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FORORD 
Herværende rapport sammenfatter resultaterne af en evaluering af den netbaserede del af pæda-
goguddannelsen Midt-Vest. Evalueringen er gennemført i efteråret 2009 og afsluttet februar 
2010. 
 
Evalueringen er gennemført i et team bestående af 

• Lektor Tina Bering Keiding. Forskningsprogrammet for de videregående uddannelsers 
pædagogik, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, 
Aarhus Universitet (Projektleder). 

• Professor Helle Mathiasen, Institut for Informations og Medievidenskab, Aarhus Univer-
sitet.  

• Stine Del Pin Hamilton, Pædagoguddannelsen i Viborg, VIA-UC med bistand fra Frank 
Townley Porsborg og Pia Østergaard. 

 
Indholdsmæssigt er  

• Helle Mathiasen eneansvarlig for de dele af rapporten, som vedrører beskrivelse af analy-
se af de netmedierede fora, og som primært, men ikke udelukkende, findes i afsnittet ’In-
teraktionen i udvalgte fora’ samt i kapitel VI’s beskrivelse af responsmodeller 

• Stine Del Pin Hamilton eneansvarlig for beskrivelse af uddannelsen og for de baggrunds-
data, der udover data fra spørgeskemaer og interviews, er brugt til beskrivelse af mål-
gruppen 

• Tina Bering Keiding eneansvarlig for den øvrige del af evalueringen, både hvad angår 
analyser og konklusioner 

 
Evalueringen fokuserer på fire hovedtemaer udpeget af rekvirenten. 

• Målgruppen 
• Aktiv og forpligtende deltagelse 
• Undervisningskommunikation 
• Opfyldelse af studieordningen 

 
Evalueringen er tilrettelagt og gennemført med et formativt sigte, som definerer den overordne-
de hensigt som at identificere udviklingspunkter inden for de fire evalueringstemaer og frem-
sætte didaktisk velbegrundede mulige tiltag i forhold hertil.  
Evalueringens summative aspekt afgrænser sig til at tilvejebringe informationer om, hvorledes 
uddannelsen som den aktuelt er tilrettelagt og gennemføres, opleves af deltagerne (undervisere 
og studerende) og fungerer didaktisk inden for de fire temaer. Der er i forhold til sidstnævnte 
udelukkende tale om en kvalitativ vurdering. Der formuleres således ikke detaljerede målepunk-
ter og -kriterier med henblik på at kunne sige noget generelt om grader af målopfyldelse.  
 
Rapporten er opbygget således, at den først beskriver uddannelsen. Dernæst redegøres for den 
anvendte evalueringsstrategi både hvad angår teoretiske/didaktiske præmisser og empirisk de-
sign, herunder udfoldelse af de fire hovedtemaer og de perspektiver, der anlægges inden for 
hvert af disse. De fire hovedtemaer beskrives dernæst successivt hvad angår resultater, teoriin-
formeret refleksion, konklusion, didaktiske udfordringer samt anbefalinger. 
 
Evalueringsgruppen vil her rette en tak til de studerende og undervisere, som har stillet sig til 
rådighed for besvarelse af spørgeskemaer og deltagelse i interviews. Og til Stine Del Pin Hamil-
ton for den sidste korrekturlæsning. 
 
Aarhus, februar 2010  

Tina Bering Keiding (projektleder) 
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KAPITEL I: BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN 
Det følgende afsnit beskriver kort uddannelsens baggrund og dens organisatoriske 
rammer samt fuldførelse og frafald. 
 

Baggrund - den netbaserede pædagoguddannelse   
Den netbaserede pædagoguddannelse blev oprettet på Ranum Seminarium i 2004. Dette 
skete som led i en strategi, der skulle udvide seminariets rekrutteringsområde og trække 
nye ansøgere til pædagoguddannelsen. Uddannelsen sigtede mod en gruppe af studeren-
de, som grundet geografiske, arbejdsmæssige, familiemæssige forhold eller andre behov 
for fleksible studiemønstre ikke kunne følge en almindelig matrikeluddannelse.  
Et fald i ansøgere til den ordinære pædagoguddannelse i Ranum resulterede i sommeren 
2008 i, at der ikke blev oprettet et matrikeldaghold der. På den baggrund besluttede le-
delsen af pædagoguddannelsen Midt-Vest, at det nye nethold skulle starte i Viborg. 
Det samme gjorde sig gældende i sommeren 2009, hvorefter ledelsen besluttede at flytte 
nye optag på den netbaserede pædagoguddannelse permanent til Viborg. Der er således 
aktuelt tre nethold i Ranum og to i Viborg i øjeblikket, og man forventer at optage et 
hold igen i Viborg i september 2010.  

Uddannelsens indhold og form 
Uddannelsesindholdet på den netbaserede pædagoguddannelse baserer sig på samme 
bekendtgørelse og studieordning som Midt-Vests matrikeluddannelse1. Det er således 
udelukkende uddannelsens tilrettelæggelse, der adskiller den fra den tradionelle pæda-
goguddannelse.  
Derfor følger her først en kort beskrivelse af pædagoguddannelsen Midt-Vest, og der-
næst en beskrivelse af organiseringen af den netbaserede uddannelse. 

Pædagoguddannelsens opbygning 
Pædagoguddannelsen har en varighed på 3½ år og svarer til 210 ECTS-point. Uddan-
nelsen udgøres af fag- og uddannelseselementer, som er fastlagt i bekendtgørelsen Be-
kendtgørelse om Uddannelse til Professionsbachelor som Pædagog (BEK nr. 220 af 
113/03/2007): 

• Dansk, kultur og kommunikation (DKK) 28 ECTS 
• Individ, institution og samfund (IIS) 18 ECTS 
• Pædagogik 43 ECTS  
• Sundhed, krop og bevægelse (SKB) 30 ECTS 
• Udtryk, musik og drama (UMD) 30 ECTS 
• Værksted, natur og teknik (VNT)30 ECTS 
• Specialiseringer 35 ECTS 
• Praktik 

 

                                                 
1 Studieordningen findes på 
http://www2.viauc.dk/paedagog/viborg/Documents/Pædagoguddannelsen,%20studieordning%202009.pdf (tilgået 12.02.2010) 
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Disse fag og elementer er tilrettelagt på syv semestre med et studentertimetal på 30 ti-
mer pr. uge. Tilrettelæggelsen for uddannelsesforløbet på pædagoguddannelsen Midt-
Vest er beskrevet således i studieordningen: 
 
Studieforløb Indhold  

– faglige elementer 
Varighed 

1.semester   
Introduktionsforløb Pædagogik 0,75 ECTS 

DKK 0,75 ECTS 
 

1 uge 

Pædagogik, kultur og samfund Pædagogik 12 ECTS 
DKK  7 ECTS 

10 uger 

Medieforløb DKK 5 ECTS 5 uger 
1.praktikperiode 
- praktikforberedelse og studie-
dage 

Pædagogik 2 ECTS 
DKK 2 ECTS 
IIS 0,5 ECTS 

3 uger 

2. semester   
1.praktikperiode 
- praktik 

14 ECTS 
 

9 uger og to dage 

1.praktikperiode  
– praktikopsamling 

Pædagogik 0,5 ECTS 
DKK 0,5 ECTS 

3 dage 

Introduktion til linjefag VNT 1,5 ECTS 
SKB 1,5 ECTS 
UMD 1,5 ECTS 
 

3 uger 

Fagforløb i henholdsvis pædago-
gik og DKK 

Pædagogik 3 ECTS 
DKK 2,75 ECTS 

4 uger 

1.årsprøve 2 ECTS 2 dage 
3.semester   
2.praktikperiode 
- praktikforberedelse og studie-
dage 

IIS 2 ECTS 
Pædagogik 0,75 ECTS 
 

2 uger og 3 dage 
 
  

2. praktikperiode 
- Praktik 

30 ECTS 6 måneder 

4. semester   
2.praktikperiode 
- praktikopsamling 

IIS 1 ECTS 
Pædagogik 1 ECTS 

1 uge 

Individ, institution og samfund IIS 14 ECTS 8 uger 
Sundhedsvidenskabelig teori og 
metode 

Pædagogik 6,5 ECTS 4 uger 

Linjefag - kernefaglighed VNT 7 ECTS eller 
SKB 7 ECTS eller 
UMD 7 ECTS 

5 uger 

5. semester   
Linjefag - fordybelsesprojekt VNT 9 ECTS 

SKB 7 ECTS 
UMD 

5 uger 
6 uger 

Sprogforløb 6 ECTS 9 uger 
Specialiseringsforløb Pædagogik 10 ECTS 

Linjefag 5 ECTS   
Specialisering 5 ECTS 
Praktikken 15 ECTS 

10 uger 

Specialiseringsforløb 
3. praktikperiode 
- Praktikforberedelse og studie-
dage 

Pædagogik  
Linjefag 
 

En del af specialiseringsforløbet 
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6. semester   
Specialiseringsforløb 
3.praktikperiode 

30 ECTS 6 måneder 

7.semester   
Specialiseringsforløb 
3. praktikperiode 
- praktikopsamling og afslutning 
af specialiseringen 

En del af specialiseringsforløbet 1 uge 

Linjefag - eksamensforløb Linjefag 4,5 ECTS 4 uger 
Pædagogik - eksamensforløb Pædagogik 5,5 ECTS 5 uger 
Bachelorprojekt 12 ECTS 8 uger 
 
Figur 1. Strukturen i pædagoguddannelsen Midt-Vest, som gælder både for matrikeluddannelsen 
og for netuddannelsen 
 

Netuddannelsens organisering 
Netuddannelsens grundlag var i udgangspunktet funderet i en idé om at overføre dagun-
dervisning til netundervisning. Med andre ord at sætte strøm til den i forvejen eksiste-
rende undervisning2 snarere end en ambition om, at det elektroniske læringsmiljø kunne 
give andre og nye muligheder i undervisningen. Der opstod dog hurtigt en bevidsthed 
om, at der var mange nye muligheder i den netbaserede undervisningsform. 
Den netbaserede pædagoguddannelse ligger i tråd med flere aktuelle uddannelsesten-
denser. Der er mindre fokus på formidlende, lærerstyret undervisning og mere vægt på, 
at studerende arbejder på egen hånd med undervisningens indhold, både individuelt og i 
grupper og med mere eller mindre støtte fra underviserne. Samtidig profilerede uddan-
nelsesreformen i 2006 pædagoguddannelsen som en vidensbaseret professionsuddannel-
se med tråde til et mere akademiseret uddannelsesmiljø. At der i netuddannelsen i høj 
grad arbejdes med mere selvstændige undervisningsformer og med skriftlighed gør, at 
denne passer godt ind i ambitionerne for den nye pædagoguddannelse.  
 
Den netbaserede uddannelse tilrettelægges således, at ca. 25 % af undervisningsaktivite-
terne foregår ved fremmøde (i uddannelsen betegnet ’samlinger’) og ca. 75 % via nettet. 
Som helhed kan uddannelsen ses som et forsøg på at arbejde med ’blended learning’.  
 
Der er til hvert forløb tilknyttet en gruppe af undervisere, hvoraf en har funktion som 
tovholder og dermed ansvarlig for forløbet som helhed.  
Herudover har hvert hold en netvejleder, som har den overordnede kontakt til holdet 
gennem hele uddannelsen, og som skal sørge for, at der er sammenhæng i forløb og in-
formationer for det enkelte hold samt varetage studievejledning på holdniveau og evt. 
samle op på studerende, der ’hænger’. Netvejlederen kan bedst sidestilles med ’klasse-
lærerfunktionen’. 
Endvidere findes der en koordinerende funktion for hele netuddannelsen. Denne beteg-
nes netkoordinator. Figur 2 giver et overblik over de forskellige funktioner. 
  
Funktionsbetegnelse Beskrivelse af opgaver 
Netkoordinator Koordinerer overordnet den netbaserede pædagoguddannelse i samarbejde 

                                                 
2 Dette er en velkendt strategi i forbindelse med indføring af it i undervisning. Bla. Keiding, Laursen og 
Johansen (2003) 
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med ledelse, administration og andre koordinatorer og funktioner (Den cen-
trale og lokale planlægger, studievejleder, praktikkoordinator, meritkoordina-
tor osv.)  

Netvejleder Har overblik over, og er kontaktperson til det enkelte hold. Er involveret i 
introforløb, studievejledning på holdniveau, frafald osv. samt tovholderfunk-
tion i praktikperioder for holdet. 

Tovholder Hvert forløb på uddannelsen (undtagen praktikforløb) har en tovholder, som i 
samarbejde med undervisere på de enkelte forløb planlægger forløbet og sør-
ger for at den relevante information er tilgængelig for det enkelte hold.   

 
Figur 2 Oversigt over særlige koordinerende funktioner i netuddannelsen.  
 

Brug af undervisningsplatform 
Uddannelsen har dels brugt Black Board, dels to forskellige udgaver af Share Point. 
Uddannelsen har således siden den blev oprettet i 2004 benyttet tre forskellige platfor-
me, hvilket i følge de tilknyttede undervisere har præget uddannelsen. Ligeledes temati-
seres spørgsmålet om valg af platforme og overgang fra en platform til en anden i eva-
lueringens interviews og spørgeskemaer, uagtet at teknologispørgsmålet ikke har været 
et eksplicit tema i evalueringen. 
 
Undervisere har ikke som udgangspunkt formuleret krav og ønsker til de netbaserede 
medier/platforme og har ikke i særlig høj grad været med i diskussioner af valg af plat-
forme. Der er ligeledes ikke ført formaliserede diskussioner af, hvilke undervisnings-
former de tre forskellige platforme understøtter. I stedet har underviserne løbende til-
passet den samme undervisning til de forskellige platforme.  
 
Der ligger således en fortsat udfordring i at afklare, hvorledes de netbaserede teknologi-
er og medier kan, og skal, bruges på den netbaserede pædagoguddannelse. Udfordringen 
er både teknisk, organisatorisk og ligger på brugerniveau for både undervisere og stude-
rende. 

Strukturen i netuddannelsen 
Undervisningen på netuddannelsen er i dag delvist organiseret på holdwebsteder, som er 
tilknyttet holdet og delvist på forløbswebsteder, hvor hvert forløb har et websted til un-
dervisningen. Grunden til at begge eksisterer, er et kompromis mellem tilhængere af 
holdsider og forløbssider. Der er ingen klare retningslinjer for, hvad der skal placeres på 
henholdsvis holdside og forløbsside. 
 
Med VIAs nye studienet er det meningen, at al undervisning skal foregå på forløbsweb-
steder. Det vil sige, at der bliver tale om en ikke-hierarkisk struktur, hvor hvert holds 
undervisning foregår på en række forløbswebsteder. Det vil sige, at studerende fra hvert 
hold skal forholde sig til et vist antal forløbswebsteder, som ikke er indrammet af én 
fælles indgang.  
På figur 3 er det illustreret, hvorledes netuddannelsen er organiseret omkring en et bety-
deligt antal websteder og fora. 
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Figur 3  Netundervisningen for de studerende er organiseret omkring et antal sideordnede web-
forløbssteder. 
Note til figur. Figuren er udarbejdet af rekvirentens tovholder specifikt til evalueringen, da der ikke findes 
officiel beskrivelse af netstrukturen. 
 
 
Udover platformen benytter netundervisningen en række andre medier, blandt andre 
mail, skype og Communicator. Herudover eksperimenteres med undervisningsfora så 
som chats, debatfora og wikis. Endvidere er det undervisernes erfaring, at nogle af de 
netstuderende i vid udstrækning mødes fysisk, hvilket bekræftes af evalueringens spør-
geskemaer og interviews.  
 
Hvis man kigger på undervisningen ved nedslag i de forskellige årganges websteder, vil 
man se, at undervisningen er bygget op om en række grundelementer, hvor opgave-
skrivning er det mest udbredte: 

• Opgaveskrivning 
• Projekter 
• Faglig debat 
• Opslagstavle 

 
Ovennævnte elementer beskrives kort herunder.  
 
Opgaveskrivningen foregår ved, at en underviser formulerer en opgave med tilhørende 
litteraturangivelse. Opgaven placeres i en dokumentmappe på hold- eller forløbswebste-
det. Herefter får de studerende en angivet tidsperiode til at besvare opgaven og ligge be-
svarelsen ind i en dokumentmappe. Som oftest skal der arbejdes i grupper og opgaven 
skal afleveres som gruppeopgave. Opgavernes omfang varierer mellem tre til fem sider, 
og den angivne litteratur varierer meget i omfang. Det kan være alt fra en kort artikel til 
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det meste af en bog. Ligesom tidsfrister og opgaveantal også varierer mellem én eller to 
opgaver pr. uge. Opgavens karakter er oftest bundet til litteraturen, således at opgaven 
udgør arbejdsspørgsmål til den angivne litteratur. Ind imellem indgår cases, udførelse af 
didaktiske forløb eller empiriindsamling i opgaverne. Didaktiske forløb indgår mest i de 
kreative fag.  
Herefter formulerer underviseren en skriftlig respons til opgavebesvarelserne. Dette gø-
res på mange forskellige måder: Det kan være en fælles respons til hele holdet. Det kan 
være fælles respons til holdet med lidt uddybende til hver enkelt gruppe. Eller det kan 
være respons til hver gruppe. 
 
Projektarbejde med vejledning. Her igangsættes et lidt større gruppeprojekt, hvor der 
arbejdes med en opgave over et tidsrum. Der er ikke tilknyttet vejledningsfora til for-
løbssiderne, men grupperne kan selv oprette projektwebsteder (figur 3). Disse fora har 
kun adgang for gruppens medlemmer. Vejledning sker gennem andre medier, primært 
mail, skype eller ved fysiske møder. 
 
Faglig debat er et nyt element på hold-/forløbssiderne. Her opfordres til, at studerende 
og undervisere debatterer faglige problemstillinger og temaer. Både undervisere og stu-
derende kan foreslå temaer og opstarte diskussions-tråde. 
 
Opslagstavle. Kontakten mellem studerende på holdet foregår til dels på ’studerendes 
opslagstavle’, hvor de studerende kan skrive trådede indlæg. Når de studerende skriver 
et indlæg, vises et billede af dem selv ved siden af beskeden, så man kan se, hvem der 
’taler’. Opslagstavlen bruges til spørgsmål af faglig karakter, organisering af sociale ak-
tiviteter, efterlysning af kørelejlighed, lykønskninger, tilkendegivelser af tilfredshed el-
ler frustrationer over uddannelsen osv.  
 
Kontakten mellem undervisere og studerende foregår forskellige steder. For det før-
ste er der et element på hold-/forløbs-websiden der hedder ’Beskeder fra uddannelsen til 
de studerende’. Her placerer undervisere løbende information til de studerende. Denne 
information suppleres med mailudveksling, hvor de studerende kontakter undervisere 
for uddybende information eller specifikke spørgsmål.  Undervisere bruger i varierende 
form skype, telefon, mail eller fysiske fremmøde i vejledningsperioder.  
 
Fremmøde undervisning er organiseret, så der i gennemsnit er en samling af to dages 
varighed én gang om måneden dvs. fire-fem gange pr. semester. Indholdet i samlingerne 
varierer meget mellem forskellige forløb og forskellige undervisere. Der kan foregå bå-
de forelæsningspræget undervisning, holddiskussioner og gruppearbejde. Samlingerne 
bliver endvidere brugt som det sted, hvor der gives information om studienet, eksa-
menskrav og andre praktiske informationer. Nogle hold har en tradition for at arrangere 
middage og ind imellem overnatte på uddannelsesstedet. Her er erfaringen, at der også 
diskuteres fagligt. Omfanget af dette varierer meget fra hold til hold. 
 
Gruppeorganisering. I og med at opgaver oftest udarbejdes i studiegrupper, betyder 
kontakten mellem de studerende i gruppearbejdet og selve organiseringen af gruppear-
bejdet meget i uddannelsen. Gruppedannelsesprocessen varierer meget. Ind imellem – 
især i den første del af uddannelsen, arrangerer underviseren faste grupper i en periode. 
Men ellers konstituerer grupperne ofte sig selv. Det kan være ud fra geografiske tilhørs-
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forhold, arbejdsmæssig erfaring, eller arbejdsrytmer, personlig kemi eller andet. Grup-
perne organiserer deres samarbejde på meget forskellig måde. Nogle opretter egne luk-
kede websteder, hvor de skriver indlæg og debatterer opgaveløsning, andre taler sam-
men via skype, nogle taler telefon, nogle mailer frem og tilbage og andre mødes med 
faste mellemrum fysisk. Generelt har uddannelsen ikke interesseret sig meget for, hvor-
dan de studerende organiserer gruppearbejdet. Kun i de tilfælde, hvor der har været pro-
blemer i gruppearbejdet, der har ført til splittelse i gruppen osv. gået aktivt ind i gruppe-
processerne.  
 

 
• Netuddannelsen er oprettet med henblik på at rekruttere fra en målgruppe, der af 

geografiske, arbejdsmæssige, familiemæssige eller personlige grunde ikke kan el-
ler vil følge matrikeluddannelsen 

 
• Uddannelsen er underlagt den generelle studieordning for pædagoguddannelsen 

Midt-Vest 
 

• Valg og udvikling af platform er ikke reflekteret didaktisk, dvs. i forhold til mål, 
indhold, undervisningsformer og deltagere. Risikoen er, at det bliver teknologien, 
der definerer undervisningen og ikke omvendt 

 
 
Boks 1 Sammenfatning af beskrivelse af uddannelsen 
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KAPITEL II: EVALUERINGSSTRATEGI 
Beskrivelse af evalueringsstrategien falder i tre dele: Den teoretisk/didaktiske optik, 
overordnede metodiske overvejelser og udfoldelse af de fire hovedtemaer i evaluerin-
gen. 
 

