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1. Indledning 
I de senere år har voksenundervisningen i Danmark været i forandring, man er begyndt at tale 
om at både borgere og undervisningssystemet skal øge fleksibiliteten og at alle borgere skal 
være indstillet på livslang og livsbred uddannelse (SID, 2001). Ligeledes har der været en 
kraftig stigning i antallet af voksne der deltager i uddannelse af forskellig karakter (Illeris, 
2003). 
Ændringerne sker på flere områder. Fra politisk hold har der været en øget fokus på 
uddannelse og efteruddannelse af danskerne, for blandt andet at ruste dem til den 
omstillingsparathed, der forventes at være en vigtig kompetence i fremtiden. Et andet område 
der er i ændring, er måden at anskue læring og undervisning på. Den form for pædagogik der 
har været anvendt i Danmark, har bevæget sig fra en pædagogik med afsæt i individuel læring 
og imod en pædagogik der i højere grad vægter sociale læringsformer.  
Samtidigt har der været en stigende rationalisering, på hele uddannelsesområdet, uddannelsen 
skal være målrettet og effektiv. 
I manges bevidsthed er Informations og Kommunikationsteknologi (IKT) nøglen til bedre 
uddannelse, mere fleksibel uddannelse og større deltagelse i uddannelse blandt voksne 
arbejdende mennesker. 
Denne udvikling betyder, at undervisningen i stigende grad flyttes fra undervisningsinstitutio-
nerne, til deltagernes hjem eller arbejdsplads. Således er deltagerne, i mange forløb, kun til 
stede i institutionen i en del af tiden eller slet ikke. Dermed begrænses udgifter og tid til f.eks. 
transport og overnatning. Det er ikke svært at forestille sig, at den udvikling vil fortsætte i takt 
med at teknologien udvikler sig, og i takt med at der skal ske besparelser på uddannelsesom-
rådet. 

For erhvervsskolerne er især efteruddannelsesforløb, der understøttes af IT i stærk vækst. 
Dels anvendes IT som en integreret del af tilstedeværelsesundervisningen og dels i form af 
udbud af uddannelsesforløb, der har karakter af fjernundervisning eller mere fleksible 
læringsforløb, hvor IT indgår. Disse forløb er ofte traditionelle tilstedeværelsesforløb, der er 
forsøgt kopieret og afviklet via IT, eller snarere en digitalisering af lærebogsmateriale, der i 
sin tid blev udviklet til klasserumsundervisning. Det betyder at de IT-støttede 
undervisningsforløb ikke er udviklet på baggrund af en ændret didaktisk og læringsmæssig 
forståelse, ej heller er de udviklet til den særlige kontekst, og de særlige betingelser IT stiller. 

I dette projektet er fokus på fleksible læringsformer og begrebet fleksibel læring defineres 
som ”en tilrettelæggelsesform der søger at forene det bedste ved traditionel fjernundervisning 
med undervisning og læring baseret på fremmøde” (Andreasen 2000, p.15). For deltagerne 
giver det fleksible læringsmuligheder, og for udbyderne af forløbet er det fleksibel 
uddannelse. Denne definition angiver blot, at der i et sådant forløb indgår fjernundervisning, 
men ikke hvilke medier der anvendes og i hvilket omfang. 

Anvendelsen af IT i efteruddannelsessammenhæng indebærer anvendelsen af en lang række 
forskellige informations- og/eller kommunikationsteknologier, som tænkes at spille en rolle 
for deltagernes læreproces. Man kan vælge at se disse teknologier som nogle kategorier og 
grupperinger, der tilbyder forskellige muligheder, og som derfor også vil ende i forskellige 
didaktiske praksis. Man kan skelne mellem træningsprogrammer, simuleringsprogrammer, 
diskursive medier og samarbejdssystemer kaldet CSCW-systemer (Computer Supported 
Collaborative Work). (Dirckinck-Holmfeld 2000, p. 227). Det er især CSCW-systemerne, 
som er under udvikling, idet disse netop kendetegnes ved, at de også anvendes med fokus på 
samarbejdsprocesser for deltagerne, så et sådant system kan indeholde en flerhed af 
læringsmuligheder i form af opgaver, tekster, video, diverse programmer, og dertil en række 
muligheder for at arbejde i kommunikative rum som synkrone og asynkrone konferencer og 
ikke mindst i form af on-line formidling af lærestof. Kombinationen af at deltagerne har 
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adgang til læringsmaterialer via forskellige databaser samt muligheden for at stille krav til 
deltagerne omkring samarbejde, er en forudsætning, for at kunne tage udgangspunkt i 
læringsprincipper, der lever op til en bred konstruktivistisk tilgang til læreprocessen. 
Samarbejdet omfatter samarbejde med andre deltagere og med læreren omkring 
læringsindhold og læreproces. Læringsprincipper betragtes her som de valg af principper, der 
må foretages, når man tilrettelægger deltagernes læring. Det kan f.eks. være et 
samarbejdsprincip omkring bestemte indholdsdele i forløbet. 

1.1 IKT-støttet undervisning på EUC-MIDT 
Der har i de senere år været iværksat mange forskellige former for e-learning og 
fjernundervisningsløsninger i EUC MIDT regi. 
 
I EUC MIDT’s tidligere koncepter har individuel undervisning og fleksibilitet været i 
højsæde, men vi har fundet ud af at fuldstændigt fleksibilitet i forhold til tid og sted ikke altid 
er det mest tilstræbelsesværdige. 
 
I en undersøgelse af EUC MIDT’s fjernundervisningsportal forlyder det fra kursisterne at de 
føler sig ”meget alene”, når de deltager på et fjernundervisningsforløb. På trods af at der i 
systemet gives mulighed for tekstkommunikation, samarbejder deltagerne ikke naturligt om 
de opgaver der stilledes. Kun i de tilfælde hvor kursisterne har fælles arbejdsplads, mødes de 
her for at samarbejde om opgaverne i kurset. 
 
Denne mangel på samarbejde i det virtuelle miljø, kan have flere årsager. Det kan bero på 
måden opgaverne stilles i kurset, men et andet aspekt kan være at de værktøjer der tilbydes til 
interpersonel kommunikation savner den mangfoldighed der findes i ansigt til ansigt 
kommunikationen. Især det følelsesmæssige indhold i kommunikationen er begrænset i 
tekstbaserede løsninger. 
På EUC MIDT har vi det sidste år eksperimenteret med at skabe en ny 
fjernundervisningskoncept, der kombinerer de gode elementer fra 
tilstedeværelsesundervisning og IKT-baseret undervisning. 
 
I efteråret 2004 blev det nye netbaserede fjernundervisningskoncept taget i brug. Det første 
kursusforløb der blev gennemført og testet under dette koncept, var kurset: "Netværk, 
grundliggende". Det er erfaringer fra gennemførelsen af dette kursus, og fra 
udviklingsprocessen, der beskrives i denne rapport. 
Ideerne bag konceptet var mange, og nogle af dem vil vi komme yderligere ind på senere, 
men et af de grundliggende principper var, at kursisterne skulle have mulighed for at modtage 
undervisning på den måde de selv synes passede dem bedst. Denne tanke var inspireret af 
Howard Gardners teori om multiple intelligenser (Gardner, 1983) ” og Jørgen Bangs 
kommunikationsmodel. Begge teorier vil vi kort præsentere i senere afsnit. Resultatet af dette 
teoretiske afsæt var, at en del af kurset blev lagt på nettet som en række læringsobjekter, hvor 
en del af det stof der indgik i undervisningen blev præsenteret på forskellige måder. Dels ved 
tekst, der kan printes ud, dels ved oplæsning af teksten og ved grafiske animationer og 
simulationer hvori stoffet blev præsenteret. 
En anden tanke var at kursisterne skulle have mulighed for at diskutere og samarbejde om 
læringen, igen hvis det passede i kursisternes liv og foretrukne måde at lære på. Denne tanke 
tog afsæt i Etienne Wengers teori om læring i Praksisfællesskaber (Wenger, 1996). For at 
have mulighed for at udvikle sig i fællesskab, måtte kursisterne have mulighed for at komme i 
kontakt med hinanden. Derfor var det vigtigt at der indgik chat, konference og e-mail-
muligheder i det virtuelle læringsmiljø der blev stillet til rådighed i kurset. 
Men erfaring fra tidligere gennemførelse af fjernundervisningsforløb viste, at der er svært at 
få deltagerne til at anvende en tekstbaseret kommunikationsform, og dermed skabe et fælles 
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læringsmiljø mellem deltagerne og skolen. For at imødegå dette problem, valgte vi at gå på 
kompromis med fleksibiliteten i forhold til tid og sted, og lagde seks faste kursusgange ind i 
kursusforløbet. Vi integrerede en IKT-løsning der understøttede synkron undervisning 
(Centra) i læringsmiljøet. De første tre kursusgange for "Netværk, grundliggende" blev 
gennemført synkront ved hjælp af det virtuelle læringsmiljø, den fjerde kursusgang blev 
gennemført som tilstedeværelsesundervisning på skolen og de to sidste gange blev 
gennemført synkront i det virtuelle miljø. 

1.2 Deltagere i projektet 
Projektdeltagere: 
Gitte Stoltenberg, PHD fra Learning Lab Denmark 
Bjørn Laursen (deltog i starten), Lektor fra RUC 
Ejnar Andersen, EUC MIDT 
Steen Grønbæk, EUC MIDT (projektleder) 
Kim Pedersen, EUC MIDT 
Henrik Thomsen, EUC MIDT 

2. Formål og mål 
Projektets formål har været at udvikle modeller og metoder for gennemførelse af arbejdsmar-
kedsuddannelser via fjernundervisning/e-learning, som i videst mulig omfang skaber rum for 
læring for både den enkelte deltager som for et helt hold. 
 
I de udviklede modeller og metoder er der lagt vægt på: 

• At deltageren tilbydes fleksibilitet set i forhold til afviklingstidspunkt, afviklingsform 
og lokalitet. 

• At der i det virtuelle læringsmiljø er plads til deltagernes individuelle forudsætninger 
og muligheder, både set i forhold til initialadfærd, arbejdsmetode og indlæring. 

• At der i det virtuelle læringsmiljø skabes et fælles læringsrum hvor deltagerne 
samarbejder og udvikler sig i et fællesskab.  

• At deltageren forbliver aktiv i uddannelsesforløbet på trods af det foregår pr. 
fjernundervisning. 

Ideen har været at kombinere de gode elementer fra fjernundervisning og e-learning med de 
gode elementer fra det traditionelle klasseværelse. 
 
Målet med projektet har været at skabe fjernundervisning af høj kvalitet, så det ses som et 
klart alternativ til tilstedeundervisning. 
 
Projektet har resulteret i følgende typer resultater: 

• Liste af eksempler på materialetyper til IKT-støttet undervisning. 
• Portal med forskellige former for kommunikationsmuligheder. 
• Lærervejledning. 
• Introduktion til anvendelse af det virtuelle læringsmiljø. 

 
I det oprindeligt projektoplæg var det planlagt også at inddrage: 

• Elektronisk kompetenceafklaring i forhold til målene for en given uddannelse. 
• At der kan foretages elektronisk evaluering af deltagerens kompetenceudvikling. 

Disse punkter har vi måttet nedprioritere, da det ville blive for omfattende i forhold til 
projektets primære mål om forbedringen af selve gennemførelsen af fjernundervisning. 
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3. Forløbsbeskrivelse 
Analysefase 

 Strategianalyse 
o Vi har fra starten valgt at se på målgruppen som deltager på 

arbejdsmarkedskurser. 
o I erkendelse af at målgruppen har forskellige måder at tilgå læring på, har vi 

ønsket at understøtte forskellige læringsformer og forskellige læringsstrategier. 
o Vi har endvidere ønsket at understøtte social interaktion mellem kursisterne, 

ud fra en betragtning om at sociale interaktioner mellem kursisterne er med til 
at fremme læring. 

 Dybdeanalyse 
o Her har vi haft hjælp af en gruppe 3. semester studerende fra Humanistisk 

datalogi på Aalborg Universitet til uarbejde en foranalyse med udgangspunkt i 
en eksisterende model for fjernundervisning. Her har de bl.a. haft en række 
interview med tidligere deltager på kurserne. Denne analyse har bl.a. ført frem 
til en nogle hovedpunkter som bør indtænkes i en ny model. Se bilag 
”Hovedpunkter fra fordybelsesfasen” som stammer fra kapitel 4 fra foranaly-
sen. 

o Vi foretog en analyse af aktiviteterne i tilstedeværelsesundervisning i forholdt 
til aktiviteter i det virtuelle rum. Dette gjorde vi ud fra et ønske om at tage det 
bedste fra det fysiske miljø og det bedste fra det virtuelle miljø, og bruge i den 
IT-støttede undervisning. 

o Vi kom frem til den konklusion at vores arbejde skulle tage udgangspunkt i 
”Gardner’s teorier om de 8 intelligenser”, for at tilgodese kursisternes 
forskellige læringsformer. 

o Vi besluttede at øge fokus på kommunikationen, i forhold til det tidligere 
system. Dels kommunikationen mellem lærer og kursister, men også mulighed 
for kommunikation kursisterne imellem. Med afsæt i Jørgen Bangs arbejde, 
udarbejdede vi en kommunikationsmodel. 

o Vi valgte desuden at medtage Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber 
(Communities og Practice), som en ramme for at forstå interaktionerne mellem 
kursisterne. Denne blev primært brugt til at evaluere systemet efterfølgende. 

Visioner 
 Udvikling af pædagogiske modeller og designs 

Følgende er bl.a. udviklet: 
o Skema med intelligenstyper 
o Spørgsmål til test 
o Skema med materialetyper 
o Foreløbig design 
o Programmering af test 
o Beskrivelse af MI 
o Vejledninger i forhold til MI 
o Vejledning til udvikling 

Forankring af visioner 
 Udvikling af konkret forløb 
 Gennemførelse af konkret forløb 

Evaluering 
Rapportering 
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4. Problemstillinger og teoretisk afsæt  

4.1 Problemstillinger  
Kombinationen af fjernundervisning og e-learning har eksisteret i flere år, men denne gen-
nemførelsesform er endnu ikke så udbredt som traditionel ”klasseundervisning”. 
En af problemstillingerne er, at fjernundervisning og e-learning har opnået et dårligt omdøm-
me grundet store frafald på kursusforløbene. En anden er generel opfattelse af, at der læres 
mest ved et traditionelt tilstedeværelseskursus. 
 
Hvorfor er der så frafald på forløbene? 
Vores umiddelbare vurderinger og oplevelser af problemstillinger, som kan få deltagerne til at 
stoppe: 

• Hvis de elektroniske informationerne som deltageren har adgang til er utilstrækkelige 
og upræcis, opstår der nemt misforståelser som igen kan medføre at deltageren spilder 
tiden eller går i stå. 

• Mange deltagere er opvokset med, at undervisning foregår ved at der står en lærer ved 
tavlen og fortæller. De føler derfor ikke at de får nok ud af undervisningen hvis denne 
mulighed ikke er til stede. 

