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Inden for uddannelsesområdet er der ved at ske et fokusskifte fra ’e-læring’ til ’blended 
learning’. Et dansk projekt støttet af Nyskabende Aktioner og Videnskabsministeriet har 
udviklet et blended learning-koncept for kurser i ledelsesudvikling. Kurset har på en ny 
måde kombineret fysiske workshops med en virtuel platform. 
 
Inden for uddannelsesforskningen har der i de senere år været fokuseret på mulig-
hederne i netbaseret fjernundervisning eller ’e-læring’, der også fra politisk side har 
udgjort et vigtigt indsatsområde (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
2003; 2004; 2005). Især har man lagt vægt på mulighederne i at skabe undervisnings- 
og kursusforløb, hvor deltagerne ikke er afhængige af tid og sted. E-læring har især 
potentiale inden for efter- og videreuddannelse af medarbejdere i virksomheder, hvor 
mange har vanskeligt ved at indpasse et kursus i deres arbejde. Samtidig kan det være 
en – såvel organisatorisk som økonomisk – belastning for en virksomhed at sende deres 
medarbejdere på længere kursusophold. Når deltagerne ikke skal møde op på bestemte 
steder på bestemte tidspunkter, er det muligt at tilrettelægge fleksible forløb, der kan 
passe ind i medarbejdernes hverdag. E-læring kan således potentielt være medvirkende 
til, at flere får mulighed for at efter- og videreuddanne sig, at kurser udgør en mindre 
belastning for virksomheder, og endelig har det en række økonomiske fordele, at den 
enkelte deltager kan følge et forløb fra et hvilket som helst sted i verden, når han/hun 
har tid. 
 
Denne tilgang til e-læring er imidlertid ikke uproblematisk. For det første har e-
læringsforløb, der er tilrettelagt som individuelle selvstudier, den ulempe, at der ikke 
skabes dialog mellem flere deltagere. Den enkelte kursist er isoleret og arbejder 
individuelt. Visse e-læringsforløb forsøger at imødekomme dette problem ved at 
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anvende netbaserede systemer til at skabe fælles aktiviteter i et e-læringsforløb. 
Problemet med sådanne forløb er imidlertid, at det er vanskeligt at fostre 
kommunikation og samarbejde mellem deltagerne i et rent netbaseret kom-
munikationsrum. 
 
Denne erkendelse har betydet, at der er begyndt at ske et skift i fokus væk fra ’e-læring’, 
idet begrebet om ’blended learning’ er ved at blive det nye nøgleord inden for 
uddannelse. Skiftet i fokus giver sig til udtryk i kommissær Redings tale ved åbningen 
af Learntec-konferencen i Karlsruhe, 2003: 
 

“Modern e-learning solutions now recognise the importance of learning as a 
social process and offer possibilities for collaboration with other learners, for 
interaction with the learning content and for guidance from teachers, trainers 
and tutors. These learner-centric approaches have put the learners back in 
command, with a wealth of learning resources at their finger tips. 
Teachers and trainers once more play a central role, using virtual and traditional 
face-to-face interactions with their students in a 'blended' approach. An 
approach in which they are no longer seen simply as consumers of pre-
determined e-learning content, but as editors, authors and contributors to a 
contextualised learning scenario.” (Reading 2003) 

 
Blended learning betyder ganske enkelt, at et uddannelsesforløb består af en 
kombination af fysiske møder og virtuelle, netbaserede forløb. Dermed bevæger 
blended learning sig væk fra en idé om e-læring som rent netbaseret fjernundervisning. 
Mens den tidlige debat om e-læring primært har beskæftiget sig med, hvad der er 
teknisk muligt, er blended learning et udtryk for en pædagogisk tilgang til anvendelsen 
af teknologien. Med baggrund i Business Leader-projektet vil denne artikel diskutere, 
hvorvidt blended learning har et potentiale til at løse de problemer, der opstår i rent 
netbaserede e-læringsforløb. 
 

