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Plan for oplægget
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Anita Lyngsø

– Kort om baggrund og empiri

– Noget om inspirationen fra Salmon

– Runder et perspektiv på at være underviser i netbaseret uddannelse

– Hovedpointen: de studerendes digitaliserede læringsfællesskaber

– Afslutningsvis blik på, når det ikke lykkes

– Klik for at redigere i master



Den empiriske baggrund: 2011-2016
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Netbaseret sygeplejerskeuddannelse 

– ‘Vil mere end at sætte strøm til’

– Genere e-pædagogiske erfaringer

– Forberede til et ‘digital og 
højteknologisk sundhedsvæsen’

– Klik for at redigere i master

Forskellige typer af online 
learning 
• Online courseware
• Online distance education
• Online collaborativ learning
(Harasim, 2017)



Righoldig etnografisk materiale 

23. april 2021

4

Anita Lyngsø

Det unikke – online og offline:

– Klik for at redigere i master



Inspirationen fra Salmon
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– Klik for at redigere i master

Gilly Salmon (2000, 2002, 2004, 2011, 2013) NETuddannelsen (2011-2016)

E-moderation i diskussionsfora Teknologikompetente 

Femtrinsmodellen Femtrinsmodellen 

E-tiviteter E-tiviteter

Indirekte: kollaborativ læring Kollaborativ læring

Dirckinch-Holmfeld, 2000
Agertoft et al, 2003

Gynther, 2005



Måden at studere på 
– og undervise på

23. april 2021

6

Anita Lyngsø

Den ‘gode’ og den 
‘dårlige’ e-tivitet 

jf. de studerende.

– Klik for at redigere i master

Salmon, 2013, s. 141)



Underviser-
funktioner
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– Klik for at redigere i master



De fraværende underviserhandlinger
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Klasserumsforskningen:

– Igangsættende handlinger

– Motiverende handlinger

– Afsluttende handlinger

Pointe: de NETstuderende skal 
selv varetage dette

– Klik for at redigere i master



Digitaliserede læringsfællesskaber
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Studiestrategier: 

– Selvforvaltning hjemme af tid og rum – tage ansvarsoverdragelsen på sig 

– Teknologiske til- og fravalg praktisk målrettet mod færdigheder til at 
interagere og kommunikere med studiegruppen

– I de ‘underviserløse’ online perioder: formår at udvikle en udfordrings-
orienteret strategi

– Klik for at redigere i master



I de hjemlige omgivelser:
Selvforvaltning af det formelle i det uformelle
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– Klik for at redigere i master



Til- og fravalg: teknologiske muligheder
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Gemme sig bag skærmen
– Både at ‘være der’ og ‘ikke være der’ 

samtidigt

– Zoom fatigue (Bailenson jf. Ramachandran, 2021)

– Vælger ud fra læringsværdi

– Klik for at redigere i master

Den ‘nødvendige’ teknologi
IT ikke et 

læringsmål 
for de 

studerende



Udvikle en udfordringsorienterende strategi
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Studiegruppen bliver sin egen 
‘mester’ og rollemodel →
selvstændige (Lave & Wenger, 1991, 2003)

– Klik for at redigere i master

Ane: ”Hvilket problemer er vigtigst for Hanne [patienten i casen] at få 
gjort noget ved”. 

Heidi: ”Her er urininkontinens ikke noget stort problem”. De kommer 
frem til, at kvalme og opkast samt obstipation er de største problemer. 

Gitte kommer også med [forslaget], at de kunne fokusere på 
obstipation og lidelse.

Dicte: ”Fordelen ved urininkontinens er, at vi så skal omkring nyrerne”.  

Gitte argumenterer også for kost og sygepleje, idet de så vil få 
gennemgået hele fordøjelsessystemet […] 

De afslutter med at aftale ”at vi til i morgen finder ud af, hvad vi har lyst 
at blive udfordret med at fremlægge” (Felt hj Ane)

Bettina: ”Kan vi ikke dele den ud nu, så vi kan 
læse på det?”. Bettina har tidligere på dagen 
fortalt mig, at hun har forberedt sig specielt 
på det område, som hun nu beder om at 
fremlægge. 
Jytte: ”Det kan jo være, at de spørger om det 
til eksamen”
Cecilie: ”De spørger ikke om det, hvis du ikke 
selv leder dem ind på det” (Felt hj Bettina)



Hvad vindes ved udviklingen af de 
digitaliserede læringsfællesskaber?
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– Arbejder selv med at fortolke og anvende 
det lærte
– Studerende-studerende, studerende-indhold 

– og mindre studerende-underviser

– Møder generelt forberedt op

– Forventning og forpligtelse i fællesskabet

– Prøver at løse problemerne selv

– Opnår et højt læringsudbytte
– Klik for at redigere i master



Opsummering af ‘vejen’ til pointen 
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– E-tiviteterne aktiverer de studerende!

– Feltnoter: ikke alle aktive studerende lærte det forventede 
→ re-prøver og frafald

– Undervisernes evaluering: ‘gode’ grupper, og grupper ‘der kun lige hænger ved’ 

– Forskning: 
– Lavt og højt præsterende studerende (Lu & Lemonde, 2013; Worm, 2013; Webb m.fl., 2017)

– Online studerende mere heterogene i læringsudbyttet (Falbe-Hansen, 2017)

– Læringsmæssig potentiale: den udfordringsorienterede studiestrategi
– Og ikke den pragmatiske studiestrategi – eller ‘hak-på-listen’ studiestrategi

– Klik for at redigere i master



Udvikling af digitaliserede læringsfællesskaber
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En udfordringsorienterede læringsstrategi kan søges:

– Klik for at redigere i master

”Jeg synes også, at det her studie gør, at man kommer 
meget dybere i tingene, fordi man diskuterer rigtig 
meget, altså der er mange faglige diskussioner. 
Jeg ved faktisk ikke, om man kan sige, at det er for 
meget. Nogen gange synes jeg, at det fylder enormt 
meget og det tager lang tid, men jeg tror altså, at i 
den sidste ende […] får man en masse ud af det. 
Det her med: ’hvorfor det’; hele tiden at stille 
spørgsmål”. (Interview Karin)



Pointer 
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– Gruppedynamikkerne ikke specielle for online – konteksten er!

– Collaborativ online learning → digitaliserede læringsfællesskaber
– Dannelsen af de studerende anderledes – tydeliggjort under Covid-19 nedlukningerne

– Skiftet fra studerende-underviser til studerende-studerende og studerende-indhold

– E-tivitetstankegangen kan ikke blot overføres til campusuddannelser

– Lavt præsterende studerende ophober vanskeligheder i underviserløse 
perioder

– De studerende skal understøttes i dannelsen af en studenteridentitet, 
der strategisk kan håndtere: hjemmet, teknologien og underviserløse 
perioder

– Klik for at redigere i master
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