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What: 
Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design er primært netbaseret med 2-3 fysiske seminarer i 
forløbet. Uddannelsen har 25-40 studerende pr. årgang, heraf mange PBA’er, og med stor 
geografisk spredning.  
Det konkrete præsenterede forløb i ”digitale medier” baseres på et stramt didaktisk koncept. 
Formatet strækker sig over et semester i en cyklus af gentagende forløb: de studerende får en 
opgave udleveret, de læser litteratur og modtager online undervisning, de indsender udkast og 
modtager feedback, de afleverer opgaven og evaluerer, de studerende skriver blogindlæg, de 
diskuterer. Herefter gentages processen med ny opgave 4-5 gange pr. semester. Eksamensformen 
er afsluttende aflevering af portfolio.  
 
Why: 
Uddannelsen tager udgangspunkt i de studerendes perspektiv og har et stort fokus på 
studenterproduktion i form af bl.a. løbende skriftlighed samt fokus på at skabe synlighed af 
uddannelsen af hensyn til både det faglige indhold og de studerendes fremadrettede 
netværksmuligheder. Uddannelsen ønsker at sætte de studerendes løbende læring i centrum ved at 
aktivere dem og give løbende feedback og man har stor bevidsthed på uddannelsen om den høje 
andel af PBA’er der i tillæg til det faglige indhold skal lære at begå sig akademisk. Underviserne 
ønsker at skabe et online undervisningsformat hvor man stadig har fornemmelsen af at være 
sammen på uddannelsen i både fagligt og social henseende trods det fysiske fravær. Forløbet har 
haft afsmitning på andre fag - bl.a. på informationsvidenskab hvor man i en periode ikke havde 
mulighed for fysisk tilstedeværelse af en underviser. Indholdet som underviserne har produceret er 
desuden blevet brugt i andre sammenhænge. 
 
How: 
Pages (https://pages-tdm.au.dk/) bruges som ”klasserum”. Her lanceres tekster, opgaver, videoer 
osv. Pages er et åbent format hvor alle kan være online i fastsatte tidsrum til feedback og dermed 
også kan lære af den feedback de andre får hinanden.  De studerende producerer selv blogindlæg, 
derudover er der en underviserblog hvor opgaver osv. præsenteres. 
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