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I foråret 2014 påbegyndte VIA udvikling af 

professionshøjskolens første ’Massive Open Online Courses’ 

(MOOCs), som blev afviklet ultimo 2015.  

 

VIA udviklede to MOOCs om henholdsvis demens og CSR 

(Corporate Social Responsibility). Der var på de to MOOCs i alt 

1150 tilmeldte fra 105 lande. De deltagere, som besvarede 

indledende henholdsvis afsluttende spørgeskema, ligner i 

grove træk profilmæssigt deltagerne i andre internationale 

MOOCs: Det er relativt højtuddannede, de er mellem 25 og 60 

år, og de er meget positive i forhold til deres deltagelse og 

udbytte. 

 

I denne rapport præsenteres først processerne i MOOC’enes 

tilblivelse samt en række anbefalinger på baggrund af dels 

bidragsydernes erfaringer, dels fokusgruppeinterviews med de 

forskellige grupper, som var involveret i udvikling og afvikling. 

 

Derefter præsenteres data om deltagerne og deres evaluering, 

alt med henblik på at kunne informere om hensigtsmæssige, 

fremtidige processer. 

 

Erfaringerne kan opsummeres i følgende anbefalinger til 

fremtidige projekter: 

 
Forud for dette projekt, som må betegnes som et pilotprojekt, 

lå et andet projekt, som indledningsvist afdækkede forskellige 

Indledning 

Før processen:  

1. Overvej ambitionsniveauet for MOOC’en – 

både i forhold til indhold og layout/grafik 

2. Sørg for, at aftaler om copyright for tekst, 

billeder, figurer etc. er på plads og at ©-regler 

indledningsvist er formidlet til udviklerne 

3. Vær omhyggelig med valg af platforme til 

MOOC og videoer 

4. Overvej kompetencerne hos dem, der skal 

udvikle indholdet  

 

De organisatoriske rammer 

5. Vær sikker på, at nærmeste leder er taget i ed, 

og at ledelseslagene samarbejder og aftaler 

indbyrdes.  

6. Midlerne til udvikling af MOOC’en skal kunne 

allokeres løbende i processen 

 

I processen:  

Rammerne for udviklingsarbejdet  

7. Stram proces- og projektstyring; sæt klare 

rammer og retningslinjer for sprog, indhold, 

form, involvering og proces. Der skal være en 

tydelig designbeskrivelse samt fælles kriterier, 

der sikrer ensartethed og kvalitet 

8. Ryk udviklerne og supportgrupperne ud af 

hverdagen og afsæt sammenhængende tid til 

intensive udviklingsforløb  

9. Opret en producer-rolle, og få support fra en 

grafisk designer, der kan skabe en rød tråd i 

formidlingen 

10. Ansæt studentermedhjælpere til rutineopgaver 
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forhold vedrørende MOOCs og disses historie og former, se 

MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark (1). 

I opstarten af projektet undersøgte projektgruppen fra VIA de 

forskellige typer af MOOCs på markedet. Deltagerne i projektet 

blev opfordret til at tilmelde sig som deltagere i en eller flere 

MOOCs. Nogle af deltagerne gjorde dette og fik dermed et 

indblik i opbygningen af og den didaktiske struktur i forskellige 

MOOCs. Samtidig søgte gruppen at præsentere det didaktiske 

grundlag for MOOCs, herunder forskellen mellem xMOOCs og 

cMOOCs. 

Den mest almindelige form for MOOC er den såkaldte xMOOC 

(2), som kan karakteriseres ved at anvende: 

 

1. Specialdesignede læringsplatforme (f.eks. Coursera, 

Canvas, EdX) 

2. Videoforelæsninger 

3. Test (selvrettende test - som regel multiple choice) 

4. Peer assessment 

5. Støttemateriale (lydfiler, kopier af slides fra forelæsninger, 

links til supplerende materiale mv.) 

6. Diskussions- og hjælpefora 

7. Ingen eller begrænset moderation af diskussioner 

8. Certifikater eller badges 

9. Learning analytics 

 

cMOOCs har en meget anderledes læringsmæssig tilgang, der i 

høj grad baserer sig på samarbejde i netværk og særligt på 

stærke bidrag fra deltagerne selv. Læringsteoretisk kan man 

sige, at xMOOCs læner sig op af en instruktivistisk eller 

behavioristisk læringstilgang, mens cMOOCs læner sig op ad 

en mere dialogisk og socialkonstruktivistisk læringstilgang.1 

De to MOOCs, som VIA endte med at udvikle, indeholder stort 

set alle 9 karakteristika for xMOOCs. Selvom de to MOOCs har 

                                                                    
1 Se Niels Jakob Pasgaard. E-læringsdidaktik (3) samt Harasim 

LM. Learning theory and online technology. (4) for uddybning af 

disse begreber. 

forskellige udformninger og målgrupper, er grundstrukturen og 

– konceptet i dem ens. 

 

En samlet forløbsbeskrivelse af pilotprojektet findes i Bilag 1: 

MOOC-beretning – Forløbsbeskrivelse. 
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I etableringsfasen undersøgte vi forskellige platforme og valgte 

derefter platformen Canvas, og indledte et samarbejde med 

denne platformsudbyder. Herefter pågik der rekruttering af 

medarbejdere til samt etablering af de relevante 

arbejdsgrupper: 

 
 It-pædagogisk/didaktisk support (beskrivelse af ”koncept” 

og indføring af projektgruppen i MOOCs samt 
underviseropgaver i tilknytning hertil, sparring i udvikling 

af moduler og opsætning af platform) 

 Teknisk support (opsætning af platform, video- og  
PowerPoint-produktion m.v.) 

 Produktionsgrupper (udarbejdelse af indhold og 

gennemførelse af MOOC’en) 

 Marketing/sociale medier 

 Evalueringsgruppe 

 Projektledelse 

For hver gruppe udpegede vi en tovholder. Herudover varetog 

projektlederen sproglig revision og kontrolsikring af indholdet i 

de to MOOCs. 

 

Udover hovedområderne har også fællesfunktionerne i VIA 

bidraget med deres relevante ekspertise: 

 
 VIA Kommunikation: markedsføring, hjemmesider osv. 

 Juridisk Enhed: kontrakt med platformsudbyder, copyright, 

aftale om brug af eksternt materiale, sparring (Nogle af 
ydelserne betalt af projektet) 

 VIA IT: konsulent til platformsudvælgelse, assistance til 

mediefiler og optagelser, sparring 

At udvikle og udbyde en MOOC fordrer en række beslutninger, 

og der er forskelligartede opgaver, der skal løses. 

Beslutningerne har vidtrækkende konsekvenser for 

produktionen og kan med fordel træffes så tidligt som muligt. 

Nogle af disse beslutninger vedrører: 

 
 Ambitionsniveau i forhold til form og indhold 

 Rammer 

 Sammensætning af produktionsgruppe, herunder 
udviklernes kompetencer og erfaringer med it-støttet 
undervisning  

 Det ledelsesmæssige samarbejde og allokering af midler 

 Tidsplan  

 Valg af platform og øvrig teknologi 

 Copyright 

 Sociale medier 

Disse punkter vil blive behandlet i det følgende. 

AMBITIONSNIVEAU I FORHOLD TIL FORM OG 
INDHOLD 
Da MOOCs er et nyt fænomen, vil det være begrænset, hvor 

mange erfaringer deltagerne i en udviklingsgruppe vil have 

dermed. Det vil typisk være undervisere, som skal skabe 

indholdet i MOOC’en, og som bidrager til produktion af samme. 

At skulle præsentere et fagligt indhold synkront for en gruppe 

studerende i et klasselokale sker i en velkendt social kontekst, 

hvor fx PR-forhold vil spille en forsvindende lille rolle 

sammenlignet med en asynkron videopræsentation for en 

ukendt gruppe på måske flere tusinde, hvor underviseren 

repræsenterer organisationen. Der er således et spring fra at 

undervise i et klasserum til at være MOOC-underviser og 

producent.  

 

Målgruppen for en MOOC tænkes almindeligvis som ’hele 

verden’. Det betyder blandt andet, at det anvendte sprog er 

engelsk, hvilket kan være det daglige undervisningssprog for 

nogle, men sandsynligvis ikke for de fleste. Det er relevant at få 

fastlagt ambitionsniveauet for såvel det talte som det skrevne 

engelsk. Det betyder, at der skal tages stilling til sproglig 

korrektur og kvalitetssikring.  

 

Selve det at skulle præsentere et fagligt indhold i en video kan 

være nyt for MOOC-underviseren. Det betyder, at det på 

forhånd er nødvendigt, at beslutte rammer for eksempelvis 

længden på videoer, brug af visuelle elementer, opbygning af 

video, videogenrer med videre. Et eksempel på en 

videoanvisning er videoskabelonen i Flipped learning - mere 

Etableringsfasen 
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end bare video (5), som ligeledes præsenterer forskellige 

videotyper.  

 

Netikette, altså anvisninger på, hvorledes man bør 

kommunikere på nettet, er ligeledes et element, det er relevant 

at være opmærksom på, ikke mindst for undervisere som er 

mindre vant til MOOCs og andre former for netbaseret 

undervisning. Netikette er blandt andet beskrevet i 

Undervisning i netværk (6) 

 

Endnu et element, som kan opleves som værende anderledes 

for flere undervisere, er arbejdsopgavernes placering. Det 

typiske ved klassisk tilstedeværelsesundervisning er, at 

undervisningstilrettelæggelsen og undervisningsafholdelsen er 

en løbende proces, som kan tilpasses undervejs. En tilsvarende 

mulighed er sjældent til stede i en MOOC, specielt en xMOOC, 

hvor alt materiale skal være klar fra start, og hvor alt – eller så 

meget som muligt – skal være besluttet på forhånd.  