• Deltagerne har ofte svært ved at holde sig selv i gang, hvis der ikke er indlagt nogle 
deadlines eller andre krav som ”lægger pres på dem”. 

• Deltagerne føler sig alene og keder sig hvis der ikke er andre til stede som de kan 
kommunikere med, hvilket især gælder den gruppe der er meget socialt anlagt. 

• Mange deltagere har svært ved at skulle kommunikere skriftlig med underviseren og 
de andre deltagere. 

• Deltagerne går i stå, hvis der er for lang responstid på spørgsmålene de stiller i eks. en 
konference. 

• Læringsmaterialet der stilles til rådighed i fjernundervisningsforløbet tilgodeser i langt 
de fleste tilfælde ikke, at det skal kunne anvendes af forskellige persontyper. Ofte 
består indholdet af traditionel bogmateriale der er gjort elektroniske i et virtuelt 
læringsmiljø, hvilket absolut ikke gør det nemmere for de ”ikke boglige” hvis de nu 
også skal læse skærmen. 

• Ofte stiller virksomhederne ikke de optimale fysiske rammer og forhold til rådighed 
for deltageren (tid og udstyr). 

 
Der er bl.a. med baggrund i ovenstående at vi kom frem til at vores arbejde skulle tage 
udgangspunkt i bl.a. ”Gardner’s teorier om de otte intelligenser” samt ”øget fokus på 
kommunikationen”. I følgende afsnit beskrives de pædagogiske baggrunde nærmere. 

4.2 Modellen (pædagogisk)  
En bred læringsopfattelse som udgangspunkt – som defineret i skolens 
pædagogiske strategi 
På EUC MIDT har vi valgt at tage det læringsteoretiske udgangspunkt for arbejdet med 
deltagernes læreprocesser i en bred konstruktivistisk læringsopfattelse. Den brede 
konstruktivistiske tilgang til læringsopfattelsen er begrundet i en tro på, at læreprocesser er en 
kompleks proces, der involverer hele deltagerens personlighed og formes i samspil med 
omgivelserne. Det er i det samspil, at læringen og dermed de kognitive processer finder sted. 
Derfor er det pædagogiske udgangspunkt for dette udviklingsarbejde også taget i det fælles 
pædagogiske grundlag. 
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Læringsopfattelsen kan illustreres ved nedenstående model, der viser, at læring betragtes som 
en psykisk tilegnelsesproces, som den enkelte må gøre, men at den proces, ud over at være en 
kognitiv proces, også påvirkes af individets psykiske tilstand og af samspillet med 
omgivelserne. (Illeris, 1999) Dvs. at man lærer noget, der har betydning ud over det 
personlige, noget, der også vedrører forholdet mellem én selv og den omverden, man lever i.  

Dermed kan der ikke udpeges én enkelt læringsteori som ”sandheden”, men der må tages 
udgangspunkt i forskellige teorier, der hver for sig kan bidrage til forståelse af læreprocesser 
og derved også bidrage til det didaktiske felt. 

Specielt har dette udviklingsarbejde fokuseret på menneskers forskellighed og forskellige 
tilgang til det at lære. Her har Howard Gardners teori om de mange intelligenser især givet 
inspiration.  
I forbindelse med udviklingsarbejdet har læring i praksisfællesskaber, som blandt andet 
beskrevet af Etienne Wenger, spillet en stadig større rolle, da det især er den form for læring 
der traditionelt har været svært at rette den virtuelle læring imod. I projektet, har vi altså 
forsøgt at kombinere en individuel læringsforståelse med en social læringsforståelse. 
 
Kommunikation og læreprocessen 
Hvis vi betragter kommunikationen som en vigtig del af læreprocessen, skal begrundelsen for 
kommunikationens betydning hentes i en bred konstruktivistisk læringsforståelse, hvor 
refleksion er en del af den erkendelsesproces, der foregår hos den enkelte. Når der i 
undervisningen stilles krav om forskellige samarbejdsformer, kan dialog og den refleksive 
dimension indbygges således, at samspillet underbygger den lærendes konstruktion af viden. 
Den asynkrone skriftlige kommunikation stiller krav om skriftlige færdigheder hos 
deltageren. Heri ligger der en mulig barriere for deltagere, som ikke føler at de behersker 
tilstrækkelig grad af skriftlighed. En anden erkendt barriere er den offentlighed der er 
omkring den skriftlige kommunikation som den f.eks. foregår i diskussionsgrupper. Deltagere 
føler angst for, at deres indlæg ikke er gode nok. (Andreasen 2000, p.15) 

På den ene side erkendes det at kommunikationen er af vital betydning for læringen, men det 
må også konstateres at netop kommunikationen i virtuelle fora indeholder både en række 
barrierer, og en række ændrede og forbedrede muligheder for kommunikation. Elsebeth K. 
Sorensen har gennem studier af elektroniske dialoger identificeret fire grundlæggende 
principper omkring den elektroniske kommunikation  

1. der er et dynamisk forhold mellem niveauet af interaktionen og den sproglige karakter af 
interaktionen,  

2. der er et dynamisk forhold mellem frekvensen af interaktiviteten og tilstedeværelsen af en 
verbal kontekst,  

3. der er en tendens til at udvise kompenserende kommunikativ adfærd, og  

4. der er en tendens til ikke at afslutte den elektroniske dialog. (Sorensen 2000 p 242) 

I forhold til det første princip kan man fremhæve at der ligger god mulighed for, at den 
elektroniske dialog kan fremme refleksionen i læreprocessen, da kommunikation kan 
fastholdes og man kan på et senere tidspunkt vende tilbage hertil. Hvis kommunikationen 
udelukkende er skriftlig, er den begrænset. Et andet erkendt problemfelt er det forhold, at 
diskussionen i et elektronisk forum sjældent skaber en ekstra dybde i forhold til det 
oprindelige emne. 

Det andet princip omhandler det, at den kontekst som kommunikationen bygges op omkring 
forsvinder eller i al fald i en vis grad skal genopbygges, hvis der går for lang tid mellem 
interaktionerne. Det viser sig lettest at fastholde konteksten, når der foregår hyppig dialog, og 
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erfaringerne viser også, at de kommunikative handlinger er langt mere effektive ved hyppig 
interaktion. (Sorensen 2000 p.244) 

Den skriftlige elektroniske kommunikation er en begrænset kommunikation set i forhold til 
face to face kommunikation, hvor kommunikationen også foregår ved hjælp af en lang række 
non-verbale udtryksformer. Derfor viser det tredje princip sig ved, at man i den skriftlige 
elektroniske kommunikation forsøger at kompensere for dette forhold ved at indbygge 
visuelle tegn i kommunikationen.  

Det fjerde princip viser sig gennem en tendens til at fastholde dialogen mellem deltagerne, 
f.eks. ved udvide konteksten, så den også får en social dimension.  

Hvis man betragter disse erfaringer kan man meget kort konkludere, at kommunikationen som 
en del af læreprocessen ikke er noget, der foregår af sig selv, bare de tekniske løsninger er til 
stede. Det viser, at kommunikationen er en endog særdeles kompleks størrelse at håndtere, 
hvis det skal udgøre en planlagt del af læreprocessen. Skal kommunikationen fungere, må der 
opstilles tydelige mål og defineres behov for en sådan. Det vil også være afgørende at 
definere de krav og forventninger, man har til deltagerne omkring kommunikationen, og ikke 
mindst klarlægge hvilken rolle læreren skal spille, og hvad deltagerne kan forvente i forhold 
hertil. 

Her bliver lærerens rolle og de tekniske muligheder som det virtuelle rum giver central. 
Læreren må som i andre undervisningssammenhænge formidle og vejlede. Formidling giver 
også styring af læreprocessen, og gennem on-line sessioner kan formidlingen være med til at 
give et virtuelt undervisningsforløb struktur, sætte rammer og skabe forventninger til 
deltagerne. Lærerstyringen af en del af den læreprocessen i det virtuelle forløb og kan være 
med til at skabe de nødvendige rammer og bidrag til fastholdelse af deltagere. 
 

4.3 Multiple intelligenser og indlæringsstrategier 

4.3.1 Howard Gardner og de mange intelligenser. 
Den indlæringsteoretiske forskning har i de senere år sat fokus på en mere nuanceret 
opfattelse af læring og peger derved også på en ændret pædagogisk praksis. Den amerikanske 
forsker Howard Gardner er i øjeblikket specielt i fokus, idet hans forskning udvider det 
traditionelle intelligensbegreb til at omfatte andet og mere end en logisk/matematisk og en 
sproglig intelligens som det ofte i uddannelsessammenhænge er tradition for at opdele 
menneskets intelligens i. 

I efteruddannelsessammenhænge i erhvervsuddannelserne er der ikke tradition for at indtænke 
teorier om de mange intelligenser når der skal designes og gennemføres e-læringsforløb. Det 
vil nærværende udviklingsarbejde fokusere på. 

De mange intelligenser har betydning for det enkelte menneskes måde at lære på, da det i 
praksis ofte vil være sådan at den/de mest fremtrædende intelligenser hos den enkelte vil få 
indvirkning på hvorledes man vil angribe lærestoffet. Hvert enkelt menneske får derved sin 
egen måde at lære på. En forudsætning for at lære effektivt er, at man får mulighed for at 
"spejle" sin læreproces og dermed blive klogere på, hvordan den bedst foregår. 

Hvis Gardner har ret betyder det, at læreprocesser kan opfattes som en løbende udfoldelse af 
forskellige intelligensformer. En bevidstgørelse om denne sammensathed vil således i sig selv 
være et stort bidrag til, at "blive klog på egen læring".  

Nedenstående illustrerer de 7 intelligenser som Howard Gardner har identificeret, og hver 
intelligens er suppleret med et eksempel på et menneske som i udpræget grad besidder den 
aktuelle intelligens. 
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Musikalsk 
intelligens 
 
 
 

Handler om evnen til at opfatte, skelne og transformere 
musikalske former: 
- Virker som om man altid går og nynner og synger for sig 

selv 
- Opmærksom på lyde 
- Musik i hovedet – tæt på overfladen af bevidstheden 
- Opmærksomhed i forhold til klange 
- Hukommelse i forhold til lyd 
- Fornemmelse for lydkvaliteter 
- Spiller musik 
- Evne for tilegnelse og bearbejdning af musiske udtryk 
 

Sigurd Barret (Musiker) 
- Struktur i musik 
- ”Skemaer” til at høre 

musik 
- Følsomhed overfor lyde 
- Skabe meloodi/rytme 
- Fornemme kvaliteter i 

tone eller harmoni 

Krops-
kinæstetisk 
intelligens 

Handler om evne til at bruge kroppen til at udtrykke ideer og 
følelser 
- Evne til at kontrollere kroppens bevægelser og bruge 

redskaber/værktøj  
- Praktisk og fysisk virke 
- Glæde ved beherskelse af kroppen 
- Færdighed i at bruge kroppen 
- Håndværksmæssige færdigheder 
- Producerer viden gennem kropslig udfoldelse 
- Formidler viden gennem kropslig udfoldelse 
- Sport, dans, fysisk udfoldelse 
 

Alexander Kølpin 
(Balletdanser) 
- Kontrol af viljestyret 

bevægelse 
- Sjæl/legeme – ånd/hånd 
- Mimisk færdighed 
- Balance 
- Kontrol af præ-

programmerede 
bevægelser 

Logisk-
matematisk 
intelligens  
 

Handler om evne til abstrakt, rationel tænkning 
At ordne og katagorisere objekter og omdanne omorganiseringen 
til abstrakt form 
- Evne for effektiv talbrug 
- God til logiske mønstre, katagoriseringer og relationer 
- Glæde ved matematiske problemer 
- Spiller strategispil og eksperimenterer 

Holger Bech Nielsen 
(Professor i kvantefysik) 
- Genkendelse af 

abstrakte mønstre 
- Ræsonnere induktivt 
- Ræsonnere deduktivt 
- Skelner mellem 

relationer og 
sammenhænge 

- Udføre komplekse 
beregninger 

- Ræsonere 
videnskabeligt 

 

Sproglig 
intelligens  
 

Handler om sproglig bevidsthed 
- Evne til at kombinere ord til (nye) betydninger 
- Glæde ved læsning og skrivning 
- Glæde ved at fortælle historier 
- Følsomhed over for sprogets nuancer og betydninger 
- Optaget af sprogets klange og rytmer 
- Verbal hukommelse – husker i ord 
- Skaber billeder med sproget – metaforer 
 

Dan Turell (Forfatter) 
- Forstå betydningen af 

ord 
- Forklare handlinger 

verbalt 
- Forklare, undervise, 

lære 
- Humor 
- Hukommelse 
- Meta- lingvistisk – 

sproglig jongleren 
 

Spatial 
intelligens 

Handler om evnen til at opfatte den visuelt-rumlige verden og 
foretage transformationer og repræsentationer af dem 

Jørn Utzon (Arkitekt) 
- Præcise iagttagelser af 
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- Evne til at anskue rumlige forhold og finde løsninger på 

rumlige problemer 
- God til form, farve og rum 
- Tænker i billeder 
- Kan forestille sig objekters bevægelse i 3D 
- Glæde ved billeder og former 
- Visuel hukommelse 
- Fascineres af puslespil og labyrinter 
- Tegner og bygger eller dagdrømmer 
 

objekter 
- Genkende relationer 

mellem objekter i 
rummet 

- Grafisk repræsentation 
- Finde vej 
- Danne mentale billeder 
- Aktive forestillinger 

Interpersonel 
intelligens - 
evne til 
opfatte, forstå 
og 
kommunikere 
med andre 
mennesker  
 

Handler om personlig omverden – social intelligens 
- At være opmærksom på og differentiere mellem andre 

mennesker 
- Kommunikative evner 
- Evne til at skelne sindsstemninger, intentioner, motivationer 

og følelser hos andre mennesker 
- Lederevner 
 

Cecilie Frøkjær 
- Tage andres perspektiv 
- Verbal/nonverbal 

kommunikation 
- Empati 
- Analytisk 
- Udadvendt 
 

Intrapersonel 
intelligens  
 

Handler om personlig verden og selvindsigt 
- Evne til "se ind" i sig selv og tolke egne følelser 
- Adgangen til eget følelsesliv 
- Selvindsigt og evnen til at handle efter egen viden om sig 

selv 
- Nøjagtig billede af sig selv 
- Kende sine styrker og begrænsninger 
- Bevidsthed om og evne til at skelne mellem forskellige 

sindsstemninger og følelser og være i stand til at 
kategorisere dem og trække på dem som middel til forståelse 
og basis for handling 

Lars von Trier (Forfatter 
og instruktør) 
- Koncentration og 

opmærksomhed 
- Tænksomhed 
- Metakognition – 

opmærksom på egen 
læring 

- Opmærksomhed og 
udtryk i forhold til egne 
følelser 

- Fornemmelse for eget 
jeg 

 

Ud over de 7 ovenstående intelligenser har Howard Gardner senere udvidet disse til også at 
omfatte en 8. intelligensform, nemlig evnen til at genkende arter. Heruover arbejder Howard 
Gardner med at indetificere flere andre intelligensformer. I forhold til undervisning betyder 
det, at det er nødvendigt med mulighed for flere læringstilgange til stoffet og ikke mindst, at 
man bliver bevidstgjort om hvilke intelligensformer som er mest fremtrædende hos sig selv, 
for derved at få mulighed for at anvende den viden i læringsmæssige sammenhænge.  