Baggrund 
I efteråret 2004 kørte et dansk projekt, der tog udgangspunkt i en nytænkning af 
tilrettelæggelsen af kursusforløb ud fra tankegangen i blended learning. Business 
Leader-projektet var et forsøg på at tage en pædagogisk indgang til et kursusforløb, der 
anvender netbaseret teknologi. Projektet havde til hensigt at tilrettelægge et kursus i 
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ledelsesudvikling gennem en kombination af fysiske workshops og en virtuel platform. 
Baggrunden for og formålet med Business Leader var: 
 

”Business Leader er et projekt med det formål at skabe en ny form for 
ledelsesudvikling for mellemledere i små og mellemstore virksomheder. 
Gennem en kombination af traditionelle seminarer, eLearning, casearbejde i en 
simuleret virksomhed, skabes et komplet læringsmiljø for deltagerne. I dette 
miljø vil deltagerne arbejde sammen for at kunne opnå den bedst tænkelige 
indlæring. Deltagerne kommer fra de tre danske virksomheder - DCS Group, 
Daloon og Kjaer Group. Også dette er noget nyt, da det kun sjældent er forsøgt 
at lave ledelsesudvikling med tre involverede virksomheder på een gang. 
Gennem dette samarbejde vil deltagerne få mulighed for at opbygge et 
personligt netværk, der også vil fungere i lang tid efter forløbet er slut, og man 
vil få muligheden for at bryde sine meninger med andre virksomhedskulturer og 
traditioner. Projektet er støttet af Nyskabende Aktioner i Storstrøms Amt, samt 
Videnskabsministeriets eLæringspulje.” 

 
Business Leader var et samarbejde mellem tre virksomheder, Kjaer Group, DCS Group 
og Daloon, og kurset var arrangeret af KnowIT og Ankerhus. Den primære deltager-
gruppe bestod af 24 mellemledere fra de tre virksomheder, men også topledelsen og 
aspiranter til lederstillinger var involveret i kurset. I projektet fokuserede man på de 
forskellige styrker, der findes ved henholdsvis fysiske møder og en virtuel platform. 
Spørgsmålet var, hvordan de fysiske workshops skulle kombineres med den virtuelle 
platform: Hvad skulle finde sted på kursets workshops? Hvad skulle deltagerne lave i 
den virtuelle platform? Hvordan skulle den virtuelle platform udformes, og hvad skulle 
det indeholde? 
 

Hvorfor ’blended learning’? 
Årsagen til, at man valgte at konstruere et blended learning-forløb, var problemer og 
negative erfaringer med såvel rene workshopforløb som med rent virtuelle forløb. 
Kursusforløb, der alene baserer sig på en række fysiske workshops fordelt over en 
længere tidsperiode, medfører, at aktiviteten bliver meget fokuseret på de enkelte 
mødedage. Selvom deltagerne får stillet opgaver mellem kursets workshops, viser 
erfaringerne, at aktiviteten nærmest daler til nulpunktet, når deltagerne vender tilbage til 
deres virksomheder. Det skyldes i høj grad, at deltagerne ikke møder og ikke er i 
kontakt med kursets konsulenter og kursets øvrige deltagere i typisk en måned. Den 
negative konsekvens af dette er, at kursusforløbet bliver brudt op i adskilte enheder, og 
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det er derfor vanskeligt at skabe sammenhæng i kursusforløbet. Mellem kursets 
workshops er deltagerne kommet langt væk fra kursets indhold, og det tager tid, før 
deltagerne igen er kommet ind tankegangen. 
 
Omvendt risikerer man med et kursusforløb, der alene baserer sig på et virtuelt forløb, at 
deltagernes aktivitet er meget ringe. Det har vist sig vanskeligt at skabe aktivitet i en 
virtuelt platform, hvilket blandt andet skyldes, at deltagerne bliver frustrerede, hvis 
nogle af de øvrige deltagere ikke er aktive. Samtidig medvirkede det i Business Leaders 
tilfælde også ti lvalget af blended learning, at det er vanskeligt at lære lederudvikling 
alene ved at sidde foran en computer. 
 