 

RAMMER 
Grundet opgavens pilotkarakter, var der ved opstart af dette 

projekt ikke beskrevet anvisninger på eller anbefalinger til 

instruktionsvideoers generelle visuelle udtryk. Det visuelle 

udtryk er ikke alene givet af videoen men også af 

indstillingerne på videoserveren. I dette projekt blev vi først 

opmærksomme på det visuelle udtryk, da de første videoer var 

produceret. Som konsekvens deraf blev der brugt en del tid på 

at forsøge at beskrive de layoutmæssige forhold. Det betød at 

der skulle tages stilling til er en lang række trivielle forhold, så 

som:  

 Er videoformatet 4:3 eller 16:9? 

 Er der sidehoved på video hvis den optages i PowerPoint? 

 Bruges ikoner/logoer? 

 Skrifttyper? 

 Farver? 

 Layout? 

 Med videre 

For det konkrete projekt har det betydet, at der er brugt en del 

tid på at tilpasse det visuelle udtryk i allerede eksisterende 

videoer. Som følge deraf anbefales det, at man beskriver 

rammerne for det visuelle udtryk så tidligt som muligt i 

processen og at man dels opretter en producerfunktion, som 

sikrer ensartetheden, dels allierer sig med en grafisk designer 

med indsigt i MOOCs.  

 

Som skitseret ovenfor, er det er vigtigt for udviklingsarbejdet, 

at der i fremtidige projekter sættes klare rammer og 

retningslinjer for indholdet og det visuelle udtryk, herunder 

layout og grafik samt for det anvendte sprog, både det skrevne 

og det talte.  

 

Der skal helt fra begyndelsen være en tydelig 

designbeskrivelse samt fælles kriterier, også i forhold til det 

didaktiske, da dette er med til at sikre ensartethed og kvalitet i 

det færdige produkt. 

  

SAMMENSÆTNING AF PRODUKTIONSGRUPPE 
OG SUPPORT 
Produktionsgrupper er de grupper, der skal udvikle indholdet. 

Sammensætningen af en hensigtsmæssig produktionsgruppe 

vil til en vis grad være bestemt af såvel ambitionsniveau som 

undervisernes kompetencer.  

Hvis ambitionsniveauet er et fejlfrit engelsk og deltagerne ikke 

umiddelbart kan præstere det, er det nødvendigt, at der findes 

alternative løsninger. Tilsvarende, hvis underviserne er vant til 

at optage og producere video, vil tilhørende support være 

mindre væsentlig.  

Forskellene i samarbejdet og behovet for support hænger 

blandt andet sammen med deltagernes: 

 Rammebetingelser (læringsopfattelse, organisatorisk 

tilknytning, øvrige arbejdsopgaver) 

 It-didaktiske kompetencer (viden og erfaring med online 

læring, copyright) 
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 It-tekniske kompetencer (viden og erfaring med 

videoproduktion, online platforme) 

 Sproglige kompetencer 

Man skal nøje overveje ovenstående, når man sammensætter 

produktionsgrupperne og den tilhørende support. Det bør 

derfor besluttes og tydeliggøres, om deltagerne skal vælges ud 

fra deres forudgående kendskab til eller erfaring med it-støttet 

undervisning (med deraf følgende mindre behov for support/it-

teknisk vejledning, og muligvis en kortere proces), eller om man 

vil prioritere, og afsætte tid til, at deltagerne udvikler 

kompetencerne undervejs i processen i tæt sparring med en it-

didaktisk og it-teknisk supportgruppe. 

 

De to produktionsgrupper i VIAs projekt arbejdede meget 

forskelligt. Erfaringen fra disse to processer er, at 

udviklingsarbejdet i højere grad bør rammesættes og aftales 

fra begyndelsen, og at udviklingsprocessen med fordel kan 

struktureres i sammenhængende dage eller uger, hvor 

indholds- og supportgrupper arbejder tæt sammen om 

indholdsmæssige, didaktiske, tekniske og formidlingsmæssige 

spørgsmål. 

 

En anden erfaring fra produktionsfasen i VIAs MOOC-projekt 

er, at det kan være relevant at tilknytte en producer, som har 

såvel et PR-fokus som et didaktisk blik på indholds-

elementerne. Eksempler på fokuspunkter kunne være  

 Layout af platformen 

 Ensartet visuelt udtryk 

 Ensartet sprogligt udtryk 

 Opgavetyper 

 Kildehenvisning 

 Didaktisk opbygning af indholdet på de enkelte MOOC-

sider (for eksempel introducerende tekst inden video, 

tilstrækkelig tekst til at deltageren kan afkode, hvad der 

forventes af aktivitet.) 

 Navigation 

DET LEDELSESMÆSSIGE SAMARBEJDE 
Projektet gik på tværs af de tidligere højskoler i VIA (nu 

hovedområder) og involverede flere ledelseslag, fra 

opdragsgiver, styregruppe, projektledelse og til nærmeste 

leder. Samarbejdet mellem de forskellige ledelseslag er og 

bliver afgørende. Særligt vigtigt er det, at nærmeste leder 

tages i ed og involveres i processen fra projektets begyndelse, 

så vedkommende har mulighed for og bidrager til at 

understøtte, ikke blot projektet som helhed, men også den 

enkelte medarbejder i form af ’friholdelse’ fra andre opgaver 

samt mulighed for deltagelse i sammenhængende 

udviklingsforløb.  

 

 

TIDSPLAN 
Projektet har været tidsmæssigt udfordret af mange årsager. I 

forhold til den oprindelige, måske optimistiske, plan blev 

MOOC’en 12 mdr. forsinket. Årsagerne til de tidsmæssige 

udfordringer kan opsummeres som: 

 Aftaler med platformsudbyder vedr. copyright 

 Udbyders tidsplan i forhold til optagelse, kvalitetssikring, 

annoncering m.v. 

 Manglende koncentreret samarbejdstid til arbejdet 

 Sygdom i projektgruppen 

 Copyrightudfordringer og aftaleindgåelse 

Det er vanskeligt at samle mange undervisere fra forskellige 

hovedområder jævnligt, og med udviklingsopgaven indlagt som 

blot endnu en opgave i dagligdagen får udviklingen af indhold 

svære vilkår. En væsentlig lære af projektet er derfor, at man i 

en evt. nyudvikling af en MOOC sørger for, at organiseringen 

giver rum og plads til samlede, intensive forløb med udvikling 

og produktion af materialer samt sparring hertil. Dette kunne 

ske i for eksempel tre spredte ugeforløb, eksempelvis i form af 

en række ’production camps’. Når opgaven bliver fragmenteret 

og spredes ud over lang tid, mistes der såvel energi som 

momentum, ligesom det samlede tidsforbrug alt andet lige 
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forøges, da man skal ’starte forfra’ hver gang og vente på 

hinanden. Dermed mistes muligheden for synergi. 

 

VALG AF PLATFORM OG ANDEN TEKNOLOGI 
Umiddelbart inden sommerferien 2014 besluttede 

styregruppen, at VIA ville indgå samarbejde med Canvas.net, 

en MOOC-platform ejet af LMS-udbyderen Instructure, et 

amerikansk firma, som nu også er etableret i Europa. De 

væsentligste bevæggrunde for valget er: 

 Pædagogiske: Der er en vis fleksibilitet og pædagogisk-

didaktisk hensigtsmæssighed over platformen inden for 

den givne ramme, både for undervisere og (især) for 

brugere 

 Branding- og kvalitetsmæssige: VIA vil ikke være i selskab 

med hvem som helst, men kan heller ikke komme i 

betragtning på de store, prestigefyldte platforme 

 Økonomiske: Til det, som må betragtes som et pilotprojekt, 

skulle VIA ikke forpligte sig økonomisk til store udgifter – 

det var heller ikke indeholdt i budgettet – eller til et 

længere engagement 

 Praktiske: Det skal være muligt at blive accepteret på 

platformen uden lang godkendelsesprocedure, da projektet 

gerne skulle være afviklet forholdsvis hurtigt. 

Valget faldt på Canvas af flere grunde: Dels er Canvas en 

forholdsvis stor, seriøs udbyder, som hoster MOOCs for 

adskillige universiteter, dels har de en vis godkendelses- og 

kvalitetssikringsprocedure, som medvirker til at sikre en rimelig 

kvalitet af de kurser, der udbydes, og endelig er platformen 

gratis tilgængelig. Den er bygget til MOOCs og således ikke en 

tillempning af noget andet, om end man kan argumentere for, 

at den ikke er voldsomt pædagogisk innovativ. I valget mellem 

denne og Blackboards MOOC-platform CourseSites, som 

måske har lidt flere pædagogiske valgmuligheder, besluttede vi 

at anvende Canvas grundet dens brugervenlighed, blandt 

andet i forhold til navigation. 

Videoserver 

Videoforelæsning og tilsvarende er centrale elementer for en 

MOOC. Valget af Canvas betød, at der også skulle vælges en 

videoserver, som skulle levere videoer til indlejring på 

platformen. Canvas indeholdt mulighed for på enkel vis at 

indlejre videoer fra henholdsvis YouTube og Vimeo. Da 

målgruppen for de MOOCs rummede deltagere fra hele verden, 

og da YouTube er blokeret i Kina (7), faldt valget på Vimeo. 

Gennemsyn af deltagerundersøgelserne fra de to MOOCs 

kunne ikke identificere deltagere fra Kina, men de statistiske 

data fra Vimeo viser, at der var 13 visninger af video i Kina. Der 

var en enkelt deltager fra Indonesien, der under 

kursusafholdelsen, skrev at vedkommende var forment adgang 

til Vimeo og derfor ikke kunne gennemføre kurset. Det forbud 

synes at være indført omkring samme tidspunkt, som valget af 

videoserver blev foretaget (8). Hvorledes videoer til trods herfor 

synes at være vist 25 gange i Indonesien ifølge Vimeo-

statistikken forbliver uklart. Til gengæld ved vi, at deltagere i 

Kina generelt havde svært ved at få lov at se MOOC’en i det 

hele taget. 

 

Med over ni tusinde video-visninger er det selvindlysende, at 

det er vigtigt, at videoerne fremstår professionelt. Det er derfor 

vigtigt at have fokus på opsætningen. 