Teoretisk og didaktisk fortolkningsramme 
Evalueringens teoretiske ramme henter dels sine begreber og kategorier i den moderne 
systemteori sådan som den formuleres hos Niklas Luhmann og i didaktiske videreudvik-
linger af denne, dels i almen didaktikken (Bl.a. Luhmann, 1995, 1998, 2000, 2006; Kei-
ding, 2005; Mathiasen, 2002, 2004; Jank & Meyer, 2006, Meyer 2007). Den valgte op-
tik har implikationer for evalueringens undervisningsbegreb, forståelse af samspillet 
mellem undervisning og læring samt for forståelse af forholdet mellem beskrivelse og 
tilrettelæggelse af undervisning og undervisning som interaktion. For at skabe transpa-
rens i evalueringens konklusioner og anbefalinger følger derfor en kort redegørelse for 
teoriens grundbegreber med særligt fokus på dens analysestrategiske implikationer i re-
lation til ovennævnte temaer. 
 
Undervisning ses hos Luhmann som et interaktionssystem og dermed som et socialt sy-
stem baseret på kommunikation. Som alle andre former for sociale systemer (organisa-
tionssystemer og samfund) såvel som levende og psykiske systemer opfattes interakti-
onssystemer som selvreferentielle og selvproducerende – dvs. autopoeitiske – systemer. 
Det betyder, at systemet selv skaber de elementer, det består af, indbefattet dets af-
grænsning til omverdenen.  
For sociale systemers vedkommende betyder det, at de skaber og opretholder sig selv 
gennem kommunikation, dvs. ved at kommunikation henviser til forudgående kommu-
nikative hændelser og producerer nye kommunikationer. Alt hvad der ikke optræder 
som kommunikation – bl.a. tanker, levende kroppe, fysiske hændelser – hører til i de 
sociale systems omverden.  
 
I forhold til evalueringen betyder ovenstående, at den kommunikation, der iagttages i 
netuddannelsens interaktionssystemer – fx de forskellige fora – ikke kan tilskrives og 
fortolkes med henvisning til enkeltpersoner, men fortolkes netop som kommunikation.  
Et eksempel: Hvis en opgaveskrivning går i stå efter at være sendt videre til et bestemt 
medlem af gruppen, vil dette forløb i den her valgte teoretiske optik ikke kunne forkla-
res ved, at ’NN’ ikke bidrog’. NN kan nemlig ikke bringe kommunikationen – dvs. op-
gaveskrivningen til ophør. Det er det efterfølgende fravær af nye bidrag også fra resten 
af gruppen, dvs. kommunikationen selv, der bringer kommunikationen til ophør. Om 
fraværet af nye bidrag så skyldes, at de øvrige deltagere ikke har opdaget, at NN ikke 
skrev videre på opgaven, at de ikke vil bidrage til at bringe opgaven videre eller noget 
helt tredje kan kun afklares empirisk.  
Teorien tvinger således til at modstå fristelsen til at drage forhastede og personrelatere-
de konklusioner. I stedet må det analytiske blik bevares og situationen beskrives og ana-
lyseres som kommunikation. Disse beskrivelser af kommunikationen kan dernæst re-
flekteres op mod eksplicitte og reflekterede didaktiske kvalitets- eller vurderingskriteri-



 13

er, hvorved der opnås langt større transparens i evalueringens fremsatte vurderinger og 
anbefalinger.  
Inden for den valgte teoretiske refleksionsramme forstås undervisning som en særlig ty-
pe kommunikation, som sigter mod at skabe intenderede, læringsbaserede forandringer 
hos deltagerne (fx Luhmann 2006:43). Denne meget generelle definition af undervis-
ning gør det muligt at studere uddannelse og undervisning uden på forhånd at lægge sig 
fast på, hvilke socialformer kommunikationen skal antage og i hvilke fora, den skal ud-
spille sig for at gælde som undervisning. I tråd hermed gælder således, at ”Alle kommu-
nikationer, der bliver aktualiseret med henblik på uddannelse, gælder for at være uddannelse” 
(Luhmann 2006:83). Hvornår kommunikation gælder for undervisning afgøres dermed 
empirisk og situationsspecifikt gennem iagttagelse af, hvorvidt kommunikationen kan 
tilskrives en undervisende hensigt. 
 
Undervisning sker ofte i den type af sociale systemer, som Luhmann betegner interakti-
onssystemer. Disse systemer afgrænser sig fra deres omverden gennem tilstedeværelse. 
Det vil sige, at deltagerne er til stede, enten rent fysisk som det kendes fra traditionel 
undervisning, eller hvad man kan betegne som ’konditionelt tilstede’ i betydningen 
’kunne være eller forventes at ville komme til stede på et tidspunkt’. Og denne fornem-
men af den anden og fornemmen af at blive fornemmet som tilstedeværende skaber, 
spiller en afgørende rolle for interaktionssystemer (Luhmann 2006).  
 
Hvad angår den netbaserede pædagoguddannelse udfolder undervisningen sig i to typer 
af interaktionssystemer: 
 
Synkron interaktion 
Denne interaktionsform finder sted i to former. 

• Med fysisk tilstedeværelse. Denne interaktionsform findes i den netbaserede pæ-
dagoguddannelse på samlingerne ved de møder, de studerende selv tilrettelægger i 
studiegrupper samt i forbindelse med vejledning. 

• Netbaseret. Denne interaktionsform kendes fra fx telefonmøder, chat og skype-
medieret kommunikation 

 
Asynkron netmedieret interaktion 
Denne interaktionsform kendes fra de fora, hvor de studerende bringer egne bidrag ind 
og forholder sig til andres bidrag, men hvor deltagerne er forskudt i både tid og rum. 
Skriftlighed har traditionelt spillet en stor rolle i den netmedierede interaktion, men nye 
teknologier muliggør også inddragelse af billedmedieret kommunikation, fx pod-casts. 
 
I begge systemer spiller deltagelse og den hertil knyttede fornemmen af den anden og 
viden sig fornemmet en afgørende rolle. En studerende beskriver dette i forhold til te-
maet ’dårlig samvittighed’, og det at hun får mere dårlig samvittighed over ikke at have 
lavet sin del af en opgave, når hun skal møde gruppen i synkron interaktion – ”se dem i 
øjnene”, som hun siger. Og lidt mindre dårlig samvittighed – dog uden af være helt 
upåvirket at forestillingen om de andre – når de samarbejder over nettet.   
 
Kommunikation fordrer hos Luhmann deltagelse af mindst to personer. En meddelende 
og en eller flere adressater.  
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Hver kommunikativ hændelse består af tre selektioner: Den meddelendes selektion af 
information (hvad) og meddelelse (hvorledes skal dette ’hvad’ meddeles) og som den 
tredje selektion adressatens valg af, hvorledes den meddelte information forstås. Både 
meddelt information og valgt forståelse er således kontingente.  Den valgte forståelse 
kan ikke iagttages direkte, men må fortolkes og tilskrives retrospektivt gennem nye 
kommunikative hændelser (turns). Eksempelvis: Når du svarer således, antager jeg, at 
du har forstået min meddelte information på den og den måde. 
 
En given information kan altså forstås på forskellig måde af forskellige adressater, og 
kan hos hver af disse bidrage til individuelle meningskonstruktioner, og dermed indivi-
duelle læreprocesser og -resultater. Enhver forståelse er således også en fortolkning. Det 
er den valgte forståelse, som til en hver tid udgør den kommunikative omverden i hver 
enkelt deltagers læringskontekst (fx Keiding 2007). Tager man som eksempel en feed-
back der siger ’det er en udmærket opgave’, kan dette forstås både som, at det er en 
fremragende opgave uden væsentlige mangler, eller som at præstationen kan gå an, men 
at der er plads til forbedringer. Og de to forståelser kan meget vel tænkes at skabe gan-
ske forskellige kontekster for den studerendes fremtidige studieindsats og mulige læ-
ring. 
 
Den valgte teoriramme har – udover at tilbyde et disciplineret og analytisk blik – en 
række didaktiske implikationer. 
 
Kommunikation om kommunikationen kommer til at spille en central rolle. Både med 
henblik på at konditionere eller rammesætte undervisningen og med henblik på at af-
prøve forståelser og – på baggrund heraf – bekræfte og/eller korrigere den valgte forstå-
else (back talk/feedback). 
 
Konditioneringen skabes både gennem uddannelsens programmer (studieordninger, 
målbeskrivelser, læseplaner, forløbsbeskrivelser o.lign.) og i selve undervisningen, når 
der kommunikeres om kommunikationens betingelser, eksempelvis når underviseren 
beskriver, hvorledes en gruppe skal organisere samarbejdet om en given opgave. 
 
En studieordning, en forløbsplan eller en opgaveformulering kan ikke determinere un-
dervisningen, gruppens eller den enkelte studerendes studieprocesser. De kan iagttages 
og benyttes som reference for til- og fravalg; dvs. fungere som refleksionsprogrammer 
og hermed aflaste interaktionen ved at give forslag til om hvad, hvorledes, med hvem 
og hvornår, der kommunikeres.  
Men refleksionsprogrammer vil altid indtræde selektivt og i den form undervisningen 
eller den enkelte deltager aktuelt giver dem. Hvorledes studieordninger, forløbsplaner 
mv. indvirker på undervisningen og den enkeltes studieaktiviteter må således beskrives 
empirisk.  
Forskellen mellem plan og interaktion ses dermed ikke som udtryk for manglende di-
daktisk rationalitet, sådan som det kendes fra eksempelvis Dale (1989), men som en lo-
gisk følge af at omverdenen (fx studieordningen, opgave, arbejdsbeskrivelser) altid iagt-
tages og håndteres selektivt og selvreferentielt i det system, som iagttager den og benyt-
ter de herved vundne informationer i efterfølgende selektioner (fx Keiding 2005:168f).  
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Vigtigheden af feedback og kommunikation om læring hænger sammen med, at Luh-
mann abonnerer på et udtalt konstruktivistisk læringsbegreb (Luhmann 1998). Læring er 
tæt koblet til iagttagelse som det at markere forskelle/skelne. Læring bliver mulig, når 
individet/det psykiske system retter sin opmærksomhed mod et eller andet. Samtidig be-
tyder det at rette sin opmærksomhed mod noget, at alt andet forsvinder ud af syne. Sy-
stemet/individet lærer med andre om det, opmærksomheden er rettet i mod. Enten fordi 
man har besluttet sig for det, eller fordi det mere eller mindre tilfældigt har fanget ens 
opmærksomhed. Læring er således systemspecifik, og formes af det lærende systems 
iagttagelse og fortolkning af omgivelserne, herunder undervisningen. Læring skal derfor 
forstås som systemspecifikke meningskonstruktioner, snarere end som repræsentationer 
af en given omverden. Da læring sker i psykiske systemer/individer kan den ikke iagtta-
ges direkte: Læring må derfor tilskrives, eller afskrives, gennem fortolkning af de efter-
følgende kommunikative hændelser (Luhmann 2000; Keiding 2005).  
Det forhold, at individet til enhver tid er henvist til egne meningskonstruktioner samti-
dig med, at undervisningen sigter på, at der skal læres noget bestemt, betyder, at kom-
munikation om læring og feedback bliver et centralt element i undervisningen. 
 
Et eksempel på forståelseskontrol, refleksiv kommunikation og feedback3: 
Studerende: 
  
”Efterfølgende er jeg kommet i tanke om et spørgsmål til Luhmans teori, som jeg håber du kan hjælpe 
med at besvare. 
Luhmann taler om, at der kun kan skabes adgang til systemet gennem kommunikation, og det derfor er 
den eneste måde systemet kan lære på. 
I min læsegruppe har vi så diskuteret hvordan man skal forstå kommunikation: [her redegør den studeren-
de så for de mulige forståelser, tbk]” 
 
Underviser:  
”Med dit spørgsmål rammer du lige ned i en meget central diskussion: Kan rum kommunikere? 
Men først lige en opklaring. Du skriver ’Luhmann taler om, at der kun kan skabes adgang til systemet 
gennem kommunikation’. Jeg er ikke helt med på hvad du mener. Går ud fra at du tænker på psykiske sy-
stemer? Man kan sige at en grundlæggende præmis er at der ikke kan skabes adgang til systemet - de er 
operativt lukkede. Det omverdenen kan gøre er at stimulere/forstyrre/pertubere systemet. Eller rettere det 
kan den hvis og kun hvis systemet iagttager denne 'forstyrrende omverdenshændelse' [fortsat udfoldning 
af hvorledes omverdenen kan indvirke på et lærende system, herunder en tilbagevending til det indleden-
de spørgsmål om rum kan kommunikere, tbk]  . 
 
Det teoretiske udgangspunkt har en række didaktiske implikationer. Disse er kort op-
summeret i omstående boks og vil udgøre centrale kriterier for evalueringens vurderen-
de del. Kriterierne har betydelige sammenfald med, hvad der i Meyer (2007) opstilles 
som karakteristika ved god undervisning. 

                                                 
3 Uddrag fra mailkorrespondance efter forelæsning i konstruktivistisk erkendelsesteori, Institut for Psyko-
logi, AU, 021009. 
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Undervisningen må bidrage til konditionering ved at kommunikere om undervis-
ning. Både før og under et givet forløb, eksempelvis 
• Før 

• Hvad skal læres - mål 
• Hvilket indhold, arbejdsformer og resultat, og evt. hvorfor på netop denne måde 

• Under 
• Hvorledes forholder kommunikationen sig til konditioneringen 
• Er temaerne relevante, tilstrækkeligt belyste. Hvorledes arbejdes/samarbejdes og 

er det hensigtsmæssigt 
 

Undervisningen må stimulere og støtte relevante iagttagelser, dvs. pege på forskel-
le, der gør en forskel, eksempelvis 

• Definere mål, perspektiver og læringsudbytte 
• Kommunikere om processen i forløbet 

 
Undervisningens må muliggøre afprøvning og korrektion af læring, mao. kommu-
nikere om læring, eksempelvis 

• Forståelseskontrol - hvordan forstår de lærende indholdet 
• Feedback – hvordan ser denne forståelse/den aktuelle læring ud for andre deltage-

re (underviser og studerende)  
• Benytte både formativ og summativ feedback, dvs. pege frem mod ny læring og 

vurdere iagttaget læring i forhold til opstillede mål/kriterier 
 
Undervisningen må være refleksiv, dvs. kunne iagttage og vurdere egne valg, og 
korrigere om nødvendigt 
 
 
Boks 2 Didaktiske vurderingskriterier 
 

Metode 
En af evalueringens grundlæggende antagelser er, at uddannelsen på den ene side kon-
struerer sine deltagere gennem de didaktiske valg, der mere eller mindre eksplicit og re-
flekteret træffes i forhold til indhold og organisering. Og at deltagerne (underviserne og 
de studerende) som individer møder og fortolker uddannelsen og deres egen rolle heri 
ud fra egne forventninger og forståelser. Samt at oplevelser af manglede kvalitet kan 
grunde sig i manglende sammenhæng mellem uddannelsens didaktiske forventninger til 
deltagerne og deltagernes individuelle forventninger til uddannelsen. 
Et gennemgående princip i evalueringen er derfor, at uddannelsen iagttages gennem fire 
ledeforskelle/evalueringstemaer og ud fra tre iagttagelsespunkter/systemreferencer: Un-
dervisningen som den fremtræder i udvalgte netmedierede fora, underviserne og delta-
gerne.  
Iagttagelse ud fra tre forskellige systemreferencer må ikke ses som et forsøg på at kom-
me nærmere, hvad der ’faktisk sker’ sådan som det kendes fra det klassiske triangule-
ringsbegreb, som forsøger at reducere kompleksitet og skabe redundans i en beskrivelse 
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ved at iagttage samme fænomen fra flere sider. Med det her valgte udgangspunkt opnår 
man ikke sikkerhed i en beskrivelse ved at addere en række kontingente beskrivelser.  
Ideen med flere iagttagelsespunkter er således ikke at skabe vished gennem reduktion af 
kompleksitet. Snarere det modsatte: At tilvejebringe kompleksitet med henblik på at til-
vejebringe et kompleksitetsfølsomt udgangspunkt for at drage konklusioner og træffe 
beslutninger. For som Luhmann (2000:64) siger: ”Kun kompleksitet kan reducere komplek-
sitet”, hvormed han mener, at opbygning af kompleksitet er en forudsætning for at kun-
ne reducere kompleksitet og beslutte noget frem for noget andet på et ikke alt for tilfæl-
digt grundlag. 
 
Evalueringsmetoden kan illustreres med følgende figur. 
 
 

Uddannelsens
studieordning

De fire hovedtemaer

Kvalitet i uddannelsen: 
Deltagelse i forpligtende 

læreprocesser

Organisering: 
Undervisnings-
kommunikation

Organisering: 
Opfyldelse af 

studieordningen

Målgruppen

Underviserne
Interviews

De studerende
Spørgeskema

Interviews

Undervisning 
som interaktion

Udvalgte fora

 
 
 
 
Figur 4 Evalueringsdesign: Temaer, iagttagelsespunkter og iagttagelsesmedier 

 

Spørgeskemaet til de studerende blev udsendt til alle studerende på netuddannelsen via 
det konferencesystem som benyttes i uddannelsen og besvarelserne indgivet i Survey- 
Xact. Svarene indenfor hvert spørgsmål blev grupperet tematisk.  
To hold på uddannelsen fik ligeledes tilsendt et brev med mulighed for besvarelser, da 
disse hold kun benytter uddannelsens konferencesystem i minimalt omfang.  
Temaerne og spørgsmålene i spørgeskemaerne blev defineret ud de fire på forhånd fast-
lagte evalueringstemaer og opbygget med lukkede og åbne svarmuligheder.  Svarene 
indenfor hvert spørgsmål blev grupperet tematisk.  
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Ud af omkring 150 tilmeldte studerende på uddannelsen blev der indgivet 54 besvarel-
ser, svarende til en svarprocent på omkring 30 %. Det betyder, at der er en stor gruppe 
studerende, hvis synspunkter – trods for opfordring til at bidrage – ikke er repræsente-
ret.  
I hvilket omfang og på hvilken måde de 54 besvarelser er repræsentative/ikke-
repræsentative, er ikke muligt at sige noget om. Den eneste indikator for en vis repræ-
sentativitet er, at de fremførte synspunkter nok udfolder, men ikke overrasker radikalt i 
forhold til de indtryk, underviserne har fra den løbende kontakt, de har med de fleste af 
de tilmeldte studerende på samlingerne. 
 
Interviewene blev gennemført som fokusgruppeinterviews med studerende fra fire hold 
fra den netbaserede uddannelse. Inden for hvert hold iagttages undervisningskommuni-
kationen inden for et modul. Der følges både hold fra Ranum og Viborg.  
 
• 09cVIBORG. Dato 02.10.09 

• 1. semester 
• PKS-modulet (Pædagogik, Kultur og Samfund) 

• 08cVIBORG. Dato 11.12.09 
• 3.semester 
• Praktik 

• 08zRANUM. Dato 02.10.09 
• 4. semester 
• Individ, Institution og Samfund.  

• 07c RANUM Dato 09.10.09 
• 6. semester 
• Linjefags-modulet 

 
Alle studerende kunne i udgangspunktet melde sig til at deltage i fokusgruppeinterview-
ene. Der deltog fire til fem studerende i hvert fokusgruppeinterview. 
 
For at kunne kontekstualisere informanternes udsagn, blev disse indledningsvist spurgt 
om begrundelse for at deltage. Gennemgående begrundelser var: Vil gerne bidrage til at 
udvikle uddannelsen, nysgerrighed, lyst til at gøre uddannelsen (endnu) bedre. 
 
Interviewene blev gennemført som tematisk strukturerede interviews af en times varig-
hed. Det vil sige, at der på forhånd var fastlagt temaer som interviewet skulle berøre. 
Temaerne blev fastlagt med udgangspunkt i en indledende gennemlæsning af besvarel-
serne fra spørgeskemaerne. 
Interviewene tilstræber ikke at komme rundt om alle aspekter af de studerendes indtryk 
af og oplevelser med den netbaserede uddannelse, men derimod at udfolde enkelte te-
maer, som evalueringsgruppen fandt centrale i forhold til evalueringens formål og over-
ordnede temaer. Herudover anslog de studerende selv temaer, som de mente var væsent-
lige. 
 
Interviewene blev udskrevet og udsagnene efterfølgende grupperet tematisk inden for 
hvert overordnet tema. 
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Lærerinterviewene blev tilrettelagt som en tematiseret blogdiskussion. Den afsatte tid 
blev i høj grad brugt på tekniske problemer, hvorfor der er suppleret med mere uformel-
le samtaler med og spørgsmål til tre centrale undervisere.  
 
Med den valgte teoretiske optik ses interviewene som deltagernes selektion af, hvad og 
hvorledes de ønsker at meddele sig om uddannelsen og deres egne erfaringer. Udover at 
spørge til begrundelsen for at deltage, gøres ingen forsøg på at opsøge mulige bagved-
liggende grunde for at netop disse – og dermed ikke andre – erfaringer meddeles i inter-
viewet. Og dermed heller ikke forsøg på at afdække om besvarelserne fx er konsistente i 
forhold til de samme studerendes deltagelse i undervisningen. Begrundelsen er, at eva-
lueringen ikke baserer sig på antagelse om en overordnet rationalitet, men ser rationali-
tet som et systemrelativt forhold, hvilket betyder, at det for den studerende kan være 
meningsfuldt at deltage på en måde i et forum og en anden i et andet, og udtrykke noget 
tredje i interviewet.  