Hensigten med Business Leader var ikke blot at supplere workshops med et virtuelt 
forløb, men i stedet at gentænke et kursusforløb ud fra de muligheder, en virtuel 
platform giver. Målet var at skabe et sammenhængende kursus, der aktiverede 
deltagerne gennem hele forløbet, og hvor deltagerne følte, at de konstant var på kursus. 
Det skal ses i modsætning til enkelte ”nedslag”, som deltagelse i én workshop om 
måneden medfører. Derfor var Business Leader et forsøg på at skabe en sammenhæng 
mellem workshops og en virtuel platform. Business Leader anvendte ikke banebrydende 
og dyr teknologi - kurset var i stedet dyrt i mennesker. Det skyldes, at kurset lagde stor 
vægt på, at arrangørerne havde ressourcer til at deltage i den virtuelle platform og 
dermed medvirkede til at skabe aktivitet mellem kursets workshops. 
 

Fagligt sigte 
Formålet med Business Leader var inden for en kort tidsramme at indføre mellemledere 
i ’general management’. Hensigten var at udvikle lederes generelle ledelseskompetencer 
med fokus på bløde værdier såsom menneskelige relationer. Kurset fokuserede på, hvad 
det vil sige at være leder. Samtidig var målet er, at deltagerne opnåede en forståelse for 
organisation og strategi, således at lederne fik en bedre forståelse af, at de er en del af en 
større organisation. Deltagerne skulle derfor gennem forløbet reflektere over deres rolle 
som leder. Kurset sigtede mod at lære deltagerne at arbejde og løse opgaver i teams. 
Derudover skulle de lære at dele viden, kommunikere og løse opgaver elektronisk, 
hvilket især var relevant for virksomheder med afdelinger i hele verden. Gennem 
teamarbejdet var det desuden hensigten, at deltagerne gennem diskussioner fik nye 
vinkler på lederjobbet fra de øvrige deltagere (især lederne fra de andre virksomheder). 

Center for It og Læring, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. November 2006. 
 

4 



Kursets primære succeskriterium var, at deltagerne ændrede deres adfærd. Hensigten 
var, at deltagerne skulle gribe deres daglige ledelse an på en ny måde, når de var 
færdige med kurset. Business Leader-kurset behandlede ikke nye emner inden for 
ledelsesudvikling, men det behandlede emnerne på en ny måde. Det skal ses i lyset af 
den pædagogiske tilgang bag projektet. 
 

Pædagogisk tilgang 
Som udgangspunkt arbejdede Business Leader med tre aspekter af et kursusforløb: 
 

• Praktiske opgaver 

• Teori 

• Kommunikation 
 
Kursets omdrejningspunkt var deltagernes arbejde med løsningen af praktiske opgaver. 
Deltagerne blev præsenteret for teorier og øvrige værktøjer, der kunne anvendes i 
løsningen af opgaverne, og endelig var det hensigten, at deltagerne skulle diskutere 
problemerne med hinanden og med konsulenterne. I relation til disse tre aspekter 
byggede Business Leader på en række pædagogiske principper. 
 
Selvstændigt arbejde og deltageraktivitet 
Et fundamentalt pædagogisk princip bag Business Leader var, at man lærer ved selv at 
løse problemer. Derfor blev der på kurset i høj grad lagt op til deltagernes selvstændige 
arbejde. Deltagerne skulle ikke sidde tilbagelænet og lytte til foredrag. Deltagerne 
skulle aktiveres. Det vil sige, at deltagerne ikke fik serveret løsninger på ”god ledelse”, 
men at de i stedet selv skulle arbejde med problemer inden for ledelse. Deltagerne 
skulle i spil, og de skulle selv finde løsninger. Det betød blandt andet, at konsulenternes 
opgave i kursusforløbet ikke var at løse problemerne for deltagerne og vise dem, 
hvordan man gør, men i stedet at fungere som guides, der hjalp deltagerne og 
diskuterede med dem. Det altdominerende fokus for kurset var derfor ikke teoretiske 
foredrag og oplæg om ledelse, men deltagernes aktivitet. 
 
