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Agenda

• Præsentation af  studier
• Studier fra 2015-17
• Studier fra 2020 af digitalt 

understøttet undervisning under 
Covid-19

• Diskussioner af fund i et post-Covid 19 
perspektiv og herunder refleksioner 
over engagerende blendede 
undervisningsformater



Formål
At præsentere, hvad der karakteriserer 
engagerende didaktiske design i 
blendede læringsrum, på baggrund af 
undersøgelser og  at diskutere 
hvorledes disse studier kan relatere til 
den aktuelle post-Covid -19 situation.



E-læring, blended learning og Hybride/HyFlex 
læringsforløb
Der er ikke tale om læring – men tilrettelæggelsesformer



Casestudier

1. Det ene studie inkluderer lærer- og 
radiografuddannelsen, og det andet studie 
inkluderer uddannelsen Master i ikt og 
læring. 

2. Begge casestudier bygger fra fund fra en 
række semistrukturerede 
fokusgruppeinterviews

Susanne Dau og Ulla Konnerup (1017). "Engagerende didaktiske design i blendede
læringsrum:–et grundlag for facilitering af læreprocesser." Tidsskriftet Læring og Medier
(LOM) 9, no. 16 



Teoretisk grundlag

Læringsøkologisk Blended Learning Learning Design



Begrebslig ramme for læringsdesign

Dalziel, J et al 2016 The Larnaca Declaration on 
Learning Design. Journal of Interactive
Media in Education, 2016(1): 7, pp. 1–24, DOI: 
http://dx.doi.org/10.5334/jime.407



Metodologi

Case studie (3 cases) – 2 fra professionsuddannelserne til radiograf (n=6+6+2) 
og lærer (n=8+4) + samt 1 fra masteruddannelsen i IKT og læring (n=16). 
Selektion på baggrund af deltagelse i BL-forløb samt frivillighedsprincip

Kvalitativ hermeneutisk-
fænomenologisk undersøgelsestilgang

Fokusgruppeinterviews – longitudinal/ enkelt

Tematisk bearbejdning og analyse (ante-narrativer)



Fund

Fællesskabet: Den sociale relationelle dimension, den faglige 
læringsmæssige dimension 

Underviserroller: Den vejledende og retningsgivende dimension, 
engagements- og holdningsdimensionen

IT-kompetencer: Mestringsdimensionen og refleksionsdimensionen



Fællesskabet

“Det er hyggeligt nok (at kommunikere virtuelt), hvis man ikke ser hinanden i lang tid ... Vi har 
sådan en gruppe inde på Facebook, den er lige oprettet, så kan vi skrive, hvis der er...”(RS)

“Når man først kommer op på skolen, så er du tvunget til at gøre... Det betyder meget, det 
sociale sammenhold, hvor den gode læring kan finde sted. Man har brug for at connecte -
også til underviserne. Så vil man hellere komme herop og få det her nærvær, man får bare 
ikke det samme ud af det, som hvis man sidder alene... Jeg synes det er så fedt, når man 
sidder og diskuterer noget på en gruppe, og så lige pludselig, så er der bare noget, der går 
op for en" (LS)

”Det drejer sig om, at NN (medstuderende) har så mange kvaliteter, som jeg kan lære rigtig 
meget af, både ift at strukturere, være akademisk og have et vidensoverblik” (MS)



Underviserroller

“Så man har brug for en eller anden form for guidning til, hvad det er man skal -en 
vejviser. Ja, for ellers så sidder du bare fuldstændig blank og fatter ikke, hvad det er, 
det hele går ud på. Men hun virker også som den eneste, der virkelig har sat sig ind 
i det (streamet undervisning), der kunne finde ud af det projekt, her har vi kamera 
og her har vi fokus, så kører vi bare”(RS)

”Så kom NN (underviseren) ind som en synlig moderator og bakkede op omkring 
det, så stoppede vi op og begyndte ligesom forfra, det handlede om, at vi skulle 
afdannes. Os med den lange akademiske skole fik en over næsen og alle dem, der 
sad og ikke sagde noget, de fik også en, så på den måde ligger der 
noget dannelse, så det var sådan en erkendt erkendelse.... Man kan scaffolde dem 
(underforstået de studerende) noget mere... det har jeg tænkt –kunne man 
gennem et skarpere forventningsdesign få det samme frem..." (MS)