4.3.2 Indlæringsstrategier (Sanser og indlæringsveje) 
Udviklingsarbejdets afsæt i de mange intelligenser som udgangspunkt, viste sig ofte at være 
særdeles vanskeligt. Lærestof repræsenteret i 7 eller 9 udgaver var ikke realistisk og ofte blev 
udgangspunktet for diskussioner om udformning af læringsmateriale taget i menneskets 
sanser og/eller indlæringsveje. 

Hvis man ser på teorier om hvordan mennesker tænker, kan der identificeres 3 
indlæringskanaler, nemlig den Visuelle, den Auditive og den Kinæstetiske, samt den 
Auditive-Digitale som er en blanding af de tre. 

Visuelt tænkende betyder at man tænker i billeder. Man er meget opmærksom på farver, på 
hvordan ting ser ud, hvordan man selv og andre ser ud. Er ofte meget optaget af æstetik. 
Mennesker der overvejende bruger det visuelle system, lærer nemmest ved at se tingene for 
sig, eller ved at få et overblik først. De opfatter hurtigt, med et minimum af detaljer.  
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Auditivt tænkende betyder, at man tænker i lyde. Man er meget opmærksom på lyde, og lader 
sig nemt forstyrre af udefra kommende lyde. Er ofte meget musikalsk. Mennesker der 
overvejende bruger det auditive system lærer nemmest ved at få tingene fortalt. De taler ofte i 
lange sætninger, hvor de fortæller tingene, efter hånden som de kommer i tanker om dem. 

Kinæstetisk tænkende betyder at man tænker i kropsfornemmelser, såsom hvordan stolen er at 
sidde på, hvordan tøjet føles mod huden. Er ofte gode til at mærke stemninger, og hvordan 
man selv eller andre har det. Mennesker der overvejende anvender det kinæstetiske system, 
lærer nemmest ved at få tingene gennemgået, de har ofte behov for flere detaljer, og for at få 
fortalt historier, hvor de kan leve sig ind i, og føle med hovedpersonen, og ad den vej forstå 
stoffet. 

Auditiv-Digital tænkende betyder at man er meget optaget af logik og mening. De tænker i 
sekvenser og mening og husker ved hjælp af procedurer, trin og sekvenser. 
Det er ofte meget dygtige logikere med evne til at sætte sig ind i stof, der kræver meget 
tænkning. 
Mennesker der overvejende anvender auditiv-digital tænkning, lærer nemmest ved at emnerne 
bliver fremstillet i klar logisk form, således at det giver mening. Vil ofte have behov for at 
spørge uddybende, indtil de har sikret sig forståelse. 

Disse overvejelser omkring forskellige måder at lære på må have indvirkning på de 
undervisningsforløb som udarbejdes og gennemføres, med andre ord er det væsentlige 
overvejelser i forhold til det didaktiske felt. 

Viden kan udøves i praksis på mange måder, læringsvirksomhed er mangfoldig, hvorfor 
pædagogisk virksomhed også må være det. Mennesket har forskellige indlæringsstrategier, 
og man når længst ved at udnytte de tilgange, der passer bedst. Denne erkendelse betyder ikke 
at al læring skal planlægges og gennemføres i 3, 7 eller 9 udgaver, men det handler om at 
skabe differentierede tilgange til læringen.  
 

4.4 Praksisfællesskaber  
Teorien om praksisfællesskaber (Communities of Practice), er udviklet af Etienne Wenger. 
Han anskuer læring som levet erfaring, det skabes gennem interaktion og deltagelse, i den 
omverden man lever i. 
En praksis, i et socialt fællesskab, udvikles ved at deltagerne sammen, og over tid, orkestrere 
deres virke i netop denne sociale kontekst, for at være i stand til at gebærde sig igennem 
dagligdagen. En bestemt praksis har mange faktorer og den består af både de mennesker der 
deltager, måden de deltager på og den måde de sammen agerer for at gøre konteksten 
sammenhængende og mulig at leve i.  
I Wengers forståelse er læring en evig proces, og den sker i vores engagement i forskellige 
praksisfællesskaber. Læring er således ikke noget der "er" og skal "findes", det er noget der 
forhandles mellem deltagerne i praksisfællesskabet. I praksisfællesskaberne foregår der en 
evig forhandling om hvad mening er for fællesskabet. Men meningsforhandlingen stopper 
aldrig, den er med til at konstituere fællesskabet, og også til at rekonstituere fællesskabet. 
Mening er på den måde ikke noget der "er" det er på en gang et produkt og en proces, og den 
er hele tiden til forhandling. 
 
Meningsforhandling finder sted ved to typer af processer; deltagelse og reifikation. Disse to 
er altid til stede, og man kan ikke skille dem ad. Deltagelse handler om at være til stede og 
deltagende i et fællesskab. At være til stede og deltage i et fællesskab, kræver dels viden om 
de andre i fællesskabet, men det kræver også at de andre kan få viden om én. Deltagelse i 
sociale fællesskaber skaber vores oplevelse og erfaring og deltagelsen former også det sociale 
fællesskab. Wenger argumenterer for at alle vores erfaringer og aktiviteter er socialt funderet. 
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Men måden vi deltager, eller er i stand til at deltage på er ligeledes af betydning for vores 
deltagelse i fællesskabet. Vores evne eller manglende evne for at forme praksis i fællesskabet 
er et vigtigt aspekt i vores oplevelse og erfaring med deltagelse. (Wenger, 1998) 
 
Reifikation handler om at gøre til objekt. Det dækker en vifte af processer, som inkluderer at 
skabe, designe, repræsentere, navngive, kode, så vel som at fortolke bruge genbruge, dekode 
osv. Det er de menneskeskabte artefakter der repræsentere en del af vores fælles forhandlet 
mening. Artefakter er forstået bredt, de kan både være en teori om universet og en historie om 
en månelanding, et sprog og en bestemt vending, en bestemt kunsttradition og et specifikt 
billede, En blanket eller en arbejdsproces. Det afhænger af hvilken type praksisfællesskab vi 
har med at gøre.  
"Det væsentlige er, at reifikationer fastholder og udtrykker betydning, som hjælper til at 
organisere den sociale praksis og meningsforhandling som et samspil mellem deltagelse og 
tingsliggørelse"(Lone D-H s. 132, læring i arbejdslivet) 
 
Fællesskaber 
Fællesskaber, er noget alle mennesker deltager i, i større eller mindre grad til forskellige tider. 
Men det betyder ikke at alle slags fællesskaber er praksisfællesskaber. 
Wenger peger på tre dimensioner af praksis der må være til stede for at et fællesskab kan 
karakteriseres som et praksisfællesskab. 
 
Gensidigt engagement (mutual engagement) 
Fælles forehavende (Joint Enterprise) 
Delt repertoire (Shared Repertoire) 
 
Der i findes fællesskaber hvori der ikke er nogen praksis, for eksempel er det ikke 
nødvendigvis et praksisfællesskab, når en gruppe mennesker er til en koncert, er medarbejdere 
på samme arbejdsplads eller deltager i det samme kursus på EUC MIDT for den sags skyld. 
 
Gensidigt engagement 
Noget af det som det kræves for at et fællesskab kan karakteriseres som et praksisfællesskab 
er gensidigt engagement. En delt praksis fordrer at deltagerne er engageret i handlinger, hvis 
mening bliver forhandlet med de andre deltagere. Praksis residerer i et fællesskab bestående 
af mennesker og deres relationer af fælles engagement i at gøre det de nu gør. 
Når de tre medarbejdere på IT-kontoret i Korsbæk kommune sidder og deltager i 
undervisningen på EUC MIDT (se punkt 6.1, Casebeskrivelse af konkret forløb), er det ikke 
nødvendigvis det, at de er ansat samme sted der gør at de er deltagere i det samme 
praksisfællesskab. Det er det engagement de lægger for dagen, når de sammen arbejder mod 
det fælles forehavende. I alle former for fællesskaber lægges der engagement fra deltagerne, 
men for at fællesskaber udvikler sig til et praksisfællesskab, må det engagement, der lægges 
for dagen have en grad af gensidighed. Ikke forstået på den måde at alle skal engagere sig lige 
meget, men fremdriften i et praksisfællesskab skabes ved forhandling af mening, gennem 
engagement i fællesskabet. 
 
Fælles forehavende 
Den anden dimension ved praksis som kilde til sammenhæng i et praksisfællesskab, er 
forhandling af et fælles forehavende. Det fælles forehavende, er et resultat af den kollektive 
forhandlingsproces som reflekterer den fulde kompleksitet ved gensidig engagement. 
Forehavendet bliver defineret af deltagerne, imens de er i gang med processen. Det vil sige at 
der ikke er tale om en forhandling og enighed i traditionel forstand. Som før nævnt er 
deltagerne ikke homogene og kan have vidt forskellige verdenssyn. Uenighed kan være en 
lige så stor del af et arbejdsfællesskab. Forehavendet er fælles, fordi den er forhandlet i 
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fællesskabet, ikke fordi der nødvendigvis er overordnet enighed om det. Det de er fælles om 
er at gøre den fælles dagligdag i arbejdsfællesskabet til virkelighed og mulig at leve i. 
 
Delt repertoire 
Den tredje dimension i praksis som en kilde til sammenhæng i fællesskaber er at der over tid, 
udvikles et delt repertoire. Repertoiret består af de omgangsformer, den kultur der opstår i 
fællesskabet. Er praksisfællesskabet på en arbejdsplads kan det for eksempel være kutymen at 
man har billeder af familien på skrivebordet. Det kan være måder at tale til hinanden på, 
historier og anekdoter der fortælles på arbejdspladsen. Det kan også være måder at klæde sig 
på, måder at indrette kontorer på og så videre. 
Det fælles repertoire har både reificerende og deltagende aspekter, det er den ramme eller 
diskurs hvori deltagerne kan udtrykke sig meningsfuldt om verden og om måden de er 
deltagende på og hvilken identitet de har i fællesskabet.  
 
Det centrale ved teorien om praksisfællesskaber er, at mening forhandles i fællesskaber 
mellem mennesker. Det er også centralt at den mening der forhandles, er mere end blot det 
der kan nedfælges i diagrammer eller tekst, men også erfaring der ikke kan ekspliciteres og 
det at være i den specifikke sammenhæng. 
 
Virtuelle miljøer og praksisfællesskaber 
Praksisfællesskaber kan godt være virtuelle, som kurset i ”Netværk, grundlæggende”, der er 
beskrevet i denne rapport. Betingelsen for at et praksisfællesskab kan udvikle sig er at 
deltagerne har mulighed for at forhandle mening gennem deltagelse og reifikation. 
Det stiller krav til de virtuelle miljø som bruges til gennemførelse af kurset. Som en del af 
dette projekt, har vi forsøgt at udvikle ny viden om IKT-støttet læring, og vi har brugt teorien 
om praksisfællesskaber, efterfølgende, som analyseredskab i forhold til at forstå hvordan 
deltagelsen på kurset har været, for at bruge disse erfaringer i fremtiden. Dette vil vi 
konkludere på i afsnittet om evaluering af projektet. 

4.5 Kommunikationsmodellen  
Kommunikationsmodellen som vi har valgt at tage udgangspunkt i, bygger på en model som 
Jørgen Bang (Jørgen Bang, 1997) fra Århus Universitet har opstillet. 
 
Jørgen Bang skelner mellem samtidige, forsinkede og lagrede kommunikationsformer i et 
undervisningsforløb. Opdeling skal ses i forholdet til det tidsmæssige samspil mellem af-
sender og modtager (underviser og studerende). 
Endvidere supplerer Jørgen Bang med en opdelingen af kommunikationsformerne i forhold til 
det didaktiske samspil mellem underviseren og den studerende, ved at skelne mellem præsen-
tation, som er monolitisk fremstilling uden dialog, interaktion, som er uden dialog, men med 
fysisk interaktion med studiematerialet, og kommunikation, som bygger på dialog mellem 
underviseren og de studerende samt mellem de studerende. 
 
Man kan selvfølgelig ikke direkte påstå at præsentationer og interaktive materialer repræsen-
terende en normal kommunikation, men vi mener dog at man med fordel kan betragte det der 
sker i forbindelse med fjernundervisning med e-learning, som repræsenterende forskellige for-
mer for kommunikation. Vi ser det f.eks. vigtigt at den der udarbejder et præsentationsmate-
riale altid skal tænke ud fra den synsvinkel, at materialet indeholder et budskab som kommu-
nikeres ud til de studerende. Altså en envejskommunikation som kræver en entydig formid-
ling. 
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 Synkront 

(samtidigt) 
Asynkront 
(forsinket) 

Asynkront 
(lagret) 

Præsentation 
 
monolog, 
ingen dialog 

 
 
”forelæsning”, 
broadcast radio & tv 

 
 
 

 
 
trykte materialer, 
audio- & videokassetter 

Interaktion 
 
ingen dialog, 
men interaktion 

 
 
Rollespil 

 
 
 

 
 
interaktiv video, multimedie, 
CD-ROM, WWW 

Kommunikation 
 
Dialog 

 
 
”klasseværelse”, telefon, 
audio- & videokonferencer, 
audio grafics, CSCW 

 
 
post, fax, konference, e-mail, 
voice-mail, CSCW 

 

Model som Jørgen Bang ser det. 
 
I projektet har vi analyserer de forskellige former for kommunikationen som opleves i hen-
holdsvis det virkelige og i det virtuelle rum. Med baggrund heri har vi arbejdet videre ud fra 
Jørgen Bang’s model, og er kommet frem nedenstående udgave som beskrevet de elementer 
som vi mener bør være repræsenteret i et virtuelt læringsmiljø. 
 
 Synkront 

(samtidigt) 
Asynkront 
(forsinket) 

Asynkront 
(lagret) 

Præsentation 
 
monolog, 
ingen dialog 

 
 
Virtuelle undervisningspræ-
sentationer fra underviseren. 

 
 
Vidensdatabase der opbyg-
ges gennem forløbet. 

 
 
Læringsmaterialer der under-
støtter de forskellige intel-
ligenser. 

Interaktion 
 
ingen dialog, 
men interaktion 

 
 
Mulighed for at indlægge 
egne/se andres resultater/ 
løsninger på samme opgave 
m.v. (Shared Board). 

 
 
 

 
 
Interaktive læringsmaterialer 
der understøtter de forskel-
lige intelligenser. 
 

