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Tema 3, studieaktivitet og gennemførsel  Notat-tager: Sally Schlosser Schmidt, ACA 

Erfaring med udvikling og planlægning af E-læringsforløb på IT-didaktisk design ved Anders 
Hjortskov Larsen, CUDiM 
 
Ressourceforbrug: Forberedelsestiden bruges anderledes end vanligt - underviseren må tænke sig 
selv mere som vejleder og guide end som en docerende underviser og man er meget på.  Balancen i 
tidsforbruget skubbes til feedback og kommentering end til forberedelse af klassisk undervisning. 
Producerede ting kan genbruges og timerne kan bruges anderledes når selve forelæsningen er 
optaget på forhånd. Underviserne er til stede online i faste tidsrum hvor der kan spørges og 
vejledes. Det er væsentligt at de studerende kan håndtere de digitale redskaber, men også 
forventeligt. Forberedelse og konceptudvikling har krævet mange kræfter, hvilket man må 
acceptere som en nødvendighed – men materialet kan efterfølgende bruges andre steder og igen.  
 
Studenterengagement: Uddannelsens studerende har en naturlig interesse for formatet, men 
arbejdet med at skabe en skriftligheds- og leveringskultur der gør det naturligt at deltage og 
producere tekst løbende både online og analogt. Det er obligatorisk at deltage og skrive ligesom det 
er obligatorisk at læse tekster. De studerende har ugentlige frister på dele af portfolioen der 
afleveres endeligt afslutningsvist. De studerende oplever at det er tilfredsstillende at gå til 
eksamensformen fordi de har arbejdet med materialet løbende. Tilstedeværelseskravet er opfyldt 
da online tilstedeværelse også tæller med. Formatet har også været benyttet i projektorienterede 
forløb hvor de studerende løbende har meldt tilbage mens de har været ude af huset. 
 
Rammesatte studieaktiviteter ved Lone Koefoed, Institut for Kommunikation og Kultur 
 
Adspurgt om brugen af skemaet fortæller en studerende at der formentlig er en manglende 
opmærksomhed på hvad der kan tælles med som studieaktivetet, ud over tiden der bruges i 
klasselokalet og på læsesalen. Ønske fra de studerende om at undervisere også bruger tiden 
mellem undervisningsgangene aktivt og stiller krav til at de studerende er aktive mellem 
undervisningsgangene af hensyn til at optimere tiden i klasselokalet. 
 
Eksamen som en integreret del af undervisningen ved Tina Bering Keiding, CUDiM 
 
Administrativ support: Mange gode tiltag falder ofte på praktiske udfordringer. For nuværende 
afleveres portfolioen først endeligt til sidst som en samlet eksamensopgave. Det vil være en fælles 
opgave på tværs af fagmiljø og administration at finde på smarte løsninger til aflevering, 
bedømmelse osv. 
 
Graduering af portfolie: Ingen betænkeligheder ved dette internationalt. Der har hidtil ikke været 
hjemmel til dette, men dette ændrer sig formentlig med kommende ændringer i loven. 
 
 

 

 