IT-Kompetencer

“Og efterfølgende, så skal vi selv prøve det af på eleverne, så vi ved ligesom, hvad 
det er de (eleverne) går igennem... Vi får det lige sådan selv ind under huden... som 
vi har snakket om før, med at det er det kreative, og andre måder at lære på. Så 
man kan fange alle elever... vi får rigtig mange gode redskaber, vi kan tage med ud 
(til skolerne)...men man lærer mest af, at komme ud i den rigtige praksis og så få en 
masse materiale op til, og så komme ud og prøve det af, og så kører det i cyklus 
synes jeg... Vi har fået nogle it-kompetencer, som vi ikke havde fået, hvis vi gik på 
et andet hold” (LS).

”Der var også et stort gab imellem teknisk viden, og ret meget tid blev så brugt til at 
oplære vore 2 gruppemedlemmer i teknologier, som vi egentlig tog for givet, og som 
vi var kommet for at prøve kræfter med” (MS)



Resultater fra 
undersøgelse 
af studerende 
fra AAU og 
UCN

Forpligtende fællesskaber

Hverdagsliv og kontekst

Habitus og identitet

Læring



Covid 19 undersøgelsen – genstand og metode

• Konsortium bestående af 10 videregående 
uddannelsesinstitutioner (Projekt UFM)

• Nødundervisning

• Unikke forhold, som har præget hele samfundet i 2020, 
og man skal derfor være varsom med ukritisk at overføre 
erfaringerne herfra til andre situationer

Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), professionshøjskolen Absalon (PHA), Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole (DMJX), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole (UCL), UC SYD, Professionshøjskolen UCN (UCN) og VIA University College (VIA).



COVID 19 
undersøgelsens 
fund

• Undervisere/studerede peger på, at 
gruppekonstellationen, opgavernes design 
til teamløsning og underviserens 
insisteren på at være en del af gruppen 
(planlagte møder osv.) var helt afgørende 
for succes i gruppen

• Kendskab til hinanden fysisk

• Digital kompetencer

• Undervisernes facilitering



Undersøgelsens 
design

• En spørgeskemaundersøgelse blandt 85.000 
studerende fordelt på 9 institutioner og 6.000 
undervisere fordelt på de samme 9 institutioner

• En interviewundersøgelse med strategisk 
udvalgte respondenter fra de to 
spørgeskemaundersøgelser

• En kortlægning af institutionernes 
systemlandskaber og organisatoriske ressourcer 
ift. omlægning til onlineundervisning

• Eksemplariske 
cases: http://covid19undervisning.mediajungle.d
k/

http://covid19undervisning.mediajungle.dk/


Undersøgelsesspørgsmål- Covid 19 undersøgelsen

Undersøgelsen søger at besvare fire centrale undersøgelsesspørgsmål:

• Hvilken variation er der af digitalt understøttede didaktiske praksisser- på tværs af 
institutionstyper og fagområder?

• Hvordan oplever studerende forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for 
forskellige studerende, bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte, læringsstrategier 
og mestringsoplevelser?

• Hvordan oplever undervisere forskellige praksisser, og hvilken betydning har det 
for forskellige undervisere, for deres forhold til de studerende, samt deres 
oplevelse af faglig og professionel tilfredshed?

• Hvordan påvirker de digitalt understøttede praksisser hhv. samarbejdet mellem 
studerende og samarbejdet mellem undervisere og studerende?



Fællesskabet

• De studerendes oplever at have fået frataget deres sociale studiemiljø 
under nedlukningen.

• Mange kommentarer fra især studerende (men også undervisere) 
omhandler de sociale aktiviteter, der knytter sig til at tage en uddannelse. 
Fx snakken med studiekammerater i pauserne og i tiden før og efter 
undervisningen.

• Idet fokus  har været på at opretholde undervisningen, har der generelt 
ikke været opmærksomhed på at etablere sociale aktiviteter online.

• Det sociale fællesskab og integration på holdet og studiet har vist sig at 
være vigtig ift. motivation og fastholdelse 



Citater

• “ Du kunne kigge de andre i øjnene og mærke efter: forstår I heller ikke det 
her, nå okay, så kan vi lige få en snak om det”. (Studerende, UC).