Kommunikation 
 
Dialog 

 
 
Synkrom tekst-/lyd-/video-
konference hvor deltagerne 
& underviseren kan kom-
munikere, samarbejde, dele 
materialer m.v. Der bør end-
videre være mulighed for at 
deltagerne gruppevis har ad-
gang til lukkede konferencer.

 
 
Asynkron konference med 
adgang til underviseren og 
andre deltagere samt 
mulighed for at deltagerne 
har adgang til lukkede 
konferencer 
 

 

Tilpasset model. 
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5. Design 
 
Det didaktiske felt 
Den læringsopfattelse som ligger til grund for udviklingsarbejde er at læring er en individuel 
proces, hvor deltagerens affektive reaktioner udgør en væsentlig del af drivkraften, men også 
er en social proces, hvor deltagerne lærer af og med andre. At anvende samarbejde og 
fællesskab kan bidrage til at gøre læringen meningsfuld, og specielt for de deltagere der har 
en interpersonel orientering kan det være et nødvendigt grundlag for at kunne lære noget 
effektivt. 

Didaktik opfatter vi som praktisk-teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk 
analyse af undervisning og læring. Hovedformålet er at se teori og praksis i sammenhæng og 
gøre den didaktiske analyse så reflekteret som muligt.  

I arbejdet med det didaktiske felt er der taget udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske 
relationsmodel. I enhver undervisning spiller der flere didaktiske dimensioner ind. Hiim og 
Hippes didaktiske relationsmodel angiver hvilke relationer der spiller ind og påvirker 

hinanden i enhver 
undervisningssituation.  Læringsforudsætninger 

Vurdering 

Læreproces 
Mål 

Rammefaktorer 

Det er dog ikke sådan, at alle 
relationer er lige afgørende i alle 
undervisningssituationer, men er 
afhængig af den konkrete kontekst 
som undervisningen indgår i. 

Eksempelvis er e-læring at 
betragte som en speciel 
rammefaktor, som skal have 
speciel opmærksomhed når e-
læringsforløb planlægges, 
gennemføres og evalueres, men 
alle beslutninger herom påvirker 
de øvrige relationer. 

Indhold 

Hiim og Hippes relationsmodel er vist i ovenstående figur og skal illustrere de didaktiske 
relationer som et kalejdoskop, hvis mønster ændres når der flyttes på én af rammefaktorerne. 

Udgangspunktet taget i denne model har resulteret i udarbejdelse af en slags 
beskrivelsesramme (se punkt 10.3, didaktisk plan) som skal konkretiserer undervisningen på 
praksisniveau, og virke som en guide for læreren/lærerteamet, når der udarbejdes 
undervisningsforløb. Beskrivelsesrammen er udformet som en række spørgsmål der skal 
overvejes/svares på for at sikre en fuldstændig planlægning og udførelse af undervisningen, 
hvad enten det foregår som tilstedeværelsesundervisning eller på distance virtuelt. 

Beskrivelsesrammen afspejler de væsentligste didaktiske dimensioner i det pågældende 
arbejdsmønster. Det betyder ikke, at andre dimensioner skal udelades, men blot illustrere at 
der lægges forskellig vægt på dimensionerne i forhold til de forskellige arbejdsmønstre. 

 

De enkelte didaktiske dimensioner 
Deltagernes sociale, kulturelle, psykologiske og fysiske læringsforudsætninger 

Det meget væsentligt, at underviseren har viden om, forstår og respekterer deltagernes 
udgangspunkt og baggrund. Forudsætningerne for anvendelse af IT er afgørende ved 
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anvendelse af et fleksibelt e-læringskoncept. For nogle deltagere er det at lære via computere 
helt nyt, andre har måske 10 års erfaring hermed. Deltagerne har også med forskellige 
holdninger og meninger om IT, emner, undervisningsform osv. 

Kulturelle, sociale og fysiske rammefaktorer 

I forbindelse med e-læring er anvendelsen af IT den væsentligste rammefaktor. Derud over er 
rammefaktorer f.eks. love, bekendtgørelser, økonomi, undervisningsmidler, 
undervisningsplaner, og ikke mindst underviseren selv. 

Rammefaktorerne kan være begrænsende for læring, men kan også skabe øgede muligheder i 
forbindelse med anvendelsen af IT. Begrænsninger kan komme til udtryk ved f.eks. det 
teknologiske niveau hos deltagerne, som kan være afgørende for, om de f.eks. kan modtage 
undervisningsmateriale med video og lyd i en god kvalitet.  

Læringsmål 

Læringsmål er udtrykt med undervisningens hensigt og det udbytte, deltagerne skal have af 
undervisningen og vil oftest være udtrykt i bekendtgørelser og undervisningsplaner. Mål har 
sammenhæng til metode og ikke alle mål kan nås med samme metode for alle deltagere. 
Kompetencemål vil ofte være mindre indholdsrettede.  

Indhold 

Indhold hænger snævert sammen med mål, og vil i mange tilfælde være bundet i forhold til 
bekendtgørelser. Underviseren har dog pligt til at fortolke disse mål i forhold til en konkret 
didaktisk kontekst, hvilket vil betyde at der vil være muligt at vælge forskelligt indhold for at 
nå de beskrevne mål. Derved gives deltageren også valgmuligheder og indflydelse. 

Læreproces 

Læreprocessen må tilrettelægges ud fra et overordnet syn på læring, hvor det er deltageren 
som er den aktive i læreprocessen og som selv skal skabe læringsresultatet. Dette er netop et 
af grundpillerne for e-læring – en tro på at det er den enkelte deltager der selv må udføre 
læringsarbejdet for at opnå ny erkendelse, men at dette læringsarbejde med fordel kan foregå i 
samarbejde med andre. 

Vurdering 

Vurdering gælder såvel selve undervisningen som deltagernes læring, og må forstås i relation 
til alle didaktiske kategorier. Det er væsentligt at spørge hvem, hvad, hvorfor og hvordan skal 
der vurderes. I forhold til e-læring er det væsentlig at give deltagerne en vifte af 
evalueringsmuligheder til selvevaluering, således deltageren løbende kan vurdere sit 
læringsresultat. 

Vurderingen omfatter også selve undervisningsforløbet hvor underviseren kan få 
tilbagemelding om deltagernes syn på undervisningen. 

5.2 Begrundelse for valg af synkront system  
Et af målene med dette forsøgs- og udviklingsarbejde har været at udvikle det eksisterende 
fjernundervisningskoncept således, at erkendte begrænsninger i undervisningsformen og 
deltagernes læring blev fjernet eller gjort mindre. Begrænsningen har først og fremmest været 
omkring manglende mulighed for synkron kommunikation og inddragelse af sociale processer 
som en væsentlig del af læreprocessen.  
 
Det traditionelle fjernundervisningskoncept lægger først og fremmest op til individuel læring. 
Det er på samme tid både en styrke og en svaghed. Den individuelle læring kan netop foregå 
fordi systemet er fleksibelt i forhold til tid og sted og giver differentierede muligheder for at 
arbejde med kursets indhold. Men denne individualisering har vist sig at have sin svaghed 
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omkring fastholdelse af kursusdeltagere og i mange tilfælde et tilsyneladende lavt 
læringsudbytte. Det kan der være flere forklaringer på, men projektarbejdet har identificeret to 
hovedområder, som vi mener har afgørende indflydelse herpå. For det første er 
kommunikationsmulighederne begrænset i det traditionelle koncept, da der ikke er mulighed 
for synkron kommunikation, og da læringsmæssige overvejelser viser, at kommunikation er 
særdeles centralt i læreprocesser, har det været afgørende, at stille systemkrav til 
kommunikation både synkront og asynkront. De sociale processers betydning for 
lærerprocessen er det andet hovedområde som analyserne viser er afgørende både for 
fastholdelse af deltagerne og for deres læring. Både teoretiske overvejelser og konkrete 
iagttagelser viser, at der i processen opstår små læringsfællesskaber, som positivt bidrager til 
den enkeltes læreproces. Kommunikationen er central i de sociale processer, hvilket stiller 
både systemkrav, og krav til kursers didaktiske udformning. 
 
Deltagerne på disse kursustyper som projektet har fokuseret på, er stort set mennesker der har 
en traditionel skolegang bag sig. Dette giver nogle specielle deltagerforudsætninger, idet 
deltagerne ofte stiller krav om, direkte eller indirekte, en undervisning der ligner den, de 
kende fra en skolegang mange år tidligere. Denne deltagerforudsætning har ligeledes haft 
afgørende indflydelse på valg af synkront system, idet valget er faldet på et system med et 
virtuelt rum ligner en klasse med læreren der styrer, forelæser, stiller spørgsmål og tildeler 
deltagerne svartid. Med det valgte system og faste on-line sessions forsvinder der fleksibilitet, 
men kommunikative og sociale processer styrkes klart idet interaktionen mellem lærer-
deltager og deltagerne imellem styrkes. On-line sessions er på en måde en kendt situation for 
deltagerne, idet det er en lærerstyret undervisning der foregår, og det giver deltagerne, når 
først de har vænnet sig til teknikken, en tryghed som gør, at de gerne stiller spørgsmål eller 
giver løsninger på problemer. 
 
Det asynkrone system Centra blev udvalgt efter en analyse af en række forskellige systemer. 
Ethvert system har sine styrker og svagheder, men for det valgte system var det afgørende, at 
det er opbygget som et traditionelt klasseværelse. Der er noget deltagerne umiddelbart kan 
genkende, en brugerflade der giver indtryk af, at her er det læreren der bestemmer, men der er 
selvfølgelig plads til dialog, både med læreren og deltagerne imellem. Det er læreren, der 
giver mikrofonen til deltagerne, og er således den, der styrer processen. Der er mulighed for at 
oprette ”Break out rooms”, hvor deltagerne kan opdeles i grupper og få adgang til egne rum, 
og på den måde få sit eget arbejdsrum og mulighed for at skabe et socialt rum også. Med 
hensyn til de gennemførte on-line seancer er der mulighed for optagelse og dermed for 
genspilning. Endvidere har det været afgørende, at der er mulighed for at give adgang til 
hinandens pc’er, så man også på den måde kan samarbejde på trods af, at man befinder sig på 
forskellige lokaliteter.  
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5.3 Beskrivelse af synkront system  
Deltagerens grænseflade i det synkrone system ser ud som vist nedenfor. 

 
 
Lyd 
En af de ting der gør Centra meget anderledes end de fleste andre grænseflader til virtuel 
fjernundervisning, er muligheden for at tale med hinanden via systemet. 
I dette kursus har det været anvendt på den måde at alle kursister har skullet have adgang til et 
headset, hvilket har givet dem mulighed for at høre og tale med underviseren og med 
hinanden. Muligheden for at tale direkte giver kommunikationen ekstra dimensioner, end ved 
systemer der udelukkende er tekstbaserede. Der er en række fordele ved den direkte tale i 
systemet. 
Muligheden for synkron samtale, får det til at give en større følelse af samhørighed blandt 
kursusdeltagerne, idet de kan høre hinanden, og får fornemmelse at de er i samme temporale 
placering. 
Tale afgiver desuden flere informationer om den der taler, end skriftsproget gør. 
Informationer om hvem personen der taler er, hvilken sindsstemning vedkommende er i og så 
videre. Med talesproget kan man hurtigt udtrykke betoninger, som for eksempel humor, der 
giver ekstra dimensioner til samtalen. 
Et sidste forhold ved talesproget, som vi vil nævne her er, at det er hurtigere for kursisterne at 
stille og besvare spørgsmål og give kommentarer, idet de ikke skal formulere spørgsmålene 
skriftligt. Flere af kursisterne angiver dette som en stor fordel. 
  
Tavlen 
I højre side af grænsefladen er et vindue hvor læreren kan vise de materialer, han har 
forberedt. Det forberedte materiale kan være udarbejdet som PowerPoint-præsentationer, 
video eller andre filtyper. Der er også mulighed for at dele skærmbilleder fra underviserens 
computer ud til kursisterne, så kursisterne kan se hvad underviseren gør i et program, i en 
browser m.v. Underviseren kan også give en deltager midlertidig adgang til arbejde i et 
program på underviserens computer. På samme måde er der mulighed for at kursisterne kan 
give tilladelse til at dele deres skærm med andre. 
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I systemet er også indlagt tegnefaciliteter, så man kan tegne og skrive, som i andre 
tegneprogrammer. Man kan både tegne nye tegninger og hen over andre typer af filer. 
Systemet indeholder også mulighed for at oprette og gennemføre hurtige afstemninger samt 
evalueringer. 
 
Listen af navne 
Ude til venstre i grænsefladen, optræder en liste af navne på de kursister der er til stede i det 
virtuelle miljø på den givne kursusgang. 
Hvert navn er en repræsentation af en kursist og kan betragtes som en awareness-
understøttende funktion, på den måde at det giver et billede af hvem der er til stede og hvad 
vedkommende hedder. 
Listen af navne er tilsammen et billede på hvor mange der er til stede, hvornår på 
kursusgangene. Navnene indeholder dog ikke andre oplysninger, end netop navnet, og 
afslører dermed ikke noget om de personer der er bag navnene.  
 
Navnelisten afslører to handlinger, nemlig om kursisten logger sig på kurset og om 
vedkommende forlader det virtuelle miljø. 
 
Dagsorden 
I nederste venstre hjørne, er dagens program repræsenteret i en dagsorden. Dagsordnen er 
udarbejdet af underviseren til hver kursusgang, og hvert emne der gennemgås på tavlen, 
markeres i dagsordenen. Dagsordnen giver kursisten overblik over hvad der er i vente den 
pågældende kursusgang, og hvor langt man er i planen undervejs i kursusgangen. Da 
dagsordnen er ens for alle kursister og udarbejdet af underviseren, kan den opfattes som en 
del af det fælles repretoire, der er på kurset.  
 
Chat 
Chatsystemet der er indbygget i Centra, giver mulighed for at kursisterne kan sende 
tekstmeddelelser til hinanden under kursusafviklingen. Underviseren holder ofte Centra-
systemet åbent efter en kursusgang, så kursisterne dels havde mulighed for at tale med 
hinanden via mikrofonen, men også for at skrive til hinanden via chatten. Meddelelserne, kan 
stiles til en enkelt af de andre kursister, eller læreren, men de kan også stiles til alle deltagere i 
kurset. Chatten er en af de muligheder kursisterne har for at forhandle mening undervejs i 
kurset. De har mulighed for at sende meddelelser til hinanden i løbet af undervisningen, for 
eksempel for at diskutere noget af det der formidles af læreren, uden om klassediskussionen. 
 
Ikonerne  
Øverst i grænsefladen er der en række af ikoner, der kan bruges til at tilkendegive handlinger 
og tilstande med. I det virtuelle miljø er der fem der har været anvendt i løbet af kurset. 

  Hånd, der tilkendegiver at man gerne vil sige noget. 

  Rødt kryds der bliver brugt til at tilkendegive negativt svar. 