Opsætning af Vimeo 

Visningen af en Vimeo-indlejret video på en Canvasside er 

blandt andet bestemt af, hvorledes den tilhørende Vimeo-

konto er sat op. Med henblik på at skabe et professionelt 

udtryk blev indstillingen af forskellige parametre 

standardiseret. Standardisering var ligeledes relevant af 

ophavsretsmæssige grunde.  

 

Til en Vimeo-konto er der knyttet en række indstillinger, der har 

betydning for, hvorledes brugeren, i dette tilfælde VIA, 

fremtræder på Vimeo og på de hjemmesider, hvor videoer 

indlejres.  

En af erfaringerne fra projektet er omfanget af det arbejde, der 

er forbundet med at skulle efterjustere de indstillinger, som er 
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knyttet til hver enkelt video: Vi erfarede i processen, at mange 

af disse indstillinger kan fastlægges centralt i Vimeo; det 

kræver blot, at nogen i projektgruppen har indsigt i blandt 

andet ’presets’ i Vimeo.  

 

I projektet valgte vi, at videoerne skulle forstyrres mindst 

muligt af logoer, knapper til ’watch later’, ’like’ med mere. Dette 

betød, at der blev brugt meget tid til kontrol og justering af 

indstillinger i Vimeo.  

Selv om mange indstillinger kan ændres og gøres gældende for 

alle videoer, anbefaler vi, at der i den indledende udviklingsfase 

tages stilling til, hvorledes videoer skal vises, og at trivielle 

elementer som navngivning aftales. Dette er ikke mindst er 

relevant, når videoer hørende til flere MOOCs distribueres via 

den samme konto. Foretagelsen af disse valg fra start 

medfører, at arbejdet med indstillinger ikke behøver at fylde ret 

meget. Opgaven ville alternativt kunne varetages af en 

studentermedhjælper.  

Soft- og Hardware 

For at kunne producere de forskellige undervisningselementer 

skal producenterne naturligvis have adgang til såvel relevant 

hard- som software. Det synes oplagt, at denne adgang er 

sikret inden materialeproduktion påbegyndes.  

 

Afhængig af videogenre vil forskellige former for 

software/licenser være relevant. Ved dette første projekt har 

Camtasia (9) været central både i forhold til optagelse af 

videoer og til redigering af samme. Der findes også andre 

løsninger for eksempel Videoscribe (10) og Prezi (11), som 

kunne være relevante at inddrage. 

 

Videogenrerne har ligeledes indflydelse på behovene for 

hardware og kan eksempelvis betyde, at der er behov for 

investering i camcorders, webcams, tegneplader, mikrofoner 

med videre. 

 

Ud over anskaffelse af soft- og eventuelt hardware, er det 

centralt at indtænke kompetenceudvikling af 

indholdsproducenterne i anvendelsen af software og hardware. 

Denne kompetenceudvikling skal der i givet fald skabes både 

tid, rum og mulighed for. 

COPYRIGHT  
Det er vigtigt at have fokus på ophavsret, når en MOOC skal 

udvikles. Som underviser ved VIA er tilladelse til brug af andres 

materialer givet af en Copydan-aftale, som ikke gælder i 

MOOC-sammenhænge. Det betyder eksempelvis, at såfremt 

der er et ønske om anvendelse af visuelle elementer, skal der 

skabes adgang til køb af billeder. Tilsvarende gælder tekst og 

videoer, som det kan være aktuelt at indhente tilladelse til at 

anvende eller alternativt købe adgang til. Disse processer kan 

dog tage overraskende lang tid.  

Copyright omhandler også det materiale, som produceres til 

MOOC’en, og i afklaringen af dette kan det kan være 

hensigtsmæssigt at få juridisk support. 

 

Aftaler om copyright var ikke på plads inden projektstart. 

Aftaler og spørgsmål om copyright har været en kilde til 

forsinkelser og uhensigtsmæssige produktionsforhold. 

 

Ifølge VIAs Memorandum of Understanding (MOU) med 

Canvas/Instructure, skulle VIA være garant for copyright samt 

overdrage copyright fuldt ud til Canvas under kursernes 

gennemførelse. Dette medførte mindst tre forhold, som kræver 

opmærksomhed og kommentar. 

Underviseres viden om og forståelse af copyright 

Det har været nødvendigt at indskærpe reglerne for 

undervisernes brug af materialer samt se dette i relation til 

VIAs forpligtelse over for udbyder. Her har Juridisk Enhed i VIA 

bidraget med oplæg og vejledning, men derudover har det også 

løbende været nødvendigt at holde fokus på området. Vi har 

undervejs set, at disse regler ikke er fuldt ud kendt af 

underviserne, og området er da også komplekst. Det er klart, at 

et eventuelt brud på copyright-reglerne potentielt ville have 

langt større synlighed og (økonomisk) konsekvens i en 

international og amerikansk hostet MOOC end det, der kan ske 
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i en daglig undervisning, hvor materialer ligger bag login på en 

studieplatform. For at sikre, at især billeder var lovlige, blev der 

indkøbt et antal billeder fra en fotoportal. Det kan anbefales, at 

underviserne på et tidligt tidspunkt i processen får adgang til 

at vælge og downloade billeder fra en sådan portal. Juridisk 

Enhed vurderede, at Creative Commons-materialer ikke var 

tilstrækkeligt sikre at anvende. 

 

Da der med Canvas er tale om international/amerikansk lov, 

var det nødvendigt, at der pågik en forhandling i forhold til 

MOU, som blandt andet indebar krav til opfyldelse af 

amerikansk handicap-/tilgængelighedslov, noget, som VIA ikke 

ville have mulighed for umiddelbart at leve op til. Derfor 

begrænsedes VIAs ansvarspådragelse om dette gennem en 

simplificering og begrænsning af MOUs rækkevidde. Til dette 

inddroges også ekstern juridisk ekspertise. 

Copyright og aftaler om brug af materialer fra tredjepart 

I demens-MOOC’en benyttede vi materialer, som enten var 

stillet gratis til rådighed af tredjepart, eller hvor rettighederne 

var købt af VIA. Her var det nødvendigt at forhandle (især med 

et amerikansk forlag, hvor VIA købte et antal sider) så det 

sikredes, at den aftale, blev indgået mellem VIA og 

rettighedshaver respekterede VIAs aftale med Canvas. I flere 

tilfælde viste det sig her vigtigt, at have Juridisk Enhed med 

som konsulent på aftaler og kontrakter. 

Copyright og aftaler om overdragelse til VIA 

For at VIA kunne leve op til MOU skulle underviserne overdrage 

deres rettigheder til produceret materiale til VIA. Dette var en 

helt ny problemstilling i VIA og et ikke ukompliceret område, 

som affødte forhandlinger ikke blot med lokale TR, men med 

Dansk Magisterforening/AC/UBVA. Forskningschef David 

Mayntz forestod disse forhandlinger med faglig sparring fra 

Juridisk enhed.  

SOCIALE MEDIER 
Relationer mellem studerende på en MOOC behøver ikke at 

være begrænset til den valgte platform, men kan sagtens 

inkludere sociale medier som eksempelvis Facebook, Google+ 

med flere. Woodworth (12) har beskrevet en række positive 

effekter sociale medier havde på hendes deltagelse i en MOOC. 

Kop et al (13) har for to MOOCs opgjort, at antallet af deltagere 

som meldte sig ind i tilhørende Facebook grupper var 

henholdsvis 8,2 % og 18 %.  

 

Det blev besluttet, at hver MOOC skulle have en 

Facebookgruppe for interesserede, men VIA ville ikke følge 

med i den. En passant kan det nævnes, at CSR Facebook 

gruppen havde 12 medlemmer og Demens Facebookgruppen 

40 medlemmer. Aktiviteten har Imidlertid været meget lav på 

begge.  

 

Sociale medier spillede yderligere en rolle i markedsføringen af 

MOOCs’ene, men det har ikke været muligt at opgøre den 

specifikke effekt. Der blev investeret i reklamer, ligesom 

involverede medarbejdere brugte deres LinkedIn-profiler til at 

gære opmærksom på de to MOOCs. 
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UDVIKLINGSPROCES, SUPPORT OG DIDAKTISK 
STRUKTUR 
De to MOOCs blev udviklet af hver sin produktionsgruppe med 

support fra en gruppe med kompetencer inden for it-didaktik, 

it-teknik samt sprog. 

 

 

 
Figur 1 Illustration af samspillet mellem produktionsgrupperne og 

supportgruppen 

  

 

Udvikling af de to MOOCs blev rammesat via to fællesmøder 

pr. MOOC2 med deltagelse fra den relevante udviklergruppe 

samt supportgruppen. Disse møder handlede om introduktion 

til MOOCs, introduktion til den valgte platform (Canvas), 

didaktiske overvejelser (14), præsentation af opgaver, som 

MOOC-underviserne skulle løse (15), oplæg om 

videoproduktion, copyright med mere. 

Demensgruppen arbejdede primært kollaborativt3 med en 

række fælles møder i udviklingsprocessen. I disse fælles møder 

deltog supportgruppen med jævne mellemrum, og den 

                                                                    
2 At det ikke var ét samlet forløb skyldtes tidsforskydningen i de to 

gruppers start. 

3 Se fx Harasim LM. Learning theory and online technology (4), 

s. 72 for distinktionen mellem kollaboration og kooperation. 

didaktiske struktur udviklede sig gradvist. Gruppen fik desuden 

betydelig teknisk support til opsætning af oplæg i PowerPoint, 

videoproduktion og hjælp til at indlejre materialet på Canvas. 

Endelig fik medlemmerne i gruppen sproglig support til 

formulering af tekster og PowerPoints på engelsk samt 

indtaling af videoer på engelsk. 

Didaktisk blev MOOC’en om demens opbygget efter en 

matrixstruktur, hvor de forskellige faser i et demensforløb blev 

behandlet ud fra forskellige temaer (spor). Hver enkelt fase 

kom til at udgøre et modul. Designet så således ud: 
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Figur 2: Oversigt over demens-MOOC 

Denne struktur blev udarbejdet i samarbejde mellem 

demensgruppen og supportgruppen. 

