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Rekonfiguration af underviseren 
- Når anerkendelse går gennem teknologi i Massive Open Online Courses 

 
 
 

Indledning 
De gratis og universitetsinitierede Massive Open Online Courses (MOOCs) har siden 

2011 været et diskursivt fikspunkt i det globale uddannelsespolitiske landskab (Selwyn 

& Bulfin 2014). Det har betydet, at der er kommet skærpet fokus på de muligheder, 

teknologien forestilles at rumme i forhold til universitetsundervisning (EU 

Kommissionen 2013; Boyatt et al. 2014; Krause & Lowe 2014). Med et stadigt stigende 

antal MOOCs-udbydere bliver der også gjort eksplicitte pædagogiske overvejelser om, 

hvilken rolle underviseren har (Bayne & Ross 2014: 57). På platformen FutureLearn 

italesættes underviseren som educator, host og mentor (Ibid: 55). I såkaldte cMOOCs 

er underviseren på lige fod med studerende som en ”fellow node” (Anderson & Dron 

2011), og den største platform, Coursera, markedsfører underviseren som ”world-class 

professor” (Coursera 2013). På trods af disse pædagogiske idealer er der på tværs af 

platformene et frafaldsproblem – 90-95% gennemfører ikke det kursus, de indskriver 

sig på (Perna et al. 2013; Ho et al. 2014).  

Selv om platformene har idealer om underviseren, medfører det ikke nødvendigvis, at 

studerende og afviklere forstår og tilskriver underviseren de samme idealer i praksis 

(Selwyn 2013: vii). Hvis underviseren ikke bliver til det, som platformene ønsker – hvad 

bliver underviseren så til? 

Jeg vil med projektet her forstå underviseren i MOOCs som forbundet med 

anerkendelse (Honneth 2006) i virtuelle omgivelser. Anerkendelse er en 

mellemmenneskelig vekselvirkning, hvor den studerende gennem spejling i 

underviseren bekræftes i at lære nyt (Honneth 2006: 40), og derigennem får stimuleret 

et begær efter yderligere anerkendelse (Kojeve 1969: 7). Denne forståelse muliggør at 

undersøge underviseren ikke kun som en legemliggjort person, men også som en 

’spejlingseffekt’ materialiseret i teknologi (Deranty 2006).  

Det giver yderligere mening at undersøge underviseren som anerkender, fordi 

vedkommende spiller en afgørende rolle for at studerende føler sig anerkendt, og at de 

lærer noget (Hattie 2008: 108). Disse undersøgelser er alle baseret på underviseren som 

fysisk tilstedeværende person. Den foreliggende, men begrænsede forskning i MOOCs 

bekræfter, at underviseren vedbliver at være afgørende på trods af de virtuelle 

betingelser (Ross et al. 2014;  Liyanagunawardena et al. 2013). Men forskningen peger 

også på at ”the role of the teacher in the MOOC has so far been under-examined” 

(Bayne & Ross 2014: 23).  

Når jeg undersøger underviseren, skal denne forstås som en ’underviserhed’ 

(’teacherliness’) (Bayne 2014), der anerkender. Med underviserhed, markeres, at 

underviseren ikke er en konkret person men en abstrakt rekonfiguration af 

underviseren som anerkendelse i det virtuelle.  
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Med rekonfigurationen undersøger jeg processen omkring, hvad og hvordan 

underviseren bliver til. Den indikerer, at underviseren skal forstås som en proces af 

sammenspillende materielle såvel som diskursive elementer (Barad 2007). 

Vekselvirkninger mellem materielle teknologier og diskursiv-social anerkendelse 

indikerer, at underviseren i MOOCs er noget andet og mere end blot hende eller ham, 

der afvikler kurset. Hvad vi forstår ved en underviser er ikke naturgivet, og teknologier 

som MOOCs fordrer undersøgelser af underviseren som et fænomen, hvor teknologien 

bliver til i underviseren, og underviseren bliver i teknologien. Med andre ord er min 

antagelse, at underviseren i MOOCs er en posthuman ansamling udgjort af såvel 

akademisk diskurs, kropsligt og fysisk nærvær som flashvideoer, algoritmebaserede 

tilbagemeldinger, politiske agendaer og økonomiske ressourcer (Fenwick et al 2011; 

Suchman 2007). 

På baggrund heraf, vil jeg gennem et socio-materielt perspektiv undersøge 

spørgsmålet: 

Hvordan rekonfigureres underviseren i MOOCs, og hvordan påvirker det måden, 

hvorpå der anerkendes? 