  Grønt hak, der bliver brugt til at tilkendegive positivt svar. 

  Smiley, hvormed man kan tilkendegive at man ler. 

  Klappende hænder, der bliver brugt til at tilkendegive applaus. 

  Dør, som bliver brugt til at tilkendegive at man har forladt computeren og dermed det 
virtuelle miljø, i en kort periode. 
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  Mikrofon, der signalerer, at nu har man adgang til at tale, så alle kan høre det. Denne 
gives af underviseren. 
 

TUP 2-066 22



RAPPORT AMU-uddannelser i et virtuelt læringsmiljø 

 

5.4 Designvalg i asynkront system 
Den asynkrone del af undervisningen håndteres af det danskudviklede LMS-system ABC 
Academy. Heri har deltageren, via en personlig kode, adgang til information og vejledning 
om forløber, en profiltest, elektroniske læringsmaterialer, øvelser, opgaver samt en asynkron 
konference. 
Designet i det asynkrone system er opbygget ud fra at det i størst mulig omfang at tilgodeser 
en opstillede kommunikationsmodel (se afsnit 4.5) og Multiple intelligenser og indlærings-
strategier (se afsnit 4.3). 
 
Deltagerens grænseflade når der logges ind, er som vist. 

 
Her vises evt. meddelelser deltagerne.  
 
Start af kurset. 

 
Under ’Mit katalog/start kursus’, vises de kurser som deltageren har adgang til. Det er også 
herfra at deltageren starter selve kurset. 
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Deltagerens grænseflade i selve kurset er som vist. 

 
I venstre side kan deltageren vælge mellem de forskellige afsnit i det elektroniske læringsma-
teriale, og i højre side præsenters indholdet af det valgte. I den øverste del af siden har delta-
geren adgang til forskellige navigerings og hjælpeværktøjer. 
 
Første afsnit af kursusindholdet. 

 
Første afsnit af kurset indeholder generelle informationer som formål og indhold, generelt om 
forløber samt et vejledende kursusforløb, hvor deltageren kan vælge mellem et stringent (rødt 
forløb) og et frit forløb (blåt forløb). Det vejledende kursusforløb indeholder også tidspunkter 
for on-line seancer samt dato tilstedeværelsesdagen. 
 
Eksempel fra det vejledende kursusforløb. 
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Profiltesten. 

 
I andet afsnit af kurset er der adgang til en frivillig profiltest i forhold til mange intelligenser, 
hvor deltageren gennem besvarelse af et antal spørgsmål præsenteres for et grafisk billede af, 
hvilke intelligenser der er dominerende. Når deltageren kender sin profil, kan han/hun læse en 
uddybende forklaring på sine dominerende intelligenser, herunder hvilke styrkesider der er 
karakteristisk samt forslag til læringsstrategier for at følge undervisningen. 
 
Eksempel på læringsmaterialet. 

 
De følgende afsnit i kurset indeholder forskellige elektroniske læringsmaterialer indeholdende 
tekst, billeder, animationer, speak, mulighed for udprintning m.m. Hvert afsnit i læringsmate-
rialet er opbygget ud fra en skabelon som indeholder følgende muligheder (ref. røde cirkler): 

 Trinvis navigering frem/tilbage i indholdet. 
  Hop direkte til en side i materialet. 
  Oplæsning af teksten. 
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  Udprintning af siden. 

 Uddybende forklaring på ord. m.v. der er markeret med rødt. 
 Hvis dette ikon er til stede, er der en animation som kan afspilles. 

 
De sidste afsnit i kurset. 

 
I de sidste afsnit af kurset er der adgang til øvelser, opgaver, præsentation af sig selv og en 
asynkron konference med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. 

5.5 Eksempel på samlet model 
Som testkursus til de udviklede modeller og metoder er valgt Netværk, grundlæggende 
(41086). 
 
Det endelige kursusforløb er bl.a. sammensat på baggrund af ”proces for udvikling af e-
learningkurser” (se afsnit 10.1) samt ud fra ”didaktisk plan for e-learning kursus” (se afsnit 
10.2). Selve undervisningen gennemføres i en kombination af tilstedeværelses- og fjern- og 
on-line undervisning. 
 
Modelforløb. 

 
 
Tilstedeværelsesdelen gennemføres som én dags undervisning i tidsrummet mellem 9.00 og 
16.00, og foregår som en veksling mellem teori og praktiske øvelser. 

Fjernundervisningsdelen gennemføres via det asynkrone system ABC Academy (se afsnit 
5.4) indeholdende profiltesten, de elektroniske læringsmaterialer samt en konferencedel hvor 
der løbende kan indlægges spørgsmål til underviseren. 

On-linedelen gennemføres via det synkrone system Centra (se afsnit 5.3), hvor deltagerne via 
en tilsluttet hovedtelefon/mikrofon og på egen computer kan følge og kommunikere med 
underviseren. On-line delen starter med ”On-line start” hvor der er en introduktion til 
forløbet, til de virtuelle systemer samt virtuel klasseundervisning. Ved de efterfølgende ”on-
line” seancer vil der være opsamling, mulighed for at stille spørgsmål og virtuel 
klasseundervisning. 
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6. Afprøvning 

6.1 Casebeskrivelse af konkret forløb 
 

Indledning 
I det følgende beskrives hvordan en virtuel kursusgang og en tilstedeværelsesundervis-
ningsgang i kurset har forløbet. Dette for at give et billede af de to undervisningsformer og for 
at tydeliggøre hvordan gennemførelsesformen, betingelserne og deltagernes interaktioner er 
under de to typer af forløb.  
 
Baggrund 
Casebeskrivelserne er udarbejdet, på baggrund af observationer under tilstedeværelses-
undervisningsgangen, interviews med deltagerne, videofilmning af tre kursister på deres 
arbejdsplads, imens de deltog i en virtuel kursusgang, samtidig med underviseren blev 
videofilmet på skolen. Desuden har optagelser af alle aktiviteter der foregik i det virtuelle 
system i forbindelse med kursusforløbet, ligget til grund for casebeskrivelserne. (yderligere 
omkring metoden, kan læses i en phd-afhandling, ”Når E-læring bliver praksis” der er under 
udarbejdelse). 
 
En virtuel kursusgang  
Det første man ser når man logger sig ind i på kursets side i Centra, tirsdag morgen, er en 
række af navne ude i venstre side af grænsefladen. Navnene er de kursusdeltagere, der 
allerede har logget sig ind i systemet. Ved nogle af navnene er der et ”ude ad døren”-ikon, der 
betyder at de er logget på, men er gået væk fra computeren lige i øjeblikket. 
Efterhånden slukkes ”ude ad døren” og der kommer flere navne på listen. Henrik, der er lærer 
er det øverste navn, han har et mikrofonikon ud for sit navn. 
 
På sit kontor i Viborg sidder Henrik og holder øje med hvor mange af kursisterne der er på 
listen, han er klar og har taget sit headset på – et sæt hovedtelefoner med indbygget mikrofon. 
 
Ude i Hanstholm på kommunekontoret, sidder Jacob, Mads og Dorthe. Jens Ole er til et møde 
et andet sted i dag, så han går glip af dagens kursusgang, og de må holde ham opdateret 
bagefter. Han kan også efterfølgende gå ind og afspille dagens seance. 
De sidder alle sammen klar ved hver deres computer, Mads flytter lidt rundt med sine 
hovedtelefoner. Den første kursusgang, havde han ikke nogle, og måtte dele med Jens Ole, det 
var enorm besværligt. Inden kurset var startet havde de ikke været opmærksomme på hvor 
vigtigt det var med et headset, med både hovedtelefoner og mikrofon. Men nu havde han fået 
et, og det fungerede fint.  
 
Henrik, starter med at sige godmorgen og byde velkommen. Som altid, starter han med at 
sikre sig at alle kan høre ham. ”Dem der kan høre mig, prøv at sætte en grøn pil på”, siger 
han. Mads har ikke sat et grønt hak, han havde travlt med sit headset. ”Mads kan du høre 
mig?” Siger Henrik. ”Kan vi få Mads til at sætte en grøn pil?” Mads markerer, at han også 
kan høre hvad Henrik siger. 
 
”Jeg kan se at Michael og Karsten er kommet på, så vi vil stille og roligt gå i gang” Siger 
Henrik. ”Det første der skal ske er at vi laver lige en lille runde, for lige at høre hvordan det 
går”. Henrik holder øje med om kursisterne er på. ”Så jeg vil starte med at give mikrofonen til 
Svend, vær så god Svend og velkommen til”. Henrik tildeler Svend en mikrofon, ved at tænde 
mikrofonikonet ud for hans navn. Ved Svends navn på listen fremkommer et mikrofonikon, 
med en gul kasse bag. Den indikerer at Svend kan tale og alle kan høre det.  
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"Ja tak for det," siger Svend " og ehh, jeg ved ikke hvor meget jeg skal sige, jeg har haft travlt 
med en masse andre ting. Jeg har sådan lige været inde og kikket på de der indspillede ting, 
som man kan afspille. Det er vist hvad jeg sådan har fået lavet".  
"Godt, har du så fået noget ud af det?" Spørger Henrik 
"Ja, Det har jeg da", svarer Svend "det er da vældigt godt at man sådan kan repetere under 
vejs" 
"Jeg ved ikke...", siger Henrik, "har du et forslag til hvad vi skal beskæftige os med i dag. 
Nogle ting, du mener måske ikke fremgår så tydeligt i materialet, eller andre ting som du 
mener vi skal beskæftige os med i dag?" 
"Nej", svarer Svend, "jeg har ikke lige sådan noget på tapetet". 
"Godt", siger Henrik, "jamen så vil jeg sige tak til Svend, og godmorgen til Lennart..." 
Lennart, bliver også budt velkommen og spurgt om hvordan det går og om der er noget 
bestemt han ønsker gennemgået. Derefter er det Michael, der i første omgang ikke kan høres i 
højtalerne hos de andre. Henrik opfordrer Michael til at trykke control-tasten ned på sin 
computer. Efter et par forsøg, kommer Michael klart igennem og han har spørgsmål til NAT-
netværk. Henrik svarer at han har forberedt det til i dag, ”så det var meget heldigt”, siger han. 
Derefter er det Karstens tur, han har ingen kommentarer, men opfordres til at række hånden 
op, hvis der er noget. 
Jacob, er den næste der ønskes godmorgen. Jacob rykker frem på sin stol og klikker control-
tasten ned på sin computer og siger at han også gerne vil høre noget om NAT-net og routere. 
Jacob vil også gerne have nogle flere opgaver lagt ud. Sådan går mikrofonen rundt til alle 
kursisterne på skift. De fleste har ikke nogen kommentarer, men nogle af deltagerne skal 
mindes om at trykke control-tasten ned, for at alle kan høre hvad de siger, og et par stykker 
efterlyser flere opgaver, lagt ud på kursushjemmesiden. 
 
Da der er blevet sagt godmorgen til alle kursisterne og de har haft mikrofonen, fortsætter 
Henrik og spørger om den næste kursusgang, der var planlagt til at blive afviklet fredagen 
efter, kan flyttes til mandag. Han beder kursisterne om at sætte et grønt hak, hvis det er i 
orden, og et rødt kryds hvis det ikke passer i deres planer. Dobrica rækker hånden op, ved at 
klikke på håndikonet for oven i grænsefladen, og der fremkommer en hånd ved siden af hans 
navn i navnelisten. Henrik giver ham mikrofonen. Dobrica vil have at vide hvad tid mandag, 
kurset flyttes til. Henrik fortæller ham det, og Dobrica svarer ”Nå, ja, det går fint”, og tager 
hånden ned igen. 
Henrik takker og siger at det er han glad for, og runder af med at sige ”så vil jeg gerne sige 
mange tak fordi i vil rykke det til på mandag”. 
 
På kontoret i Hanstholm, vender Dorthe sig mod sin kollega Mads og siger: ”Kan du huske 
det Mads?”. 
Mads sidder helt optaget af det der foregår på skærmen og siger: ”Hvad?” 
”Det er rykket til mandag”, siger Dorthe og skriver det ned på en blok hun har liggende på 
skrivebordet foran sig. 
 
På kontoret i Viborg sidder Henrik og ser på sin skærm. Han begynder at gennemgå den 
første af de præsentationer, han har forberedt til dagen. Filerne er allerede på forhånd lagt ind 
i Centra. Man kan se dem i en liste, nederst til venstre i skærmbilledet som dagens agenda. 
Her ligger alle de forskellige filer, Henrik har forberedt, de fleste er lavet som tegninger i 
power point-præsentationer. 
”....Og vi kan lige så stille og roligt gå i gang med det det drejer sig om i dag, nemlig 
netværk” siger Henrik. I Hanstholm lægger Dorthe papir og blyant til rette foran sig på 
skrivebordet. 
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Henrik går i gang med at fortælle om netværk, med udgangspunkt i de tegninger som han har 
lagt ud. Dorthe tager en bog op af en skuffe og tjekker noget i bogen, med det Henrik siger, 
ellers hører hun efter og skriver notater på sin blok. 
Henrik stiller et spørgsmål og Karsten rækker hånden op, ved at trykke på håndikonet, der 
viser sig ved hans navn. Henrik giver han mikrofonen, og han svarer. 
Henrik fortsætter undervisningen, og fortæller imens han peger på de relevante dele af 
PowerPointpræsentationerne, med cursorpilen. 
 
"Er der nogen af jeg der kan huske hvilket lag OSI-modellen opererer på?" Spørger han. 
"Hvis i har et bud, så kan i lige række hånden op?" 
Der er ikke nogen der rækker hånden op i det virtuelle miljø, men ude i Hanstholm siger 
Mads:”6 eller 8”, samtidigt med at Jacob siger ”det er nummer 2”. De ser på hinanden, ”Det 
ligger ned i bunden” siger Jacob, til Mads. I Viborg siger Henrik, så alle kursisterne kan høre 
det i deres hovedtelefoner. ”Det er der måske ikke nogen der kan svare på?” og han går selv 
videre: ”Nå men, altså en switch opererer på OSI-lag 2". 
 
Når Henrik gennemgår stoffet omkring netværk, tager han udgangspunkt i de tegninger han 
har lavet i PowerPoint, inden undervisningen, men han bruger sin mus, som kursisterne kan se 
som en cursorpil til at pege på de elementer i tegningerne han taler om. Han bruger også de 
muligheder for forskellige tegneredskaber, der ligger i Centra, til at tegne pile og sætte ringe 
og markere elementer på tegningerne. Han bruger disse muligheder flittigt, og i løbet af 
undervisningen, er der mange tilføjelser til de forududarbejdede tegninger. Andre gange 
benytter han muligheden for at dele sin skærm med kursisterne, for eksempel viser han på et 
tidspunkt hvordan man finder en Routertabel og hvordan man bruger den, dette gør han imens 
kursisterne kan se hvordan han gør. 
 
Henrik stiller et spørgsmål og en af kursisterne rækker hånden op og giver et forkert svar, 
Jacob kikker rundt på sine kolleger og smiler, imens Henrik retter misforståelsen. 
 