 

Hvert modul varede én uge, og modulerne blev frigivet uge for 

uge i gennemførelsesperioden. Til hvert modul blev der 

udarbejdet videolektioner (og for det ene spors vedkommende 

tilhørende transskriptioner som pdf-dokumenter), opgaver med 

tilhørende diskussioner, interview med en pårørende til en 

dement samt test. Strukturen betød, at der blev udviklet 

betydeligt flere videoer i MOOC’en om demens end i MOOC’en 

Udvikling af MOOCs 

Demens-gruppen 

Indhold 

Struktur 

CSR-gruppen 

Indhold 

Struktur 

Support 

It-didaktik 

It –teknik 

Sprog 



 VIA University College  
 
 

 

13 

om CSR. Til hvert spor blev der valgt et billede, som visuelt 

markerede sporet igennem MOOC’en. 

 

CSR-gruppen arbejdede hovedsageligt kooperativt. 

Underviserne fordelte de enkelte moduler imellem sig og 

producerede materialer hver for sig. Samtidig havde denne 

gruppe generelt stærkere it-tekniske kompetencer, hvorfor 

behovet for støtte til produktion af videoer ikke var så stort. 

CSR-gruppen udviklede selv tekster, PowerPoints og videoer. 

Dialogen med supportgruppen var begrænset fællesmøderne 

og individuel dialog med de enkelte udviklere. Desuden bidrog 

supportgruppen med sproglig støtte (gennemskrivning af 

manus og tekster samt indtaling af nogle videoer). Endelig 

lagde supportgruppen det meste materiale op på Canvas. 

 

Didaktisk blev CSR-MOOC’en bygget op efter et mere lineært 

princip. De 6 moduler varede hver især én uge og indeholdt 

introduktion, videolektioner, øvelser, diskussioner og quizzer.  
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Figur 3: Oversigt over CSR-MOOC 

 

Deltagere, der ønskede certifikat, skulle afslutte MOOC’en med 

et essay, der skulle gennem et peer review. Processen med 

peer review blev dog annulleret på grund af tekniske 

vanskeligheder. 

 

Nedenstående Figur 4 indeholder data om de to MOOCs ud fra 

kriterierne hos Bates (2). De fremgår tydeligt, at begge MOOCs 

er såkaldte xMOOCs. MOOC’en om demens har flere 

videoforelæsninger og mere støttemateriale, mens MOOC’en 

om CSR rummer en afsluttende opgave med peer review. 

 
  

CSR 
 

 
Demens 

Antal video-
forelæsninger 

16 36 

Test (selvrettende, 
multiple choice) 

En pr. modul En pr. modul 

Peer review 
 

Ja Nej 

Støttemateriale   
- Slides fra 
forelæsninger.  

Ja. Ikke alle 
forelæsninger 

Nej 

- Transskriberede 
pdf af 
forelæsninger 

Nej Ja. Ikke alle 
forelæsninger 

- Links og 
henvisning til 
supplerende 
materiale 

Ja Ja 

Indlagt supplerende 
materiale 

Nej Ja, film og 
skønlitteratur 

Diskussions- og 
hjælpefora 
 

6 diskussionsfora 
1 hjælpeforum 

6 diskussionsfora 
1 hjælpeforum 

Moderation af 
diskussioner 

Begrænset. En 
gang pr. modul 

Begrænset. En 
gang pr. modul 

Certifikater Ja Ja 

Figur 4: Oversigt over indhold i de to MOOCs 
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De to MOOCs blev gennemført i november-december 2015. 

MOOC’en om demens forløb over 5 moduler/uger, MOOC’en 

om CSR forløb over 6 moduler/uger.  

Der var i alt 534 tilmeldte til CSR-MOOC’en og 617 tilmeldte til 

demens-MOOC’en. Som ved alle MOOCs, er der mange, som 

tilmelder sig, men ikke deltager, hvorfor nedenstående analyser 

befatter sig med deltagere snarere end tilmeldte.  

 

Vi har via learning analytics fra de to MOOCs set på træk ved 

deltagelsen. Deltagelse er målt på to parametre: 

1. Antal sider, den enkelte deltager har set. Sider er defineret 

som indholdssider (primært videolektioner). 

2. Antal bidrag fra deltageren. Bidrag måles som deltagelse i 

diskussioner, quizzer og opgaver.  

 

Herefter er deltagerne analytisk grupperet i følgende 

kategorier4: 

 
Learners: Alle, som ikke bare har tilmeldt sig, men som 

også har været aktive på MOOC’en. 

Samplers:  Lærende, som udforsker lidt af kursus-
materialet. 

Disengagers:  Lærende, som ser indhold og eventueltbidrager 
og/eller tager test i perioder af forløbet for siden 
at begrænse indsatsen. 

Completers:  Lærende, som ser indhold, bidrager og/eller tager 
test i høj grad. 

Auditors:  Lærende som ser og læser indhold, men som 
sjældent bidrager eller tager test. Kan findes 
både blandt disengagers og completers. 

Certificates:  Lærende, der har søgt certifikat. Delmængde af 
completers. 

 

Grafisk kan anvendelsen af modellen ift. de to MOOCs 

illustreres på denne måde: 

                                                                    
4 Se bilag 2 for uddybning af analysen 

 
Figur 5 Fordeling af 263 Learners på MOOC om CSR.  

 

 
Figur 6 Fordeling af 393 Learners på MOOC’en om demens. 

 

 

Fordeling af CSR Learners 

Samplers Disengagers

Completers uden Certificate Completers med Certificates

Fordeling af Demens Learners 

Samplers Disengagers

Completers uden Certificate Completers med Certificates

Gennemførelse 
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Nedenstående Figur 7 viser en analyse af deltagelsen i de to 

MOOCs.  

 

 

 

Hvis man sammenholder de to MOOCs, er det tydeligt, at de 

adskiller sig på flere parametre. CSR har en meget større 

mængde samplers og completers. Demens har færre samplers, 

men flere disengagers – og den har markant flere auditors.  

 

Man kan tolke det sådan, at deltagerne i CSR kort afprøver 

indholdet i MOOC’en, hvorefter de bestemmer sig for 

deltagelse eller ej. Når de deltager, er de i højere grad 

bidragende, og en større andel færdiggør og beder om 

certifikat. De er mere villige til at bidrage i diskussionsfora for 

at forstå og anvende teorierne om CSR på egen praksis, og de 

ser deltagelse i MOOC’en som en mulighed for at få certifikat 

på noget, som de kan anvende i erhvervsmæssigt øjemed. 

 

Deltagerne i Demens prøver sig frem med indholdet i MOOC’en 

og deltager mere passivt – de lurker. Det betyder ikke 

nødvendigvis, at de ikke får noget ud af MOOC’en, men de er 

mindre tilbøjelige til at dele erfaringer i diskussionsfora eller 

gennemføre quizzer. Måske søger de i højere grad viden om 

emnet, der kan hjælpe dem med at håndtere situationen som 

pårørende eller plejer for en dement. 

INDHOLDSMÆSSIG FEEDBACK TIL 
DELTAGERNE 
Der var ikke planlagt direkte kontakt mellem undervisere og 

deltagere, men underviserne var organiseret i ”vagthold”, så der 

på alle moduler var én ansvarlig og én, som var backup. 

Underviserne samlede op på deltagernes input i de relevante 

diskussionsfora én gang pr. modul (uge). Opgaven for 

underviserne bestod således alene i at følge deltagernes 

bidrag, samle op og eventuelt korrigere for misforståelser, der 

viste sig i diskussionerne. Især i CSR-MOOC’en viste det sig 

nødvendigt, grundet kulturelle forskelle, at komme med 

yderligere input om den danske forståelse af CSR. 

Teknisk support til deltagerne 

Teknisk support i gennemførelsen blev organiseret i tre lag: 

 Henvisning til online vejledninger på Canvas. 

 Henvisning til online support hos Canvas 

 Supportforum i MOOC’en, som blev overvåget af VIA 

Undervejs var der nogle tekniske problemer, som blev 

rapporteret i det oprettede supportforum, og disse blev 

løbende taget hånd om af gruppen af pædagogisk og teknisk 

support. Det er svært at sige, om de problemer, nogle deltagere 

oplevede, skyldtes deres udstyr eller forbindelse, men da flere 

af problemerne ikke oplevedes af alle deltagere, formoder vi, at 

disse, hvis ikke de kunne afhjælpes af VIA, skyldtes lokale 

forhold. Der var dog generelt vanskeligheder med 

gennemførelse af peer review, hvorfor dette i sidste ende 

grundet tidspres blev annulleret. 

AFRUNDING 
De to MOOCs blev afsluttet med en generel hilsen til 

deltagerne efter hvert modul. Alle deltagere, der gennemførte 

en MOOC fik en standardlykønskning. Alle deltagere, der 

gennemførte og ønskede certifikat, fik efterfølgende tilsendt 

dette. 

  

  
CSR 
 

 
Demens 

 Antal % af 
learners 

Antal % af 
learners 

Tilmeldte 534  617  
Learners 263 100 393 100 
Samplers 128 48 134 34 
Disengagers 70 27 202 51 
Completers 65 25 57 15 
Auditors 26  102  
Certificates 40  49  

Figur 7: Deltagerfordeling på de to MOOCs 
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For de to MOOCs forskellige data tilgængelige, som kan sige 

noget om  
 Deltagernes sammensætning 

o Aldersmæssigt  

o Uddannelsesmæssigt 

o Motivationsmæssigt 

 Deltagernes tidsforbrug og præferencer 

 Deltagernes evaluering af kursernes aktiviteter og 

materialer. 