De fire evalueringstemaer 
I det følgende beskrives evalueringens fire hovedtemaer nærmere. Temaerne er fastlagt 
af rekvirenten. 

Målgruppen 
Hensigten med dette tema er at beskrive uddannelsens deltagere, og hvordan de opfatter 
sig selv som deltagere på uddannelsen. Data skal give mulighed for at spejle deltager-
forudsætninger og forventninger i uddannelsen som didaktisk konstruktion, og dermed 
for at konkludere på målgruppen som didaktisk kategori og reflektere, hvilke didaktiske 
udfordringer det stiller uddannelsen overfor. Det er således deltagerne, som omverden 
for uddannelsen og deres selvbeskrivelser, der er systemreference for denne del af eva-
lueringen. Det fremadrettede perspektiv er, at få indblik i grunde til frafald og lav stu-
dieeffektivitet, samt identificere om/hvilke af disse, der kan håndteres didaktisk med 
henblik på at mindske frafald og øge studieeffektiviteten, og hvilke der ligger uden for, 
hvad uddannelsen kan/vil øve indflydelse på. 

Aktiv og forpligtende deltagelse 
Rekvirentens udgangspunkt er, at det også i den netbaserede uddannelse er vigtigt at 
skabe et undervisningsmiljø baseret på aktiv og forpligtende deltagelse. Hensigten med 
dette tema er at undersøge undervisningsinteraktionen, og hvorledes den stimulerer ak-
tiv deltagelse samt at få indblik i de forventninger/oplevelser henholdsvis lærere og stu-
derende har til undervisningen specifikt i forhold til temaet aktiv deltagelse, herunder 
betydningen af socialt tilhørsforhold og medansvar. Det fremadrettede perspektiv er at 
identificere styrker og svagheder samt mulige indsatsområder i forhold til at sikre aktiv 
deltagelse, socialt tilhørsforhold og medansvar i undervisningskommunikationen. 

Organisering 
Den netbaserede uddannelse står over for andre udfordringer hvad angår rammesæt-
ning/konditionering af interaktionen, dels fordi de studerende (og underviserne?) ikke er 
fortrolige med uddannelser af denne type, dels fordi betingelserne for medløbende op-
følgning, forståelseskontrol og feedback ikke umiddelbart er til stede i undervisning, 
hvor deltagerne ikke er/kan forventes at være til stede samtidig. Hensigten med det tred-
je tema i evalueringen er at beskrive og reflektere undervisningskommunikationen i ud-
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valgte fora og de studerendes oplevelse af interaktionen. Det fremadrettede perspektiv 
er at identificere mulige indsatsområder og anvisninger for, hvor og hvorledes den net-
medierede undervisning kan udvikles.  

Opfyldelse af studieordningen 
En netbaseret pædagoguddannelse bryder med uddannelsestraditionen inden for områ-
det og rejser ifølge rekvirenten jævnligt spørgsmålet om, man overhovedet kan blive 
pædagog på den måde. Hensigten med dette tema er at reflektere uddannelsens organi-
sering og interaktion i henholdsvis studieordningens målbeskrivelser og deltagerforud-
sætninger med henblik på at identificere, hvorledes uddannelsen faciliterer de studeren-
des læring inden for studieordningens præmisser. Det fremadrettede perspektiv er at 
identificere styrker og svagheder samt mulige indsatsområder i forhold til at sikre di-
daktisk kvalitet gennem sammenhæng mellem uddannelsesmål, undervisningsaktiviteter 
og deltagerere. 
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KAPITEL III. EVALUERINGSTEMA 1: MÅLGRUPPEN 
Det har været en tradition inden for didaktikken at tage den studerende, dvs. adressaten, 
for uddannelseskommunikationen i betragtning. Som Luhmann siger: ”Det er også al-
mindeligt (i det mindste i pædagogkredse), at man tager elevens selvbestemmelse, måske under 
navnet frihed, i betragtning – det være sig som mål eller som en besværlighed for opdragelsen” 
(Luhmann 1993:163) 
Med systemteorien hentes belægget for iagttagelse af adressaten for opdragelseskom-
munikationen både læringsteoretisk og kommunikationsteoretisk. 
Læringsteoretisk fordi den studerende lærer og skaber ny viden med udgangspunkt i eg-
ne strukturer, eller som Luhmann udtrykker det ”Man må vide for at kunne lære viden” 
(Luhmann 2000:384). Hvad den studerende ved og ser som meningen med undervisnin-
gen har altså betydning for hvad der læres. 
Kommunikationsteoretisk fordi undervisningen kræver deltagelse fra mere end en per-
son. Undervisning er dermed ikke bare noget underviseren gør, heller ikke i de tilfælde 
hvor der at tale om lange monologer/forelæsninger. Adressatens, den studerendes selek-
tioner både af meddelt information og forståelse bidrager til at forme undervisningen. 
Hvis der skal opnås didaktisk kvalitet i undervisningen, er det derfor ikke nok at interes-
sere sig for, hvad underviseren gør. Man må med andre ord, interessere sig for ’den an-
den’, hvis kommunikationen skal lykkes.  
 
Målet med dette tema er ikke at stille skarpt på den enkelte deltager og dennes beskri-
velse af oplevelser, tanker, følelser og fornemmelser i forhold at være netstuderende, 
men at udfylde målgruppen som didaktisk kategori ved at fremanalysere nogle overord-
nede mønstre i forhold til målgruppen.   

Baggrundsdata for den netbaserede uddannelse 
Følgende afsnit er et bidrag til at tegne et billede af uddannelsen. Data bygger, ud over 
det i forbindelse med evalueringen udsendte spørgeskema, på et sammendrag af eksiste-
rende oversigter, udtræk af holdlister og optælling af informationer fra eksamensbeviser 
samt studiestartsspørgeskemaer fra studievejledningen fra de sidste to optag i Viborg. 
Desuden er der indhentet oplysninger om karakterer fra censorformandskabet.  
 
Nedenstående figur viser regionale tilhørsforhold for det samlede studenteroptag på ne-
tuddannelsen frem til og med optaget i september 2009. Figuren viser, at uddannelsen 
primært optager studerende fra Region Nord og Region Midt. Der er et meget lille optag 
fra de øvrige regioner og udlandet.  
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Figur 5 Studerende tilmeldt den netbaserede uddannelse fordelt på regioner 
 
Hvis man kigger på fordeling på kommuner (ikke vist her), ligger kommunerne Aal-
borg, Vesthimmerland, Rebild, Jammerbugt, Århus, Viborg og Skive i top.  Fordelingen 
viser et billede af optag fordelt over hele Region Midt og Nord, men med specielt store 
optag fra kommunerne tæt på Ranum og Viborg samt de store kommuner Aalborg og 
Aarhus.  
 
Det betyder, at selv om netuddannelsen principielt gør det muligt at bo langt fra uddan-
nelsesstedet, og selv om de studerende på netuddannelsen geografisk set rekrutteres fra 
et større område end matrikeluddannelserne, er der stadig tale om rekruttering fra et 
geografisk nærområde. Man kan sige, at mens optaget på matrikeluddannelsen altover-
vejende er lokalt forankret, er der på netuddannelsen tale om et regionalt forankret op-
tag. 
 
Underviserne giver udtryk for, at der er større frafald på netuddannelsen end på matri-
keluddannelsen. Med henblik på at kvalificere dette indtryk er foretaget en opgørelse 
over studenteroptag, antal studerede, der har afsluttet på normeret tid og frafald på ikke 
afsluttede semestre. På grund af orlov, meritstuderende, overflyttere fra andre uddannel-
ser osv. kan der dog ikke siges noget helt præcist om bevægelser på hold og frafalds-
tidspunkter.  
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Hold Antal tilmeldt 

ved studiestart 
Antal (%), der har færdiggjort 
uddannelsen på normeret tid. 

Normeret gennemførsel % 

04z 33 17 52 
04c 21 13 62 
05z
  

28 23 82 

05c 29 12 41 
06z 43 23 56 
06c 36 20 55 
Ialt 231 108 47
Hold Antal tilmeldt 

ved studiestart 
Antal tilmeldte sept.09. Antal og (%) ikke studieaktive 

(frafald og orlov)  
07z 40 25 15 (37) 
07c 28 24 4 (14) 
08z 29 22 7 (25) 
08c 36 21 15 (42) 
09c 41 41 0* 
I alt 174 133 41 (35)** 
 
Figur 6 Gennemførsel og frafald på den netbaserede uddannelse.  
Noter:  
* Frafaldet er 0 for 09C-holdet, fordi de ’studiestart’ og ’tilmeldte sept. 09’ er tidsmæssigt sammenfal-
dende.  
**Af de 41 ikke studieaktive studerende har 11 orlov 
 
Undervisernes fornemmelse af, at der er tale om et betydeligt frafald og lav studieeffek-
tivitet bekræftes i hvert faldt hvad angår gennemførsel på normeret tid, idet kun knap 50 
af de studerende, der har afsluttet uddannelsen, gennemførte på normeret tid.  
  
På de igangværende hold (2007-2009) er frafaldet 35 %, hvis studerende med orlov in-
kluderes i frafaldsgruppen.  
Korrigeres frafald for orlovsstuderende er frafaldet 30 studerende, svarende til 17 %. 
Dette tal er dog influeret af at frafaldet for 09C holdet er 0, som følge af den tidsmæssi-
ge sammenfald af ’studiestart’ og ’tilmeldte september 09’. Beregnes frafald inklusiv 
orlov for holdene 07z, 07c, 08z, 08c er frafaldet 31 %. 
 
Til en sammenligning er der i gennemsnit et frafald på 14 % i løbet af det første studieår 
på VIAs pædagoguddannelser. Frafaldet er således markant højere på uddannelsen, lige 
som studieeffektiviteten, målt som gennemførsel på normeret tid, er lav (50 %).  
 
I evalueringens spørgeskemadel spørges til, om de studerende har overvejet at afbryde 
uddannelsen og i så fald hvorfor.  
9 ud af 52 informanter angiver, at de har overvejet det. Begrundelserne er mangfoldige: 
manglende glæde ved det pædagogiske arbejde, problemer med at få familie og uddan-
nelse til at hænge sammen samt økonomiske grunde. 6 ud af de 9 angiver, at praktikpe-
rioden har været en primær årsag. Enten pga. praktikstedet eller forløbet om tildeling af 
praktikpladser. Undervisernes ikke systematiserede indtryk fra samtaler med studerende 
som er faldet fra peger udover ovennævnte begrundelser på, at udfordringer i forhold til 
it og fremmedhed i forhold til den ’pædagogiske kultur’ spiller ind. Samme temaer an-
tydes sporadisk i spørgeskemaer og interviews. Der tegner sig dog ikke et klart billede 
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af frafaldsmønstre og begrundelser for frafald, lige som dette ikke har været et centralt 
tema i evalueringen.  
 
Det store frafald og den lave studieeffektivitet rejser dog spørgsmålet om, hvad uddan-
nelsen kan gøre for at  

• mindske frafald, blandt de studerende som falder fra af uddannelses relaterede 
grunde, hvad enten disse knytter sig til it-siden eller til uddannelsens rettethed 
mod deltagerforudsætninger 

• reducere antallet af studerende, der tager orlov 
• sikre at studerende på orlov vender tilbage som studieaktive. 

 
Gennemførselsprocent fordelt på køn 
Ifølge de interviewede undervisere har man på uddannelsen ofte talt om, at den netbase-
rede uddannelse i sammenligning med matrikeluddannelsen har særlige kvaliteter i for-
hold til at optage og fastholde mænd.  
En oversigt over antal studerende tilmeldt ved studiestart og antal gennemførte stude-
rendefordelt på køn, samt en markering af gennemførselsprocent, tegner dog et lidt an-
det billede. 
 
Hold 
 

Kvinder Mænd 
Tilmeldt ved 
studiestart 

Antal gen-
nemført 

Gennemført 
% 

Tilmeldt ved 
studiestart 

Antal gen-
nemført 

Gennemført 
% 

04z 24 11 46 9 6 67 
04c 12 13 110* 9 0 0 
05z 23 20 87 5 3 60 
05c 23 9 39 6 3 50 
06z 32 20 63 11 3 27 
06c 28 

 
17 61 8 

 
3 38 

 
Figur 7. Gennemførselsprocent fordelt på køn.  
Note: * gennemførselsprocent over 100 mulig fordi en studerende, som ikke var tilmeldt ved studiestart 
afsluttede uddannelsen på dette tidspunkt. 
 
Ovenstående viser dog, at kvinderne også på den netbaserede uddannelse er i overtal, og 
at gennemførselsprocenten – trods betydelige variationer på tværs af holdene – er lavere 
for mænd.  

Erhvervserfaring og begrundelse for at tage uddannelsen 
Ifølge spørgeskemaet har stort set alle respondenter (49 ud af 51) erhvervserfaring og 75 
% mere end 5 års erhvervserfaring. 
 
Ser man på respondenternes uddannelsesmæssige baggrund, tegner sig følgende billede: 
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Figur 8.  Spørgeskemarespondenternes uddannelsesmæssige baggrund 
 
Figuren viser tydeligt, at der er tale om en målgruppe, hvor størstedelen har en kortere 
uddannelse og/eller en håndværker uddannelse. Ser man på tallene fra studiestartsunder-
søgelser fra 2008 og 2009 fra Viborg, viser det sig at der her er flere studerende, der op-
tages med en ungdomsuddannelse (studentereksamen, HF, HG, HTX HHX), men også 
at der er betydelige forskelle mellem de enkelte optag.  
 
Respondentgruppen har således en markant anden sammensætning af uddannelsesbag-
grund end netuddannelsen som helhed. Det kan have betydning for de vurderinger, der 
fremsættes, uden der dog kan sige noget systematisk herom.  
 
Ud af de studerede, der har erhvervserfaring, har lidt over halvdelen erfaring med arbej-
det i det pædagogiske felt. Det vil sige, at knap halvdelen af de studerende på netuddan-
nelsen har erfaring fra pædagogisk arbejde, flere endog et betydeligt antal år. Sammen-
holdes dette med, at en anden og lige så stor gruppe dermed kommer uden forhånds-
kundskaber fra det pædagogiske felt, peger dette på en forudsætningsmæssigt meget di-
vers målgruppe og dermed igen på spørgsmålet om undervisningsdifferentiering. 
 
Det store antal studerende med flere års erhvervserfaring afspejler sig også i aldersfor-
delingen blandt respondenterne. Aldersfordelingen er vist på omstående figur. 

Ungdomsuddannelse

KVU og
erhvervsuddannelse

MVU

LVU

Andet
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Figur 9. Aldersfordeling blandt spørgeskemaets respondenter 
 
Blandt spørgeskemaets respondenter er gennemsnitsalderen 37 år.  
Studiestartsundersøgelser fra optagene på netuddannelsen ved sommeren 2008 og 2009 
med svarprocenten op omkring 90 %, giver et præcist billede af de to optag i forhold til 
aldersfordeling. 20 % af de studerende på de to optag var under 25 år ved studiestart, 45 
% var mellem 25 og 40 år og 35 % af de studerende var over 40 år ved studiestart.  
 
På matrikeluddannelsen ser fordelingen ud som følger: Under 25 år: 70 %, mellem 25 
og 40 år 22 % og over 40 år 8 %, dvs. en vægtet gennemsnits alder på omkring 30 år. I 
forhold til den ordinære daguddannelse har studerende på den netbaserede uddannelse 
således en markant højere gennemsnitsalder. 
 
Ser man på begrundelserne for at tage uddannelsen, er det tydeligt, at der er tale om fle-
re begrundelser, som dog langt hen ad vejen kan samles i to hovedkategorier 
 
1) Et ønske om at blive formelt kvalificeret – at få papir på noget man hidtil ’bare’ har 
gjort, men også det at åbne nye karrieremuligheder eller sikre sig på arbejdsmarkedet 
nævnes 

”At få fagligheden i orden” 
”Naturlig udvikling af min nuværende uddannelse og interesseområde” 
”Arbejder i den pædagogiske verden og vil gerne uddannes” 
”Jeg har arbejdet ufaglært i en del år inden for området, og vil gerne fortsætte med de 
muligheder som et uddannelsesbevis giver 

 
2) En mulighed for at foretage et radikalt skift i karriere – at komme i gang med noget 
helt andet, som interesserer en  

”Jeg finder pædagoguddannelsen yderst relevant, da jeg har tanker om at starte nogle 
projekter med unge ’på kant med loven’” 
”Har altid godt kunnet tænke mig at komme ind på det område” 
”Kombineret med min bachelor i antropologi tror jeg den giver mig gode muligheder 
for at arbejde inden for et område der interesserer mig” 
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Med få undtagelser markerer respondenterne da også, at det har stor eller nogen betyd-
ning  

• at de får bevis på deres kompetencer 
• at de forbedrer deres karrieremuligheder 
• at de kvalificerer sig teoretisk  
• at de udvikler sig personligt 
• og med lidt mindre vægt: at de møder andre med samme interesse. 

 
Ser man på de studerendes begrundelser for at have valgt den netbaserede uddannelse 
frem for matrikeluddannelsen, viser nedenstående figur, at de mest udbredte begrundel-
ser vedrører muligheder for at forene studiet med at have børn og familie samt at kunne 
oppebære en vis indtjening under studiet:  
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Figur 10. Spørgeskemainformanternes begrundelse for valg af netbaseret uddannelse. 
 
Den målrettethed og selektivitet, som de studerende på netuddannelsen giver udtryk for, 
kan således hente sine begrundelser to steder 

• En stærk motivation og interesse for det pædagogiske område og kvalificering her 
inden for 

• Konkurrence fra andre aktiviteter, primært familie og job 
 
Ser man på, hvad de studerende beskriver som de største udfordringer i samspillet med 
deres medstuderede, tegner sig et billede, der peger på betydelige udfordringer, hvad 
angår at gruppens medlemmer forpligter sig overfor hinanden og mødes enten fysisk el-
ler via nettet omkring fælles opgaver.  
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Figur 11. Respondenternes markering af væsentlige udfordringer i forhold til at deltage i uddan-
nelsen  
 
19 ud af i alt 38 markeringer vedrører således udfordringer relateret til at overholde 
deadlines, selvdisciplin, manglede fremmøde til indkald, svært at mødes samtidig over 
nettet, mens 8 ud af 38 markeringer vedrører egne oplevelser af udfordringer knyttet til 
’konkurrencen’ fra egne forpligtelser over for job og familie.  
 
Samles disse to kategorier er det tydeligt, at den altovervejende udfordring både i relati-
on til en selv og andre (27 ud af 38 markeringer) handler om udfordringer i forhold til 
forpligtende deltagelse.  
 
Udfordringerne i relation til netuddannelsens teknologiske dimension tematiseres, men 
besvarelserne viser også, at det ikke er der de største udfordringer ligger. 6 respondenter 
tematiserer således udfordringer specifikt i forhold til den aktuelle platforms funktiona-
litet i forhold til gruppediskussioner, og kun 3 tematiserer udfordringer knyttet til det 
overhovedet at benytte netbaserede teknologier. Her er det dog værd at erindre, at even-
tuelle studerende som er faldet fra på grund af teknologiske udfordringer ikke er synlige 
i denne evaluering, da den henter sine informationer fra tilmeldte studerende. 
 
Spørgeskemaerne giver således indtryk af, at der er tale om en målgruppe som er mål-
rettede i forhold til, hvorfor de tager uddannelsen, og at deltagelse i uddannelsen sker i 
skarp konkurrence med prioriteringer af job og familie.  
 
Dette understreges i et af interviewene, hvor de studerende kommer ind på erfaringerne 
med at benytte et tilbud om at følge dele af undervisningen på dagholdene: 

 
”…vores kultur i klasserne er så forskellige og vi skal bruge meget krudt på at finde 
ud af hvor har vi hinanden henne – fordi vi ikke kender hinanden – og så at – at ofte 
er det os på netuddannelsen vi har egentlig en stor praktisk baggrund hvor at dem der 
er på den almindelige udannelse mangler den der praktiske baggrund. Hvor vi vil ha 
teorien og de vil ha det praktiske – altså ” 
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”… men det er et stort problem at kulturen i klasserne er så forskellige… forstået på 
den måde at når jeg så kommer ind i den anden klasse og jeg er sulten efter undervis-
ning og forventer at der simpelthen skal sparkes røv når jeg er her… så vil de andre 
hjem… og de er jo ikke mere end lige kommet ind så snakker de om ”Hvornår skal vi 
hjem” – så er kulturen simpelthen så forskellige – der sker et sammenstød – det ved I, 
i hvert fald, fordi den var langt nede den ene dag” 

 
Man kan ikke af ovenstående konkludere noget vedrørende undervisningen og kulturen 
på dagholdene. Blot konstatere, at de netstuderende, når de møder op til undervisning, 
enten på andre hold eller på samlinger, har klare forventninger om at der ’skal ske no-
get’. Eksempelvis også: 
 

”Men jeg synes også at det er vigtigt at når man kommer herop – at så man virkelig 
føler at det er – det er meget meget relevant – og det er noget man ikke kan tage på 
nettet – fordi at… mange ting kan man jo tage på nettet – og sidste gang der virkede 
det sådan lidt som om at… nå ja – nu er der indkald – så må vi hellere finde på noget 
de kan lave… hvor at det – det synes – i går var rigtig god… fordi at vi sad og arbejde 
med problemformulering – og det var noget man måske godt kunne have svært ved at 
sidde alene med derhjemme – og ikke lige kunne tage på nettet… men så synes jeg og-
så at når man er her så skal det være noget som man ikke har mulighed for at tage på 
nettet – så skal det være noget hvor det er vigtigt at vi er her sammen – ligesom i går” 

 
Sammenfattende kan man sige, at der ind til videre tegner sig et billede af ganske mål-
rettede, men også selektive studerende, der ikke vil spilde tiden. 
 