Fokus på praksis 
Aktiveringen af deltagerne fandt sted gennem deltagernes arbejde med opgaver. Det 
primære pædagogiske princip var, at ledelse læres gennem praksis. Deltagerne i kurset 
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skulle derfor som udgangspunkt arbejde med problemer, der vedrørte deres arbejde som 
ledere. Det kunne være eksisterende problemer, der var hentet fra de enkelte deltageres 
dagligdag, men det kunne også være fiktive problemer, der vedrørte praksis. Pointen er, 
at der skal være tale om helt konkrete og praktiske problemer, deltagerne kan møde i 
deres daglige arbejde som ledere. 
 
Derudover var hensigten med arbejdet med problemerne, at deltagerne skulle 
implementere deres løsninger i praksis. Det betød, at kurset direkte indarbejdede 
træning i lederjobbet. Det hænger sammen med kursets klare sigte om, at deltagerne 
skal ændre deres adfærd, når de vender tilbage til virksomhederne. Hensigten var derfor, 
at deltagerne skulle tage udgangspunkt i praktiske problemer og arbejde på løsningen af 
dem gennem hele kursusforløbet. Eksempelvis blev kurset afsluttet med deltagernes 
fremlæggelse af et større udviklingsprojekt, der relaterede sig til deres virksomhed. 
Udviklingsprojektet havde et så praktisk sigte, at det i princippet straks kunne 
implementeres i virksomheden. 
 
Det vil sige, at deltagerne på kurset skulle løse problemer, som de i princippet løste til 
daglig, men rammerne for løsningen af problemerne var imidlertid anderledes på kurset 
end i ledernes dagligdag. I den forbindelse spillede tid en væsentlig rolle. Ledere havde 
ofte travlt og havde sjældent lejlighed til at stoppe op og betragte deres egen praksis 
udefra. Derfor var det vigtigt, at der blev givet tid; tid til at inddrage teori, tid til at 
diskutere problemerne og frem for alt tid til at reflektere. 
 
Business Leaders fokus på praksis betød, at teori blev sekundært til praksis. Teori skulle 
altid have et praktisk sigte, og den skulle alene anvendes som middel til at løse 
praktiske problemer. Teorien kom derfor ind fra sidelinien og var aldrig et mål i sig 
selv. 
 
Endnu et pædagogisk princip er, at man lærer meget af at diskutere med hinanden. En 
væsentlig del af aktiveringen af deltagerne var derfor kommunikation i form af 
diskussion og samarbejde. Deltagerne skulle løse opgaverne i fællesskab gennem 
diskussioner med hinanden samt med konsulenterne. Derfor skulle deltagerne arbejde 
med problemer, hvis løsning krævede diskussion. Det hænger også sammen med, at 
problemer inden for ledelse ikke har entydige løsninger. Samtidig muliggør diskus-
sioner og samarbejde, at deltagerne kan udveksle erfaringer. 
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Ud over udgangspunktet i den enkelte deltagers praksis var det et væsentligt princip, at 
lederudvikling skulle tage udgangspunkt i den enkelte leders behov og ønsker for 
ledelsesudvikling. Hvor befandt deltageren sig i sin ledelsesudvikling? Hvilke 
problemer arbejdede lederen med? Hvilke områder kunne lederen forbedre? Derfor 
udformede deltagerne udviklingsplaner, som de udviklede gennem kurset. Udviklings-
planerne var individuelle planer for, på hvilke områder den enkelte leder skulle forsøge 
at udvikle sig. Et kursusforløb skulle derfor støtte deltagernes behov for individuel 
udvikling. 
 
Den pædagogiske tilgang bag Business Leader har dannet udgangspunkt for 
udformningen af kurset og har dermed sat rammerne for, hvordan samspillet mellem 
workshop og virtuel platform skulle udformes. 
 