Der er grænser for, hvor høj reliabilitet, der kan opnås, da ingen 

af disse Canvas-initierede spørgeskemaer er obligatoriske, og 

derfor er antal besvarelser i nogle tilfælde meget lavt. Således 

hviler statistikken for CSR på 51 besvarelser, mens den for 

demens hviler på 40. Det vil sige, at i forhold til den samlede 

antal lærende som opgjort i Figur 7, er der en 

besvarelsesprocent på hhv. 19 og 10 %. Set i forhold til antal, 

som har gennemført, er det dog en langt højere procentdel 

 

Billedet af deltagernes alder er forskelligt for de to MOOCs, 

hvilket er forventeligt ud fra emnerne: En MOOC om demens 

appellerer - ikke overraskende - i højere grad til en mere moden 

del af befolkningen, hvilket også ses ud af tallene i Figur 8: 

 

 
Figur 8: Deltagernes aldersfordeling. Se Bilag 4 for forstørret 

version 

 

I forhold til uddannelsesniveau ses det, at de tilmeldte så godt 

som alle er folk med en uddannelse, hvilket er helt i tråd med 

erfaringerne fra andre MOOCs. Det ses i Figur 9, at langt de 

hyppigst angivne deltageruddannelsesniveauer for begge 

MOOCs er Master og 4-year college: 

 

 
Figur 9: Deltagernes uddannelsesniveau. Se Bilag 4 for forstørret 

version 

 

Deltagernes motivation for at tilmelde sig kurserne varierer, 

hvilket igen er naturligt, da CSR-MOOC’en havde professionelle 

som primær målgruppe, mens demens-MOOC’en rettede sig 

mod pårørende til demente og dermed befolkningen i 

almindelighed. Ud af tallene ses, at små 60 % af deltagerne i 

demens-MOOC’en tilmeldte sig af interesse for at lære nyt i 

almindelighed, mens dette kun gjaldt for cirka 30 % af CSR-

deltagerne. Hos denne gruppe var der imidlertid knap 30 %, 

som var motiverede af muligheden for at tilegne sig 

færdigheder i forhold til (en ny) karriere, mens dette kun gjaldt 

for godt 5 % af demens-deltagerne. 

 

For begge MOOCs var det forventede (og planlagte) 

deltagertidsforbrug 4-6 timer, men det viser sig, at de fleste af 

de besvarende deltagere har brugt 2-4 timer, med næstflest i 

kategorien 4-6 timer. Det hyppigste svar i forhold til, hvor 

længe et kursus ideelt set bør vare, er 4-6 uger (henholdsvis 37 

og 53 % af deltagerne angiver dette).  

 

Det fremgår af tallene for generel vurdering af kurserne, at de 

begge er blevet vurderet overordentligt positivt. Deltagerne er 

Deltagerprofiler og -
evaluering 
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blevet bedt om at give kurserne stjerner, og de fordeler sig 

således: 

 

 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 

CSR 16 % 49 % 35 % 

Demens 15 % 43 % 43 % 

Figur 10: Generel vurdering af kurserne 

 (Afrunding medfører, at summen for demens-MOOCen ikke er 

100%) 

 

Tilfredsheden med materialer og aktiviteter ligger ligeledes 

højt: mellem 80 og 95 % er enige eller overvejende enige i, at 

materialer og aktiviteter har fremmet deres læringsudbytte, og 

kun ganske få er uenige (3-4 %). 

  

I fritekstkommentarer til CSR-MOOC’en angiver deltagerne 

som hovedudbytte, at de er blevet mere opmærksomme på 

CSR, har fået bedre forståelse og tilegnet sig en engelsk 

terminologi om feltet samt har brugt kurset til at finde ud af, 

om feltet var noget for dem som studieområde. 

 

Fritekstkommentarerne til demens-MOOC’en viser, at 

deltagerne her har oplevet at få viden om et emne, som berører 

dem personligt, viden, som de gerne vil dele med andre 

professionelle, viden om, hvad fremtiden måske bringer for en 

ægtefælle, eller at de har fået sikkerhed for, at de gør det 

rigtige i deres pleje af en pårørende. 
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Konklusionen fra evalueringsgruppen er, at det i dette 

pilotprojekt lykkedes at få produceret to MOOCs, som: 

  
 havde et rimeligt antal tilmeldte, markedsføringsindsats 

og erfaring taget i betragtning 

 muliggjorde en udbredelse og måske deraf følgende 

’awareness’ hen over kloden, måske i en grad, som 

VIA nok ikke har haft i mange andre sammenhænge 

(se Bilag 3 for den geografiske fordeling hen over 105 

lande) 

 blev vel modtaget og evalueret af deltagerne 

 havde en forholdsvis høj gennemførelsesgrad 

sammenlignet med lignende tiltag 

Derudover har vi på baggrund af erfaringerne fra projektet 

kunnet opstille et antal anbefalinger i forhold til opstarts- og 

udviklingsprocesser samt øvrige forhold, som skal tages i 

betragtning, hvis man ønsker at udbyde MOOCs i fremtiden. 

 

Disse anbefalinger er i kort form blevet overdraget til lederen 

af den nationale MOOC-projektgruppe, som er blevet nedsat 

mhp. udvikling af en MOOC på tværs af UC’er i 2016, ligesom 

det er sikret, at VIAs erfaringer og anbefalinger føres over i 

dette nye projekt gennem personsammenfald blandt 

deltagerne på (projekt-)ledelsesniveau. 

Konklusion 
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Dele af nedenstående forefindes også i hovedrapporten, men 

der er nedenfor uddybelser af dele af forløbet. 

 

VIAs MOOC-projekt blev igangsat gennem en strategisk pulje-

bevilling fra rektoratet i begyndelsen af 2014. Der bevilgedes i 

alt 900.000 kr., som på forhånd var fordelt på de dengang 

eksisterende højskoler med 150.000 kr. til hver af PSH, DAMB, 

TMH og PSH og 300.000 kr. til CELM. Henover foråret pågik 

diverse møder i den nedsatte styregruppe, som udarbejdede 

forslag til tema for MOOC’en. Det besluttedes efter denne 

proces (1.4.2014), at temaet skulle være CSR – Corporate 

Social Responsibility. PSH trak sig fra projektet, da relevante 

medarbejdere ikke kunne frigøres, og midlerne fordeltes efter 

behov til de andre højskoler. Afledt heraf blev der mulighed for 

at lade nogle af midlerne overgå til SFH, som dermed var villig 

til at afvikle den anden MOOC, som havde været drøftet i 

styregruppen, nemlig en MOOC om demens rettet mod 

pårørende til demente. Ud over det beskedne timetal (200 

timer), som var frigjort fra budgettet, måtte SFH finde 

resterende midler og dermed bidrage væsentligt med egne 

midler. Beslutning om demens-MOOC’en blev truffet august 

2015. 

ETABLERINGSFASEN 

Organisering 

Efter disse beslutninger pågik der rekruttering af medarbejdere 

til samt etablering af de relevante arbejdsgrupper: 
 It-pædagogisk/didaktisk support (beskrivelse af 

”koncept” og indføring af medarbejdere i MOOCs 
samt underviseropgaver i tilknytning hertil, sparring i 
forhold til udvikling af moduler og opsætning af 
platform) 

 Teknisk support (udvælgelse af platform, opsætning 
af platform) 

 Undervisergruppe (udarbejdelse af indhold og 
afvikling af MOOC’en) 

 Marketing/sociale medier 
 Evalueringsgruppe 
 Projektledelse (EVU) 

For hver gruppe udpegedes en tovholder. Herudover var der en 

sprogrevisionsfunktion v/projektleder. 

Udover højskolerne har også fællesfunktionerne bidraget med 

deres relevante ekspertise: 
 VIA Kommunikation: markedsføring, hjemmesider og 

så videre 

 Juridisk Enhed: kontrakt med platformsudbyder, 
Copyright, aftale om brug af eksternt materiale, 
sparring (Nogle af ydelserne betalt af projektet) 

 VIA IT: konsulent til platformsudvælgelse, assistance 
med mediefiler og optagelser, sparring 

Platform 

Umiddelbart inden sommerferien 2014 besluttedes det, at VIA 

ville indgå samarbejde med Canvas.net, en MOOC-platform 

ejet af LMS-udbyderen Instructure, et amerikansk firma, som 

nu også er etableret i Europa. De væsentligste bevæggrunde 

for valget er: 
 Pædagogiske - (der er en vis fleksibilitet og 

pædagogisk-didaktisk hensigtsmæssighed over 
platformen inden for den givne ramme, både for 
undervisere og (især) for brugere) 

 Branding- og kvalitetsmæssige - (VIA vil ikke være i 
selskab med hvem som helst, men kan heller ikke 
komme i betragtning på de store, prestigefyldte 
platforme) 

 Økonomiske - (til det, som må betragtes som et 
pilotprojekt, skulle VIA ikke forpligte sig økonomisk til 
store udgifter – det var heller ikke indeholdt i 
budgettet – eller til et længere engagement) 

 Praktiske - (det skal være muligt at blive accepteret 
på platformen uden lang godkendelsesprocedure, da 
projektet gerne skulle være afviklet i 2014). 

 

Valget faldt på Canvas af flere grunde: Dels er Canvas en 

rimeligt stor, seriøs udbyder, som hoster MOOCs for adskillige 

universiteter, dels har de en vis godkendelses- og 

kvalitetssikringsprocedure, som medvirker til at sikre en rimelig 

kvalitet af de kurser, der udbydes, og endelig er platformen 

gratis tilgængelig. Den er bygget til MOOCs og således ikke en 

tillempning af noget andet, om end man kan argumentere for, 

at den ikke er voldsomt pædagogisk innovativ. I valget mellem 

denne og Blackbords MOOC-platform Coursesites, som måske 

Bilag 1: MOOC-
beretning – 
Forløbsbeskrivelse 
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havde lidt flere pædagogiske valgmuligheder, besluttedes det 

at anvende Canvas grundet dens brugervenlighed, bl.a. ift. 

navigation. Endelig er Canvas gratis for VIA at benytte.  