 

Metodologi, metode og empiri  
Forskningsspørgsmålet rejser et metodologisk spørgsmål om, hvordan man undersøger 

rekonfiguration som processer. Afledt heraf hvordan det empiriske felt så skal forstås, 

og hvad opmærksomheden skal rettes mod. Virtuel etnografi vil være mit 

metodologiske udgangspunkt (Hine 2000; Hine 2005). MOOCs forstår jeg som en 

kulturel kontekst, der kan forskes i, såfremt den forstås i forhold til de lokale 

kontekster, hvori MOOCs indgår som objekt (Hine 2000: 14ff). Dette betyder, at jeg 

forstår MOOCs som multi-sited (Marcus 1998): Både online og offline. Felten 

afgrænses derfor ikke efter spatio-temporale forhold, men ved de relationer, der 

trækkes på tværs af online og offline (Hine 2000: 61). Denne trækken linjer på tværs af 

kontekster konvergerer med rekonfigurationen som proces. Deltagerobservation 

online og offline vil være centralt, fordi den åbner for at følge et forløb over tid, og 

derved muliggøres indblik i processen.  

Med en sondring mellem anerkendelse i og med teknologi, mener jeg, at materialitet 

kan være både håndgribelig og virtuel (Søndergaard 2013; Brey 2003). På den ene side 

indgår fysiske computere og kameraer i afviklingen, på den anden side er der virtuelle 

indbakker, kursusplatforme og videoer på skærmen hos de studerende.  

Underviseren anerkender altså gennem en mangfoldighed af diskursive og materielle 

relationer, hvorfor både teknologier og det sociale må have en stemme i empirien.  

 

MOOCs varer 6-8 uger, og jeg vil følge i alt fire MOOCs med forskellige metodiske 

tilgange og fra to perspektiver: De studerendes og afviklerens. Dette skaber empiri, der 

giver indsigt i, hvorledes anerkendelse udspilles i det fysiske og det virtuelle, det 

materielle og det diskursive (Hine 2000: 41).  
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Studerendes perspektiv 

Rekonfigurationen på skærmen kan forstås som data – billeder, video og tekst – eller 

som social interaktion (Hine 2000: 50). Med andre ord som et forhold mellem 

materialitet og diskurs. Gennem visuel dataindsamling, online deltagelse og interviews i 

to MOOCs vil jeg favne begge aspekter.  

Visuel dataindsamling gør det muligt at dokumentere kursernes forløb i form af lagring 

af skærm- og tekstudskrifter og videosekvenser (Hine 2000: 83). Dette er for 

systematisk at kortlægge de virtuelle teknologier, som influerer på anerkendelsen af 

den studerende - fx multiple choice-tests, fora og evaluering.  

Parallelt hermed vil jeg gennem online deltagelse indfange de sociale 

interaktionsformer som proces (Hine 2005: 109). Det betyder, at jeg indgår i et 

deltagende vi sammen med andre studerende, og dokumenterer forløbet gennem 

feltnoter (Bernard 1994). Denne position gør det muligt at udforske, hvordan 

underviseren anerkender, og her vil jeg vægte, hvordan meddeltagere løbende 

italesætter underviseren og giver udtryk for anerkendelse eller det modsatte. 

Grundet de høje frafaldsprocenter vil jeg undersøge studerendes forklaring af frafald 

med forholdet mellem teknologi og anerkendelse for øje: Hvilke teknologier 

fremhæver de, og hvornår føler de sig anerkendte eller ringeagtede? Jeg vil interviewe 

30 frafaldne studerende (semi-struktureret form over Skype (Hanna 2012)) samt 30, der 

gennemfører. Deres respons vil jeg sammenholde med min egen deltagelse og 

observationer af underviserens anerkendelse og kursets forløb. 

 

Afviklernes perspektiv 

Selvom afvikleren i projektet ikke er identisk med underviseren, er min tese at den 

lokalt forankrede afvikling af MOOCs virker ind på, hvordan underviseren 

rekonfigureres og der anerkendes i det virtuelle. For at trække en linje fra den fysiske 

kontekst til det virtuelle kursus vil jeg foretage et empirisk studie. Gennem 

deltagerobservation (Hammersley & Atkinson 2007) vil jeg følge afviklingen af to 

MOOCs på et universitet ’bag kulissen’. Mit analytiske blik vil igen fokusere på det 

materielt-diskursive. I afviklerafdelingen kigger jeg efter, hvilke teknologier der 

inddrages, hvorfor de inddrages, og hvordan de italesættes. Dette er med henblik på at 

lære, hvordan afviklere med og i teknologi søger at underbygge og forstærke en 

(måske) implicit situeret forståelse af, hvad anerkendelse af den studerende består i. 

