

Fra kursets perspektiv …

… passive studerende



De eksterne knytter an til egen praksis

“Det jeg gerne ville have ud af det, det var egentlig en [...] en bedre 
akademisk forankring ind i det her område.”

“Mine refleksioner over undervisning har jeg bragt med ind i min 
egen undervisning.”

“Jeg har set nogle nye teknologier som kan anvendes i min 
undervisning.”

“Begreberne om praksisfællesskaber og den reflekterende 
praktiker er blevet afprøvet i et forløb om Flipped Classroom.”



2. Relationer mellem institution og samfund



Skolen i samfundet

“From the standpoint of the child, the great waste in the school comes 
from his inability to utilize the experiences he gets outside the school in 
any complete and free way within the school itself; while, on the other 

hand, he is unable to apply in daily life what he is learning at school. That 
is the isolation of the school - its isolation from life.”

Dewey, J. (1907). The school and society. University of Chicago Press.

”[O]penness in education can be defined as a matter of engaging 
educational activities in sociocultural practices of a surrounding society.”

Dalsgaard, C., & Thestrup, K. (2015). Dimensions of Openness: Beyond the Course as an Open Format in Online 
Education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(6).



Skolen i samfundet

Dewey, J. (1907). The school and society. University of Chicago Press.



Dimensioner af åbenhed



Transparency



Communication



Engagement



De indskrevne studerendes perspektiv

“Det bliver jo nok en distance mellem os og dem.”

“Det er som om, at relationen bliver tættere på os, fordi de laver det samme som 
os. Så kan man bedre forholde sig til, hvem de er og hvad de foretager sig. Dem 
der ikke har gjort det, kan man ikke sådan helt ... Læser de med, eller? Kan vi 
regne med, at de er til stede?”

“Da vi blev delt ud i grupper [på webinaret], så var det hende [OOC-deltager], 
som var i min gruppe. Jeg synes bare hun havde nogle rigtigt gode perspektiver. 
Hun var virkeligt vel-reflekteret og teoretisk. Man tænker, de kommer jo fra en 
praksis på en anden måde end vi gør. Hvor de har fingre i det, og er meget 
længere end vi er.”

“Jeg har haft meget ud af deres indlæg på bloggen, fordi de har været anderledes end 
vores. Men det har jo ikke været direkte kommunikation.”

“Altså jeg synes virkelig, at de der blogindlæg de har lavet derinde fra 
deres grupper, de har været rigtigt værdifulde for os. - Også selvom vi 
ikke har kommenteret så meget på dem.“



3. Mod nye uddannelsesformater?



Nye uddannelsesformater

Hvordan designer man nye uddannelsesformater, der:

• understøtter forskellige deltagelses- og udbytteformer,

• retter sig mod en målgruppe af ”tilskuere” og ”gæster” og

• etablerer relationer mellem studerende og eksterne deltagere?



Uddannelsesformater

1. Åbent online kursus med studerende og eksterne deltagere

2. Åbent online fællesskab for eksterne deltagere

3. Et “fælles tredje” mellem eksterne og interne?



Nye uddannelsesformater?

Åbent online kursus

Åbent online fællesskab

“Et fælles tredje”?



1. Åbent online kursus

“Jeg har brug for en binding til et kursus for at jeg får fulgt det. Mine 
daglige arbejdsopgaver kommer let i vejen når det er frivilligt. Men 
Online formen tiltaler mig”

“Når det er forpligtningsfrit, fordi det koster ikke noget, hverken 
penge eller nogle større forpligtigelse. Den kan man så forholde sig 
til bagefter, den der med, at man ingen forpligtelse har. Det 
betyder jo også noget for selve formen i det.”



2. Åbent online fællesskab

“Men jeg kunne da godt tænke mig at blive fastholdt på en eller anden 
måde. Det ved jeg ikke, om det kunne være en eller anden gruppe, hvor 
der var opslag, Facebook, eller være med i et eller andet, hvor jeg blev 
ved med og blive .. eller jeg fulgte nogen på Twitter, eller hvad ved jeg, 
et eller andet, at jeg blev ved med at blive holdt fast i de ting.”

“På blog-delen der har jeg luret og fundet inspiration. Men på Facebook-
delen - det jeg synes, at den tilbyder mig, det er et fællesskab. Her er vi i et 
fællesskab. Så der har jeg faktisk på et tidspunkt stillet et spørgsmål ind, som 
ikke var direkte relaterbart til kurset, men var til fællesskabet.”

“Men jeg har da også overvejet den Facebook-gruppe der er, er 
måske et sted man kunne spørge ind stadigvæk.”



3. “Et fælles tredje”?

“Den der med at dyrke sit netværk og sparre med andre 
mennesker og få andres holdninger til de ting man selv sidder 
og synes man har en ret fastlåst mening om, ikke?

“Altså det der med at få det ekstra, som man ikke kan google sig til? Altså 
det er jo den her, så er vi tilbage til den her sparring, og de menneskelige 
meningsdelinger.”

“Så er der noget helt særligt i når vi laver et digitalt fællesskab og deltager i det. Og det 
synes jeg f.eks. at sådan en MOOC er et rigtigt godt eksempel på.”

“Ja Hvis jeg skulle sige noget med MOOC'en, så er det måske en oplevelse af 
at være i en eller anden form for praksisfællesskab. At man har en 
fornemmelse af, at der sidder mange der arbejder med et eller andet .. og 
det har været interessant.” (studerende)



Nye uddannelsesformater?

Åbent online kursus

Åbent online fællesskab

“Et fælles tredje”?



Tak!

Christian Dalsgaard
(cdalsgaard@tdm.au.dk)