Formatet 

I forhold til formatet på de to MOOCs landede de forholdsvis 

hurtigt på et format, som kendes som ”xMOOC”, et format hvor 

der ikke er den helt store diskussion og interaktion mellem 

brugerne eller mellem brugere og undervisere. Dette skete 

grundet den store mængde arbejde, dette ville have kostet i 

såvel udviklings- som afviklingsfasen, afhængig af, hvor mange 

deltagere, der ville melde sig. Dermed flyttede MOOCene sig i 

nogen grad fra de første pædagogisk-didaktiske oplæg og 

adskilte sig ikke i synderlig grad fra øvrige MOOCs på 

platformen og i almindelighed. 

 

Udviklerne besluttede forskellige formater for de to MOOC, 

således at for CSR-MOOCen ville alle moduler stå åbne fra dag 

1, det vil sige at deltagere, som ønskede at køre alt igennem på 

en weekend kunne gøre dette, ligesom man var interesseret i 

ikke at ”tvinge” deltagere til at følge alt; det skulle være muligt 

for deltagere at selektere det, de fandt interessant og relevant 

for deres egen praksis. Men det blev gjort deltagerne klart, at 

der kun ville blive samlet op fra underviserside i den uge, et 

modul var planlagt til. Modulernes overskrifter var:  
 Setting the scene 
 CSR in Operations 
 CSR in Entrepreneurship and Innovation 
 CSR in Organizational behavior and HR 
 CSR in Marketing and customer approach 
 CSR and communication – and some strategy for 

guidelines for CSR 
 

I modsætning til format og forløb for CSR-MOOCen ønskede 

demens-MOOC-udviklerne at frigive ét modul pr uge, hvilket er 

logisk, da den overordnede progression i forløbet følger 

udviklingen af demenssygdomme. Titlerne på modulerne er 

således: 
 The first signs 
 The diagnosis 
 Increasing dependency 

 Total dependency 
 The final goodbye 

 

Der er flere spor, man kan følge på tværs af disse moduler: 
 Medical knowledge 
 The appearances of the diseases in daily life 
 What can you do?  
 Being a relative 

 

Underviserne ønskede her at samle op på de diskussioner, 

opgaver og aktiviteter, der havde været i tilknytning til et 

modul, inden det næste modul åbnede. 

Målgrupperne 

Målgrupperne for de to MOOCs er væsensforskellige: hvor 

CSR-MOOC’en retter sig mod professionelle, retter demens-

MOOC’en sig mod den almene befolkning. Trods dette ligger 

der i begge den forudsætning indbygget for deltagere, at de 

selvsagt skal kunne læse og udtrykke sig på engelsk på 

rimeligt niveau, og ud fra de karakteristika af deltagere, som 

generelt kendes fra andre MOOCs internationalt, er det 

forventeligt, at deltagerne er folk, som i forvejen har mindst en 

BA-uddannelse.  

UDVIKLING 
Det besluttedes, at de to MOOCs skulle løbe over hhv. 5 og 6 

uger. De to grupper af undervisere udarbejdede – i større eller 

mindre grad af fællesskab – deres materialer, og der blev 

sparret med samt udøvet pædagogisk-didaktisk 

”kvalitetskontrol” af den pædagogiske gruppe, ligesom der for 

den ene MOOCs vedkommende var kvalitetskontrol ved 

ekstern forskningsleder.  

 

Udviklingen var yderst tidskrævende, blandt andet fordi det var 

svært for udviklerne at finde sammenhængende tid til og at 

prioritere opgaven, ligesom det af og til var svært for både 

udviklere og pædagogisk-tech-gruppe at mødes. 
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Kompetenceudvikling 

Et mål med projektet har været kompetenceudvikling af 

undervisere. Kompetenceudviklingen var rettet mod: 
 Medarbejderes opkvalificering i forhold til  

o udarbejdelse af e-læringsmaterialer  
o afvikling af online-undervisning 

 Udvikling af genbrugelige materialer 

 

Det er dog klart, at hele organisationen har lært en hel del af 

processen, både med hensyn til teknik (platformsoverblik og -

evaluering), juridiske forhold, og selvsagt i forhold til hvad der 

skal til af støtte med videre for at udvikle en MOOC. Nedenfor 

beskrives kort forløbene for de to grupper. 

CSR-gruppen 

Da projektet startede, forudsås alene denne ene MOOC. Med 

henblik på at påbegynde kompetenceudvikling, arbejdedes der 

i foråret først og fremmest fra CELMs side med udarbejdelse 

af materiale til underviserne, og der afholdtes et par 

introducerende møder i CSR-gruppen, hvor underviserne fik 

introduktionsoplæg og mulighed for at starte en fælles 

beslutning om af fokus, indhold og fordeling af ansvarsområder 

samt øvrig planlægning.  

 

Dette fulgtes op af en workshopdag i august, som indeholdt 

oplæg om valg af platform, præsentation af pædagogisk 

koncept, video–valg, muligheder og retningslinjer, tekniske 

aspekter, videostruktur med videre.  

 

Herefter mødtes gruppen nogle få gange for aftaler om og 

koordinering af indhold. Der blev ikke gjort stor brug af 

konsulentmulighederne undervejs, og ret hurtigt produceredes 

indholdet individuelt af underviserne. Dette har også medført 

en stor grad af variation i materialet, både inden for de enkelte 

underviseres produkter og på tværs af undervisernes 

materialer. 

Demensgruppen 

For demens-MOOC’en var forløbet lidt anderledes. Denne 

gruppe startede senere med et første fællesmøde i oktober 

2014, hvor underviserne blev præsenteret for koncept med 

videre, og herefter valgte de at mødes meget hyppigt, med 

inddragelse af den pædagogiske supportfunktion, med henblik 

på afklaring, afstemning og koordinering af indhold. Denne 

afklaring og fælles koordinering afspejles måske i den 

forholdsvis strukturerede form, som dog også kan tilskrives 

indholdet. Ikke desto mindre oplevedes det, som at de flere 

møder og den deraf følgende tættere koordinering gav større 

sammenhæng og lettede udviklingen. 

Demensgruppen benyttede sig generelt i langt højere grad end 

CSR-MOOCen af de støttemuligheder, som gaves af projektets 

pæd-tech-gruppe, både i forhold til udarbejdelse og tilretning 

af PowerPoints , optagelse af video, optagelse af PowerPoints , 

samt sproglig korrektur.  

Materialerne  

De udarbejdede materialer, som indgår i MOOC’ene består af: 

CSR: 
- video med underviser 
- videointerview med underviser og anden person 
- speakede PowerPoints med illustrationer/billedmateriale 
- speakede PowerPoints med kun tekst 
- diskussionsfora baseret på cases – bidrag i 

diskussionerne er et krav for gennemførelse 
- quizzer – 70 % korrekt besvarelse er et krav for 

gennemførelse 
- afsluttende opgave – et krav for gennemførelse 

Oprindeligt krævedes der peer review af to medstuderendes 

opgave for gennemførelse, men grundet tekniske problemer 

fjernedes dette krav. 

 

Demens: 
- video med ekstern underviser 
- videointerview med pårørende 
- speakede PowerPoints med illustrationer/billedmateriale 
- speakede PowerPoints med kun tekst 
- pdf-transskriptioner af de sværest tilgængelige speakede 

PowerPoints  
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- diskussionsfora, ofte baseret på cases  
- materialer til selvstudie og aktiviteter med dement 

pårørende samt refleksion 
- quizzer – 70 % korrekt besvarelse er et krav for 

gennemførelse 

 

Herudover var der i begge MOOCs anbefalet læsning. 

Sprog 

Disse to MOOCs er VIAs første forsøg på at tilbyde sig åbent 

på et internationalt marked, og af hensyn til VIAs ansigt udadtil 

blev det besluttet, at alt materiale skulle undergå en sproglig 

korrektur. (Der er enkelte dele, som ikke kom igennem denne 

korrektur.) 

 

Dette viste sig at være en nødvendighed i langt de fleste 

tilfælde, ikke blot på grund af fejl, men også ift. målretning til 

en anden målgruppe, en indholdsproducenterne normalt havde 

rettet sig mod. I nogle tilfælde blev det – efter aftale med 

underviserne – besluttet, at en anden indtalte de speakede 

PowerPoints, ligesom et par materialer måtte produceres om. 

Det er klart, at det at lave undervisning i både et nyt format og 

på et andet sprog er en tidskrævende udfordring, som der må 

tages højde for i fremtidige produktioner. 

Copyright © 

Ifølge VIAs aftale5 med Canvas/Instructure, skulle VIA være 

garant for copyright samt overdrage copyright fuldt ud til 

Canvas under kursernes afvikling. Dette medførte mindst tre 

emner, som kræver opmærksomhed og kommentar. 

Underviseres viden om og forståelse af Copyright 

Det har været nødvendigt at indskærpe reglerne for 

undervisernes brug af materialer samt se dette i relation til 

VIAs forpligtelse i forhold til udbyder. Her har Personale og Jura 

bidraget med oplæg og vejledning, men derudover har det også 

                                                                    
5 Memorandum of Understanding (MOU) 

løbende været nødvendigt at holde fokus på dette. Det er 

undervejs set, at disse regler ikke er fuldt ud kendt af 

underviserne, og området er da også komplekst. Det er klart, at 

eventuelle brud på copyright-reglerne potentielt ville have langt 

større synlighed og (økonomisk) konsekvens i en international 

og amerikansk hostet MOOC, end det, der kan ske i en daglig 

undervisning, hvor materialer oven i købet lægges bag logon på 

Studienet. For at sikre, at især billeder var lovlige, blev der 

indkøbt et antal billeder fra en stock-fotoportal. 

 

Det, at der er tale om international/amerikansk lov medførte 

yderligere, at der pågik en forhandling i forhold til MOU, der 

eksempelvis oprindeligt havde lange passager om, hvordan 

materialer og udviklede MOOCs skulle leve op til amerikansk 

handicap-/tilgængelighedslov, noget, som VIA ikke ville have 

mulighed for umiddelbart at leve op til. Derfor begrænsedes 

VIAs ansvarspådragelse i forhold hertil gennem en 

simplificering og begrænsning af MOUs rækkevidde. Hertil 

bidrog også ekstern juridisk ekspertise. 