Netuddannelsen er normeret som et fuldtidsstudie, hvilket ifølge studieordningen svarer 
til et studentertimetal på 30 timer pr. uge. Hvad angår spørgeskemaets respondenter an-
giver de følgende ugentlig tidsforbrug på henholdsvis uddannelse og job. 
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Figur 12. Respondenternes angivelse af ugentligt tidsforbrug på hhv. uddannelse og job.  
Note: Bemærk at figuren ikke siger noget om, hvorledes fordelingen mellem tidsforbrug på job og uddan-
nelse fordeler sig for den enkelte studerende. 
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Noget af det der først springer i øjnene, når man ser på figuren, er, at de studerende an-
giver, at de bruger færre timer end uddannelsen er normeret til. Beregning af et vægtet 
gennemsnit viser et ugentligt timeforbrug på ca. 20 timer.  
Det tilsyneladende lavere studentertimetal slår dog ikke igennem i eksamensresultater-
ne, som viser, at de netstuderende ud fra en gennemsnitsbetragtning klarer sig på niveau 
med eller bedre end de matrikelstuderende (figur 17).  
 
Ifølge underviserne er det et åbent spørgsmål om de netstuderendes tidsforbrug adskiller 
sig nævneværdigt fra studentertimetallet på matrikeluddannelsen, hvor der erfarings-
mæssigt er en del studerende, som har vanskeligt ved at udfylde den del af studietiden, 
der skal tilrettelægges selvstændigt og som derfor også kan antages at have en vis diffe-
rence mellem det forventede studentertimetal på 30 timer ugentligt og deres faktiske 
studietidsforbrug.  
 
Spørgsmålet er da om de netstuderende reelt bruger færre timer end de matrikelstude-
rende, om de blot er meget mere målrettede og effektive, hvad det er de ikke bruger tid 
på og hvilke konsekvenser (positivt og negativt) den effektive tilgang til undervisningen 
har på læringsudbyttet, og dermed om undervisningsformen kompenserer for lavere 
tidsforbrug. 
 
 
Netuddannelsens studerende 
• Har højt frafald og lav studieeffektivitet  
• Er en forholdsvis voksen studentergruppe (gennemsnitsalder over 30), men med be-

tydelig aldersspredning 
• Er forudsætningsmæssigt en meget divers målgruppe, som rummer 

• voksne med betydelig erhvervserfaring inden for det pædagogiske felt 
• voksne med erhvervserfaring uden forhåndskundskaber inden for det pædagogi-

ske område  
• yngre med ungdomsuddannelse og mindre erhvervserfaring 

• Er målrettede og selektive – gider ikke spilde tiden 
• Bruger i gennemsnit hvad der svarer til et halvtidsstudium (20 timer pr. uge), men 

muligvis med høj studieeffektivitet 
• Har altovervejende valgt netuddannelsen, fordi den giver mulighed for at kombinere 

job og/eller familie med det at være studerende 
• Beskriver samtidig denne fleksibilitet i uddannelsen som den største udfordring for 

både sig selv og andre i forhold til deltagelse i undervisningen 
 
Didaktiske udfordringer i relation til deltagerne og disses forudsætninger 
• På den ene side at sikre, at de studerende oplever, at der sker noget – at der som en 

informant siger ’er kapov’ i undervisningen. At undervisningen og underviserne vil 
noget med dem. På den anden side er undervisningen i konstant konkurrence med en 
række andre aktiviteter, hvilket blandt andet også reflekteres, i det antal timer de 
studerende bruger på uddannelsen 

 
• Vedrørende den ugentlige studietid på 20 timer pr uge 

• Er de netstuderende bare mere effektive? 
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• Hvad det er de ikke bruger tid på? 
• Hvilke konsekvenser (positivt og negativt) har den effektive tilgang på lærings-

udbyttet? 
 
• Undervisningsdifferentiering.  

• Kan og skal der tages hensyn til andre boglige forudsætninger end de der kan 
forventes hos de matrikelstuderende?  

• Er der risiko for en særlig form for ’sproglig eksklusion’ af den gruppen stude-
rende, som ikke mestrer det pædagogiske fagsprog? 

• I forhold til uddannelsesniveauet ved optag på uddannelsen, støttes de studeren-
de så tilstrækkeligt i  
 Selvstændig skriftlighed og argumentation indledningsvist og op gennem 

uddannelsen? 
 At blive fortrolige med det særlige ved at være netstuderende? 

 
• Hvad uddannelsen kan gøre for at  

• mindske frafald, blandt de studerende som falder fra af uddannelses relaterede 
grunde, hvad enten disse knytter sig til it-siden eller til uddannelsens håndte-
ring af forskellighed i deltagerforudsætninger? 

• reducere antallet af studerende, der tager orlov? 
• sikre at studerende på orlov vender tilbage som studieaktive? 

 
 
Boks 3 De studerende og nogle mulige didaktiske udfordringer 
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KAPITEL IV. FÆLLES INTRODUKTION TIL EVALUERINGSTEMA 
2 OG 3 
Rekvirentens udgangspunkt er, at det også i den netbaserede uddannelse er vigtigt at 
skabe et undervisningsmiljø baseret på aktiv og forpligtende deltagelse samt at under-
visningen tilrettelægges på en sådan måde, at den støtter den didaktiske kvalitet af den 
netbaserede kommunikation. Evalueringstema 2 og 3 nærmer sig den netbaserede 
kommunikation fra to perspektiver: Deltagelse/interaktion og organisering.  
 
Det teoretiske udgangspunkt giver mulighed for didaktisk begrundelse af fordringen om 
aktiv og forpligtende deltagelse. 
 
Netbaseret uddannelse kan tænkes indfriet i to grundlæggende forskellige strukturelle 
modeller. 
 
• 1:1-undervisning, hvor undervisningen tænkes som et anliggende mellem én lærer og 

én studerende, og hvor læreren ses som eneansvarlig for tilrettelæggelse af undervis-
ningskommunikationen og for feedback på den studerendes læring. Man kan kalde 
denne model for ’det netbaserede brevkursus’ 

 
• 1:mange-undervisning, hvor undervisning tænkes som et anliggende mellem en lærer 

og et hold, dvs. at undervisningens fokus er at sikre, at ideelt set samtlige deltagere 
bidrager til undervisningen skaber en social omverden som stimulerer den enkelte 
studerendes læring. Lærerens opgave bliver i denne sammenhæng i højere grad at 
mediere kommunikationen mellem deltagerne end at forholde sig løbende til hvert 
enkelt studerende. Man kan kalde denne model ’ for det netbaserede klasserum’. 

 
Forskellen mellem de to modeller er vist i nedenstående figur. 
 

 
 
Figur 13. To modeller for netmedieret undervisning. Til venstre brevskole-modellen. Til højre det 
netmedierede klasserum 
 

 
Under-
viser

 
Elev E

 
Elev D

 
Elev C 

 
Elev B 

 
Elev A

Kom-
munika-

tion 

 
Elev E 

 
Elev D 

 
Elev C 

 
Elev B

 
Elev A 

 

Under 
viser 



 33

Udgangspunktet for den netbaserede pædagoguddannelse er det netbaserede klasserum, 
altså at holdet kommunikativt skal fungere som en klasse. Og dermed at alle deltagere 
har medansvar for at bidrage til undervisningskvaliteten. 
Undervisningens opgave, både hvad angår den der finder sted over nettet og på samlin-
gerne, er derfor at skabe en omverden/kontekst for de studerendes læreprocesser, som 
besidder en sådan struktureret kompleksitet, at de studerende gennem deltagelse i un-
dervisningskommunikationen: 

• stimuleres til at beskæftige sig med udvalgte uddannelsesmæssige temaer på må-
der som sandsynliggør intenderet læring 

• får mulighed for at afprøve og reflektere egne forståelser og videnkonstruktioner 
• bidrager til at andre kan få feedback deres forståelser og videnkonstruktioner 

 
 
Nogle vigtige kvalitetsindikatorer for aktiv og forpligtende deltagelse i undervisningen 
• Underviserens bidrag 

• Rammesætning, fx gennem tydeliggørelse af de grundlæggende didaktiske 
spørgsmål hvad, hvorhen, hvorledes, hvorfor, med hvem og hvornår 

• Fastholdelse af kommunikation som læringsbefordrende, eksempelvis ved at 
stimulere til yderlig udfoldelse af et tema, anslå nye relevante temaer når dette 
synes relevant 

• Sikre den temamæssige struktur/det temamæssige fokus og temamæssig pro-
gression i undervisningen, eksempelvis gennem feedback på kommunikationen, 
både hvad angår temaer og enkeltbidrag 

• Reflektere og kommentere de studeredes observerede deltagelse og læringsud-
bytte både formativt og summativt i fht. opstillede mål 

 
• Studerende 

• Deltagelse i definerede aktiviteter, fx opgaver, inden for opgavens rammer, både 
indholdsmæssigt, tidsligt og socialt 

• Individuel forberedelse og ansvarlighed i forhold til egne delbidrag. 
• Opsøgende i forhold til eget behov for støtte og inspiration  
• Bidragende i forhold til andres behov for støtte og inspiration 

 
 
Boks 4 Nogle vigtige kvalitetsindikatorer for aktiv og forpligtende deltagelse i undervisningen 
 
Hvad angår de studerendes deltagelse adresseres dette i rapportens kapitel 5, mens det 
hvad angår undervisningens organisering med hovedvægt på underviserens rolle adres-
seres i kapitel 6. 
 
Udover resultater fra spørgeskemaer og interviews udgør analyse af den netmedierede 
kommunikation og den kompleksitet, som er indbygget heri, en central rolle i dette eva-
lueringstema.  
 
Netkommunikationen og dens betingelser er analyseret på baggrund af 

• Møde med to undervisere på net-pædagoguddannelsen, Viborg og Ranum  
• Møde med en underviser i forbindelse med gennemgang af opbygningen af net-

miljøet 
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• Lurking4 i konferencesystemer.  
 
Fokus er ikke på konferencesystemerne i sig selv, dvs. interessen ligger ikke på udred-
ning af systemarkitekturens strukturelle og funktionelle egenskaber og konditioner, men 
på den netmedierede kommunikation, som den kommer til udtryk i de forskellige fora, 
som systemet stiller til rådighed for undervisere og studerende. Interessen er koncentre-
ret om, hvordan undervisere og studerende kommunikativt bruger forskellige fora med 
henblik på at pege på fortsatte udviklingsaktiviteter.  
Der er tale om empiriske nedslag og ikke en kortlægning af den samlede kommunikati-
on på den netbaserede pædagoguddannelse. 
 
Disse nedslag kan bruges som afsæt for en frugtbar videreudvikling og refleksion over 
netkommunikationens potentialer, kombinationer af netmedieret og tilstedeværelsesba-
seret kommunikation samt mellemformer heraf, eksempelvis telefonmøder og brug af 
skype. 
Endvidere er denne del af rapporten en invitation til at diskutere læringspotentialer med 
udgangspunkt i den præmis, at en stor del af kommunikationen i uddannelsen foregår 
netmedieret, og at der samtidig er en relativ stor del af pædagoguddannelsen, som afvik-
les i institutionspraktik, og dermed i flere henseender afkoblet fra uddannelsessted, så-
vel fysisk som kommunikativt.   

                                                 
4 Lurke stammer fra engelsk og betyder: To read but not contribute to the discussion in a newsgroup, cha-
troom, or other online forum.  http://www.thefreedictionary.com/lurking 
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KAPITEL V. EVALUERINGSTEMA 2: AKTIV OG FORPLIGTENDE 
DELTAGELSE 
Hensigten med dette tema er at undersøge undervisningsinteraktionen, og hvorledes den 
stimulerer aktiv deltagelse samt at få indblik i de forventninger/oplevelser, henholdsvis 
lærere og studerende har til undervisningen i specifikt i forhold til temaet aktiv deltagel-
se, herunder betydningen af socialt tilhørsforhold. 
 
Først foretages en kort indramning af temaet gennem beskrivelse af, hvilke forventnin-
ger de studerende retter mod begrebet aktiv deltagelse, og hvilke udfordringer de knyt-
ter til at indfri denne forventning. 
Herefter følger en beskrivelse af kommunikationen i udvalgte kommunikationsfora. De 
fire efterfølgende afsnit vil have et udvalgt kommunikationsforum som omdrejnings-
punkt. Det drejer sig om henholdsvis ’Studerendes opslagstavle’, ’Fagligt forum’, ’Be-
skeder fra undervisere og administration’ og ’Projektwebsteder’. 
 
Efter disse fora sættes fokus på underviserrespons på opgaver, hvor forskellige modeller 
for underviserrespons på de netstuderendes opgaver bliver præsenteret. 
  

Forpligtende deltagelse – hvad, hvordan og hvor meget? 
Udgangspunktet for den netbaserede uddannelse er, at det er vigtigt er at skabe et un-
dervisningsmiljø baseret på aktiv og forpligtende deltagelse, så idealet om at undervis-
ningen sker i et virtuelt klasserum understøttes (evt. figur 13). 
 
I både spørgeskema og interviews bliver informanterne bedt om at forholde sig til, hvad 
det vil sige at være aktivt deltagende på netuddannelsen. 
 
Nogle eksempler på de studerendes svar: 

”At man afleverer sine opgaver, at man er opsøgende i forhold til litteratur udover det 
udleverede, at man møder velforberedt på seminariet til en undervisning, der bærer 
præg af debat”  
 
”At man er åben, imødekommende overfor tiltag på seminariet - studieaktiv, deltager i 
indkald, reflekterer over sin egen praksis, afleverer opgaver” 
 
”Overholde deadlines og skabe en god kultur omkring vores opgaver og den forskel-
lighed man hver især har. OG ikke mindst gør brug af den kæmpe erfaringsgrundlag 
der findes her” 
 
”At være aktiv på klassen til samlinger, at være aktiv på nettet med aflevering samar-
bejde, samt deltage i sociale aktiviteter” 
 
”Udover at løse de opgaver der stilles, er det vigtigt at melde ind på de faglige diskus-
sioner og lign.” 
 
”At man afleverer opgaverne til rette tid og evt. selv søger supplerende materiale. At 
være aktiv på vores netsted, læse de andres indlæg osv.” 
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”At folk gider gå på nettet og svare på evt. opslag på opslagstavlerne” 
 
”At man logger på hver dag og tager initiativ” 

 
På baggrund af spørgeskemaerne, og gennem anvendelse af det til teorirammen knytte-
de meningsbegreb, kan svarene kategoriseres i de tre meningsdimensioner: sags-, tids- 
og socialdimensionen: 
 
• Sagsdimensionen 

• Laver opgaver, er forberedt både ved gruppearbejde og samlinger, fordyber sig i 
de udleverede tekster, er opsøgende i forhold til ny viden, 

• Social dimensionen 
• Tager socialt medansvar ved at deltage i diskussioner og respondere på andres 

indlæg, interesserer sig for hinanden, tager hensyn til andre, sørger for at komme 
til at kende hinanden. Endvidere giver nogle studerende udtryk for, at der er vig-
tigt man er sammen om andet end det rent uddannelsesmæssige.  

• Tidsdimensionen 
• Man er ’på’, er synlig på nettet, er til stede, overholder sine deadlines, tjekker 

hver dag for informationer og bidrag.  
 
Af ovenstående fremgår, at de studerende i høj grad er opmærksomme på, at platformen 
ikke blot er et forum til at hente og aflevere opgaver, men ’stedet’ for undervisningen, 
dvs. klasserummet.  
Og at de må forholde sig til alle kommunikationens meningsdimensioner, hvis under-
visningen skal lykkes.  
 
God undervisning er således, i hvert fald hvad angår uddannelsens netmedierede del, et 
fælles ansvar. Det betyder ikke – hvilket vil fremgå af kapitel 6 – at lærerens deltagelse 
ikke tillægges betydning. Det gør den i høj grad. De studerende ønsker ikke at være 
’selvstuderende’, men at være studerende på netuddannelsen med tilhørende og synlige, 
aktive undervisere. 
 
Adspurgt, hvad de ser som udfordringer i forhold til at få samspillet med de andre stu-
derende til at fungere, falder svarene på spørgeskemaerne i følgende hovedkategorier: 
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Figur 14. De største udfordringer i forhold til at få den netbaserede undervisning til at fungere 
 
De to største udfordringer knytter sig tilsyneladende til undervisningens tidsdimension i 
betydningen at være til stede, og at andre er til stede. Kun to markeringer vedrører det 
indholdsmæssige/sagsdimensionen.  
 
Spørges direkte til om der er særlige udfordringer til at være studerende på en netud-
dannelse, falder 23 ud af 36 bekræftende besvarelse i kategorierne selvdisciplin (17) 
selvstændighed (4) og ansvarsbevidsthed (2).  
 
Sammenholdes dette med den beskrivelse af målgruppen, der er foretaget i evaluerin-
gens kapitel 3 forstærkes indtrykket af studerende, som på den ene side er særdeles mo-
tiverede for at tage uddannelsen, men som på den anden side i vid udtrækning også 
har/oplever at have andre og måske ofte mere tungtvejende forpligtelser i forhold til job 
og/eller familie, og at det kræver en indsats at prioritere den aktive deltagelse. 
 
Eksempelvis:  

”Det faktum at jeg har brug for at arbejde for at kunne have penge til de faste udgifter 
gennem hele uddannelsen. Det kunne betyde at jeg nogle gange bliver nødsaget til at 
vælge arbejde frem for aktiv deltagelse, hvilket ikke huer mig, men jeg skal jo leve!” 

 
”En del netstuderende har valgt denne form, da de har et netværk, er etablerede med 
familie og ikke mangler socialt netværk. Det må respekteres at nogle vælger dette fra, 
men hver enkelt har gavn af at overveje fravalget og give plads til socialt samvær.” 

 
”Det er en udfordring i forhold til den netbaserede uddannelse at de fleste har arbejde 
ved siden af og dermed bliver det noget man aktivt skal prioritere og relationer til 
medstuderende bliver lavt prioriteret for mit eget vedkommende” 

 
Ovenstående citater antyder også at socialt engagement, som ligger ud over deltagelse i 
undervisningen, fravælges eller prioriteres lavt for en del af målgruppen, samtidig med 
at en mindre gruppe oplever fraværet af et ikke-undervisningsrelateret studiemiljø, som 
en udfordring ved netuddannelsen.  
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Endvidere er det tydeligt at forpligtelsen overfor de sociale fællesskaber konditioneres 
af et nærhedsprincip. De primære forpligtelser ligger i studiegrupperne og holdet i for-
bindelse med samlingerne. 

Interaktionen i udvalgte netfora 
Går man tættere ind i de kommunikationsfora, der knytter sig til holdene og/eller de fag-
lige forløb, tegner sig ligeledes et billede, som i vid udstrækning støtter fornemmelsen 
af, at deltagelse i undervisningen for en del af målgruppen konkurrerer med andre akti-
viteter.  

Studerendes opslagstavle 
Kontakt mellem studerende på holdet foregår blandt andet på ’studerendes opslagstav-
le’, hvor de studerende kan skrive trådede indlæg, dvs. at indlæggene knyttes sammen i 
indlæg-respons-respons tråde. Når de studerende skriver et indlæg fremstår et billede af 
dem selv ved siden af beskeden, således at man visuelt kan se, hvem der taler.  
 
Som overskriften fortæller, er dette forum de studerendes opslagstavle, enten i relation 
til holdet eller til det aktuelle forløb. Opslagstavlen bruges til spørgsmål af faglig karak-
ter, organisering af sociale aktiviteter, efterlysning af kørelejlighed, lykønskninger, til-
kendegivelser af tilfredshed eller frustrationer over uddannelsen mv. Der er i dette fo-
rum knyttet forventninger til, at bidrag kan udløse respons, fx ved forespørgsler eller 
forslag af social art. Samtidig kan envejskommunikation også aktualiseres, som fx info 
om gode links eller hilsner. 
 
Som eksempel er valgt opslagstavlen for et hold. Første indlæg, skrevet af koordinator: 
”Her kan I skrive alt hvad der kan vedrøre jeres studieliv. Det kan være små hilsner, 
forespørgsler om at køre sammen. I kan invitere til sociale arrangementer osv. - det er 
jeres sted.” 
 
Opslagstavlen benyttes i varierende grad af de studerende. Inden for de muligheder, der 
har været for informationsindsamling, er brugen af denne facilitet afhængig af, hvilket 
hold der iagttages. Inden for det enkelte hold, er der varierende frekvenser af læste op-
slag og respons på opslag på opslagstavlen.  
Eksempelvis er der på et af holdene 33 indlæg i efterårssemestret 09, som har udløst i 
alt 99 svar, hvor et af indlæggende har udløst 10 svar og 10 indlæg har udløst 0 svar. 4 
indlæg har hhv. udløst 1 svar og 2 svar, 7 indlæg har udløst 3 svar og 4 indlæg har ud-
løst 2 svar. Et indlæg har udløst 6 svar, to indlæg har udløst hver 7 svar, et indlæg har 
udløst 8 svar og to indlæg har hver udløst 9 svar. 
 