Kursets udformning 
Som nævnt bestod Business Leader i en kombination af fysiske møder og virtuelle, 
netbaserede forløb. Deltagerne mødtes fysisk til fem workshops af 2-3 dage med cirka 
en måneds mellemrum. Mellem de fysiske workshops arbejdede deltagerne videre i en 
virtuel platform. I Business Leader var workshops og virtuelle forløb tænkt sammen 
som en helhed, hvor de to former bidrog med forskellige kvaliteter og blev anvendt til 
forskellige formål. 
 
Udgangspunktet for kursets workshops var derfor, at de skulle anvendes til formål, hvor 
det var af betydning, at deltagerne var samlet. Workshopperne blev derfor først og 
fremmest anvendte til at skabe sammenhold og fortrolighed mellem deltagerne gennem 
socialt samvær. Det var væsentligt, at deltagerne lærte hinanden godt at kende (især på 
tværs af virksomhederne), idet hensigten var, at deltagerne skulle udveksle erfaringer 
om og diskutere emner, der kunne være følsomme og ømtålelige. Derfor var de fysiske 
møder vigtige i relation til kursets fokus på bløde værdier. Derudover var de fysiske 
workshops præget af øvelser, der ofte foregik i teams. Det kunne være øvelser, hvor 
deltagerne skulle løse praktiske opgaver, og det kunne være øvelser, hvor deltagerne 
skulle diskutere med hinanden. Øvelserne skal ses i lyset af det pædagogiske princip om 
selvstændigt arbejde og deltageraktivitet. På øvelserne var det deltagerne, der var i spil. 
Derudover blev der lagt vægt på, at deltagerne oplevede, at de på en workshop havde 
god tid. Derfor blev workshoppen i høj grad brugt til deltagernes diskussion af emner, 
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som de normalt ikke følte, de havde tid til at beskæftige sig med. Udover at deltagerne 
blev aktiveret i øvelser, var der således også fokus på, at deltagerne selv skulle aktiveres 
gennem diskussioner. Det støtter det pædagogiske princip om, at læring fostres gennem 
diskussioner. Endelig bestod en workshop også af teoretiske indlæg, der fungerede som 
indspark til øvelserne og diskussionerne. 
 
Udgangspunktet for kursets virtuelle platform var aktiviteter, hvor det ikke var krævet, 
at deltagerne var samlet. Derfor blev den virtuelle platform primært anvendt til støtte af 
deltagernes løsning af opgaver, der krævede refleksion og dermed tid. Selvom 
deltagerne i det virtuelle forløb også løste opgaver sammen, var det ikke at 
sammenligne med øvelserne på kursets workshops. Opgaverne i den virtuelle platform 
krævede mere langstrakte forløb, hvor deltagerne løste tidskrævende opgaver. Der var 
ikke tale om øvelser af et par timers varighed, men om opgaver, der krævede læsning af 
litteratur, individuel fordybelse og løbende udveksling af idéer og synspunkter. Derfor 
brugte deltagerne den virtuelle platform til at arbejde individuelt med opgaver, til at 
diskutere opgaverne med hinanden, til at besvare opgaver samt til at få feedback på 
opgaverne fra såvel de øvrige deltager som fra konsulenterne. Denne form for 
opgaveløsning var ikke mulig på en workshop, der blot strakte sig over to dage. Dermed 
støttede den virtuelle platform ligeledes det pædagogiske princip om selvstændigt 
arbejde og deltageraktivitet, men det støttede samtidig princippet om at tage 
udgangspunkt i den enkelte deltager, idet det virtuelle forløb gav mulighed for 
individuelt arbejde. Derudover var opgaverne formuleret med henblik på at støtte det 
pædagogiske princip om, at læring skal forankres i praksis. Det betød, at deltagerne 
eksempelvis fik til opgave at relatere emner til deres virksomhed, til at finde eksempler 
fra deres egen dagligdag eller til at tage udgangspunkt i konkrete problemer, de 
arbejdede med i øjeblikket. 
 