Deltagerobservationerne tager udgangspunkt i min alder og mit udseende, der 

muliggør at jeg positionerer mig med gatekeeperens hjælp som medhjælper/praktikant 

i afdelingen (DeWalt & DeWalt 1998: 265). Herigennem søger jeg at blive inkluderet og 

deltage i afviklingsforløbet og arbejde med de teknologier, der indgår.  

Deltagerobservationerne vil jeg supplere med at interviewe 3-6 afviklere for at få fyldige 

beskrivelser af, hvordan de oplever og forstår underviseren og anerkendelse i relation 

til konkrete situationer (Kvale & Brinkmann 1997). 

Samlet betyder det, at jeg har et empirisk udgangspunkt, der belyser  

1) de virtuelle teknologier, der indgår i anerkendelsen (visuel dataindsamling)  

2) hvordan jeg som deltagende oplever underviseren som anerkender (online 
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deltagelse)  

3) hvilke teknologier der indgår i afvikling, og tænkes at virke anerkendende 

(deltagerobservation)  

4) hvordan afviklere og studerende oplever kursusforløbet og anerkendelse 

(interviews). 

 

For at bearbejde de forskellige empiriformer sammen, vil jeg anvende 

analysesoftwaren Atlas.ti. 

Teori 
Jeg skriver mig ind i et socio-materielt perspektiv med en teoretisk ambition for øje: På 

baggrund af min analyse vil jeg sammentænke anerkendelsesdialektik (Honneth 2006) 

med rekonfiguration (Barad 2007). De har et fælles ontologisk udgangspunkt, idet 

relationer og vekselvirkning står vitalt, men vejene skilles, hvad angår materialitet og 

interaktion. Axel Honneths hegeliansk-inspirerede anerkendelsesbegreb er 

kommunikativt og intersubjektivt (2006). Honneth fornægter ikke materialiteten, men 

har ikke blik for den betydning, den har for anerkendelse (Deranty 2006). 

Anerkendelsen indbefatter mere end en bekræftelse af, at den studerende har tilegnet 

sig fagligt stof. Anerkendelsen implicerer også et tilblivelsesprojekt, hvor den 

studerende gennem deltagelse anerkendes som subjekt (Honneth 2006: 120).  

På det teoretiske plan er der her et springende punkt mellem Barad og Honneth: Intra-

aktion overfor interaktion. Karen Barad mener med intra-aktion, at vi ikke kan tage 

subjekt/objekt-distinktioner for givet forud for en analyse, fordi disse i sig selv er 

analytiske (2007: 139). Det betyder for projektet her, at det ikke er givet, hvor 

grænserne mellem anerkendelse, teknologi, underviser, afvikler og studerende går. 

Disse grænser drages i kraft af MOOCs, og må undersøges empirisk. Det betyder, at jeg 

vil forstå anerkendelsen som intra-aktiv fremfor intersubjektiv. Det afgørende er ikke, 

hvem der anerkender, men hvordan der anerkendes. Denne teoretiske ambition vil være 

flettet ind i de empiriske analyser. På tværs af projektet er den bærende tese, at 

underviseren som anerkender ikke er hævet over teknologier, men bliver til i kraft af 

dem. 

 

Perspektiv 
Jeg bidrager med ny viden om, hvordan et overset sagsforhold tager sig ud empirisk og 

analyserer det løsrevet fra idealer om, at teknologien revolutionerer uddannelse 

(Selwyn 2012). Denne viden kan informere og problematisere implicitte forestillinger 

om underviseren i forbindelse med udvikling af MOOCs og lignende initiativer i en 

dansk såvel som international kontekst. 
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Forløb 

 
 

1. semester 
2. semester 

2015 
 Empiriindsamling MOOC 1 

(den studerendes perspektiv). 
Pilot 
 

 Ph.d.-kursus 

 Færdiggørelse af 
projektbeskrivelse 
 

 Empiriindsamling MOOC 2+3 
(afviklernes perspektiv) 
 

 Ph.d.-kursus 

2016 
 Bearbejdning og analyse af 

empirisk materiale. 
 

 Institutarbejde 

 Kvalifikationseksamen 
(skrivning). 

 Institutarbejde 

2017 
 Empiriindsamling MOOC 4 

(den studerendes perspektiv) 
 

 Ph.d.-kursus 
 

 Teori og analysestrategi 

 Skriveophold på Edinburgh 
University 
 

 Arbejde med afhandling 
 

 Publicering af artikel i peer 
reviewed tidsskrift 

2018 
 Arbejde med afhandling 

 

 Publicering af artikel i peer 
reviewed tidsskrift 

 Færdiggørelse af afhandling. 

 

Antal anslag: 11.879  
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