Sammenfattende er der for denne opslagstavle tale om at  

• ca. 1/3 af indlæggende forbliver ubesvaret 
• ca. 1/3 af indlæggende udløser enten 2 eller 3 svar 
• den sidste 1/3 af indlæggende udløser fra 4 til 10 svar 

 
Opslagstavlefaciliteten giver mulighed for at se, hvor mange der har åbnet et indlæg. 
Hvorvidt og hvorledes de læser indlægget er ikke til at afgøre, hvis ikke der er produce-
ret et responsindlæg. 
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Her viser optællingen, at  
• en stor del af de studerende, der åbner et indlæg, vælger at svare 
• den 1/3, der er registret, som ikke responderende på indlæg har heller ikke åbnet 

disse indlæg, og dermed ikke kobler sig kommunikativ til ”Studerendes opslags-
tavle”.  

 
Med dette eksempel på brugen af et opslagstavleforum kan vi pege på, at en bidragsyder 
ikke kan vide sig sikker på at få svar på eksempelvis et fagligt spørgsmål eller vide, 
hvorfor der ikke er respons. Bidragyderen må nøjes med gisne om, at manglende svar fx 
skyldes, at indlægget er for svært at forstå, er for banalt, for langt, irrelevant, tiden er 
knap, eller at det er fordi det handler om bidragsyderens sociale position?  
 
Med den ovenfor optalte fordeling af respons på indlæg i dette specifikke forum, er det 
nærliggende at spørge til, hvilken beskaffenhed de enkelte indlæg har indholdsmæssigt. 
Opfordrer indlægget fx til dialog, er der tale om informationer, uden forventninger om 
respons, eller handler det fx om, at indlægget er rettet mod få adressater? Her viser det 
sig, at indlæggene rækker indholdsmæssigt over faglige planlægningsmæssige temaer, 
anerkendende bemærkninger til indlæg, opgaverelaterede spørgsmål og kommentarer og 
mere sociale og/eller praktiske anliggender.   

Fagligt forum 
I dette forum er indlæggene betydelig længere end i Opslagstavlen. Faglige forum er 
ifølge en af de interviewede undervisere ikke et meget brugt forum, hvilket kan undre 
set i lyset af det ønske om flere perspektiver og inputs som de studerende efterlyser i 
undervisningen (kapitel 6) og i lyset af uddannelsens ønske om at orientere sig mod ’det 
virtuelle klasserum’.  
 
Forummet er opgaveorienteret og åbnes fx med følgende meddelelse fra underviser: ”I 
denne tråd kan I placere indlæg med baggrund i opgave 3A”. I fagligt forum er indlæggene 
konsekvent koblet til det anslåede tema, hvor omdrejningspunktet er en konkret opgave 
givet af underviser. 
 
Indlæggene holder sig således til det anlagte tema, men er ikke koblet til hinanden i den 
forstand, at et bidrag referer tilbage til et foregående bidrag. De enkelte bidrag står of-
test alene som en slags ”statements”. Der er dog eksempler på, at et bidrag kobler sig til 
et enkelt tidligere bidrag som fx følgende kæde: 
 
Bidrag X: 

Debatindlæg om magt og anerkendelse. 
Det faldt mig nemt for at skrive et indlæg om den diskussion der er for øjeblikket i de 
danske medier, om strafferammen skal skærpes og nedsættelse af den kriminelle lav-
alder og med hårde straffe.    
 Er jeg ikke af den overbevisning hvis regeringen vælger at bruger sin magt med at 
sænker den kriminelle lavalder til 12 år, og samtidig giver øget strafferammerne for 
de unges handlinger, for at mindske kriminaliteten i det danske samfund, vil ikke have 
den ønskede effekt fra regeringens side på de unge. Jeg er af den opfattelse at det vil 
have den modsatte effekt, og ville kunne øget kriminaliteten, og give flere store de-
monstrationer hele landet over, som man har set op til flere gange i Køben-
havn/Nørrebro og Aarhus.  Når systemet anvender sin magt, vil det skabe mere pres 
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på de unge, og dermed vil de øge modpresset. Men derimod hvis man var de unge me-
re anerkendende og imødekommende for deres behov, og satte ind med pædagogisk 
støtte og hjælp som f.eks. i ungdomsklubber, hvor man med de unge lavede evt. hand-
leplaner om fremtid og  deres ønsker.  
Har en ung været ude i kriminalitet, lægger der oftest dybere ting til grunde og ikke 
mindst den unges baggrund for dens handlinger.  F.eks. den unge kan gå med en skjult 
diagnose som ADHD eller ADD, eller den unge kan være omsorgssvigtet, forældre der 
er i misbrug osv. Man ved disse unge er i øget risiko for at komme i kriminelle miljø, 
og dermed har de unge ikke brug for yderlige straf, de straffet sig selv så rigeligt. Men 
derimod har de behov for en masse pædagogisk anerkendelse, og hjælp til at få startet 
livet på ny. Jeg har ikke forståelse for hvorfor regeringen ikke gør nytte af den mange 
professionelle pædagogiske psykologiske professorer vi har på landes universiteter og 
institutter, når man lave lov omkrig sådan et emne.”   

    
Bidrag Y: 

Igen NN, tak for et supergodt indlæg - især omkring straf og forventninger. Jeg har of-
te spurgt mig selv, om straf (frihedsberøvelse) egentligt betyder noget for et menneske, 
som allerede har valgt at gå en bestemt (kriminel) vej!? Måske bekræfter vi (samfun-
det) bare noget allerede tænkt!? 

 
Disse responser hører dog til sjældenhederne. Den overvejende del af bidragene i 
disse faglige fora er af informerede art i forhold til den konkrete opgave, der skal 
produceres.  
 
Der er dog en anden type af tilkobling til bidrag, som svarer på et spørgsmål stillet i 
et foregående bidrag: 
 
Bidrag Z: 

 ”Jeg har i denne 3. opgave prøvet at svare på opgave 3C. Hvilken handler om et 
barndomspsykologisk perspektiv, hvor vi har situation og relation i fokus. Jeg kunne 
godt tænke mig at vide hvordan vi kan få en situation/relation, barnet har i hjemmet til 
at fungere på pædagogisk vis i børneinstitutionen. F.eks. Lille Ole er hjemme vandt til 
at mor tager tallerkenen ud fra bordet. Hvordan får vi på pædagogisk vis ændret den-
ne situation/relation, til en anden end den Ole er vant til, på en positiv måde?” 

 
Bidrag Q: 

”Hej MM, 
dit spørgsmål handler måske om, at vi (forældre) ikke lærer vore børn, at reglerne 
skifter med situationen!? Min tanke er, at børn har krav på at vide, hvordan 
man indretter/indordner sig i et etableret fællesskab, uden at miste sig selv. F.eks. 
møder jeg mange børn og unge, som kun taler ét eneste dansk sprog.......... de har sim-
pelthen ikke lært, at det danske sprog tales i mange udgaver - f.eks. et til mor, et til 
onkel Børge, et til klasselæreren og et helt særligt til vennerne - og - vigtigst, at samt-
lige danske udgaver af sproget har samme vægt............ netop fordi de er afstemt af 
den virkelighed, som man skal fungere i her og nu!” 

 
 
Et sådant forum kan have en funktion at det øger kompleksitet i et givet tema ved at ud-
folde det gennem flere bidrag og løbende bringe nye perspektiver ind. Samtidig giver 
det alle deltagende mulighed for at koble sig til alles tekster.  
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Som netstuderende giver det en mulighed for at ’måle’ sig selv i forhold til de øvrige 
studerende og i forhold til lærerens kommentarer til de enkelte bidrag.  
Disse fora kan derfor betragtes som centrale og frugtbare rammer for samarbejdspro-
cesser, læreprocesser og opgaveprodukter. Ud fra en didaktisk optik er der således 
mange gode grunde til at deltage i fora af denne type. Og det er da også i både inter-
views og spørgeskemaer et betydeligt antal opfordringer til og ønsker om at deltage 
aktivt i sådanne diskussioner.  
 
Samtidig introducerer et forum som dette også en betydelig kompleksitet ved, at de stu-
derende forholder sig til mange andre perspektiver på en given opgave end de, som er 
fastlagt i den aktuelle studiegruppe.  

Sammenfatning på analyse af kommunikationen i opslagtavlen og fagligt forum 
Det forhold, at kun et begrænset antal studerende, knytter an til kommunikation, som 
ligger ud over forløbenes opgave- og studiegrupperelaterede kommunikation kan have 
betydning for den del af undervisningskvaliteten.  
Det kan være svært at få hjælp eller feedback fra andre end studiegruppen på noget, som 
ligger uden for de aktuelle opgavetemaer. Man kan sige, at ’frikvarterets’ potentialer for 
mere uformelle samtaler skæres bort, når en stor del af de studerende fravælger at til-
koble sig kommunikationen på ’opslagstavlen’.  
 
At bidragene i fagligt forum altovervejende står som enkelt-statements og ikke knyt-
ter sig til hinanden antyder, at der ligger et indsatsområde i forhold til at bidrage med 
refleksiv kommunikation, som samler op på og perspektiverer enkelt bidrag i forhold 
til temaet. I den nuværende form er sådanne bidrag stort set er fraværende, hvilket 
betyder, at det undervisningspotentiale, som ligger i denne type af kommunikation 
ikke eller kun i meget begrænset omfang realiseres. Hvis en sådan kommunikations-
form skal udvikles, kræver det formodentlig en systematisk og underviserinitieret 
indsats.  
 
Man kan overveje om kommunikationsformen i disse fora udvikler sig i en negativ spi-
ral. Hvis deltagerne oplever stor vilkårlighed i om der knyttes an til et indlæg, kan det 
virke tilbage på tilskyndelsen til at bidrage med et indlæg og således over tid føre til at 
kommunikationen enten helt ophører eller fortsætter blandt et meget lille udsnit af del-
tagerne. Og at betingelserne for den uddybende og mere perspektiverende kommunika-
tion, som ville til veje bringes gennem forpligtende deltagelse i fagligt forum, på samme 
måde forringes; ikke kun for de som ikke ønsker at deltage, men også for de som efter-
spørger denne form for kommunikation. Fravalget har med andre ord ikke kun konse-
kvenser for den enkelte, men for hele holdet. 
 
Sammenholdes det med de studerendes markeringer fra spørgeskemaerne synes det 
umiddelbart i høj grad at handle om tid og hvem, man føler sig socialt medansvarlig i 
forhold til.  
De studerende oplever sig først og fremmest forpligtede over for deres egen studiegrup-
pe og i mindre grad over for holdet. Det vil sige, at tilskyndelsen til at svare på indlæg 
på opslagstavlen sandsynligvis udsættes for en ganske effektiv selektionsproces, både 
hvad angår hvem det er, der leverer bidraget (studiegruppe/andre) og den tid som den 
pågældende studerende på det aktuelle tidspunkt oplever at have til rådighed. I forhold 
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til begge dimensioner kan sagsdimensionen også spille ind – er det noget som umiddel-
bart kan svares på eller vil det kræve en større indsats?  
 
Men det handler formodentlig i høj grad også om underviserens synlighed og om disse 
deltager på en måde, så de påtager sig medansvar for kommunikationens didaktiske 
kvalitet. En sådan synlighed efterspørges gentagne gange fra de studerendes side. På 
lang sigt handler det om uddannelses- og undervisningskultur, og hvorvidt uddannelsen 
og undervisningen accepterer, at en del af et hold fravælger den forpligtende deltagelse.  

Projektwebsteder, relateret til studiegrupper 
Disse fora er de studerendes egne lukkede rum. Undervisere kan blive inviteret. Dette 
sker dog ikke så ofte. Som en underviser fortæller: ”Vi har ikke lagt op til at det er vores 
domæne”. De to eksterne forskere tilknyttet evalueringsprojektet har haft acces til at lur-
ke med accept fra de studerende på et enkelt hold.   
  
Bidragene i denne type fora er snævert fokuserede på det tema, der anslås i det første 
bidrag i en tråd. Det er således ikke et forum, hvor diskussioner anslås og udvikler sig 
fra et tema til et andet. De enkelte indlæg/kommunikative bidrag er højest på 5 linier, 
ofte suppleret med et vedlagt bilag, som udfolder ærindet med indlægget. Kommunika-
tionen er i den forstand tydelig. 
 
Generelt kan bidragene karakteriseres som havende en anerkendende tone. Bidragenes 
formuleringer giver eksempelvis indtryk af, at der er plads til, at fx en studerende ikke 
har nået, det der var aftalt. Der er fx klare meldinger fra studerende, der ikke har leveret 
det, der var aftalt, som eksempelvis: ”hmm, ikke nået det jeg skulle, men her da lidt at arbej-
de videre på. Vi ses mandag kl. 16”    
 
Med hensyn til sagsdimensionen, bliver denne også aktualiseret, fx: ”er der en af jer, der 
vil prøve at finde noget om hvilke pædagogikker, der har været mest anvendt i DK gennem ti-
derne, så vi kan lave en historisk…” Hvorvidt dette tema efterfølgende er blevet diskuteret 
kan ikke ses i ’annonceringer’, men er derfor ikke nødvendigvis glemt eller tiet ihjel, 
men blot tematiseret i andre af de fora, gruppen benytter, og som denne evaluering ikke 
har haft adgang til, eksempelvis et fysisk møde, på et indkald, skype mv.  
 
Men alene det forhold at temaet anslås og dermed ikke umiddelbar lader sig spore peger 
på, at den aktuelle organisering af uddannelsen bl.a. har implikationer i form af et ved-
varende krav om at holde sig ajour i mange fora, hvis man som netstuderende så at sige 
vil kommunikationen, vil denne form for uddannelse. 

Beskeder fra undervisere og administration 
Her er der tale om envejskommmunikation fra undervisere og administration til de stu-
derende og uden forventning til eventuel respons fra adressater, med mindre indlægget 
fx fortæller, at de studerende skal udfylde det evalueringsskema, der er vedlagt. Der er 
ikke indbygget en facilitet, der gør det muligt for meddeler (underviser eller administra-
tion) at få informationer om hvor mange, der har åbnet en besked. Kompleksiteten i det-
te forum er reduceret, jf. ovenstående, og samtidig kan dette medføre en øget komplek-
sitet i den forstand, at dette valg at informationsforum til beskeder fra underviser og 
administration ikke bruges som intenderet af de studerende, og når forummet bruges, er 
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der ikke sikkerhed for at de meddelte informationer bliver forstået af de studerende, som 
det var intenderet af undervisere og administration. Dette forum har ikke en facilitet, der 
gør det muligt for de studerende at udøve forståelseskontrol. En sådan er henvist til an-
dre fora, som ikke af Studienet er beskrevet som en systemrutine. De studerende skal 
med andre ord selv finde et forum, der egner sig til forståelseskontrol, og den enkelte 
studeredes valg af forum for forståelseskontrol kan resultere i, at der aktualiseres en vif-
te af fora til forståelseskontrol med afsæt i dette den ene forum. 
 
 
SAMMENFATNING PÅ AKTIV OG FORPLIGTENDE DELTAGELSE 
 
De studerende ser aktiv og forpligtende deltagelse   
• Som en afgørende faktor for kvalitet i netundervisningen 
• Indebærer både  

• en saglig dimension (at man forbereder sig, sætter sig ind i tingene) 
• en social dimension (tager medansvar for undervisningen ved at deltage i debat-

ter mv) 
• en tidsdimension (at man overholder aftaler og tidsfrister) 

Den aktive deltagelse er samtidig udsat for hård konkurrence fra ikke-studierelaterede 
aktiviteter i form af job og familie 
• Kræver derfor betydelig selvdisciplin fra den studerendes side 
• Vælges ud fra et nærhedsprincip således, at studiegruppen prioriteres over holdet 

som helhed 
 
Analyse af interaktionen i uddannelsens kommunikationsfora peger på  
• At en betydelig gruppe af de studerende ikke knytter an til kommunikation som lig-

ger uden for de foruddefinerede opgaver. At denne taktik både  
• aflaster og dermed kan ses som et svar på oplevelsen af konkurrence fra andre 

aktiviteter 
• fratager muligheden for forståelseskontrol og feedback i forhold til egen læring, 

og introduktion til nye perspektiver, som ellers efterspørges blandt de studerende 
• kan stille en spørgende i en fagligt, tidsligt og socialt ubestemt situation, hvilket 

over tid kan bidrage til at begrænse deltagelsen 
• At en gruppe studerende tilstræber og i vid udstrækning lykkes med at gennemføre 

undervisningen som virtuel klasseundervisning 
• At en anden gruppe studerende gennem deres deltagelse kommer ganske tæt på 

’brevkursusmodellen’, hvor de forholder sig til opgaven og underviserens feedback 
her på, dvs. til egen læring, men kun i begrænset omfang bidrager til undervisnings-
kvaliteten 

• At underviserne ikke er synlige i faglige diskussioner og dermed bidrager til, at de 
enkelte indlæg ikke tematiseres og perspektiveres 

 
Didaktiske udfordringer 
• Evalueringen peger på, at den mest markante didaktiske udfordring, hvad angår ak-

tiv og forpligtede deltagelse, ligger i krydsfeltet mellem  
• det ønske om aktiv og forpligtende deltagelse, som både uddannelsen og flertal-

let af de studerende ser som afgørende for undervisningskvaliteten  
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• det forhold, at tilvalg af deltagelse i undervisning både på nettet og ved fysiske 
møder sker i hård konkurrence med job og familie 

• På den ene side vil undervisningskvaliteten og læringsudbyttet kunne forbedres 
• Ved systematisk forventningsafklaring og håndhævelse af, hvorledes der skal 

deltages i de forskellige fora 
• Hvis flere deltager i flere kommunikationsfora, fordi dette vil øge den temamæs-

sige og processuelle kompleksitet på de ofte ret snævre delområder af en given 
opgave, som den enkelte studerende har mulighed for at udfolde inden for den 
fokuserede og nytteprægede tilgang, som synes at præge deltagelsen 

• Hvis underviserne, særligt hvad angår fagligt forum, påtager sig en underviser-
rolle som svarer til klasserumsmodellen, bl.a. 
 påtager sig at håndhæve betingelser for deltagelse 
 påtager sig ansvar/medansvar for tematisk og perspektiverende refleksion på 

tværs af bidrag 
• På den anden side må fordringer om øget deltagelse  

• Reflekteres op mod målgruppen, således at uddannelsen både sigter mod en høj 
undervisningskvalitet, og i forhold eventuelle, konkrete tiltag til forbedring af 
undervisningskvaliteten medreflekterer målgruppen og dennes betingelser for 
deltagelse 

• Gennem prioritering af undervisernes tildelte ressourcer 
 

 
Boks 5 Sammenfatning og didaktiske udfordringer i relation til aktiv og forpligtende deltagelse 
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KAPITEL VI. ORGANISERING AF UDDANNELSE OG UNDER-
VISNING 
Netbaserede uddannelser står over for andre udfordringer, hvad angår rammesæt-
ning/konditionering af interaktionen. Dels fordi de studerende og underviserne ikke 
nødvendigvis er fortrolige med uddannelser af denne type på samme måde, som de gen-
nem års skolegang er blevet fortrolige med den direkte tilstedeværelsesundervisning, 
dels fordi betingelserne for løbende opfølgning, forståelseskontrol og feedback er meget 
anderledes, når deltagerne ikke er/kan forventes at være til stede samtidigt. Hensigten 
med det tredje tema i evalueringen er, at sætte fokus på undervisningens tilrettelæggelse 
og gennemførelse. Dette sker ved at iagttage undervisningskommunikationen fra ud-
valgte fora og de studerendes oplevelse af undervisningen. Hensigten er ikke at evaluere 
enkelte underviseres didaktiske valg og refleksioner, men at se på undervisningen som 
den kan iagttages i uddannelsens netmedierede undervisning samt undervisere og stude-
rendes beskrivelser heraf, herunder beskrivelser af underviserrollen.  

De studerendes oplevelse af god undervisning 
Både interviews og spørgeskemaet adresserer temaet ’hvad er god undervisning’. Hen-
sigten med denne meget åbne tilgang er at få indtryk af de studerendes oplevelse af, 
hvad der skaber kvalitet i undervisning. 
Nedenstående figur viser hvorledes de studerendes udsagn fordeler sig på de benyttede 
didaktiske kategorier: mål, indhold, organisering/form, og deltagere.  
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Figur 15 Studerendes oplevelse af kendetegn ved god undervisning på baggrund af åbne kategori-
er i spørgeskemaer. De studerendes udsagn kan adressere flere forskellige kategorier, fx ’struktur 
og engagement.  
 
Ser man på interviewene tegner sig samme mønster, om end ikke alle temaer udfoldes i 
alle interviews. 