• ”Det er jo min didaktiske kvalitet, at vi gør noget sammen, når vi er 
sammen! Det har været middelmådigt i kraft af rammerne”. (Underviser, 
UC)

• ”Vores samspil via kropssprog mangler helt, når det er online. Der bliver 
ikke ’flow’ i samtalerne.” (Underviser, UC) 

• “Det, som har manglet under onlineundervisningen, er det sociale og ikke 
det faglige. Det sociale er en vigtig del af at være studerende!” 
(Studerende)



Underviserroller

Tilgængelig

Flow i kontakt mellem 
studerende og underviser

Undervisere oplever større 
tidsforbrug på forberedelse

Svært at forene arbejds- og 
privatliv



Citater

• Og det var enormt rart for processen, at vi kunne få vejledning, når vi havde brug for det… så skulle vi 
ikke gå og vente flere dage, før vi kunne på respons på det og sådan blive stoppet i processen. Men i 
stedet kunne holde mødet, når det passede ind i skriveprocessen. ... Så det endte med at give et vildt 
godt flow for vejledning og skrivning. " ..... "hele skemalægningen og planlægningen var enormt 
fleksibelt med det. Det var virkelig rart. Ja, det var nok egentlig bare fleksibiliteten i det, der trækker 
(stud)

• “Det var under Corona lockdown, jeg havde vejledning om aftenen. Nu kan jeg stadigvæk have svært 
ved at stoppe. Teams er også en chat funktion, og jeg er ikke sådan en der slukker Teams, når jeg 
sidder hjemme om aftenen. Så hvis jeg får en mail sent om aftenen, så svarer jeg på den om aftenen. 
...Enten er jeg for meget sådan en næsten som panisk pleaser til at kunne lade være. Eller også kan jeg 
bare ikke administrere, at der står noget, der er ulæst.” (Underviser)

• “Jeg oplevede, at man som vejleder blev gjort til primær kontakt for enkelte studerende ift. alt 
kommunikation til og fra universitetet. Man rådgav både ift. studieliv, faglighed og psykologiske 
aspekter.”  [Underviser)



IT kompetencer

• Et flertal af studerende (67%) siger, at de i høj grad har de fornødne it-kompetencer til at 
deltage i undervisningen.

• Studerende på professionshøjskoler mener, at de er mindre it-kompetente end 
studerende på universitetet

• Nogle studerende oplever, at undervisere mangler it-kompetencer

• Halvdelen af underviserne oplever, at de i nogen udstrækning mangler færdigheder til at 
planlægge og/eller gennemføre den undervisning, de ønsker at lave online.

• Undervisere mener ikke selv, at de har it-didaktiske kompetencer til at stilladsere social 
tilstedeværelse



Citater

• ”Og hun blev ved med at køre i det her ”jamen er I sikre? Er I sikre?”. Igen, det 
er sådan et forløb, hvor jeg har det sådan, ok, det fungerer så ikke lige. Kan vi 
ikke droppe det, og kan du så ikke bare fortsætte med undervisningen? Og 
det er igen sådan et eksempel på, hvor jeg bliver mega uoplagt. Jeg smider 
mine hovedtelefoner, og så går jeg hen og laver noget andet, fordi jeg bliver 
så frustreret og irriteret på at høre på det der.” (Studerende) 

• ”Underviseren skal selv kunne se og føle værdien af digitale værktøjer, før de 
kan se meningen med at tage dem i brug” (Studerende)



Resultater

Bekræfter resultater 
fra casestudier

• Forpligtende fællesskaber

• At have kendt hinanden – så er  det 
nemmere at fortsætte virtuelt end 
hvis man skal starte et samarbejde op

• Det sociale - fællesskab med andre 
både medstuderende og undervisere 
er centralt - et afsavn

• Chat – giver rum for ligeværdigt 
samspil



Diskussion af blended læringsrum

1. Hvilke digitale didaktiske design oplever I motiverer studerendes

engagement, og hvad betyder fællesskabet i fysiske og virtuelle

miljøer for dette engagement? 

2. Hvad er jeres erfaringer med digital transformering, der 

understøtter eksperimentel og undersøgelsesbaseret læring eks. 

PBL?


