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Mooc karakteristika – gradbøjelig – VIAs = X-mooc, dvs med liden kommunikation og 

interaktion mellem deltagerne
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Styregruppe –

Sikre fremdrift og forankring m.v. Valg af emne og sprog, sikring af medarbejdere og 

kontakt opad i org

Projektledelse

Involverer også koord på tværs af org. Samt kontakt til eksterne samarb-partnere ift. 

kontrakter m.v.

It-pæd-/did

Arbejde med koncept, kompetenceudvikling, sparring – beskrivelse af ”koncept” og 

indføring af projektgruppen i MOOCs samt underviseropgaver i tilknytning hertil, 

sparring i udvikling af moduler og opsætning af platform

Teknisk support - VIA IT

• konsulent til platformsudvælgelse, assistance til mediefiler og optagelser, sparring 

- opsætning af platform, video- og PowerPointproduktion

Udviklergruppe/produktionsgruppe

* Udvikle indholdskoncept, plan for sammensætning af kurset, udarbejdelse af indhold 

og gennemførelse af MOOCen

VIA Kommunikation

• markedsføring, hjemmesider osv.

Juridisk Enhed 

• kontrakt med platformsudbyder, copyright, aftale om brug af eksternt materiale, 

sparring (Nogle af ydelserne betalt af projektet)
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Farvekoder!
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Målgruppen er professionelle i virksomheder, som ønsker at arbejde med CSR

Indholdsmæssigt var MOOCen relativt enstrenget, med videolektioner, opgaver, 

gruppediskussioner og test.

Denne MOOC blev udviklet af en gruppe, der primært arbejdede kooperativt. De 

fordelte de enkelte moduler imellem sig og udviklede herefter individuelt de enkelte 

moduler i MOOCen

Teknisk og didaktisk support havde mindre indflydelse på designet af MOOCen og 

gruppen havde mindre behov for teknisk bistand til at udarbejde videoer, opgaver og 

test. Der var typisk 3-4 videolektioner, 1-2 opgaver, 1 diskussionsforum og en test i hvert 

modul.
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Målgruppen er primært pårørende til personer med demens, sekundært plejepersonale.

Indholdsmæssigt var MOOCen opbygget efter en gitterstruktur, hvor de 5 moduler 

beskriver en fremadskridende demensproces, mens de underliggende spor rummer

1. Medicinsk viden

2. Sygdommens optræden i hverdagen

3. What to do (handlingsanvisende)

4. Being a relative (følelsesmæssige reaktioner og refleksioner hos pårørende)

Herudover var der et gennemgående interview med en pårørende til en dement, link til 

videoer og tekster om demens. 

Der var typisk 6-8 videolektioner, 1-2 opgaver, 1 diskussionsforum og en test i hvert 

modul. Til nogle af videolektionerne var der transkription af indholdet lagt som en pdf-fil 

i som kunne læses samtidig med, at man så videoen. Test var primært test af medicinsk 

viden

Denne MOOC blev udviklet af en gruppe, der primært arbejdede kollaborativt. De 

samarbejdede om de enkelte moduler, men fordelte sporene imellem sig. og udviklede 

herefter individuelt de enkelte moduler i MOOCen.

Teknisk og didaktisk support havde relativt stor indflydelse på designet af MOOCen og 

gruppen havde et udtalt behov for teknisk bistand til at udarbejde videoer, opgaver og 

test. 
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Analysemetoden er inspireret af forskning i MOOC fra 
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Læg mærke til den relativt høje andel af auditors i Demens. Kan tolkes på den måde, at 

deltagerne søger viden og inspirataion, men ikke har lyst til at dele og kommunikere i 

diskussionsfora, fordi emnet er for privat. De lurker og deltager langt hen af vejen, men 

bidrager ikke.

Andelen af completers er større i CSR = De har måske professsionelt brug for certifikat.
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Hvis man sammenligner de to moocs, er det tydeligt, at 

Demensmooc har færre samplers med flere disengagers. Dette kunne tyde på, at 

deltagerne i højere grad går ind i materialet inden de beslutter sig for at afbryde. Dette 

afbrud kan komme relativt sent.

Der er relativt  få, der gennemfører med certifikat, måske fordi de primært deltager i 

MOOCen for at få viden om demens.

CSR MOOC har flere samplers (binær kode – deltagelse eller ej). De har også flere der 

gennemfører og søger certifikat, måske primært fordi, de skal anvende det i en 

erhvervsmæssig sammenhæng og har brug for et certifikat.
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1.Overvej ambitionsniveauet 

for MOOC’en – både i 

forhold til indhold og 

layout/grafik

1.Har betydning ift. 

ressourcer og 

kompetencer, der skal 

invovlere
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2. Vær skarp på copyright for 

tekst, billeder, figurer etc., 

reglerne formidles 

indledningsvist til udviklerne

I en international MOOC 

under (delvis) amerikansk lov, 

og ikke bag logon, må 

udviklere være skarpere/mere 

omhyggelige end ved normal 

undervisning OG institutionen 

har krav fra udbyder, som skal 

overholdes. Derudover skulle 

udviklere videregive dele af 

deres normale © til VIA.
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3. Vær omhyggelig med valg af 

platforme til MOOC’en og 

videoer

Her er dels den basale 

platform, men også alle 

”hjælpeprogrammerne” –

hvor meget er indlejret, 

hvordan skal det 

hensigtsmæssigt sættes op, 

hvor kan man lave lette 

standarder, presets, 

skabeloner m.v.

4. Overvej kompetencerne 

hos dem, der skal udvikle 

indholdet (skal udviklerne 
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have forudgående kendskab til 

It-støttet undervisning eller 

udvikles kompetencerne 

undervejs i tæt sparring med 

en It-didaktisk og It-teknisk 

supportgruppe) – hvad er 

formålet? Hurtig produktion 

eller kompetenceudvidelse?
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Institutionelle hensyn er nogle gange nødvendige, men styregruppes involvering
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7. Stram proces- og projektstyring; sæt klare rammer og retningslinjer for sprog, 

indhold, form, involvering og proces. 

Der skal være en tydelig designbeskrivelse samt fælles kriterier, der sikrer ensartethed 

og kvalitet

8. Ryk udviklerne og supportgrupperne ud af hverdagen og afsæt sammenhængende tid 

til intensive udviklingsforløb (eksempelvis fælles produktion camps)

Svært at finde tid blandt de andre opgaver

9. Ansæt en producer, og få support fra en grafisk designer, der kan skabe en rød tråd i 

layout og formidling/format – hvis ensartetheden er besluttet!

10. Ansæt studentermedhjælpere til rutineopgaver – fx layout, opsætninger, tjek af 

settings, afprøvning osv. ANDET?
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