Copyright og aftaler om brug af materialer fra tredjepart 

I demens-MOOCen benyttedes der materialer, som var enten 

stillet gratis til rådighed af tredjepart, eller hvor rettighederne 

var købt af VIA. Her var det nødvendigt at forhandle på plads 

(især med et amerikansk forlag, hvor VIA købte et antal sider), 

at den aftale, der lavedes mellem VIA og rettighedshaver skulle 

respektere VIAs aftale med Canvas. I flere tilfælde viste det sig 

her vigtigt at have Personale og Jura med som konsulent på 

aftaler og kontrakter. 

Copyright og aftaler om overdragelse til VIA 

For at VIA kunne leve op til MOU skulle underviserne overdrage 

deres rettigheder til produceret materiale til VIA. Dette var en 

helt ny problemstilling i VIA og ikke et ukompliceret område, 

som affødte forhandlinger ikke blot med lokale TR, men med 

Dansk Magisterforening/AC/UBV. 
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Disse forhandlinger blev forestået af Forskningschef David 

Mayntz. De aspekter, der især var fokus på/uenighed om, var 

undervisernes rettigheder til det udviklede materiale og VIAs 

brug heraf. Dette forløb giver anledning til, at der forhandles 

mere generelle aftaler for hele VIA. 

TIDSPLAN 
Projektet har været tidsmæssigt udfordret af mange årsager. 

Fra den første, måske optimistiske plan om at udbyde 

MOOCen allerede i efteråret ’14, varede det ikke længe, før 

afviklingen blev skubbet til foråret ’15. Derefter blev projektet 

grundet sygdom hos indholdsproducent skubbet igen, og 

endelig opstod der en større forsinkelse grundet 

copyrightproblemer. Disse behandles særskilt senere. 

Årsagerne til de tidsmæssige udfordringer kan opsummeres 

som: 
 Aftaler med udbyder og dennes tidsplan ift. optag, 

kvalitetssikring med videre 
 Sygdom i undervisergruppen 
 Copyrightudfordringer og – aftaleindgåelse 

 

Det er stort set umuligt at samle mange undervisere fra 

forskellige hovedafdelinger jævnligt, og med 

udviklingsopgaven indlagt som blot endnu en opgave i 

dagligdagen, får udviklingen af indhold svære vilkår. En 

væsentlig lære af projektet er derfor, at man i en evt. 

nyudvikling af en MOOC sørger for, at organiseringen giver rum 

og plads til samlede, intensive forløb med udvikling og 

produktion af materialer samt sparring hertil. Dette kunne ske i 

for eksempel tre spredte ugeforløb. Når opgaven bliver 

fragmenteret og spredes ud over lang tid, mistes der såvel 

energi som momentum, ligesom det samlede tidsforbrug alt 

andet lige forøges, da men skal ”starte forfra” hver gang og 

vente på hinanden. Dermed mistes muligheden for synergi. 

AFVIKLING 
De to MOOCs afvikledes i november-december 2015, demens-

MOOCen over 5 moduler/uger, CSR-MOOCen over 6 

moduler/uger. Der var ikke planlagt direkte kontakt mellem 

undervisere og deltagere, men underviserne kommunikerede i 

”vagthold” med hinanden to gange pr afvikling og samlede op 

på deltagernes input i diverse diskussionsfora én gang pr 

modul. Opgaven for underviserne under afvikling bestod 

således alene i at følge deltagernes bidrag, samle op og 

eventuelt korrigere for misforståelser, der viste sig i 

diskussionerne. Især i CSR-MOOCen viste det sig nødvendigt, 

grundet kulturelle forskelle, at komme med yderligere input om 

den danske forståelse af specifikke dele af indholdet. 

 

Undervejs var der nogle tekniske problemer, som blev 

rapporteret i det tekniske forum, der var blevet oprettet, og 

disse blev løbende taget hånd om af tech-pæd-gruppen. Det er 

svært at sige, om de problemer, nogle deltagere oplevede, 

skyldtes deres udstyr eller forbindelse, men da flere af 

problemerne ikke oplevedes af alle deltagere, formoder vi, at 

disse, hvis ikke de kunne afhjælpes af VIA, skyldtes lokale 

forhold. 

Markedsføring  

MOOCene var åbne for tilmelding fra den 28. september og 

frem til primo december, det vil sige efter modulernes 

afslutning. VIA Kommunikation var behjælpelige med at lave et 

kampagnesite med to undersider – en for hver MOOC, som der 

kunne henvises til, ligesom de formidlede reklamer på 

Facebook ad to omgange. Kurserne blev yderligere omtalt på 

VIAs LinkedIn- og Twitter-profiler, ligesom der blev oprettet en 

intern nyhed og en nyhed på www.via.dk.  

 

Kurserne blev markedsført gennem synlighed på Canvas’ 

portal, men ikke med særligt fokus eller særligt highlight. Af og 

til udsender Canvas nyhedsbrev til eksisterende brugere med 

information om, hvilke kurser der snart starter, hvor kurserne 

antagelig blev medtaget. 

 

På CSR-MOOCen havde 536 meldt sig, mens Demens-

MOOCen havde 619 tilmeldte. Se dog afsnittet 

Gennemførelse. 



VIA University College VIA Læring & IT 
 

VIA MOOCS  

26 

 

I nedenstående ser vi deltagernes bevægelse gennem de to 

MOOC. Her anvendes systematikken fra Kilitec et al. og fra 

Future Learn (16) 

 

Future Learn skelner mellem ”joiners” (Tilmeldte = de, som 

tilmelder sig kurset) og ”learners” (Lærende = de, som rent 

faktisk deltager i kurset). Det er de lærende, der interesserer 

os. 

Lærende nedbryder vi i forskellige kategorier med inspiration 

fra Kilitec et al. 

 

Learners: Alle, som ikke bare har tilmeldt sig, men også 

været aktive på MOOC’en 

Samplers:  Lærende, som udforsker lidt af kursusmaterialet. 

Disengagers: Lærende, som ser indhold og evt. bidrager 

og/eller tager test i perioder af forløbet for siden 

at begrænse indsatsen. 

Completers:  Lærende, som ser indhold, bidrager og/eller 

tager test i høj grad 

Auditors: Lærende som ser og læser indhold, men som 

sjældent bidrager eller tager test. Kan findes 

både blandt disengagers og completers. 

Certificates:  Lærende, der har søgt certifikat. Delmængde af 

completers 

 

Grafisk kan modellen illustreres på denne måde: 

 

 
Certificates er en delmængde af completers, men auditors 

findes både hos disengagers og completers. 

 

Certificates er en delmængde af completers, men auditors 

findes både hos disengagers og completers. 

 

 
Antal sete sider Antal bidrag 

CSR Demens CSR Demens 

Lærende ≤1 ≤1 - - 

Samplers ≤ 5 ≤ 5 ≤1 ≤2 

Auditors > 5 > 5 ≤1 ≤1 

Disengagers 5-34 5-64 - - 

Completers ≥ 35 ≥ 65 ≥6 ≥4 

Certificates De, der har søgt certifikat 

 

Fordeling af Learners 

Samplers Disengagers

Completers uden Certificate Completers med certificate

Bilag 2: Analyse af 
deltagelse i MOOC 
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Nedenstående kort og tabel viser den geografiske fordeling af klik på VIAs Vimeo-kanal, hvorfra alle videoer afvikledes. Første 

kolonne angiver antal ”loads”, det vil sige hvor mange gange en side indeholdlende en video blev vist, anden kolonne angiver, antal 

gange en video blev startet på en side, mens 3. Kolonne angiver land. 

 

 
Figur 11: Geografisk oversigt. Jo mørkere farve, desto flere deltagere 

 

6095 3261 United States 

4098 1126 Denmark 

1989 890 United Kingdom 

1214 491 Canada 

764 404 Australia 

816 320 Spain 

785 196 India 

493 126 Portugal 

439 177 New Zealand 

361 180 Netherlands 

341 147 Greece 

277 136 Singapore 

222 117 Germany 

199 109 Austria 

199 107 Ireland 

184 95 France 

207 57 Italy 

213 41 Zambia 

159 74 Myanmar [Burma] 

133 90 Turkey 

163 56 Brazil 

167 49 Hong Kong SAR 

China 

140 68 Argentina 

169 29 Hungary 

148 45 Malawi 

122 67 Iceland 

110 58 Bangladesh 

120 46 Cameroon 

150 13 Egypt 

128 34 Yemen 

154 3 Taiwan 

82 65 Switzerland 

Bilag 3 Geografisk 
oversigt over 
VIAMOOC deltagere 
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121 25 Indonesia 

76 63 Saudi Arabia 

119 19 Japan 

76 57 Gambia 

106 21 Nigeria 

78 33 Pakistan 

80 28 Mozambique 

78 28 Mexico 

74 27 Ghana 

83 12 Colombia 

62 24 Czech Republic 

56 27 Finland 

51 24 South Africa 

58 10 Poland 

51 15 Belgium 

45 18 Philippines 

47 11 Cambodia 

37 18 Malaysia 

41 13 China 

27 20 Macedonia 

28 15 Sweden 

39 1 Zimbabwe 

26 11 United Arab 
Emirates 

20 16 Venezuela 

24 11 Uganda 

19 15 Tanzania 

25 9 Uruguay 

28 5 Ukraine 

19 12 Kenya 

19 9 Peru 

26 1 Romania 

23 2 Nepal 

20 4 Russia 

15 5 Israel 

13 7 Lithuania 

11 7 Jamaica 

12 6 Lesotho 

13 2 Namibia 

11 4 Serbia 

8 6 Botswana 

9 5 Sierra Leone 

10 3 Iraq 

11 2 Aruba 

8 5 Ethiopia 

7 6 Liberia 

6 4 Bulgaria 

7 3 Sudan 

6 4 Bermuda 

6 3 Morocco 

5 4 Vietnam 

8 1 Suriname 

6 2 Georgia 

5 2 Thailand 

4 3 Trinidad and 
Tobago 

4 2 Mauritius 

4 2 Slovakia 

2 2 Barbados 

2 2 Chile 

4 0 Somalia 

3 1 Honduras 

2 1 Djibouti 

2 0 Latvia 

1 1 Malta 

1 1 Rwanda 

1 1 Algeria 

1 0 Azerbaijan 

1 0 Libya 

1 0 Papua New Guinea 

1 0 Mongolia 

1 0 Cyprus 

1 0 Paraguay 

1 0 Belarus 

 

Figur 12: Opgørelse over visninger på VIAs 

Vimeo-kanal pr. land
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Figur 8 gengivet: Deltagernes aldersfordeling 

 

 

Bilag 4: Forstørret 
gengivelse af Figur 8 
og Figur 9 



VIA University College VIA Læring & IT 
 

VIA MOOCS  

30 

 
Figur 9 gengivet: Deltagernes uddannelsesniveau med Master og 4-year college som de langt hyppigste i begge tilfælde 
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Nedenstående opsummerer de fokusgruppeinterviews, der er 

foretaget i forbindelse med evalueringen af MOOC-projektet. 