Struktur og overblik 
Noget afgørende for de studerendes oplevelse af god undervisning er oplevelse af struk-
tur og overblik: 
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”For mig ser den sådan ud at den er enormt struktureret – og det er ikke fordi jeg er 
sådan et menneske der normalt har brug for struktur – men netop igen når man er me-
ritstuderende så er det nødvendigt at den er meget struktureret – at den må meget 
gerne være forudseende også på den måde at litteraturhenvisninger, opgaveformule-
ringer osv. ligger der i rigtig god tid – fordi så kan jeg selv vælge – ”skal jeg i næste 
uge skrive to opgaver eller skal jeg trække den ene til om fire uger” – for eksempel – 
men det skal ligge der – alt det jeg skal bruge - i rigtig god tid – så jeg selv kan dispo-
nere min tid” 
 
”Altså jeg synes – jeg synes nogle gange at… så tænker jeg sådan lige tilbage til før-
ste semester – det synes jeg var simpelthen så godt – der var så mange opgaver… lagt 
ud – hvor at der var… ”Her er materiale til opgaverne… det skal I læse og… og her 
er opgaver som I skal lave – og her skal I lægge opgave ind – og man kunne se alle de 
andres opgaver – så man kunne gå ind og sådan noget… og jeg får meget ud af den 
undervisning hvor man får en opgave og så skal man tænke selv - altså så skal man 
sidde derhjemme med den – og… altså… det er god undervisning for mig  
 
Når vi får en læseplan udleveret – så skal undervisningen passe op af – f.eks. nu har vi 
haft et forløb med [NAVN] nu her… han laver fantastisk undervisning – han har nogle 
rigtig gode læseplaner – jeg ved præcis hvad jeg skal når jeg kommer hjem – og man 
er fyr og flamme og flyver i gang  
 
At underviseren har struktur + viden og viser det på seminariet og på internetsiden 
 
Det jeg ser inde på holdsiden det er at der mangler struktur og det har jeg efterlyst 
masser af gange – der er ikke en ensrettet-artethed – som lærere der skal I simpelthen 
have en manual – ”Det er der jeg lægger tingene” - det er ikke rigtigt – en læseplan – 
hvorfor ikke lave en mappe der bare hedder læseplan – hvorfor skal man… altså i dag 
der ligger der – materiale og opgaver de ligger inde under tovholder – vi har altså en 
mappe der hedder opgaver – så det er der de skal ligge… det er ikke i orden – det er 
noget rod – og det kan man ikke byde når så mange mennesker skal have adgang til 
det samme… sted at gå ind og lægge nogle ting… så – så skal der simpelthen være di-
rekte hård og kontant – ”Det er sådan vi gør det” – fordi det – det er… det er også 
med til at give ro – og… energi til det rigtige – du skal lægge din energi det rigtige 
sted – og det er jo ikke på at skulle finde rundt i sådan nogle ting  
 
Det der med læseplanerne – det der med hvornår er der indkald – det der med den der 
så – så man kan planlægge det derhjemmefra – det så uhyre vigtigt – det der med at vi 
ved at nu kommer vi ind nu her – vi skal snakke om det og det og vi skal måske lige 
have læst det og det – og have forberedt os sådan og sådan… og det har jeg virkelig 
manglet nogle gange – det der med at man får meldt ud – at – måske oven i købet et 
par dage inden man starter forløbet så får man en læseplan – og man får at vide – de 
og de dage skal I på indkald – eller det ved vi så godt for det har vi fået at vide et 
halvt år frem – men at vi så også får en – hvad skal man sige – en plan for de indkald 
– med ”Det er fra klokken det til det og der snakker vi om sådan og sådan”… det er 
alfa og omega for den her uddannelse … 

 
 
De studerendes behov for struktur handler om flere forskellige aspekter af undervisnin-
gen: 
1. Langtidsplanlægning 
2. Klarhed i tilrettelæggelse af netundervisningen  
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3. Overskuelighed i forhold til netstederne 
 
Ad. 1 Langtidsplanlægning 
Her handler det om den form for struktur og forudsigelighed, som gør det muligt for de 
studerende at planlægge langsigtet og derved få deltagelse i undervisning og job/familie 
indpasset i forhold til hinanden. Dette behov kan antages at være mere udtalt, hvad an-
går netuddannelsen, hvor mange af de studerende har job, og flere endda fuldtidsjob, 
ved siden af uddannelsen. Eller måske snarere deltager i uddannelsen ved siden af et 
fuldtidsjob. Samtidig har mange forpligtelser over for familie og børn. Og en måde at få 
enderne til at mødes er gennem langtidsplanlægning.  
 
Ad.2 Klarhed i tilrettelæggelse af undervisningen 
Dette ønske handler om struktur i selve undervisningen i den forstand, at undervisnin-
gen skal være tilrettelagt og beskrevet således, at de studerende kan se, hvad de skal i 
gang med, og hvorledes de skal gribe opgaven an, når de – som en studerende udtrykker 
det – ’er overladt til sig selv i outer space’. Altså om hvad man kan kalde ’støtte til kondi-
tionering af interaktionen’.  
Ønsket om klarhed retter sig dog både mod den netmedierede del af forløbene og sam-
lingerne. Hvad angår netmedieret undervisning er fordringen om eksplicit konditione-
ring forud for undervisningen dog langt større end i traditionel tilstedeværelsesunder-
visning. Dette skyldes dels, at erfaringerne med denne undervisningsform er færre og 
mange studerende – og undervisere – derfor både skal tilegne sig ny viden inden for for-
løbets temaer og lære, hvorledes denne form undervisning kan gennemføres. Dels at 
mulighederne for hurtig opfølgning og feedback er betydeligt mindre, når de enkelte bi-
drag er forskudt i forhold til både tid og sted.  
Det betyder, at de studerende oplever, at der er lang vej til hjælp og støtte, hvis de ek-
sempelvis ikke kan komme i gang med en opgave. Denne oplevelse af at være ’efter-
ladt’, som flere studerende refererer til, peger dels på, hvorfor de finder det så vigtigt, at 
underviserne er til stede gennem uopfordrede indlæg, som støtter de studerende proce-
suelt og formativt. Dels på vigtigheden af, at underviserne er tilgængelige for hjælp og 
afklaring af spørgsmål, og i den forbindelse nok så vigtigt at de studerende ved, hvornår 
de kan forvente hjælp. Som en studerende siger ”[bare et] har modtaget din mail… vender 
tilbage om... ti dage…” – Fint… så jeg ved jeg hvornår det er… men det der med at det hænger 
ude i tre-fire-fem dage… hvor mange rykkere skal jeg sende… bare inden for de sidste fjorten 
dage har jeg sendt to mails… jeg ikke fået noget svar…” 
 
Ad. 3 Overskuelighed i forhold til websteder.  
Dette tema vedrører de studerendes oplevelse af, at det er vanskeligt at orientere sig 
mellem og inden for de forskellige hold- og forløbswebsteder. 
Temaet giver indtryk af, at den mangfoldighed af kommunikationsmedier, som uddan-
nelsen benytter, i samspil med flere parallelle strukturer og principper for, hvorledes ne-
tuddannelsens elementer organiseres (holdwebsteder og/eller forløbswebsteder) og i 
kombination med en ikke-systematisk praksis for, hvorledes det enkelte site benyttes af 
deltagerne, tilfører både netuddannelsen som helhed og de enkelte undervisningsforløb 
en unødvendig og til tider uhensigtsmæssig kompleksitet. 
 
Eksempelvis: 

”Ellers så opgiver man simpelthen og tænker ”Nå ja men det er også – pyt” altså lige 
- fordi jeg var faktisk derinde i aftes – og jeg kunne faktisk ikke finde den der opgave 
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du havde lagt ind og jeg kunne faktisk heller ikke finde den nye læseplan… og det er jo 
– så når jeg tænkte – ”Nå men det er lige meget – det nævner jeg bare senere – så fin-
der vi ud af det” – men – men det… det er sådan lige ”Nej” - og nu – det jeg så har 
det med som - da vi fik præsenteret i går – var at nu skal vi ud i hovedmenuen der lig-
ger det derude – omkring det der hedder S08 – der kommer alle vores websteder til at 
ligge kan man sige - men som jeg forstod på dig – alle da gamle… de bliver jo inde 
under… det hvor vi egentlig hele tiden går ind… så har vi igen to ting til at ligge – to 
– altså noget til at ligge to steder… det er ikke overskueligt – det er ikke okay… det 
skal sammenkøres… og det er en opgave for IT” 

 
Den kompleksitet, som begrunder sig i manglende systematik i opbygning af de enkelte 
websteder og manglende konsekvens i hvor forskellige informationer lægges, opleves 
hverken af undervisere eller studerende som didaktisk frugtbar. Og at kompleksiteten 
ikke blot kan opleves som overvældende for studerende, understreges af en af en under-
visers oplevelse: ”Jeg blev overrasket da jeg for alvor skulle ind i systemet. Troede jeg kendte 
det, men jeg blev helt overvældet”  
 
Underviserne giver da også samlet set udtryk for, at en række af de studerende, som fal-
der fra meget tidligt i uddannelsesforløbet, har givet udtryk for, at teknologisiden har 
været en afgørende udfordring.  
 
Ser man på de studerende, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen tildeles tekno-
logiproblemer en mindre betydning. Dette er næppe overraskende fordi de, som har 
kunnet deltage i besvarelse af spørgeskemaer, alle fortsat er indskrevet på uddannelsen.  
Ikke desto mindre udtrykkes flere steder et behov for at indtænke det særlige ved delta-
gelse i netundervisning i uddannelsen, eksempelvis:  
 

Jeg synes at i første semester når man møder ind så skal man minimum bruge to dage 
på IT med de studerende – og man skal ikke tro på når de studerende de siger ”Det 
kan jeg godt finde ud af” – det skal man bare ikke [afbrydes] Det skal være et must for 
alle netstuderende at man skal have to – i hvert fald to eller tre dage på det første ind-
kald som man bruger på at lære de systemer at kende. [en anden tager over] Og første 
dag man kommer hjem der skal alle være i kontakt med skolen - der tjekker at det vir-
ker – og support skal være der den dag – for det skal død og pine køre fra dag et af… 
for det er det der er motivationsdræbende”  

 
Selve teknologisiden er som nævnt ikke et tema for denne evaluering, men resultaterne 
antyder behov for grundig didaktisk diskussion af dette tema, både i forhold til struktu-
ren i netuddannelsens virtuelle opbygning, organisering af de enkelte ’sites’ og kvalifi-
cering af undervisere og studerende til at deltage i denne undervisningsform. 

Meningsfuld undervisning 
Et andet centralt tema i de studerendes opfattelse af god undervisning er, at de oplever, 
at undervisningen ’peger nogen steder hen’; at den så at sige rækker ud over sig selv og 
åbner verden for dem. Og at de oplever progression. Med et begreb fra Meyer (2007) 
kan dette betegnes som meningsfuld undervisning. Oplevelse af meningsfuldhed er iføl-
ge Meyer afgørende for god og effektiv, dvs. læringsbefordrende undervisning. Me-
ningsfuldheden skabes i høj grad gennem klarhed i struktur og indhold, sammenhæng 
mellem elementer. 
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”Jamen det var – først at der blev udgivet en masse teori som vi skulle læse så vi lige-
som havde fokus på - ”hvad er det vi skal have gang i?” – ”hvad er det her for noget” 
– ”hvad er det vi vil spore os ind på ren teoretisk” – ”og hvad ligger til grund for det 
her fag og det vi gerne vil opnå” – og så bliver der taget afsæt i helt konkret praksis i 
værkstedet – der bliver taget afsæt ude i naturen – og der blev også lagt ud til det sto-
re forløb – hvor vi selv skulle til at i gang og tænke forløb ind i det – og for mig var 
det helt enormt givende – at det blev lagt ud – de der celler de hang sammen i et for-
løb – så det endte med at blive meget givende” 
     
”At vi som studerende bliver "hjulpet" eller skubbet videre i forhold til det relations-
arbejde som jeg opfatter pædagogisk arbejde som - det være sig at kigge bagud i for-
hold til pæd. tanker og ideer, at forholde os til de livsbetingelser vi p.t. lever under 
samtidig med at vi evner at kigge lidt fremad” 

 
”Det er hvor underviseren lærer os teori og fagudtryk for bunden og hele tiden bygger 
noget nyt på. Jeg syntes også, at når vi netstuderende kommer med en del års praksis 
erfaring er debatter på klassen godt, hvis underviseren er dygtig til at indføre teorien i 
disse” 
 
”I forhold til nettet - det er både og – fordi jeg synes at - det oplæg man har fået til det 
indkald man skal på - så skal man ikke på indkaldet gennemgå hele det oplæg – så 
skal man komme med noget som relaterer sig til – og det kan man lige såvel gøre på 
nettet som man kan gøre det i undervisningslokalet – fordi eller er det som du siger så 
får vi det samme to gange – vi har faktisk læst det – vi har måske også forstået det og 
ellers har vi i hvert fald muligheden for at spørge når vi kommer – vi skal ikke nød-
vendigvis have det gennemgået igen – det er spild af min tid”.  

 

Feedback og dialog 
Endvidere optræder feedback og dialog som et gennemgående træk ved god undervis-
ning. De studerende udtrykker et markant ønske om at få både konkrete og fremadrette-
de tilbagemeldinger på deres bidrag. Lige så klart tager de afstand fra generel, summativ 
feedback af typen ’en god opgave’. 
 

”Jamen jeg kunne ikke bruge der til noget – ”det var en fin opgave” – men hvad kun-
ne jeg gøre bedre – hvad var det egentlig jeg så gjorde forkert – har jeg gjort noget 
forkert? Eller er det skidegodt tænker man. Så fik man [navn] til at rette den… og så 
var der små sætninger ude i siden – ”jamen du skulle egentlig have gjort sådan”, ”du 
kunne have gjort sådan”, ”du kunne også have brugt det der”, ”det er egentlig meget 
godt det der - bare fortsæt med det” – sådan var det hele vejen igennem – ja ”det der 
skulle du måske ikke lige have haft med” - jeg tænkte ”det kunne jeg da bruge til no-
get”. 

  
Hvis man laver nedslag på webstederne for de forskellige forløb og hold, vil man finde, 
at responsen varierer meget i indhold og længde. Der findes ifølge underviserne ingen 
retningslinjer for eller koordinerende aftaler om responsgivning og underviserne synlig-
gør meget sjældent hvilke kriterier, der gives respons ud fra.  
Når kriterierne er fraværende, bliver en generel feedback om muligt endnu mere intetsi-
gende for de studerende. At det er ’en god opgave’ er meget lidt konkret, og hvis krave-
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ne til opgaven og dermed vurderingskriterierne heller ikke er eksplicitte, kan den stude-
rende end ikke danne sig et indtryk af godt i forhold til hvilke krav/forventninger.  
 
Overordnet kan underviserrespons på studerendes opgaver opdels i tre kategorier, hen-
holdsvis individuel respons på individuel opgave, grupperespons på gruppeopgave og 
holdrespons på gruppeopgave.  
Alle kategorier af respons er tilgængelige for alle på holdet. Det giver de studerende 
mulighed for at være nysgerrige i forhold til, hvordan andre studerende har grebet en 
opgave an og hvilke responser det udløste fra underviserne. Heri ligger der et potentiale, 
der er særegen for en netmedieret uddannelseskontekst.  
 
Det er dog ikke undervisernes erfaring, at de studerende benytter de muligheder for nye 
perspektiver og mere ”benzin på bålet”, som ligger i at iagttage andres undervisnings-
kommunikation. Dette understøttes af resultaterne i kapitel 5, som viser, at kun ca. 1/3 
af de studerende aktivt knytter an til diskussioner, som ligger ud over det specifikt op-
gaverelaterede. 
Hvis dette potentiale skal realiseres, fordrer det således, at feedback, herunder hvorledes 
de studerende kobler sig til andre gruppers feedback, gøres til et eksplicit tema i under-
visningen. 
 
De enkelte undervisere har valgt forskellige responsmodeller.  
En model kan karakteriseres som responsskema-modellen, hvor fx fire temaer, som af 
underviser vurderes at være de væsentligste, får hver sin boks til responstekst. Et ek-
sempel på udvalgte responstemaer i opgaven kunne være: Redegørelse, beskrivelse af 
den iboende modsætning, diskussion og opgavens form, hvor opgaven har været ram-
mesat til netop at diskutere den iboende modsætning på baggrund af en redegørelse.  En 
anden model, der er aktualiseret er kommentarer indskrevet i de studerendes opgavetek-
ster. En tredje model er en afsluttende til tider ganske kort evaluerende kommentar i for-
længelse af de studerendes opgave. 
 
Der er forskellige variationer af de nævnte tre kategorier og de forskellige responsmo-
deller. Fx benytter en underviser muligheden for at lave en længere kollektiv respons 
for holdet kombineret med grupperespons.   
 
Tidsmæssigt ligger undervisernes respons typisk ved afslutningen på en opgave (Sum-
mativ respons). Muligheden for at de studerende forholder sig til undervisernes respons 
undervejs og bruger disse til at ”forfine” opgaveteksten (iterativ, formativ respons) er 
ikke set.  
 
Denne mulighed for en iterativ proces, hvor studerendes opgavetekst, underviserre-
spons, studerendes viderearbejde på opgavetekst og undervisers efterfølgende respons, 
synes at være en nærliggende aktivitet.  
 
Og ser man på de studerendes bidrag til evalueringen, er det i høj grad denne formative 
og læringsbefordrende respons, de efterspørger. Ønsket om feedback kan inden for den 
valgte ramme tolkes på flere forskellige måder. Dels som ønske om at blive iagttaget 
som studerende – at man fornemmer, at man er en del af et forløb, og at det ikke er lige-
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gyldigt, hvad man lærer og præsterer.  Dels som et behov for at få hjælp til at vurdere 
og evaluere egen læring.  
 
Igen er tid en knap ressource og et ofte brugt argument for ikke at udvide opgavere-
spons og opgaveskrivning til at omfatte en iterativ proces. Denne form for iterativ 
kommunikationsmodel kan, ud fra den anlagte kommunikations- og læringsteoretiske 
optik, tillægges et samarbejdsmæssigt og læringsmæssigt potentiale, som gør den værd 
at overveje, eventuelt i en form for de studerende støttes i at give hinanden formativ re-
spons, hvilket vil have læringsmæssige potentialer både for den, der giver respons og 
for adressaten.   
 
De studerende giver aktuelt hinanden feedback i studiegrupperne. Det er dog også tyde-
ligt, at dette opleves som en vanskelig genre. Enten bliver kritikken for hård eller det 
modsatte, eller de kan være i tvivl om, hvorvidt de selv har forstået indholdet godt nok 
til at kritisere andre osv.  
I betragtning af, at de studerende skal ud og arbejde i pædagogiske teams og gennem 
kollegial diskussion bidrage til kvalificering af pædagogisk praksis er det tankevækken-
de, at såvel gruppeprocesser som feedbackformer tilsyneladende håndteres ’reaktivt’ i 
uddannelsen, dvs. at temaet kun bringes op, og underviserne kun involveres, når og hvis 
de studerende ikke selv kan løse problemerne. 
 
Her synes således i høj grad at være et tema, som det vil være relevant at gøre til gen-
stand for didaktisk kvalificering, således at studenterbaseret feedback ikke efterlader de 
studerende i et for meningsløst rum, som det en studerende beskriver her: 
 

”Den måde vi gik det igennem på det var simpelthen på klassen hvor at det var vores 
studiekammerater der skulle kommentere det – de sad i hestesko og så kom man op og 
sad ved katederet - og der var jeg enormt frustreret over at netop – at læreren ikke li-
gesom – kommenterede deres respons – så responsen på min opgave det blev – at der 
sad to og sagde – ”øhmm, jeg fatter ikke det du har skrevet” – og det var det jeg gik 
hjem med – og at han [underviseren, tbk] ikke giver ping pong på det – så er det som 
om – jamen det var deres dom – og det var åbenbart den der var den endegyldige – 
det var jeg frustreret over” 

Engagement 
Den kategori som får flest markeringer er undervisernes engagement – at de vil noget 
med faget og med de studerende; eksempelvis: ”At læreren udviser engagement og kan ud-
fordre, støtte og strukturere elevens læring, samt være inspirationskilde så eleven motiveres til 
at ville lære” 
 
At en underviser viser engagement og virker motiverende rummer flere dimensioner, 
som kan systematiseres gennem anvendelse af den didaktiske trekant. I nedenstående 
figur er udvalgte studenterudsagn fra spørgeskemaer og interviews kondenseret og pla-
ceret i forhold til analysemodellen: 
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Figur 16. Dimensioner i det at være en engageret og motiverende underviser 
 
Figuren illustrerer, at det at blive oplevet som en engageret underviser retter sig mod al-
le undervisningens dimensioner. Underviseren skal opleves som vidende i forhold til 
indholdet og være villig til at sætte denne viden i spil overfor de studerende. Både i 
samlingerne og i den netbaserede undervisning. Dette kan ske ved at hjælpe med at ud-
folde et tema eller anslå nye vinkler eller temaer. Dette genaktualiserer relevansen af 
større og mere klasserumslignende synlighed og deltagelse fra underviserside i forhold 
til at konditionere og stimulere interaktionen.  
 
En studerende udtrykker det således  

”For eksempel den eksempel med mandag morgen i børnehaven… hvor vi skulle skri-
ve et lille indlæg om den… der kommer sådan forskellige inputs fra folk af… der kun-
ne man også godt fra underviserens side af… sådan lige ind midt imellem måske 
komme med en ”Jaa nu siger du godt nok sådan der - men har du tænkt på at det også 
kunne være sådan der…” – altså for hele tiden ligesom at smide en lille smule benzin 
på bålet… holde den kørende… ” 

 
I forhold til den dimension, der vedrører relationen mellem den studerende og indhol-
det, fremstår feedback på de studerendes bidrag som helt afgørende.  
 
Endvidere spiller det en vigtig rolle, at underviserne er ’synlige og til stede’ med bidrag 
som ikke er strikt indholdsrelaterede, men som mere retter sig mod processen og andre 
temaer end undervisningens hovedtema.  At underviseren er ”tæt på”, som en studeren-
de udtrykker det.  
 

