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Side 2

Maskinmesteruddannelsen som

fjernundervisning?



Det kan man ikke fordi!!!!

Side 3

- Ikke noget volumen(økonomien)

- Det fungerer ikke!
brevskole – kedeligt – frafald
ikke teknisk muligt? – har underviserne kompetencerne
kun teori – hvad med praksis?
osv.
-
-



Det kan man fordi!!!!

Side 4

- Der er en målgruppe

- Det fungerer!
et set-up hvor man arbejder i grupper
det er teknisk muligt og underviserne vil gerne udvikle(sig)
kombinerer teori med praksis
osv.
-
-



Vi bør forfølge ideen!

Side 5

Om ikke andet så bliver vi klogere!

Spændende pædagogisk udviklingsprojekt!



Håndtering af udfordringen!

Side 6

Nedsat en arbejdsgruppe (frontløbere + skeptikere)

I må gerne gentænke måden at lave 
maskinmesteruddannelse på!



Baggrund

• Professionsbachelor (3 år)
• De studerende har håndværksmæssig 

baggrund
• Studerende er ældre end 

fremmødestuderende på AAMS
• Ca. to fremmøder pr. semester
• Første hold i 2010
• Klassestørrelser på 20-30 studerende



STU = StudieTilfredshedsUndersøgelse

Resultater fra STU november 2017

66 68 70 72 74 76

Tilfredshed med egen
indsats

Studieglæde

Socialt miljø

Udbytte

Fremmøde Fjernundervisning



Social konstruktivisme
• Interaktion

Pædagogisk DESIGN



Social konstruktivisme
Interaktion

Communities of practice
(Lave & Wenger)

• Gruppe organisering
• Videndeling
• Planlægning

• Roller

PÆDAGOGISK DESIGN



Problembaseret læring
• Ud med kedelige lektioner

• Mød de studerende hvor de er
• De studerende har styringen i forhold til 

egne mål

Communities of practice
(Lave & Wenger)

• Gruppe organisering
• Videndeling
• Planlægning

• Roller

Social konstruktivisme
Interaktion

PÆDAGOGISK DESIGN



Maskinmester via fjernundervisning (MFU

Cases:
Case 1 - Marine Engineering
Case 2 - Kraftværk og miljøledelse
Case 3 - Optimering, drift og vedligehold
Case 4 - Sikkerhedsledelse, kritiske systemer og 

risikovurdering

Case 5 - Valgcase: 
• Maritimt
• Management
• Procesteknik
• Energi

9. Semester - Professionspraktik og afgangsprojekt.



Scenarie
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