Den virtuelle platform bestod af en teoridel, en kommunikationsdel og en 
virksomhedssimulation. I teoridelen kunne deltagerne finde materialer fra de holdte 
workshops såsom Powerpoint-præsentationer, supplerende materiale i form af blandt 
andet artikler samt videooptagelser af oplæggene fra de forskellige workshops. 
Derudover var der mulighed for, at deltagerne selv kunne lægge filer ind i teoridelen. 
Teoridelen havde primært til hensigt at give deltagerne mulighed for individuel 
fordybelse. Den enkelte deltager valgte selv, om han/hun ønskede at gense bestemte 
oplæg fra en workshop eller fordybe sig i supplerende litteratur. 
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Kommunikationsdelen bestod af en række forskellige værktøjer til diskussion og 
samarbejde mellem deltagerne. Værktøjerne bestod af debatfora (tilknyttet de enkelte 
teams), chat, videokonference samt mulighed for at sende beskeder. Formålet med 
kommunikationsdelen var at give deltagerne et rum for erfaringsudveksling, videns-
deling og samarbejde. Hensigten var at skabe et fællesskab mellem deltagerne, samt at 
deltagerne gennem diskussioner opbyggede en fælles vidensbank i den virtuelle 
platform. 
 
Endelig bestod den virtuelle platform af en simulation af en virksomhed, der lavede 
radioløsninger til den tredje verden. Simulationen var bygget op som et udvidet intranet 
for en virksomhed. Det betød, at deltagerne kunne se virksomhedens organisation samt 
læse om og sende mails til virksomhedens medarbejdere. Den primære idé bag 
simulationen var, at den kunne simulere processer, der ikke var mulige at afprøve i 
praksis. Eksempelvis kunne deltagerne få til opgave at fyre ti af medarbejderne eller 
lave fundamentalt om på organisationsstrukturen. Kursets deltagere blev stillet opgaver 
i relation til den simulerede virksomhed, og løsningerne på opgaverne skulle derefter 
indarbejdes i simulationen. Det betød, at deltagerne oplevede konsekvenserne af nogle 
løsninger, det ikke var muligt at implementere i praksis. Samtidig fungerede simu-
lationen som ”den sikre øvelsesbane”, hvor deltagerne kunne tillade sig at foretage 
handlinger, de ikke ville foretage i virkeligheden. Derudover fungerede simulationen 
som en fælles referenceramme for deltagerne, hvilket især skal ses i lyset af, at de kom 
fra forskellige virksomheder. 
 

Samspil mellem workshops og virtuel platform 
Som nævnt havde Business Leader til hensigt at skabe en sammenhæng mellem 
workshops og den virtuelle platform. Det betød, at kursets workshops og den virtuelle 
platform tjente forskellige formål i kursusforløbet. Idet den virtuelle platform gav 
deltagerne mulighed for at beskæftige sig med forskellige emner, havde deltagerne 
mulighed for individuelt arbejde, hvor de typisk ville arbejde med udgangspunkt i deres 
individuelle udviklingsplan. Det individuelle arbejde blev derfor i høj grad understøttet 
af den virtuelle platform. Det betød, at man på kursets workshops kunne koncentrere sig 
om de forløb, der krævede fysisk tilstedeværelse, og som skulle være fælles for samtlige 
deltagere. 
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Det virtuelle forløb mellem kursets workshops tjente desuden det formål at opretholde 
kommunikationen mellem deltagerne. Det muliggjorde, at deltagerne kunne fortsætte 
diskussioner, der opstod på en workshop. Dette understøttede for det første, at 
deltagerne gennem hele kursusforløbet arbejdede med gennemgående emner, som de 
behandlede i deres teams. Deltagernes diskussioner omkring disse emner kunne 
fortsætte i den virtuelle platform, således at emnerne kunne behandles løbende og ikke 
blot i forbindelse med kursets workshops. Samtidig kunne deltagerne kommunikere i 
den virtuelle platform, hvis de ønskede at diskutere specifikke emner eller problemer, de 
diskuterede på workshoppen. For det andet lagde workshops op til de virtuelle forløb, 
og samtidig fungerede virtuelle forløb som forberedelse til workshops. Dette havde helt 
konkret den betydning, at visse opgaver, som førhen skulle løses på en workshop, blev 
flyttet til den virtuelle platform. Deltagernes løbende arbejde og løsning af opgaver i 
den virtuelle platform betød, at de allerede var inde i tankegangen, når de mødte op til 
en workshop. Det betød, at det på de enkelte workshops var muligt i endnu højere grad 
at give deltagerne tid til at diskutere med hinanden. Nogle af nøgleordene for 
deltagernes arbejde på workshops er diskussion, sparring, socialt samvær, teoretiske 
oplæg og fysiske øvelser, mens nogle af nøgleordene for arbejdet i den virtuelle 
platform er refleksion, individuel fordybelse, opgaveløsning, fastholdelse og 
opretholdelse af dialog mellem deltagere og konsulenter. 
 