”Han er god til at være inde – en gang i døgnet – det er så rigtig rigtig tit – men at 
man lige kan se at han lige inde og lægge mærke til hvad der sker – det er egentlig li-
gegyldigt hvad han skriver […] Han holder det i gang med de der små bemærkninger 
– og så holder han det i gang med at når han skriver – at ”den dag er der respons”… 
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- så er der også respons den dag – så jeg kan glæde mig til den dag og sige ”Der er 
der noget ordentligt respons” – det er ikke bare ”Det ser da fint ud”  
 
”Og der havde jeg også lidt det der med [navn] – ”Vi prøver lige” og ”Jeg prøver li-
ge at optage det her og så laver vi en video og så kan I gå ind og se hvordan han 
fremlagde” og sådan noget – det der med at han gik også ind og prikkede til os med 
”Prøv lige det her med at bruge mediet” – ”Man kan også sådan her” – det ved jeg 
ikke – det gør også et eller andet for mig – det gjorde også noget ved mig at [navn] 
her – på et tidspunkt – vi har ikke haft [navn]  rigtig længe – at han lige skrev ”Håber 
I har haft en god sommer – jeg ved godt I…” – altså det betyder et eller andet sted -  
at der er den der…[en anden supplerer] Ja – han er vores på en eller anden måde 
selvom vi ikke ser ham – så er han vores”  

 

Undervisningens metoder 
Hvad angår undervisningens form udfyldes denne kategori altovervejende med beskri-
velser, der retter sig mod dialogbaseret undervisning. Ikke sådan at de studerende giver 
udtryk for, at al undervisning skal være dialogbaseret. De vil gerne have, at underviser-
ne sætter deres viden i spil gennem oplæg og korte forelæsninger, men det er afgørende 
for dem, at de også få lejlighed til selv at diskutere indholdet, både på nettet og på sam-
lingerne. 
 

”Det er jo lige præcis at som pædagog så skal vi altså nogle gange kunne sige nogle 
ting som er svære at sige – og som man ved måske kommer til at gøre ondt men man 
skal lære at formulere det rigtigt – og argumentere – og det er lige præcis – det er lige 
præcis det der er hovedpunktet - det er det vi lærer når vi diskuterer – hvad enten det 
er i studiegrupperne eller i klassen – så synes jeg lige præcis det er det der ligesom 
er…”  
 
”En væsentlig del af det – det er jo at de tekster vi bliver præsenteret for hernede – og 
vi bliver præsenteret for på nettet… at de bliver diskuteret igennem og så… set på med 
forskellige øjne – så får man jo måske en anden opfattelse end den man havde lige 
umiddelbart… det er væsentligt – men jeg mener også at måske at der bliver… lagt 
nogle gode faglige diskussioner på nettet… det er også god undervisning for mig – der 
kommer nogle oplæg – eventuelt fra underviseren af – som man så skal… det kan være 
en case – det kan være mange små ting – som man så skal forholde sig til – måske og-
så ud fra noget… materiale som vi er blevet præsenteret for” 
 
”Jamen det er det her miks mellem at vi får… vi får nogle inputs fra en underviser… 
og vi får lov at diskutere det… der må gerne være en dialog… det skal ikke bare være 
ens rettet… det skal ikke bare være en smøre der bliver fyret af – der skal være noget 
dialog imellem… de studerende… underviseren – det skal være ping pong… så der er 
mange der bliver hørt der er mange synspunkter der kommer frem… måske en lille 
smule gruppearbejde også” 
 
”Dialog - men hvor læren har teten i forhold til stof og indhold af timen” 

 
Men det er lige så tydeligt, at dialogen i god undervisning har en form, som adskiller 
den fra ’snak’. Den ’gode dialog’ er struktureret og temamæssigt fokuseret. Den har 
med andre ord form som didaktisk tilrettelagt og gennemført kommunikation.  
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Endvidere er det tydeligt, at det i vid udtrækning opleves som underviserens opgave at 
tage ansvar for at dialogen får denne kvalitet. 
 

”Men så skal de emner også være relevante i forhold til det vi har læst – for jeg synes 
også der har været mange diskussioner – eller snak på klassen som har været… fuld-
stændig ligegyldige – og der kunne jeg måske godt en gang imellem tænke mig at læ-
reren trådte lidt i karakter og så sagde ”Så stopper vi” – (der grines) altså fordi – nu 
er det meget hårdt sagt – men fordi det glider uden for emnet – og vi har så meget vi 
gerne vil fortælle hinanden men så må man simpelthen… når tiden er så knap herinde 
her – så er det lidt spild for mig og sidde at høre om en eller andens – selv om jeg selv 
gerne vil fortælle om mine egne praktikerfaring… så er det lidt spild på nogle måder 
fordi så tænker jeg så kunne man godt ligesom sige jamen altså så den sidste time der 
bliver vi simpelthen og gør det… hvis man har behov” 
 

”Altså jeg synes det er vigtigt at ordstyreren eller læreren er – er skarp på det og 
spørger ind til ”Jamen nu har du fortalt i ti minutter om det her emne – hvad er det du 
mener med det i forhold til… det emne som vi egentlig diskuterer” – hvor der ofte er 
nogle ting som der bliver – hevet sådan ud af kontekst – og så fortæller man gode hi-
storier… og det er spild af min tid” 

 
Ser man på de studerendes beskrivelser af netundervisningen, synes denne i høj grad at 
forme sig som undervisertilrettelagte opgaver med udgangspunkt i forløbenes temaer. 
Og de studerende værdsætter tydeligt denne undervisningsform, både fordi den imøde-
kommer deres behov for forudsigelighed og struktur, og fordi de oplever, at de her vir-
kelig lærer noget, både i den individuelle tilegnelsesfase og gennem diskussionerne i 
studiegrupperne. 
 

”Ja… så man selv kan strukturere sin tid – som jo også lidt er ideen – lidt – med ne-
tuddannelsen – det er… at – igen – det var simpelthen så godt – på første semester for 
der kunne jeg lave – der kunne man lave – det kunne vi – der – den gruppe jeg var i… 
vi kunne sige at ok – vi skal så mange ting i november december… men der lå vel ti 
opgaver eller sådan noget til den – det semester – og jeg tror vi lavede alle ti opgaver 
i de første to måneder – fordi – der var bare – man vidste hvad man skulle lave – og 
hvornår skulle det afleveres – men så var det bare lavet” 
 
”Altså de opgaver man får lagt ud på nettet som vi… man sidder og arbejder med så-
dan hvor man fordyber sig lidt i det derhjemme og… selv finder lidt ekstra litteratur 
dertil – fordi så synes jeg man – så lærer jeg i hvert fald mest [afbrydes] Jeg lærer rig-
tig meget i studiegrupperne – rigtig meget – jeg ser andre perspektiver og jeg tilegner 
mig stoffet fordi… jeg hører andre snakke om stoffet på en anden måde end jeg måske 
selv lige har kunnet læse det til mig” 

 

Samspil mellem netundervisning og samlinger 
De studerende værdsætter den frihed og mulighed for fordybelse individuelt og i studie-
grupper som ligger i netundervisningen, men også samlingernes muligheder for, hvad 
de oplever som mere dynamiske dialoger og diskussioner.  
 
De er meget eksplicitte om, at samlingerne skal tilbyde noget som netundervisningen 
ikke kan, og nævner blandt andet 

• At få input 
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• Få inspiration fx gennem oplæg 
• Blive klædt på til netundervisningen 
• Samle op på og diskutere tekster som er forberedt hjemme fra 
• At kunne tale sig frem til en fælles forståelse, eksempelvis i forbindelse med ud-

arbejdelse af problemformulering 
 

Samlingerne må ikke 
• Gennemgå tekster som er læst 
• Ende op med snak 
• Gå med ikke planlagte/dårligt forberedte aktiviteter 

 
Det gennemgående billede er dog, at samlingerne fungerer som et godt supplement til 
netundervisningen, og at de studerende er altovervejende godt tilfredse med samspillet 
mellem netundervisning og samlinger.  

Praktikforløb på netuddannelsen 
De studerende på den netbaserede pædagoguddannelse skal ifølge studieordningen del-
tage i tre praktikperioder. Den første praktikperiode har en varighed på 10 uger og er 
ulønnet, de to efterfølgende praktikperioder har en varighed på 6 måneder og er lønnet. 
Til praktikperioderne er knyttet en række studieforløb som omfatter praktikforberedelse 
(2-3 uger), studieuger undervejs i praktikken (1-2 uger) samt praktikopsamling (1-2 
uger). I alle perioder skal der skrives en praktikopgave med vejledning fra uddannelses-
stedet.  
Tredje praktikforløb indgår derudover som en del af et længere specialiseringsforløb, 
som udgør 10 måneder i uddannelsen. Her vælger den studerende, hvilket pædagogiske 
felt hun/han vil specialisere sig i. 
I alle tre praktikperioder skal den studerende møde på praktikstedet i gennemsnit 30-32 
timer om ugen. Det vil sige, at muligheden for den fleksibelt tilrettelagte studietid, som 
kendetegner den netbaserede uddannelse, ikke er mulig i praktikperioderne, undtagen i 
de enkelte uger, som udgøres af studieforløb. Det betyder, at de netstuderende i praktik-
perioderne skal finde alternative løsninger i forhold til deres dagligdag. I praktikforbe-
redelsen, studieugerne og praktikopsamlingerne er undervisningen på netuddannelsen 
tilrettelagt efter den gængse model med 25 % fremmøde og 75 % netmedieret undervis-
ning. 
 
Da mange netstuderende har arbejde ved siden af studiet, skal disse studerende i prak-
tikperioderne ofte søge orlov fra deres faste arbejdsplads. Nogle enkelte studerende 
vælger at varetage deres faste arbejde ved siden af praktikken, hvilket gør, at de har pe-
rioder med ekstremt arbejdspres. I de studerendes arbejdssituation under praktikken, kan 
endvidere indgå en række udfordringer omkring økonomiske forhold. De studerende, 
der ikke er SU- berettigede eller har andre indkomstmuligheder, skal spare op til at 
komme i den første ulønnede praktik eller varetage job ved siden af praktikken.  
Lønnen i de lønnede praktikker er langt fra så høj, som den mange af de studerende 
normalt baserer deres budgetter på, så nogle studerende må spare op til de lønnede prak-
tikker. En studerende skriver fx i en kommentar i spørgeskemaundersøgelsen, at hun 
kommer til at mangle 3000 kr. hver måned i det halve år hun er i praktik. Derudover 
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skal de tilrettelægge deres familieliv på en anden måde, hvilket kan kræve, at evt. ægte-
fælle går ned i arbejdstid eller lignende.  
 
De ovenstående forhold set i sammenhæng med de studerendes målrettethed i forhold til 
at få mulighed for at opnå en ønsket ’effektiv uddannelsesperiode’ kan være med til at 
pege på, at det er meget betydningsfuldt for de studerende, hvilken konkret praktikplads 
de får tildelt. Og bidrage til at forstå, hvorfor praktikperioderne for nogle studerende op-
leves som en betydelig udfordring.  
En anden udfordring i relation til praktikperioderne kan være, at en betydelig del af ne-
tuddannelsens studerende faktisk arbejder i pædagogiske job, og dermed måske ikke på 
samme måde om matrikelstuderende oplever, at praktikperioden bidrager med noget 
væsentligt og nyt til uddannelsen. En studerende udtrykket det således: ” – at ofte er det 
os på netuddannelsen … vi har egentlig en stor praktisk baggrund hvor at dem der er på den 
almindelige udannelse mangler den der praktiske baggrund. Hvor vi vil ha teorien og de vil ha 
det praktiske – altså ” 
 
Samlet set stiller dette særlige fordringer til uddannelsesinstitutionens procedurer for 
praktiktildeling på netuddannelsen. 
Studerende på den netbaserede uddannelse indgår som udgangspunkt i samme procedu-
rer for praktiktildeling som matrikelstuderende. Studerende kan ikke selv tage kontakt 
til praktikstederne eller lave aftaler med praktiksteder, men indgår i en central tilde-
lingsprocedure for pædagoguddannelserne i Viborg og Ranum. De skal som første led i 
proceduren udfylde et skema med ønsker til deres praktiksteder med evt. navngivne 
praktiksteder samt angivelse af specielle forhold, der skal tages hensyn til.  Der kan som 
udgangspunkt kun ønskes navngivne praktiksteder, som er godkendte og som pædagog-
uddannelserne i Viborg og Ranum har aftaler med. Herudover kan de vælge unavngivne 
områder udenfor Viborg og Ranums områder. Praktikkoordinatorer i Viborg og Ranum, 
tildeler herefter praktikpladser i samarbejde med praktikstederne. Den studerende kan 
ikke være sikker på at få opfyldt de ønsker, der er afgivet, da muligheder for praktik-
pladser og ønsker skal balanceres som helhed i uddannelsen. 
 
De studerende på den netbaserede uddannelse bor i mange tilfælde udenfor Pædagog-
uddannelsen Midt-Vests praktikområde, og vil af praktiske, familiære eller jobmæssige 
grund gerne have et praktiksted, der ligger geografisk tæt på deres egen bopæl.  
Her skal de studerende selv undersøge, hvilke praktiksteder der er godkendt i deres om-
råder, hvis de vil ønske navngivne steder i deres område. Dernæst skal praktikkoordina-
torene indgå aftaler med de pædagoguddannelser, som har aftaler med de givne praktik-
steder om bytte eller tildeling af pladser. Det kan bl.a. medføre, at studerende på den 
netbaserede uddannelse ofte får tildelt de pladser ’der er tilbage’ efter at andre pæda-
goguddannelser har tildelt pladser til egne studerende.  
 
I spørgeskemaundersøgelsen fremgår flere steder følgende holdning om fordelingen af 
praktiksteder: ”Dårlig administration af praktikpladserne uden for selve området hvor sem. er 
placeret” 
 
Tildelingen af praktikpladser ses især som et problem i specialiseringsdelen, hvor den 
studerende er afhængig af at komme i praktik indenfor sin valgte specialisering. Ifølge 
en af de centrale undervisere skal kritikken omkring praktikforløbene måske også ses i 
sammenhæng med, at de netstuderende er meget målrettede og for manges vedkom-
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mende ønsker at kombinere uddannelsen med deres erfaring fra arbejde i det pædagogi-
ske felt. Dette kan betyde, at de studerende har klare præferencer og ønsker om helt be-
stemte praktiksteder. Og her føler de studerende ikke, at der er den fornødne fleksibilitet 
i tildelingsproceduren, eksempelvis: 
 

 ”Jeg mener… at der mangler fleksibilitet i forhold til hvilke steder man kan 
komme hen (…) jeg var i praktik i Viborg og kører fra Silkeborg hver dag… det 
synes jeg ikke er acceptabelt… når der så også er noget i Silkeborg - hvor jeg 
kunne have været i praktik… (…) det forstår jeg ikke… at man ikke er fleksibel 
eller har nogen interesse i at samarbejde med hvad vi skal lave i et halvt år… 
det synes jeg er mærkeligt…” 

 
Der kommer også forespørgsler fra studerende om at komme i praktik på deres eget fa-
ste arbejdssted, og det er svært at forstå for de studerende, når det afvises. 
 
Derudover kan der peges på en frustration i forhold til den måde uddannelsesstedet 
håndterer praktiktildelingen på, og der peges især på en holdning fra uddannelsesstedet 
til, at der ’ikke er noget at gøre ved’ problematikken. Opfattelsen af hvordan uddannel-
sesstedets holdning, kan lyde:  
 

”Du kan komme derhen eller du kan lade være (…) og så kender jeg jo så en 
der var et sted hvor jeg gerne ville have været som jeg oven i købet har haft 
prioriteret – der står på min liste – og de har ingen fået… det irriterer mig at 
finde ud af… så mener jeg ikke at man gør sit arbejde godt nok”  

 

Samarbejde mellem praktiksted, uddannelse og den studerende 
I spørgeskemaundersøgelsen er der studerende, der peger på et generelt fint samspil 
mellem uddannelse og praktiksted og andre studerende der peger på et dårligt samspil. 
Dette skal måske ses i sammenhæng med at praktiksteder, vejledere samt kontaktlærere 
varetager praktikopgaven meget forskelligt, samtidig med at de studerende kan have 
meget forskellige forventninger til støtte og samarbejde i praktikperioderne. 
Men generelt peges der på en følelse af, at der kan være behov for kontakt til undervi-
ser: ” det kan bare være en ganske almindelig lille dum mail – hvor man(undervisere) 
viser et personligt engagement – hvor man skriver ”Hvordan går det derude?” – inden 2/3 
dels samtalen… at man ligesom åbner lidt op for at man har den mulighed – at man godt kan 
kontakte jer…”  
 
 
SAMMENFATNING PÅ ORGANISERING 
God undervisning er ifølge de studerende kendetegnet ved 
• Klar struktur, overblik og progression 
• Udfordrende og relevant indhold som  

• giver noget at tænke over 
• giver begreber og teori som kan bruges i praksis 

• Konkret feedback, som både har både en summativ dimension og en formativ di-
mension 

• Styret og fokuseret dialog, hvor underviseren tager ansvar for at holde fokus og for 
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fremdrift 
• Engagerede og motiverende undervisere – og studerende –, som er til stede fagligt, 

processuelt og personligt 
 
De studerende  
Er generelt tilfredse med undervisningen og underviserne og oplever generelt god sam-
menhæng mellem netundervisning og samlinger, men giver også udtryk for  
• forvirring og utilfredshed i forhold til struktur og overblik i organisering af forløbs-

websteder 
• behov for klare, langsigtede læseplaner og tydelige opgave formuleringer 
• utilfredshed med nogle underviseres synlighed i netundervisningen 
• utilfredshed med nogle underviseres feedback som er for generel og intetsigende 
• utilfredshed omkring praktikforløb 
 
Didaktiske udfordringer og anbefalinger 
Følgende temaer fremstår som helt centrale i forhold til udvikling af uddannelsen og 
undervisningskvaliteten 
• Forventningsafstemning internt i undervisergruppen og i forhold til de studerende 

om undervisningens præmisser og muligheder 
• Hvad kan de studerende forvente i forhold til støtte i netundervisning 
• Hvilken vejledning på hvilke typer af opgave 
 

• Større opmærksomhed på eksplicitte forventninger i form af opgave- og delforløbs-
beskrivelser, krav til opgaverne, samarbejdet omkring opgaver 

 
• Udvikling af kriterier og procedurer for deltagelse i forskellige netfora med henblik 

på at støtte op om klasserumsmodellen 
 
• Formål med, kriterier for feedback og feedback former, eventuelt med større brug af 

• interaktive og formative feedback forløb 
• gensidig, struktureret og formaliseret feedback mellem studerende, i og på tværs 

af grupper 
 
• Praktikforløb – organisering og støtte i forløbene, eventuelt forankret i grupper og 

systematiseret gennem kollegial feedback på praktik beskrivelser og refleksioner 
 
Selve teknologisiden er som nævnt ikke et tema for denne evaluering, men resultaterne 
antyder behov for grundig didaktisk diskussion af dette tema, både i forhold til struktu-
ren i netuddannelsens virtuelle opbygning og organisering af de enkelte ’sites’. Endvi-
dere efterlyser enkelte studerende systematisk introduktion til sidernes opbygning og 
deres muligheder. 
 
 
Boks 6.  Opsamling og didaktiske udfordringer vedrørende organisering 
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KAPITEL VII. EVALUERINGSTEMA 4: OPFYLDELSE AF STU-
DIEORDNINGEN 
Netuddannelsen gennemføres efter samme studieordning som matrikeluddannelsen. 
Hvad angår uddannelsens indholdsdimension er de to uddannelser således temamæssigt 
identiske. Eventuelle forskelle i indholdssiden vil således være en følge af at undervi-
singen er tilrettelagt anderledes, at de studerende dermed møder indholdet på andre må-
der i netuddannelsen og matrikeluddannelsen. Det har dog ikke været evalueringens 
ærinde at sammenligne, hvorledes undervisningens sagsdimension, dvs. indholdssiden, 
tager form af undervisningens organisering og dermed hvilke empiriske forskelle, der, 
hvad angår indhold, kan identificeres mellem henholdsvis net- og matrikeluddannelsen. 
 
Et første blik i forhold til om og hvorledes netuddannelsen indfrier studieordningens 
krav vil være at sammenligne karakterer for henholdsvis net- og matrikeluddannelsen: 
Hvordan klarer netuddannelsens studerende sig? Og som det fremgår af nedenstående 
skema, dokumenterer de ved de obligatoriske eksamener præstationer på niveau med 
såvel matrikeluddannelsen som landsgennemsnittet. Dette er angivet i nedenstående ta-
bel. 
 
Op-
tag 

Bacheloreksamen Pædagogik KA-fag / Linjefag 
(gl./ny ordning) 
 

Dansk, kultur og 
kommunikation 
 

Individ, institution 
og sam-
fund/socialfag 
(gl./ny ordning) 

GN
S-
net 

GN
S-
mat 

GN
S-
land 

GN
S-
net 

GN
S-
mat 

GN
S-
land 

GN
S-
net 

GN
S-
mat 

GN
S-
land 

GN
S-
net 

GN
S-
mat 

GN
S-
land 

GN
S-
net 

GN
S-
mat 

GN
S-
land 

V200
4 
(gl.) 

7,1 8,6 8,2 8,4 8,7 7,5 10,5 9,6     7,3 8 7,0 

S200
5 
(gl.) 

8,5 6,4 8,3 6,9 4,2 7,2 7,9 7,6     7,9 6,1 6,8 

V200
5 
(gl.) 

6,9 6,5 8,3 7,3 6,4 7,2 7,9 6     7,0 7,6 6,9 

S200
5 
(gl.) 