Det drejer sig om: 
 Interviews med med udviklergrupperne: 

o Demens-MOOCen: Understanding 
Dementia: A Course for Relatives 

o CSR-MOOCen: Corporate Social 
Responsibility: New Market Conditions, 
herunder et enkelt opfølgende interview 
grundet manglende mulighed for deltagelse  

 Supportgruppen  

 Ledelsesgruppen 

De fem interviews blev foretaget den 28. januar, den 8. og 26. 

februar og den 7. og 8. marts 2016. De er af en varighed på 1-1 

½ time. Interviewene er struktureret efter en på forhånd 

formuleret interviewguide, der centrerer sig omkring fire 

emner:  

 

Tema 1: Udvikling og afvikling  

Tema 2: Rammer og organisering  

Tema 3: Kompetencer og kompetenceudvikling 

Tema 4: Funktionalitet 

 

1. UDVIKLING OG AFVIKLING 
Der er blandt udviklerne generel tilfredshed med udviklingen 

og afviklingen af de to MOOCs, særligt med det interne 

samarbejde i udviklergrupperne, som har fungeret godt og 

effektiv, når man har siddet sammen.  

 

Dog er der blandt flere udviklere (sekunderet af support- og 

ledelsesgruppen) et udtalt ønske om mere sammen-hængende 

tid, som eksempelvis fælles arbejdsdage (en slags production 

camps) til at skabe og understøtte en fælles udvikling. Det er 

alles oplevelse, at processen har været alt for langtrukken, og 

at unødig tid, ressourcer, kræfter derfor er blevet brugt.  

Anbefalingerne til de fælles arbejdsdage er, at de skal bruges til 

at skabe et fælles udgangspunkt og opbygge en 

grundlæggende forståelse af projektet og af MOOCs som et 

nyt undervisningsformat. Dette kunne eksempelvis ske 

gennem fælles deltagelse i en eksisterende MOOC for at få 

indblik i deltagelsen fra et brugersynspunkt og mulighed for i 

fællesskab at kunne diskutere forskellige aspekter af en 

MOOC: tilmelding, didaktisk tilrettelæggelse, formidling via 

tekst og video, opbygning af cases og opgaver, deltagelse i 

diskussionsfora, tests, peer review med videre. 

I perioden mellem disse fælles arbejdsdage skal udviklerne 

have mulighed for at fordybe sig og producere materiale til 

MOOCen. Dette skal efterfølges af endnu et sæt fælles 

arbejdsdage, hvor man udveksler viden og erfaringer, og 

diskuterer udformningen af platformen og evt. forskellige 

didaktiske, tekniske eller indholdsmæssige emner og 

problemstillinger. Herefter kan aftaler om gennemførelse af 

MOOCen lægges endeligt fast. 

Inden de fælles arbejdsdage skal praktiske deltaljer som 

skabeloner, licenser til programmer, adgang til fotos, 

spørgsmål om copyright med mere være afklaret. 

Supportgruppen pointerede, at en vellykket proces var 

afhængig af et tæt parløb mellem supportgruppe og 

udviklingsgruppe. Hermed gives mulighed for at sikre og 

fremme dialogen og undgå eventuel miskommunikation samt 

mulighed for løbende at kunne justere, tilrette, forklare, 

understøtte. Dette var ikke kendetegnende for begge 

udviklingsgruppers processer.  

2. RAMMER OG ORGANISERING 
Der var blandt de interviewede udviklergrupper en oplevelse af, 

at der manglede klare retningslinjer, et klart og tydeligt set-up 

og tydelige rammer for konceptet/ udviklingsprocessen6 - 

eksempelvis med henblik på produktionsplan, udviklingstrin, 

mødetidspunkter, review-grupper, kommunikationskanaler, 

ansvars- og opgavefordeling samt en fælles skabelon for 

                                                                    
6 Det blev fremhævet af en udvikler, at der manglede 

styring/kvalificeret ledelse af projektet. 

Bilag 5: Kondensat af 
fokusgruppe-
interviews 
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indholdsproduktionen. En afklaring af dette på forhånd kan 

også ifølge ledelsesgruppen være med til at imødegå evt. 

efterfølgende drøftelser af kvalitetskriterier.  

 

Det var anbefalingen fra flere af grupperne, at der ansættes en 

producer, som i samarbejde med projektlederen (eller med 

dobbeltrolle som projektleder som anbefalet af den ene 

udviklergruppe) kan formidle, eksemplificere og understøtte 

udviklingsprocessen. Produceren ville skulle have til opgave at 

sikre ensartethed i produktionen og vejlede udviklerne i 

produktionen af indholdet til MOOCen samt hjælpe med 

optagelser og med at etablere et dedikeret studie, hvor 

videooptagelser kan foregå.  

 

Det var også ledelsesgruppens erkendelse, at rammere for 

projektet ikke lå klar på forhånd, men blev udviklet hen ad 

vejen, idet behovene opstod løbende. 

 

I forlængelse heraf blev det påpeget af enkelte udviklere, at der 

var et behov for at den nærmeste leder blev taget i ed og 

involveredes mere i processen samt understøttede ikke blot 

projektet som helhed, men også den enkelte udvikler i form af 

’friholdelse’ fra andre opgaver og deltagelse i længere 

udviklingsforløb. Det kunne ifølge ledelsesgruppen ske, ved at 

det øverste MOOC-ledelsesniveau blokerede et samlet antal 

dage i medarbejdernes kalender og satte friholdelse af denne 

periode som præmis for deltagelsen i projektet.  

 

Endvidere blev det af udviklerne pointeret, at de involverede 

ledelseslag kunne blive bedre til at samarbejde og aftale 

indbyrdes, både i prioritering og i realistisk estimering af 

anvendt arbejdstid, herunder tildelingen af sammenhængende 

arbejdstid.  

 

Anbefalingen fra ledelsesgruppens side var, at projektets 

finansiering samles i én pulje, fremfor at blive fordelt på tværs 

af fem faglige højskoler. 

3. KOMPETENCER OG 
KOMPETENCEUDVIKLING 

Flere udviklere udtrykte en forventning om at kunne 

koncentrere sig om (udviklingen af) det faglige indhold og 

modtage mere end ”hjælp til selvhjælp” i form af mulig teknisk 

support. Nogle oplevede ikke at have de kompetencer, der 

skulle til for at indfri de sproglige og tekniske krav, som var 

forbundet med MOOC’en. Supportgruppen havde anvendt 

megen tid på teknisk og sproglig support. 

 

I ledelses- og supportgrupperne var der i forlængelse heraf en 

diskussion om selve rekrutteringsgrundlaget eller rettere sagt 

deltagerforudsætninger, som netop kunne baseres på 

udviklernes tidligere erfaringer med at lave en MOOC eller 

mere generelle kendskab til it-støttet undervisning. Ifølge 

ledelsesgruppen er dette et valg der skal træffes: om 

udviklerne skal have kompetencerne selv, eller om de skal 

understøttes af et betydeligt supportnetværk/teknisk backup, 

hvis de ikke har dem, blandt andet med henblik på 

kompetenceudvikling. 

 

Eksempelvis kom udviklernes manglende kendskab til 

copyright-reglerne, særligt for anvendelsen af billeder, bag på 

ledelsesgruppen. Derudover havde man klart undervurderet 

behovet for it-teknisk support blandt udviklerne.  

 

4. FUNKTIONALITETEN I PLATFORMEN 
CANVAS 

Det er oplevelsen blandt de få udviklere, som selv lagde 

materiale ind på platformen, at funktionaliteten i Canvas var 

god. Det var også kendetegnende i forhold til gennemførelsen 

af MOOC’en – det var eksempelvis nemt at svare på 

kommentartråde og give generel feedback til deltagerne. Dog 

var det nødvendigt med teknisk feedback til deltagere, der ikke 

kunne finde rundt i Canvas, eller som havde problemer med at 

tilgå videoer, filer eller værktøjer til peer review .  
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I forhold til selv at kunne lægge materialer ind og rette dem til, 

trække brugeranalyser ud, kommentere i diskussionsfora var 

det dog ifølge supportgruppen og udviklerne afgørende, at 

udviklerne nåede et rimeligt avanceret brugerniveau, hvilket 

ikke alle gjorde. Supportgruppen kunne her have understøttet 

en fælles læringsproces, eksempelvis et længevarende 

kursusforløb, frem for at den enkelte udvikler selv skulle 

forsøge sig frem (dog med god og hyppig support) eller ’tygge 

sig’ igennem tunge/lange platformsvejledninger. Begge dele 

oplevedes af udviklerne som værende en noget langsommelig 

proces ift. at få kompetencerne op på et niveau, hvor den 

enkelte udvikler kunne bruge, anvende platformen effektivt 

eller selvstændigt nok.  

 

Det ville samtidig ifølge supportgruppen være en fordel at 

udviklerne selv lagde materiale ud på platformen, da det vil 

give dem ikke blot ejerskab, men også mulighed for at erhverve 

sig nye kompetencer. 

  



VIA University College VIA Læring & IT 
 

VIA MOOCS  

34 

 