Jacob, sidder det meste af tiden helt stille og ser på skærmen, han hører efter og er 
koncentreret, men skriver ikke notater, som Dorthe gør. 
Mads sidder ligesom Jacob helt koncentreret og lytter, kun en enkelt gang finder han en gul 
blok frem fra sin skuffe og skriver et notat. 
 
Ca. en halv time inde i forløbet spørger Henrik om der er stemning for en ”hente kaffe pause” 
og beder dem der er for, om at klikke på et grønt kryds. Alle er enige. 
I det virtuelle miljø, bliver ”ud ad døren” ikonet tændt ud for de fleste af navnene. 
 
Kollegerne på IT-kontoret i Hanstholm tager hovedtelefonerne af. Dorthe gnider sit øre og 
strækker sig, og siger at det er lidt hårdt at sidde så længe med hovedtelefoner på. De går ud i 
køkkenet og henter kaffe. Da de kommer tilbage sætter Mads og Dorthe sig og småsludrer, 
Jacob tjekker mail og kikker på andre sider på Nettet.  
 
Efterhånden bliver ”ud ad døren” ikonerne slukket og Henrik byder velkommen tilbage fra 
pausen. 
Henrik fortsætter med at gennemgå det han havde forberedt som før pausen. I Hanstholm 
sidder de tre kolleger og følger med på hver deres måde. Dorthe skriver notater, Mads og 
Jacob følge opmærksomt med, men skriver ikke notater. 
Flere gange siger Henrik en morsomhed, som får kursisterne i Hanstholm til at smile, men 
ingen af dem bruger den mulighed der er for at sætte en smiley i det virtuelle miljø. 
På et tidspunkt siger Henrik: ”Hvis der er nogen der er i tvivl om hvad jeg mener, må i 
endelig lige række hånden op”, der er ingen reaktion i det virtuelle miljø. ”Nej, jeg kan også 
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spørge på en anden måde” siger Henrik så. ”Det her subnetting, var det noget man kunne 
forstå? Hvis i har forståelse for hvordan det fungerer, kan i sætte et grønt hak. Hvis i er lidt i 
tvivl kan i sætte et rødt. 
Alle sætter grønne hak. Dorthe og Mads udveksler en kommentar, på kontoret i Hanstholm. 
 
Da den næste halve time er gået, siger Henrik at han har forberedt noget om IP-telefoni og 
spørger hvad kursisterne siger til det. Alle tilkendegiver i grænsefladen at det vil de gerne 
høre om. Henrik smiler. Og foreslår en lille et minuts pause først.  
I Hanstholm tager Mads hovedtelefonen væk fra det ene øre, og Jacob går på Internettet. 
Da de går i gang igen fortsættes undervisningen på samme vis som, den foregående time. 
Henrik underviser med udgangspunkt i power point præsentationerne og stiller et spørgsmål 
for at sikre at kursisterne har forstået det han har fortalt. I det virtuelle system er det Henriks 
tegninger og hans stemme man hører 
Til sidst spørger Henrik om der er nogen der har kommentarer, der er ikke nogen der giver til 
kende at de har nogen. Henrik runder af med at huske på at næste kursusgang er flyttet til 
mandag, og siger tak for i dag. 
 
Tilstedeværelsesundervisningskursusgangen 
Dagen starter med at Henrik præsenterer sig selv og derefter beder kursisterne om at tage en 
runde, hvor de skiftes til at præsentere sig. Kursisterne sidder ved siden af hinanden, bordene 
er stillet op i en hesteskoform, så alle har front mod tavlen. Lige foran tavlen står bordet som 
Henrik sidder ved, på bordet står en pc og en projektor, der kan bruges i forbindelse med 
PowerPointpræsentationer. Jacob, der er den første kursist, sidder til venstre set oppe fra 
tavlen, starter med at præsentere sig kort. Den næste er Dorthe og hun kommer sammen med 
Jacob, Mads og Jens Ole, fra Team IT i Hanstholm kommune. Jens Ole fortæller at grunden 
til, at de har taget det her kursus som fjernundervisning er, at det næsten er umuligt at sende 
en hel afdeling på kursus, hvis det er tilstedeværelsekursus.  
Michael Byskov og Karsten, kommer fra et informatikfirma i Aarhus.  
Morten, Henrik, Brian, Morten, Dobrica og Michael kommer fra FKI Logistics også i Århus. 
Svend kommer fra Struer erhvervsskole og Lennart kommer fra Falk Securitas 
 
Få af kursisterne tilkendegiver i deres korte præsentation, at de gerne vil vide mere om 
Routere, men de fleste vil bare høre hvad Henrik har forberedt. 
Henrik skriver planen for dagen på tavlen. Derefter er der en pause, hvor kursisterne taler med 
hinanden. De fire fra Hanstholm går ned efter kaffe. 
Efter pausen underviser Henrik i TCP/IP uden ret mange afbrydelser. Selvom der ikke er 
mange afbrydelser har undervisningen karakter af dialog, hvis der er en af kursisterne der har 
et spørgsmål, stiller vedkommende det, uden videre og Henrik svarer inden han går videre. 
Ofte leder et spørgsmål fra en kursist til et andet spørgsmål fra en af de andre. 
Henrik stiller ofte mindre spørgsmål for at sikre at alle er med, ofte nikker kursisterne, eller 
mumler positivt tilkendegivende. Mange sidder tilbagelænede og følger med, nogle tager 
notater. 
 
På et tidspunkt forlader Henrik lokalet for at hente noget, imens opstår en diskussion omkring 
noget af det gennemgåede mellem Morten og Michael, der ikke kommer fra samme 
virksomhed. 
Da Henrik kommer tilbage fortsætter han undervisningen og sender en Router og en Switch 
bordet rundt, for at kursisterne kan se hvordan de ser ud. 
 
Alt imens Henrik underviser opstår der en dæmpet diskussion i det ene hjørne af 
undervisningslokalet, mellem Michael og Karsten, fra samme virksomhed. Diskussionen 
breder sig til Morten, Henrik og Brian. Diskussionen munder ud i et spørgsmål, der stilles til 
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Henrik, der svarer.  Der er mange spørgsmål i løbet af undervisningen, Morten stiller mange 
af dem. 
 
Klokken 10.40 er der pause, den bliver brugt til at strække ben og ryge. Der er meget uformel 
snak mellem kursisterne. Karsten og Michael snakker med Morten og Henrik om forskellige 
netværkstyper og kursisterne fra informatikvirksomheden og FKI udveksler erfaringer, med 
forskellige netværkstyper. 
 
Da pausen er slut fortsætter Henrik undervisningen. Han anbefaler en bog som han sender 
rundt, så kursisterne kan kikke i den imens han underviser videre. Der opstår lidt morskab 
omkring bogen.  
Henrik spørger flere gange til forståelse og kursisterne giver bekræftende nik eller mumler. 
På et tidspunkt spørger Michael om noget, og Henrik svarer, Michael er ikke helt tilfreds og 
spørger opklarende. Han får yderligere forklaring, og da Henrik fortsætter undervisningen 
uddyber Karsen dæmpet forklaringen. 
Klokken 12 er der frokost og alle kursister går ned i kantinen og sætter sig ved samme bord. 
De sætter sig grupperet efter de virksomheder de arbejder i, og de to der ikke har kolleger 
med sætter sig sammen. De tre store grupper taler meget på tværs om netværk og 
netværkstyper, og om deres forskellige virksomheder. Svend og Lennart taler om hvordan 
kurset har været. 
 
Efter frokost fortsætter undervisningen. Henrik tegner på tavlen, der er et Whiteboard, og han 
har en særlig stil hvor han bruger forskelligfarvede tuschpenne til at illustrere forskellige 
typer af protokoller og data, der sendes rundt i de netværk han gennemgår. Der er mange 
spørgsmål undervejs og der er flere dæmpede diskussioner mellem kursisterne fra Logistics, 
FKI og Hanstholm kommune, det er især Morten, Karsten og Jens Ole der diskuterer. 
 
Om eftermiddagen er stemningen munter, Henrik fortæller mange anekdoter, og hans 
eksempler er også morsomme. Der er meget ping pong, frem og tilbage, mellem ham og 
kursisterne, især de fire der diskuterede meget indbyrdes også. 
 
På et tidspunkt rækker Brian hånden op, men det bliver ikke set, så han tager den ned igen. 
Ellers er der ingen der rækker hånden op, inden de stiller spørgsmål. 
 
På et tidspunkt vil Henrik vaske tavlen ren, efter noget han har tegnet, men den grønne tusch 
vil ikke af. Det vækker almindelig morskab. 
 
Sidst i kursusgangen tjekker Henrik op på agendaen og forhører sig hos kursisterne om de 
mener de har fået gennemgået det de ønskede. Derefter er de snak om mulighed for en 
fortsættelse af kurset. 
Den sidste del af kurset går med at Steen, der er den hovedansvarlige for udvikling af kurset, 
kommer og beder om kommentarer til undervisningen. 
Bagefter afsluttes kurset. 
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7. Evalueringsmetode 
 

Model for evaluering 
I arbejdet med at evaluere projektets produkt har vi anvendt en række forskellige 
evalueringsmetoder og -redskaber undervejs og ved projektafslutningen. Det drejer sig om 
både kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder. Der er gennemført én kvantitativ 
undersøgelse via et elektronisk spørgeskema. Datamaterialet er imidlertid så lille, at der ikke 
kan drages generelle konklusioner på den baggrund alene, men undersøgelsen kan dog 
supplere de kvalitative undersøgelser, primært gennem afgivne kommentarer. 

De kvalitative undersøgelser er valgt med ud fra et ønske om at kunne tilføre fornyet viden 
omkring deltagernes aktivitet og reaktionsmønstre i forbindelse med undervisningen i det 
virtuelle miljø, og med fokus på arbejdsfællesskaberne at kunne vurdere disses opståen og 
betydning for deltagernes læreprocesser. Herunder også at kunne vurdere deltagernes samspil 
med hinanden og med underviseren. Derfor har det været væsentligt at kunne observere 
deltagerne i virksomheden under on-line sessioner. 

De anvendte evalueringsmetoder og –redskaber er følgende: 

 Elektronisk evaluering via on-line spørgeskema.  

 Deltagerkommentarer i forbindelse med tilstedeværelsesundervisningen 

 Observation ved tilstedeværelsesundervisningen 

 Deltagerkommentarer ved afsluttende on-line seance 

 On-line interview via det synkrone system 

 Interview og videooptagelser ude hos deltagere under en on-line seance 

 Videooptagelser af underviseren under en on-line seance 

8. Resultater og konklusioner 

8.1 Resultater 
Arbejdet med overvejelser over anvendeligheden af de mange intelligenser i forbindelse med 
udviklingen og designprocessen har resulteret i, at der er udarbejdet en test, som deltagerne 
kan anvende. Testen er en forholdsvis simpel test, som har til formål at forstærke deltagernes 
opmærksomhed omkring det forhold, at mennesker lærer forskelligt, eller har forskellige 
styrkesider i læringssituationen. Der er ikke i designet nogen direkte forbindelse med en 
gennemført test, et bestemt resultat (profil) og et efterfølgende kursusforløb. Dette er et 
bevidst valg, idet vi ikke tror på, at en sådan test kan efterfølges af et kursusforløb, som 
primært bygger på én bestemt intelligensform. Vi tror snarere på at en skærpet 
opmærksomhed mod det at have forskellige tilgange til et læringsstof, vil give deltagerne en 
bevidsthed, som i større eller mindre grad vil animere deltagerne til at arbejde fleksibelt med 
de læringsmuligheder, der findes i designet. Ved evalueringer har vi fået konstateret at mange 
deltagere gennemfører testen, men mest for sjov. Alligevel tror vi på, at denne øgede 
opmærksomhed efterfølgende påvirker deltagernes læring positivt gennem større bevidsthed 
herom. 

Det har været centralt i udviklingsarbejdet at tage udgangspunkt i, at en intelligensprofil er et 
øjebliksbillede, og vil være påvirket af den aktuelle kontekst, herunder en persons 
sindstilstand som testen gennemføres i, og som i en anden situation kunne resultere i en lidt 
anderledes profil. 
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Udarbejdelsen af undervisningsmaterialet bygger på en viden om, at det er vigtigt, at 
deltagerne får forskellige muligheder for at anvende læringsmaterialet. Det betyder, at så 
mange forskellige opgavetyper og fremtrædelsesformer skal indgå. I praksis viser det sig 
svært leve op til ambitionerne omkring at udarbejde et meget fleksibelt materiale, der kan 
tilgodese mange intelligenser. Nogle af de muligheder der er arbejdet mest med i udviklingen 
af materialet er: 

 Tekst, i form at traditionelt tekstbaseret lærebogsstof. 

 Video og animationer, eksempelvis i forbindelse med læringsmateriale udarbejdet i 
”Flash”. 

 Kommunikation, skriftlig asynkront, gennem anvendelse af konferencer og mail. 

 Kommunikation, mundtligt synkront, gennem tale i forbindelse med, on-line sessioner 
hvor lærer og deltagere kommunikerer via tale. Hertil kommer muligheden for anvendelse 
af chat. 

 Lyd og tale, f.eks. gennem oplæsning og mulighed for at afspille oplæsning i forbindelse 
med læringsobjekter, eller i forbindelse med genafspilning af on-line sessioner. 

 Visuelle fremtrædelsesformer, billeder og grafik. 

I projektet er der arbejdet med at definere forskellige materialetyper (se bilag 10.3) 

De ekstra læringsmuligheder som e-læring giver 
I e-læringskoncepter er der ganske givet begrænsninger i forhold til traditionel 
tilstedeværelsesundervisning, men der er samtidig muligheder, som ikke er at finde i 
tilstedeværelsesundervisning. Især er der følgende forhold at fremhæve i forhold til det 
udviklede koncept: 

• Den delvise tidsuafhængighed giver deltagerne mulighed for at arbejde med materialet på 
det tidspunkt vedkommende måtte ønske det, dog kan der ligge begrænsninger i forhold til 
gennemførelser af on-line sessioner, hvis disse er betingelse for at kunne arbejde med et 
bestemt stofområde. Denne tidsuafhængighed er velkendt fra også andre 
fjernundervisningskoncepter, men kombinationen med on-line sessioner betyder, at 
deltagerne er mere motiveret for at deltage i hele kursusforløbet, også selv om disse 
begrænser fleksibiliteten.  

• Gentagelser af forskellige læringsobjekter, eksempelvis animationer. Denne mulighed for 
gentagelse helt eller delvis giver en differentieringsmulighed, idet repetitionen af stoffet 
tilgodeser den lidt svagere kursist. Afspilninger af on-line sessioner er en unik mulighed 
for gentagelse af formidlet stof. 