Erfaringer 

Erfaringerne fra Business Leader viser, at der er et potentiale i at tilrettelægge efter- og 
videreuddannelse som blended learning. Først og fremmest har deltagernes arbejde i den 
virtuelle platform været i stand til at holde deres fokus i perioderne mellem workshops. 
Kursusforløbet viser derfor, at den virtuelle platform har et potentiale i forhold til at 
fastholde deltagere i processen, selv når de ikke befinder sig fysisk på et kursussted. 
Som nogle af deltagerne udtaler ”holdes vi til ilden” i mellemperioderne og de føler, at 
de ”deltager i kurset hele tiden”. 
 
Den virtuelle platform har fungeret som et dynamisk samlingssted for deltagernes 
aktiviteter i perioderne mellem workshops. Som samlingssted har den virtuelle platform 
fastholdt deltagerne på to måder; i forbindelse med deres individuelle besvarelse og i 
forbindelse med deres samarbejde i teams. Deltagernes individuelle besvarelser blev 
afleveret i den virtuelle platform, hvilket betød, at andre kunne læse og kommentere. 

Center for It og Læring, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. November 2006. 
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Der blev med andre ord skabt en synlighed mellem deltagernes aktiviteter, hvilket 
bidrog til en konstant aktivitet i kurset mellem workshops. Som en deltager siger, 
betyder det, at man ”konstant er opdateret”. Derudover anvendte deltagerne den 
virtuelle platform til at samarbejde i teams. Hvert team havde sit eget diskussionsforum 
og kunne desuden anvende videokonference til at holde videomøder. Deltagerne 
anvendte diskussionsfora og videokonference til at kommunikere om de opgaver, de 
skulle løse i teams. Alt i alt oplevede deltagerne, at anvendelsen af den virtuelle 
platform styrkede deres sammenhold. Samtidig oplevede de, at deres arbejde med den 
virtuelle platform medførte, at de var bedre forberedte til næste workshop. De følte ikke, 
at de skulle til at i gang igen, men derimod at de skulle fortsætte deres arbejde. 
 
Business Leader var et pilotprojekt, der havde til formål at afprøve nye kursusformer og 
nye anvendelser af teknologi. Projektet peger på en række potentialer, der kan arbejdes 
videre med i udvikling af nye blended learning-kursusforløb. En stor styrke ved den 
virtuelle platform var den synlighed, der blev skabt mellem deltagernes aktiviteter. 
Mange af deltagernes indlæg i den virtuelle platform var opfordret aktivitet på baggrund 
af opgaver. For i højere grad at understøtte det pædagogiske princip omkring 
selvstændigt arbejde og deltageraktivitet kan man i højere grad fokusere på de 
diskussioner, der udspringer af deltagernes selvstændige arbejde i teams. Disse 
diskussioner kunne faciliteres af underviserne (fra kursets workshops), der i højere grad 
kunne give feedback og input til deltagernes diskussioner. Samtidig kunne underviserne 
gribe fat i nogle af de problemer, de forskellige teams stødte på i deres arbejde. Disse 
kunne danne udgangspunkt for fælles temaer, der kunne diskuteres af alle deltagere. 
Yderligere kunne sådanne temaer medvirke til at skabe en bedre sammenhæng mellem 
det virtuelle forløb og workshops, hvilket blev efterlyst af nogle af deltagerne. 
Underviserne kunne anvende temaerne som led i næste workshop. 
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