7,3 7,0 8,3 7,4 5,1 7,4 8,2 9,1     7,2 7,0 7,2 

V200
6 
(ny) 

8,9 I.O.* 8,5 8,1 * 7,6 7,9 * 7,6 7,3 *. 6,8 7,3 * 6,5 

S200
6 
(ny) 

8,3 6,5 - 7,4 6,9 6,5 8,3 6,4 7,9 7,3 6 6,7 7,9 6 6,6 

GNS 
alle 

7,7 7,1 8,3 7,6 6,3 7,2 8,5 
 

7,7 7,8 7,3 6 6,8 7,4 6,9 6,8 

 
Figur 17. Karaktergennemsnit for henholdsvis den netbaserede pædagoguddannelse (GNS-net), 
VIAUCs matrikeluddannelse (GNS-mat) og landet som helhed (GNS-land).  
Noter til tabel: 
Tabellen er fremkommet ved at beregne gennemsnitskarakterer for de forskellige optag på uddannelsen 
ved de afsluttende prøver og til sammenligning hermed gennemsnitskarakterer på tilsvarende martrikel-
hold i Ranum samt landsgennemsnit. Karaktererne er omregnet til ny karakterskala og afrundet til en de-
cimal. Nogle af holdene har været på den gamle ordning for pædagoguddannelsen og nogle hold på den 
nye 
Optag: V og S for henholdsvis vinter- og sommeroptag efterfulgt af årstal.  
I.O.*: Intet ordinært optag 
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Sammenfattende viser sig en tendens til, at gennemsnitskaraktererne er højere på den 
netbaserede pædagoguddannelse end på matrikelholdene i Ranum. Samtidig er gennem-
snitskaraktererne på den netbaserede pædagoguddannelse højere end landsgennemsnit-
tet, dog ikke når det gælder bacheloreksamen. Hvad angår bacheloreksamen dækker 
gennemsnittet ifølge underviserne over en bredde i projektkvalitet, som spænder fra ka-
raktererne 02 til 12.  
Om de lidt lavere gennemsnit for bacheloropgaven hænger sammen med en usikkerhed 
overfor den mere selvstændige og selvstrukturerede vidensopbygning og –formidling, 
som både er en del af den professionelle kompetence og vigtig for kvaliteten i bachelor 
opgaven, kan evalueringen ikke sige noget sikkert om. Et andet bud på de lave bache-
lorkarakterer, der bidrager til at trække gennemsnittet ned, er ifølge underviserne, at 
mange studerende, hvad beskrivelsen af målgruppen også antyder, har kortere eller end-
og ganske lange orlovsperioder, og til slut ’bare skal have den her uddannelse afsluttet 
med en bestået bacheloreksamen’. 
 
Hvad angår evalueringstemaet opfyldelse af studieordningen vil fokus ligge på følgende 
temaer: 
• Samarbejde og forpligtende deltagelse  
• Samspil mellem fagenes mål og indhold og netundervisning 
 
Denne del af evalueringen har et reflekterende og problematiserende sigte. Ovenstående 
nedslag er således genereret retrospektivt gennem spejling af resultaterne fra de foregå-
ende evalueringstemaer i studieordningens målbeskrivelser. Evalueringen har med an-
dre ord ikke haft til formål at foretage en systematisk empirisk evaluering af om og 
hvorledes studieordningen er opfyldt specifikt i forhold til de to nedslag, men rejser 
nogle mere generelle spørgsmål i forhold til disse. 
 
Samtlige beskrivelser af studieordningen baserer sig på studieordningen gældende fra 1. 
september 2009, som kan findes på   
http://www2.viauc.dk/paedagog/viborg/Documents/Pædagoguddannelsen,%20studieordning%202009.pdf (tilgået 12.02-
2010) 

Samarbejde og forpligtende deltagelse 
Ifølge uddannelsens formålsbeskrivelse skal den studerende efter endt uddannelse 
blandt andet kunne ”deltage i professionelt samarbejde”.  
 
Hvad angår uddannelsens bærende ideer, beskrives den blandt andet som følger: 
 

”Pædagoguddannelsens idégrundlag og uddannelsestænkning er fagligt kritisk, de-
mokratisk, socialt og kulturelt engagerende”  

 
”Uddannelsen repræsenterer et levende, forpligtende og udfordrende studiemiljø for 
de studerende” 

 
Evalueringen peger på e relevant spørgsmål i relation til henholdsvis målbeskrivelsen 
og idegrundlaget, nemlig hvorvidt, dvs. i hvilket omfang og på hvilken måde netuddan-
nelsen med dens aktuelle organisering og praksis omkring studenterengagement og del-
tagelse forpligter sig på disse mål. 

http://www2.viauc.dk/paedagog/viborg/Documents/Pædagoguddannelsen, studieordning 2009.pdf�
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Ser man på de studerendes beskrivelser primært i evalueringens kapitel 5, peger de på: 
 
• At de fordrer synlig og aktiv deltagelse, både af sig selv og andre 
 
• At fordringen for manges vedkommende udsættes for en betydelig realitetstest, når 

den skal balanceres mod forpligtelser i forhold til familie og job, hvilket blandt an-
det viser sig ved 
• At forpligtelsen i høj grad rammesættes af et nærhedsprincip, og i vid udstræk-

ning afgrænses til studiegruppen, og når tiden for alvor bliver snæver til ens eget 
bidrag til studiegruppens opgave 

• At 1/3 af de studerende står for flertallet af indlæg i de fora, som ikke knytter sig 
specifikt til forløbets opgaver og projekter 

• At en del studerende efterspørger mere dialog og faglig diskussion, blandt andet 
i form af obligatoriske debatfora 

• At ca. 1/3 af de studerende ikke åbner indlæg i de fælles fora, eksempelvis ’op-
slagstavlen’, lige som mange ikke kobler sig til diskussioner i fagligt forum, 
uagtet at dette forum principielt giver mulighed for den udfoldelse af perspekti-
ver som også efterspørges 

• At det flere steder i spørgeskemaer og interview beklages og sættes spørgsmål 
ved, at en stor gruppe ikke bidrager til faglige diskussioner og sociale aktiviteter 
på holdet, hverken i netundervisning eller ved deltagelse i samlinger.  

 
Sidst nævnte kommer blandt andet til udtryk i følgende formuleringer:  

”Så tænker jeg at en af svaghederne ved netuddannelsen her – synes jeg er at niveauet 
bliver lagt efter at folk arbejder – der kunne jeg godt tænke mig at det var modsat – at 
niveauet blev lagt efter at vi skal have nogle dygtige pædagoger ud – og så kan man 
arbejde ved siden af… så man ikke bærer præg efter at det bliver dem der arbejder 
der er styrende… lærerne er enormt kompetente… og der kunne jeg godt tænke mig at 
det bliver udnyttet noget bedre… at niveauet ikke blev lagt så lavt… og der tænker jeg 
f.eks. på at… jeg oplever at man må selv bestemme om man afleverer… der sker ikke 
noget ved at man ikke afleverer i flere måneder eller man ikke møder op eller man ik-
ke kommer… det synes jeg sender en enormt dræbende motivations [afbrydes]. Enig! 
Ja!” 

 
”Deres undskyldning er ikke at de arbejder – de kommer faktisk ikke med nogen und-
skyldning – de bliver bare væk… der er nogen der ikke har været på indkald i en eller 
to eller tre – og har ikke afleveret opgaver… og det ser vi ikke nogen konsekvens af… 
så tænker man ”Hvis der er sådan at jeg bare kan lade være med at aflevere min op-
gave… og kan blive ude fra indkaldene… jamen hvorfor er det så at jeg er her…?” – 
men at der er nogle der stadigvæk får lov til at gå til eksamen og komme igennem ud-
dannelsen… selvom de overhovedet ikke er her… det er et meget dårligt signal” 

 
”Jeg tænker nogle gange når jeg har brugt laaang tid på at lave en opgave og glæder 
mig til at skal læse de andres så tænker jeg nogen gange… hvordan vil underviseren 
komme igennem det her uden at  sige højt ”Det her det er simpelthen for lavt… det 
kunne en niende klasse have gjort bedre…” – men læreren siger ligesom ”Alt er fint – 
og alt er ok” – det synes jeg er niveaunedsættende – i den grad… ” 
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Sammenholder man citater som disse med det forhold, at de en betydelig del af de stu-
derende forholder sig meget selektivt til i forhold til, hvad og hvorledes de deltager i 
uddannelsen kan man spørge: 

• Om organisering og gennemførelse af undervisning på optimal måde støtter øn-
sket om forpligtende deltagelse 

• Om der skal stille andre og mere systematiske krav om at forholde sig til andet 
end ens egen studiegruppe, eksempelvis ved systematisk at arbejde med gensidig 
respons og feedback, ud fra helt eksplicitte og didaktiske kriterier, således at der 
bliver tale om konkret, formativ feedback, som både opponent og adressat kan læ-
re af 

• Om uddannelsen fremstår troværdig i forhold til dens bidrag til kravet om forplig-
tende deltagelse, både hvad angår struktur, tilstedeværelse og håndhævelse af eg-
ne målsætninger 

 
Spørger man undervisergruppen er de enige i, at en del af et nethold kun i begrænset 
omfang deltager aktivt. Men påpeger også, at det måske ikke er en problemstilling, som 
er specifikt for netuddannelsen, men som måske snarere skal ses som en generel pro-
blematik for pædagoguddannelsen.  
Den manglende aktive og forpligtende deltagelse bliver blot mere synlig på netuddan-
nelsen, fordi man kun kan iagttages, når man aktivt kobler sig på den netmedierede 
kommunikation.  
I forhold til ikke forpligtende deltagelse på dagstudierne i form af studerende, som nok 
er fysisk tilstede, men ikke deltager aktivt eller tilbringer dagen på fx Facebook, siger en 
af underviserne: ”Man kan overveje om man på dagstudiet faktisk kan være mere fjernstude-
rende end på netuddannelsen”. 
 
Hvad angår undervisningens organisering kan man overveje, hvorvidt kombinationen af  
 

• en betydelig og på mange måder didaktisk velbegrundet opmærksomhed på at stil-
le opgaver i relation til forløbenes pensum 

• et betydeligt studenterfravalg af deltagelse i mere eksplorative aktiviteter (studie-
kredse og faglige fora)  

 
fører til, at der gennem uddannelsen  
 

• opstår en overvægt at lærertilrettelagte opgaver af den type, som knytter sig til et 
givet forløbs pensum 

• om dette i forhold til uddannelsens mål er hensigtsmæssigt, fordi det rejser 
spørgsmålet om, hvor de studerende eksempelvis lærer at være selvstændigt og 
aktivt opsøgende i forhold til ny viden om spontant opståede professionelle pro-
blemstillinger 

 

Samspil mellem fagenes mål og indhold og netundervisning 
Spørgeskemaet og interviewene rejser spørgsmålet om, hvorvidt de studerende og un-
derviserne oplever, at nogle forløb passer bedre til netundervisning end andre.  
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Det er kun ganske få markeringer i denne kategori, hvilket kan hænge sammen med, at 
der er forholdsvis mange studerende fra uddannelsens første semestre i respondentgrup-
pen, og at respondenterne derfor kun har erfaring med et begrænset antal forløb.   
 
Mønstret er dog, at det, de studerende kalder teoretiske fag – altså fag som sigter mod 
udvikling af boglige kundskaber og indsigter, ofte med udgangspunkt i tekstlæsning, 
opgaver og et større eller mindre omfang af gruppediskussioner – fungerer godt i netun-
dervisningen. 
 

”Jeg tror at al den teoretiske undervisning er velegnet til denne form, men er også 
spændt på hvorledes de praktiske fag, såsom drama, musik og værksteder kommer til 
at fungere” 
 
”Synes at der er mange gode opgaver, som vi skal lave og vi bliver stærke skriftligt” 

 
”Forløb som kræver meget fordybelse/læsestof og efterfølgende skriftlige opgaver----
forløb som kræver fysisk udfoldelse kan måske være sværere at komme i dybden med 
med hensyn til netbaseret undervisning” 
 
”Processen i at skrive opgaver, forberedelsen op til sem dagene de er meget intense 
så der skal ikke være for meget udenomssnak” 
 
”Jo mere teoretiske jo bedre egnet som netbaseret undervisning” 

 
Den samme tøven for, hvorledes de mere kropslige og praktiske fag og fagligheder kan 
udvikles i netundervisningen, ses i et af fokusgruppeinterviewene: ”Altså jeg synes det 
[linjefag, tbk] er det fag ind til nu jeg har oplevet det fungerede dårligst i – og det er jo fordi 
der er så meget praktisk” 
 
Men der er også en studerende som giver udtryk at værksted forløbet har fungeret frem-
ragende som netundervisning:  

”Først at der blev udgivet en masse teori som vi skulle læse så vi ligesom havde fokus 
på - ”hvad er det vi skal have gang i?” – ”hvad er det her for noget” – ”hvad er det 
vi vil spore os ind på ren teoretisk” – ”og hvad ligger til grund for det her fag og det 
vi gerne vil opnå” – og så bliver der taget afsæt i helt konkret praksis i værkstedet – 
der bliver taget afsæt ude i naturen – og der blev også lagt ud til det store forløb – 
hvor vi selv skulle til at i gang og tænke forløb ind i det – og for mig var det helt 
enormt givende – at det blev lagt ud – de der celler de hang sammen i et forløb – så 
det endte med at blive meget givende.”    

 
 
Også underviserne rejser spørgsmålstegn ved om linefagene, som følge af den mere 
praktiske dimension, er velegnede til de netmedierede forløb, men transformerer 
spørgsmålet om mere eller mindre egnede fag til et spørgsmål om, på hvilke måde et 
fag/forløb skal tilrettelægges og gennemføres for at fungere optimalt i netuddannelsen, 
herunder hvilke elementer der skal placeres i samlingerne, og hvilke der skal afvikles 
som netundervisning.  
Det centrale spørgsmål i forhold til samspil mellem netuddannelse og de forskellige for-
løb er således ikke, om de kan afvikles i netuddannelsen, men hvorledes de skal afvik-
les.  
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SAMMENFATNING PÅ OPFYLDELSE AF STUDIEORDNINGEN 
• Ser man på eksamenskarakterer antyder disse, at netuddannelsens studerende fuldt 

ud lever op til pædagoguddannelsernes generelle standarder og bedømmelseskriteri-
er 

• Den største udfordring som netuddannelsen står overfor i forhold til studieordnin-
gens bærende ide om forpligtende deltagelse er 
• At en betydelig gruppe af de studerende støtter op om denne ide og ser engage-

rede dialoger både i netperioder og på samlinger som afgørende for undervis-
ningskvaliteten 

• At en lige betydelig gruppe ikke deltager i netfora og andre aktiviteter som ikke 
specifikt knytter sig til forløbenes pensum og opgaver 

 
• Hvad angår forskellige forløb og fags muligheder for at gennemføres som netunder-

visning rejser nogle studerende tvivl om linjefagene kan fungere på nettet. Undervi-
serne ser dog dette som et spørgsmål om didaktisk tilrettelæggelse, dvs. et spørgs-
mål om hvorledes, snarere end et spørgsmål om linjefagene kan fungere på en måde, 
så de indfrier studieordningens målsætninger. 

 
Didaktiske udfordringer 
Ud over at udvikle linjefagsdidaktikker for netmedieret undervisning er den primære 
udfordring aT overveje  
• Om uddannelsen vil acceptere, at en del af de studerende gennemfører uddannelsen 

som brev-kursus, dvs. som alt overvejende individuelle forløb, suppleret med en vis 
forpligtelse over for studiegruppen, men uden at tage medansvar for holdets under-
visningskommunikation som helhed 

• I forhold til uddannelsesniveauet ved optag på uddannelsen 
• Støttes de tilstrækkeligt i selvstændig skriftlighed og argumentation.  
• Hvor og hvorledes støttes de i den selvstændige opgave form, som de skal me-

stre ved bachelorprojektet 
• Hvis der skal i værksættes tiltag, eksempelvis i form at forpligtende deltagelse i stu-

diegrupper, faglige fora, feedback på andres bidrag 
• Hvorledes det skal tilrettelægges og gennemføres? 
• Og i hvilket omfang iværksættelse af flere obligatoriske undervisningsaktiviteter 

vil medføre  
 at undervisningskvaliteten løftes for alle studerende?  
 at de studerende forlader uddannelsen, fordi dette ikke kan forenes med prio-

riteringer i forhold til job og familie? 
 

 
Boks 7. Sammenfatning og didaktiske udfordringer i forhold til studieordningens målsætninger 
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KAPITEL VIII: DIDAKTISKE UDFORDRINGER OG ANBEFALIN-
GER 
Følgende afsnit resumerer og uddyber centrale konklusioner, og konkretiserer disse i et 
antal didaktiske anbefalinger. Konklusionen har ikke til hensigt at udfolde alle underte-
maer fra hvert evalueringstema, men fokuserer på, hvad der fremstår som centrale per-
spektiver. 

Målgruppen 
Netuddannelsen er oprettet med henblik på at rekruttere fra en målgruppe, der af geo-
grafiske, arbejdsmæssige, familiemæssige eller personligt grunde ikke kan eller vil føl-
ge matrikeluddannelse.  Og de gennemgående begrundelser for at have valgt netuddan-
nelsen er da også, at den giver mulighed for at kombinere job og/eller familie med det at 
være studerende. De studerende beskriver samtidig denne fleksibilitet i uddannelsen 
som den største udfordring for både sig selv og andre i forhold til deltagelse i undervis-
ningen. De studerende efterspørger i tråd hermed forudsigelighed og overblik og der-
med klar struktur oM kommunikationens mål, indhold og form. 
 
Der er tale om en studentergruppe med gennemsnitsalder over 30, men med betydelig 
aldersspredning. Uddannelsesmæssigt falder gruppen i hovedkategorier, henholdsvis 
voksne med betydelig erhvervserfaring både inden for og uden for det pædagogiske felt 
og yngre med ungdomsuddannelse og mindre erhvervserfaring. 
 
De studerende fremstår som målrettede og selektive og forventer, at undervisningen og 
underviserne vil noget med dem. På den anden side er undervisningen i konstant kon-
kurrence med en række andre aktiviteter. Dette afspejler sig i måden de studerende prio-
riterer deres deltagelse i undervisningen. For ca. 1/3 vedkommende ligger den primære 
studieindsats i relation til de undervisertilrettelagte aktiviteter og de hertil knyttede stu-
diegrupper. I nogle tilfælde synes det endda sådan, at de studerende primært forholder 
sig til egen del af en større opgave. Kun ca. 1/3 af de studerende deltager i og bidrager 
til de aktiviteter som knyttes til fx fagligt forum og i studenterinitierede diskussioner på 
opslagstavlen. 
 
Det anbefales, at uddannelsen: 

• Reflekterer fordringer om øget deltagelse i forhold til målgruppen og dennes be-
tingelser for deltagelse, eventuelt med en klar distinktion mellem obligatoriske og 
frivillige undervisningsaktiviteter 

• I forhold til uddannelsesniveauet i form af meget forskellige forudsætninger hvad 
angår pædagogisk forkundskab og erfaring med skriftlighed og argumentation, ar-
bejder systematisk med undervisningsdifferentiering 

Kvalitet i undervisning: Aktiv deltagelse og organisering 
Netmedieret undervisning stiller særlige krav om eksplicitering af betingelser for hvor-
ledes der skal deltages i undervisningen. Dette vedrører både undervisningens mål, ind-
hold og form. 
 
Det anbefales, at uddannelsen retter fokus mod: 
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• Eksplicitte forventninger i form af opgave- og delforløbsbeskrivelser, krav til opga-
verne, samarbejdet omkring opgaver 

 
• Forventningsafstemning internt i undervisergruppen og i forhold til de studerende 

om undervisningens præmisser og muligheder 
• Hvad kan de studerende forvente i forhold til støtte i netundervisning 
• Hvilken vejledning på hvilke typer af opgave 
 

• Udvikling af kriterier og procedurer for deltagelse i forskellige netfora med henblik 
på at støtte op om klasserumsmodellen 

 
• Formål med, kriterier for feedback og feedback former, eventuelt med større brug af  

• interaktive og formative feedback forløb 
• gensidig, struktureret og underviserfaciliteret feedback mellem studerende, i og 

på tværs af grupper 
 

• Praktikforløb – organisering og støtte i forløbene, eventuelt forankret i grupper og 
systematiseret gennem kollegial feedback på praktik beskrivelser og refleksioner 

 
Selve teknologisiden er som nævnt ikke et tema for denne evaluering, men resultaterne 
antyder behov for grundig didaktisk diskussion af dette tema, både i forhold til struktu-
ren i netuddannelsens virtuelle opbygning og organisering af de enkelte ’sites’. Endvi-
dere efterlyser enkelte studerende systematisk introduktion til sidernes opbygning og 
deres muligheder. 

Opfyldelse af studieordningen 
Et af de centrale temaer i forhold til opfyldelse af studieordningen er spørgsmålet om 
aktiv og forpligtende deltagelse og kvalificering til at indgå i professionelle diskussioner 
kan indfries for den gruppe studerende, som kun i begrænset omfang bidrager til under-
viser og studenterinitierede diskussioner, som ligger ud over, hvad der snævret relaterer 
sig til forløbenes opgaver. 
 
Det anbefales, som også nævnt under målgruppe-temaet, at overveje betingelser for del-
tagelse, herunder et vist omfang af forpligtende obligatorisk deltagelse i samtlige kom-
munikationsfora, medieret gennem eksplicitte forventninger til med hvad og hvorledes, 
der skal deltages.  
 
Der synes herudover at ligge en udfordring i at udvikle linjefagsdidaktikker for netme-
dieret undervisning. 
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