• Differentieret brug af læringsmaterialet. Idet det meste af læringsmaterialet er formidlet på 
forskellige måder, det vil sige, både ved kursusgangene, af læreren, som tekst i 
læringsmaterialet og ved hjælp af Flash-animationer, kan deltageren selv vælge hvilken 
form der passer ham, eller hende bedst. Der er eksempler på deltagere, der udelukkende, 
har brugt animationerne, til at tilegne sig stoffet, og andre deltagere, der udelukkende har 
læst tekstmaterialet. 

• Den verbale kommunikation i den synkrone del, betyder at deltagerne ikke behøver at 
formulere skriftlige kommentarer, spørgsmål og svar, inden de offentliggøres på kurset. 
Den primære kommunikationsform for deltagerne er den verbale, hvorfor det virker mest 
naturligt, for dem. 
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• Den skriftlige kommunikation i den asynkrone del giver mulighed for en overvejet dialog 
med andre kursister. Fordelen er her, at man ikke behøver at stille spørgsmålet, før man 
mener at spørgsmålet er formuleret på den rigtige måde – omvendt kan det selvfølgelig 
langsommeliggøre processen, og risikoen er, at spørgsmålet slet ikke bliver stillet. 

• Det forhold at kursisterne ikke kender, eller kun i begrænset omfang kender hinanden og 
ikke fysisk er sammen, kan medvirke til at negative sociale relationer eller andre 
psykologisk betingede forhold ikke bliver tydelige, og dermed heller ikke negativt kan 
påvirke læreprocessen. 

• Arbejdspladslæring i de tilfælde hvor flere deltagere fra samme virksomhed deltager, synes 
styrket ganske betragteligt, idet observationer dokumenterer deltagernes meningsforhandling 
situeret i den praksis, hvor den skal bruges. 

Det virtuelle læringsrum og praksisfællesskaber 
En del af projektarbejdets fokus har været at inddrage og få erfaringer med ny viden om IKT-
støttet læring. Her har specielt teorien om læring i praksisfællesskaber dannet grundlag for 
observationer af deltagernes virke i læreprocessen. Praksisfællesskaber kan også opstå i 
virtuelle miljøer, hvilket observationerne tydeligt viser. Fællesskaberne opstår typiske uden 
direkte foranledning af underviseren og underviseren får måske slet ikke kendskab til dem, da 
de eksempelvis opstår i virksomheden blandt kursusdeltagerne i de tilfælde, hvor flere 
deltagere er på kursus samtidig. Den situation hvor der er flere kursusdeltagere ad gangen fra 
en virksomhed, er af speciel interesse, da de praksisfællesskaber der opstår tilsyneladende 
positivt påvirker deltagernes læring. Der sker under f.eks. on-line seancer meningsforhandling 
mellem deltagerne i en situeret praksis hvor et aktuelt problem i forhold til deltagernes praksis 
bliver løst, eller meningsforhandlet. Man kan sige at undervisningen medvirker til 
oparbejdelse af et fælles vidensgrundlag på arbejdspladsen. Samtidigt virker undervisningen 
som igangsætter af forhandling af mening omkring emnet, i dette tilfælde computernetværk, 
mellem kollegerne. Meningen forhandles dels i forhold til computernetværk generelt, men 
også i forhold til computernetværk i deres specifikke arbejdskontekst. 

For deltageren der ikke har kollegaer til at meningsforhandle med, vil det så omvendt betyde, 
at det ikke er muligt at forhandle mening situeret i den praksis den skal bruges i. Her bliver 
udfordringen for de fremtidige e-læringskoncepter hos EUC-MIDT, at understøtte dannelsen 
af disse praksisfællesskaber. Dette kan for eksempel ske ved at anbefale virksomhederne til at 
flere ansatte deltager i samme kursus på samme tid. Det kan også ske ved at ændre 
didaktikken så der rettes særligt fokus mod at give deltagere, der ikke har kolleger med på 
kurserne mulighed for at danne praksisfællesskaber i en ny situeret praksis, for eksempel med 
andre der ikke har kolleger med. 

Ses der på dannelsen af andre praksisfællesskaber i den virtuelle del, viser det sig, at disse 
kun perifert opstår. Der kan være begrundet i at betingelserne ikke er til stede, det vil sige at 
der måske mangler ”Gensidigt engagement”, ”Fælles forehavende” eller ”Delt repertoire”. 
Deltagere fra forskellige virksomheder vil sikkert ikke opleve et gensidigt engagement i 
forhold til kursusforløbet og derved opleve, at de er i gang med et fælles forehavende. 
Spørgsmålet er imidlertid om et sådant fællesskab kan opstå ved et ændret didaktisk 
udgangspunkt for opbygningen og tilrettelæggelsen af kurset, netop ved at man bevidst 
stillede krav omkring samarbejde og fælles løsning af opgaver. Det er ikke nok, at de 
teknologiske muligheder er til stede, hvis det ikke er en del af praksis. 

I testkursets opbygning har en enkelt dags tilstedeværelsesundervisning været indbygget som 
en styrkelse af deltagernes mulighed for social interaktion og måske dannelse af små 
praksisfællesskaber. Observationerne viser, at der opstår små praksisfællesskaber undervejs i 
undervisningen eksempelvis i forbindelse med problemløsning, men ikke alle er interesserede 
i, eller måske ikke har behovet for at danne fællesskaber. Erfaringerne fra 
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tilstedeværelsesundervisningen viser at tilstedeværelsen primært giver deltagerne mulighed 
for social interaktion, men dette fører ikke til at der senere i kursusforløbet på den baggrund 
dannes praksisfællesskaber. Igen skal det understreges, at den valgte didaktik heller ikke 
understøtter en sådan dannelse.  

En interessant observation i forbindelse med den sociale interaktion er, at mens pauser i 
tilstedeværelsesundervisningen styrker den sociale interaktion, sker det modsatte i den 
virtuelle on-line undervisning, idet deltagerne her går væk fra pc’eren og dermed fravælger 
muligheden for social interaktion.  

8.2 Deltagerevalueringer 
Deltagerne på pilotkurserne har deltaget i en evaluering hvor de har givet udtryk for deres 
opfattelse af kursusforløbets styrker og svagheder. På spørgsmål omkring den anvendte 
teknologi giver deltagerne udtryk for, at de er godt tilfredse, og er imponeret over de 
muligheder som den giver. Eksempelvis betyder on-line sessionerne at deltagerne føler, at de 
kender underviseren godt.  

Selve strukturen med det fleksible forløb som giver mulighed for at deltage i undervisningen 
mens man er på virksomheden, bliver vurderet særdeles positivt af såvel virksomheder som af 
deltagerne. Der gives udtryk for, at det ellers ville være særdeles vanskeligt at sende 
medarbejderne på kursus, hvis de skulle frigøres i f.eks. en hel uge, ligesom det bliver 
vurderet at on-line sessionerne betyder, at deltagerne er mere aktive end de ville have været på 
et traditionelt fjernundervisningskursus. En udtalelse som ”Har tidligere været med på kurser 
hvor materialerne bare lå på nettet, så gik det som det som man kunne forvente, jeg fik ikke 
lavet noget” understreger dette.  

Et andet interessant forhold som evalueringen viste var, at deltagere gav udtryk for, at det var 
lettere at få respekt omkring kursusdeltagelsen, bl.a. med hensyn til at få frigjort tid til det, når 
flere fra en afdeling er på kursus på samme tid. Hertil kommer, at de deltagere der kom fra 
samme virksomhed, helt var klar over, at deres læringsudbyttet var blevet større, da der 
løbende havde været mulighed for at afklare forskellige spørgsmål med kollegaer. 

Den ene tilstedeværelsesdag er blevet godt modtaget af deltagerne. Først og fremmest giver de 
udtryk for at det var rart ”at få ansigter på stemmerne”, men derud over har dagen ikke betydet 
umiddelbare ændringer på processen mellem deltagerne. Eksempelvis har det ikke fået 
deltagerne til at chatte eller maile mere efterfølgende. 

Omkring kursusmaterialet gives der klart udtryk for, at det er en stor fordel at materialet er på 
dansk, og at animationerne er en læringsmulighed som er med til at understøtte forståelsen af 
stoffet, og dermed give den lidt svagere funderet deltager et bedre udgangspunkt for tilegnelse 
heraf. Profiltesten bliver anvendt, men kun som noget der har karakter af underholdning, og 
ikke som noget der aktivt anvendes i kommende læreprocesser. De båndede on-line sessioner 
udgør også et fleksibelt læringsmateriale, da de kan afspilles senere, men det viser sig at de 
ikke har været meget brugte. 

8.2 Formidling 
Elementer af projektet har været præsenteret på følgende Learning Lab konferencer. 
• 18. maj 2004 i København: På Workshoppen ’Mulighederne for anvendelse af IKT i 

forbindelse med den erhvervsrettede kompetenceudvikling - fokus på udvikling og 
design’, som var en del af 4. temadag om forskningsprogrammet ”Læring i Arbejds-
livet”’, præsenterede Steen Grønbæk EUC MIDTs erfaringer med fjernundervisningspor-
talen og anvendt design. Se eventuel nærmere på: 
http://www.lld.dk/consortia/workplacelearning/conferences/konfinvitation/da 
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• 28. oktober 2004 i Odense: På Workshoppen ’Læringsmuligheder i IKT-støttet 
undervisning’, som var en del af ’Afsluttende konference for forskningsprogrammet 
”Læring i arbejdslivet”’, præsenterede Steen Grønbæk læringsmulighederne og erfarin-
gerne med det synkrone læringsmiljø Centra. Se eventuel nærmere på: 
http://www.lld.dk/consortia/workplacelearning/conferences/arbejdslivet/workshopprogram
/da 

Det nye koncept har også været præsenteret i nyhederne på TV MIDT/VEST d. 18. maj 2005. 
Indslaget kan ses på http://fjernunv.eucmidt.dk/tvmidtvest/. Deltageren i indslaget var med på 
testkurset som er beskrevet her i rapporten. 

Erfaringer fra projekter er beskrevet i artiklen Computer og kolleger er en god cocktail som 
er udarbejdet af Gitte Stoltenberg. Se artiklen på: 
http://www.lld.dk/publications/quarterlyonline/Quarterlyefteruddannelse/cocktail/da/view?sea
rchterm=gitte%20stoltenberg 
 

 

 

TUP 2-066 36



RAPPORT AMU-uddannelser i et virtuelt læringsmiljø 

9. Projektets mål – og perspektiverne herpå 
I de udviklede modeller og metoder er der lagt vægt på at kursusdeltageren skulle tilbydes 
fleksibilitet set i forhold til afviklingstidspunkt, afviklingsform og lokalitet. Det lever det 
udviklede produkt op til, også selv om der er udarbejdet en vis form for styring gennem 
afholdelse af on-line sessioner. Denne mere faste styring får den funktion, at deltageren i 
højere grad fastholdes i uddannelsesforløbet, og det giver også, i de tilfælde hvor der er flere 
deltagere fra virksomheden med, mere respekt omkring undervisningen og det at få tid og rum 
til det. Der er ingen tvivl om, at skal arbejdsplads baseret læring ske via e-læringskoncepter, 
er det vigtigt, at virksomhederne har flere kursusdeltagere i gang på samme tid. På den måde 
kan dannelsen af små arbejdsfællesskaber styrke læreprocessen. Men projektet efterlader også 
det spørgsmål, om en ændret didaktisk tænkning kunne styrke dannelsen af disse 
praksisfællesskaber også på tværs af virksomheder/individer. 

De fleksible muligheder i det virtuelle læringsmiljø har vist sig at være vanskelige at udvikle. 
Alligevel har projektforløbet vist, at det kan lade sig gøre at komme langt med anvendelse af 
ny teknologi, hvis man skal tilgodese den enkeltes arbejdsmetode og indlæringsmuligheder. 
Den fleksible opbygning af undervisningsmaterialet med vægt på tekst, billede, animation og 
tale/lyd giver fleksible muligheder. Vi må erkende, at udgangspunktet med hensyn til at 
udarbejde undervisningsmaterialet ud fra så mange intelligensformer som muligt, var særdeles 
vanskeligt, og vel også til dels urealistisk – kursernes indhold taget i betragtning. Men 
teknologiens mulighed for at lægge vægt på især billede og lyd har givet kursusmaterialet og 
designet et væsentligt fornyet udseende. On-line seancer har klart været den største gevinst i 
forbindelse med at skabe fornyet kvalitet i e-læring. Undervisningen ligner mere det, der 
traditionelt foregår i forbindelse med kursusafholdelse, hvilket viser sig at være en styrke i 
forbindelse med i al fald den målgruppe, som designet har været afprøvet i forhold til.  

Det sociale rum som grundlag for dannelsen af praksisfællesskaber bliver klart positivt 
påvirket gennem afholdelse af tilstedeværelsesundervisning og gennem on-line sessionerne. 
Det viser sig dog, at det ikke umiddelbart bevirker, at der opstår fællesskaber af sig selv. Først 
i det øjeblik der er brug for afklaring af problemstillinger, vælger nogle deltagere at slutte sig 
sammen, mens andre forsøger at løse problemerne selv. Kun på arbejdspladsen blandt flere 
deltagere er praksisfællesskaberne tydelige. Det synkrone system indeholder mulighed for at 
opbygge sociale relationer, men dette anvendes kun lidt. Det kan hænge sammen med 
målgruppen og den valgte didaktik, som heller ikke bevidst inddrager denne dimension. En 
mulighed der kunne søges afprøvet i kommende kursusforløb, idet sociale relationer vil 
påvirke deltagernes villighed til at indgå i arbejdsfællesskaber og måske derved udvikle 
egentlige praksisfællesskaber. 

En meget positiv effekt de afprøvede kursusforløb har haft, viser sig at være evnen til at 
fastholde deltagerne, og tilmed at deltageren forbliver aktiv i uddannelsesforløbet på trods af 
det foregår pr. fjernundervisning. Denne effekt tilskrives at den rene fjernundervisningsmodel 
nu er afløst af et design, der også bygger på gode elementer fra traditionel klasseundervisning, 
så deltageren føler tryghed og føler, at der er tale om et styret forløb, der indeholder noget 
kendt i form af formidling af stof – at det så foregår virtuelt ser ikke ud til at være en stor 
hindring. 
Forsøgs- og udviklingsprojektet har været med til at skabe et e-learningskoncept af høj 
kvalitet, så det af deltagere og virksomheder ses som et klart alternativ til tilstedeundervisning 
også selv om der stadig er mange udviklingsmuligheder i dannelse af praksisfællesskaber, 
anvendelse af profiltestudvikling af fleksible læringsmaterialer og skabelse af et socialt rum. 
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10. Bilag 

10.1 Lærervejledning (proces for udvikling af e-learningkurser) 
Nedenstående skitse viser processen fra kursusplanen/uddannelsesmålet til endeligt kursus 
gennem følgende step: 

1. Den didaktiske plan består af en spørgeramme hvorudfra underviseren planlægger det 
endelige forløb (se nærmere i punkt 10.3) 

2. Læringsressourceplanen er en opsamling på det der skal udarbejdes og udvikles til 
forløbet. 

3. Udvikling, er selve udviklingen af læringsmaterialer og kurset generelt. 
4. LMS (Learning Management System) består af design og implementering af kurset i 

systemet. 
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10.2 Lærervejledning (didaktisk plan for e-learning kursus) 
Den didaktiske plan består af en spørgeramme hvorudfra underviseren planlægger det 
endelige forløb. 

