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Stimulering af studerende med taktile og kinæstetiske
læringsstilspræferencer inden for e-læring

Morten Boesen, lektor, Ph.d & Andreas Bonven, lektor
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• Kvalitet og Relevans i Uddannelser – Uddannelses-
og Forskningsministeriet, SmartLearning

• 100 % online læringsforløb over 7 arbejdsdage
• Serviceøkonomuddannelsen – fokus på 

servicekvalitet
• 2 ECTS (54 AMT)
• LMS: Moodle
• Styrke de studerendes evne til at opbygge 

relationer og samarbejde online
• Studerende arbejder sammen på tværs af 

akademier
• Seks undervisere fra fem erhvervsakademier
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”Det var sjovt at arbejde med 

prototype, det gjorde det hele 

lidt mere håndgribeligt”

”Det var sjovt at lave en 

prototype, da vi først var 

kommet i gang”

”At skulle lave et fysisk produkt når man ikke er 

sammen, fungerede ikke vildt godt når ikke alle 

kan være med til at gøre/rette i det [evt. teknik]”

Workshop

• Grupper bestående af 4-5 personer
• Vælg en læringsaktivitet fra det fysiske klasseværelse (analogt), der 

tilgodeser studerende/elever med overvejende taktile og/eller 
kinæstetiske læringsstile (15 min.)
• Output: navn og kort forklaring på metode noteres på ark

https://www.facebook.com/watch/?v=2042291919397049

https://www.facebook.com/watch/?v=2042291919397049


16/04/2019

4

Workshop

• Grupper bestående af 4-5 personer
• Vælg en læringsaktivitet fra det fysiske klasseværelse (analogt), der tilgodeser 

studerende/elever med overvejende taktile og/eller kinæstetiske læringsstile (15 
min.)
• Output: navn og kort forklaring på metode noteres på ark

• Hvordan kan man få læringsaktiviteten til at fungere i en online læringskontekst? 
(30 min.)
• Beskriv læringsaktiviteten som den tager sig ud i en online læringskontekst
• Beskriv kort kontekst samt læringsforudsætninger
• Hvordan adskiller læringsaktiviteten sig nu fra den analoge version?
• Hvordan adskiller relationerne sig fra den analoge version (både stud-stud og stud-uv)?
• Hvordan tilgodeser læringsaktiviteten nu kinæstetiske og/eller taktile læringsstile?

• Præsentation
• Maks 5 minutter per gruppe

Tusind tak for hjælpen

Vi vil meget gerne modtage input om relevant forskning og eller 
læringsaktiviteter fra Jer – også gerne i fremtiden

Morten Boesen mobo@zealand.dk, Andreas Bonven abo@eadania.dk
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