Didaktisk plan for e-learning kursus 
Kursus Hvilket kursus? 
Formål Hvad er det overordnede formål med forløbet? 
Deltagerforudsæt-
ninger 

Hvem er målgruppen og hvordan er deres forudsætninger generelt? 
Har målgruppen specifikke IT-læringsforudsætninger? 

Mål Hvilke mål er der? (faglige, personlige) 
Indhold Hvad er det konkrete indhold? (evt. opdelt i temaer, ugeplan m.v.) 
Tidsramme Hvad er tidsrammen? (både den reelle tid og periode) 
Gennemførelses-
model 

Hvordan gennemføres forløbet? (kombination af fjern- og klasseundervisning) 

Læreprocessen: 
Arbejdsmønster 

Hvad er udgangspunktet for lærerprocessen? (arbejde i forhold til opgavebe-
skrivelse(r), caseoplæg, projektoplæg, styret forløb) 
Hvordan modtager deltageren denne/dette? (via vejledende kursusplan?) 

Læreprocessen: 
Deltagerrollen 

Hvad er deltagerens rolle? (studie, dialog, lyttende, deltagerformidling) 
Valg af organiseringsform (arbejde i grupper, enkeltvis) 

Læreprocessen: 
E-learning 

Hvilke krav stilles og hvilke muligheder har deltageren i forhold til anvendelse 
af e-learning? (Læring via konferencen, via elektronisk læringsmateriale, via 
selvevaluering, via informationssøgning på Internettet, via elektroniske 
interaktive programmer) 

Underviserens 
funktion 

Hvordan er underviserens rolle? (information, vejleder, opsamling, retning af 
opgaver/cases/projekter, konsulent, formidler m.v.) 

Læringsressourcer Hvilke læringsressourcer skal deltagerne have til rådighed? (typer af 
informationer, formidling seancer, bøger, uddelingskopier, it-programmer, 
konference, øvelser, udstyr, formidling, edb-udstyr mv.) 

Produktkrav Hvordan afleveres produktet? (elektronisk via ABC, i trykt form) 
Hvilke produktkrav stilles der til deltageren? (antal afleveringer, 
afleveringsform, dokumentation og lign.) 
Hvilke produkter/kriterier danner grundlag for vurdering? (kun hvis der give 
karakter) 

Præsentation Hvilken præsentationsteknik skal anvendes? (fortælling, præsentation, video, 
billeder, instruktion, eksperiment, synkron/asynkron mv.) 

Evaluering 
 

Skal der stilles IT-baserede selvevalueringsmuligheder til rådighed i forløbet? 
Skal der evalueres før/efter forløbet? (multiple choice, CUE el. lign.) 

Vejledende 
kursusplan 

På grundlag af ovenstående udarbejdelse af en vejledende kursusplan med 
forslag til forløb, deadlines for afleveringer, tidspunkter for 
klasseundervisning, fjernundrevisning og virtuelle klasseseancer.  
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10.3 Lærervejledning (materialetyper til IT-støttet undervisning). 
På følgende sider vi har forsøgt at opstille en liste af elektroniske læringsmaterialetyper, kategoriseret ud fra naturlige medieanvendelser. Lister 
indeholder desuden en vurdering af hvilke intelligenser de enkelte materialetyper primært henvender sig til. 
Listen henvender sig til udvikleren, og er tænkt anvendt i forbindelse med underviserens vurdering af hvordan det elektroniske læringsmateriale 
udarbejdes så det understøtter så mange intelligenstyper som muligt. 
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Tekstbaseret materiale           
 Elektroniske tekstmaterialer (lange tekster) Dokumenter der præsenteres som 

HTML, Word, PDF m.v. 
       √  

 Elektroniske tekstmaterialer (korte konkrete 
tekster) 

Dokumenter der præsenteres som 
HTML, Word, PDF m.v. 

       √  

 Elektroniske tekstmaterialer med oplæsning Oplæsningen af bestående tekster/-
dokumenter, hvor talen enten er 
indspillet på forhånd eller hvor den 
læses op af et synteseprogram der kan 
omsætte en markeret tekst til tale. 

    √  √ √  

 Elektroniske tekstmaterialer med hyperlinks Hyperlinks der giver mulighed for at 
bevæge sig frit rundt i materialet. 

        √ 

Video og animation           
 Visualiserede orienterings- og

informationsmaterialer 
        Videosekvenser. Optagelse der indeholder en 

virksomhedsprofil. 
√ 

 Visualiserede procesforløb Videosekvenser der viser en proces Optagelse af bearbejd-
ningsprocessen ved 
fræsning. 

       √ 

         Animerede procesforløb Animationssekvenser der viser en 
proces. 

Animeret situation af hvad 
der sker når vandet koger i 
en karaffel. 

√ 

 Visualiseret undervisning Videosekvenser fra undervisnings-
situationer. 

        √ 
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 Visualiserede cases Videosekvenser af virkelige/opstillede 
situationer. 

Optagelse af en salgscase 
mellem en sælger og en 
kunde. Grundlag for en 
efterfølgende diskussion. 

       √ 

 Interaktive visualiserede cases Videosekvens(er) af virkelige/opstillede 
situationer, hvor deltageren ud fra nogle 
valgmuligheder kan klikke sig videre.  
Narrative elementer. 
Spil. 

      √ √  

 Visualiserede sekvenser Videosekvenser der viser nogle 
funktioner i et program. 

Screen capture optagelser 
fra Excel med tale der viser 
nogle funktioner i 
programmet 

       √ 

Lyd og tale           
 Lydsekvenser Lydsekvenser fra udstyr m.v. Dårlig/korrekt motorgang 

Ok/defekt gearkasse 
       √ 

 Talesekvenser Telesekvenser fra enkeltpersoner eller 
grupper. 

  √  √     

Grafik og billeder           
 Interaktive cases Billedsekvens(er) af virkelige/opstillede 

situationer, hvor deltageren ud fra nogle 
valgmuligheder kan klikke sig videre.  
Narrative elementer. 
Spil. 

        √ 

 Simulering af programmer Screen Capture med interaktivitet Screen Capture optagelser.     √ √   
        Simulering af udstyr   √ 
Kommunikation           
 Kommunikation via tekst          √ 
           Kommunikation via tale √ 
           Kommunikation via video √ 
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10.4 Elektronisk evaluering af kursusforløbet 
 
Spørgsmål 1: Hvor har du primært gennemført fjernundervisningsdelen? 
Valg  Svarfrekvens  

Hjemme 13%   
  

På arbejdet 88%   
  

Spørgsmål 2: Har du arbejdet alene eller sammen med andre? 
Valg  Svarfrekvens  

Arbejdet alene 25%   
  

Arbejdet sammen med andre 38%   
  

Blandet  38%   
  

Spørgsmål 3: Har du erfaringsudvekslingsmæssigt diskuteret kursusstoffet med andre? 
Valg  Svarfrekvens  

Ja, med andre fra arbejdspladsen  75%   
  

Ja, via Chat funktionen på on-line 
seancerne  

0%   
  

Ja, begge steder  0%   
  

Nej  25%   
  

Spørgsmål 4: I hvor høj grad har det Vejledende kursusforløb givet dig de fornødne oplysninger for at 
gennemføre kurset? 
Valg  Svarfrekvens  

I meget høj grad  0%   
  

I høj grad  38%   
  

I nogen grad  63%   
  

Slet ikke  0%   
  

Spørgsmål 5: Har du anvendt det grønne eller det blå forløb? 
Valg  Svarfrekvens  

Grønne forløb (guided forløb)  38%   
  

Blå forløb (frit forløb)  25%   
  

Ingen af forløbene  38%   
  

Spørgsmål 6: Eventuelle kommentarer/forbedringsforslag til det "Vejledende kursusforløb" 
Svar 
--Blank-- 
Spørgsmål 7: Har du gennemført Profiltesten? 
Valg  Svarfrekvens 

Ja  63%   
  

Nej  38%   
  

 
Spørgsmål 8: Hvis Ja, har du anvendt resultatet af Profiltesten og tilhørende vejledning i forhold til kurset? 
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Valg  Svarfrekvens  
Ja  0%   

  
Nej  63%   

  
--Blank--  38%   

  
Spørgsmål 9: Eventuelle kommentarer/forbedringsforslag til Profiltesten 
Svar 
--Blank-- 
Spørgsmål 10: Hvor tilfreds er du med det elektroniske læringsmateriale? 
Valg  Svarfrekvens 
Meget tilfreds  25%   

  
Tilfreds  75%   

  
Middel  0%   

  
Under middel  0%   

  
Spørgsmål 11: Var det nemt at finde rundt i læringsmaterialet? 
Valg  Svarfrekvens 
Ja  75%   

  
Nej  13%   

  
Ved ikke  13%   

  
Spørgsmål 12: Eventuelle kommentarer/forbedringsforslag til det elektroniske læringsmateriale 
Svar 
Materialet er fint, men i starten var det svært at finde det. Det ville være fint hvis der blev sendt et (og kun et) 
link og evt. en vejledning 
Lidt forvirrende at vi har 2 indgange til kurset. Alt bør i princippet ligget et sted, så man kun skal/kan logge 
på et sted. Der kunne være en link til at koble op til de online sessioner man skal deltage i. 
Gerne flere opgaver 
Spørgsmål 13: I hvor høj grad mener du at kursusmaterialet som helhed passede til dine forudsætninger? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  0%   

  
I høj grad  63%   

  
I nogen grad  38%   

  
For nem  0%   

  
For svær  0%   

  
Spørgsmål 14: Har du gennemført øvelserne? 
Valg  Svarfrekvens   
Ja  88%   

   

Nogle af dem  0%   
   

Nej  13%   
   

 

TUP 2-066 44



RAPPORT AMU-uddannelser i et virtuelt læringsmiljø 

 
Spørgsmål 15: Hvor tilfreds er du med det on-line miljøet? 
Valg  Svarfrekvens  

Meget tilfreds  38%   
  

Tilfreds  38%   
  

Middel  13%   
  

Under middel  0%   
  

--Blank--  13%   
  

Spørgsmål 16: Var det nemt at anvende on-line miljøet? 
Valg  Svarfrekvens  

Ja  88%   
  

Nej  0%   
  

Ved ikke  0%   
  

--Blank--  13%   
  

Spørgsmål 17: Hvordan oplevede du længden af on-line seancerne? 
Valg  Svarfrekvens  

For korte  38%   
  

For lange  0%   
  

Passende  63%   
  

Ved ikke  0%   
  

Spørgsmål 18: I hvor høj en grad oplevede du "at have været i kontakt med underviseren" på on-line seancerne? 
Valg  Svarfrekvens  

I meget høj grad  13%   
  

I høj grad  50%   
  

I nogen grad  38%   
  

Slet ikke  0%   
  

Spørgsmål 19: I hvor høj en grad oplevede du "at have være i kontakt med de andre deltagere" på on-line 
seancerne? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  0%   

  
I høj grad  0%   

  
I nogen grad  75%   

  
Slet ikke  25%   

  
Spørgsmål 20: Eventuelle kommentarer/forbedringsforslag til on-line miljøet 
Svar 
Det ville være fint med en rigtig tavle, som kunne gøre undervisningen mere levende. Det virker som alle power point 
præsentationer var lidt stive. Og så er Henrik endda en af de virkelig gode til at bruge værktøjet. 
Hvis man ønsker at sige noget er man afhængig af at læren ser, at man har rækket hånden op og at man får mikrofonen. 
Da alle idag har bredbånd, bør man overveje at sætte kamera på underviseren, så man kunne se ham og så han kunne 
tegne på tavlen, det ville give eleverne følelsen "jeg sidder næsten i klassen". Generelt ville en bedre lydkvalitet være at 
foretrække, der en mange udfald og en del forsinkelse, f.eks når man får ordet, sker det ofte at man ikke høre det første 
folk sige, pga. den forsinkelse der er fra at man har trykket ctrl-tasten ned. 
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Spørgsmål 21: Hvor stort vurderer du dit udbyttet har været af kurset? 
Valg  Svarfrekvens  
Meget stort  0%   

  
Stort  75%   

  
Middel  25%   

  
Ingen  0%   

  
Spørgsmål 22: I hvor høj grad oplever du at have lært via on-line seancerne? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  13%   

  
I høj grad  75%   

  
I nogen grad  13%   

  
Slet ikke  0%   

  
Spørgsmål 23: I hvor høj grad oplever du at have lært via det elektroniske læringsmateriale? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  0%   

  
I høj grad  63%   

  
I nogen grad  38%   

  
Slet ikke  0%   

  
Spørgsmål 24: I hvor høj grad oplever du at have lært via tilstedeværelsesdagen? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  63%   

  
I høj grad  38%   

  
I nogen grad  0%   

  
Slet ikke  0%   

  
Spørgsmål 25: I hvor høj grad oplever du at have lært via det udsendte netværkshæfte? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  0%   

  
I høj grad  25%   

  
I nogen grad  75%   

  
Slet ikke  0%   

  
Spørgsmål 26: I hvor høj grad har de forskellige on-line seancer været med til at fastholde dig i forhold til 
kursusforløbet? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  38%   

  
I høj grad  25%   

  
I nogen grad  38%   

  
Slet ikke  0%   
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Spørgsmål 27: Eventuelle kommentarer/forbedringsforslag til udbyttet af kurset 
Svar 
Det kommer aldrig på højde med et kursus med fuld tilstedeværelse. Men det er meget bedre end et 
selvstudie kursus. Jeg finder generelt konceptet RIGTIG GODT. 
Spørgsmål 28: Målet med denne kursusmodel har været at udnytte fordelene fra fjernundervisning med 
fordelene ved tilstedeværelsesundervisning. I hvor høj en grad vurderer du at vi har opnået dette? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  38%   

  
I høj grad  25%   

  
I nogen grad  38%   

  
Slet ikke  0%   

  
Spørgsmål 29: I hvor høj en grad foretrækker du denne kursusform i forhold til et almindeligt 
tilstedeværelseskursus? 
Valg  Svarfrekvens  
I meget høj grad  25%   

  
I høj grad  25%   

  
I nogen grad  50%   

  
Slet ikke  0%   

  
Spørgsmål 30: Eventuelle kommentarer til hvorfor du foretrækker denne kursusform 
Svar 
Jeg havde ikke kunnet tage væk i en uge og hvis det havde været enkelte dage var der gået meget tid med 
transport. 
Hvis man kan afse tid til et tilstedeværelseskursus er det at foretrække. Men da vi jo alle ofte har en meget 
travl hverdag, er fjernundervisning, en rigtig god ide. 
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