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Forord	  
Det virtuelle valgfag i entreprenørskab, der er rammen for eksperimentet i  denne 
opgave, er et eksempel på et undervisningseksperiment under Københavns 
Erhvervsakademis Videncenter 3.0, hvor jeg er ansat og arbejder med formidlings- og 
udviklingsopgaver.  
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1.0	  Indledning	  
 
The traditional college experience where students attend college or universities will change; 
will be augmented with online learning, flipped classrooms, and blended learning. 
(Morrison, 2012)1 
 

Forandring	  i	  uddannelses-‐	  og	  læringsformer	  
Hvor tæt vi er på en fuld integration af forandringen beskrevet i citatet ovenfor, kan 
diskuteres og spørgsmålet er måske også, hvor omfattende og gennemgribende 
ændringerne bliver. Men noget tyder på, at undervisning såvel åben som institutionel, i 
stigende grad vil bevæge sig mod virtuel læring på den ene og anden måde.  
 
Internettet har via web 2.0 platforme for længst muliggjort deling og interaktion. Det er 
blevet almindeligt, at dele viden og erfaringer via fx blogs, wikis og instruktionsvideoer 
(ofte via Youtube). Den enkelte kan række ud efter og søge viden uafhængigt af tid og 
sted, kombineret og sat sammen efter behov og interesse.  
 
De virtuelle muligheder og tendenserne med at søge viden på nye måder, kan ses som et 
samspil med den dominerende betydning læring, viden og kompetencer har i 
samfundet. Der er således et stærkt fokus på det enkelte individs fortsatte udvikling og 
tilpasningsdygtighed. Forskere taler om begrebet ”livslang læring”, som dækker over 
en forståelse af læring, som noget der sker i alle faser af livet og på tværs af 
sammenhænge. Læring er således ikke en opgave, der er isoleret i skole og uddannelse, 
det er en opgave forældrene varetager i hverdagslivet og det er en proces, der skal foregå 
på arbejdspladsen og i fritidslivet (Illeris, 2011, p. 33). Ansvaret for den livslange læring 
er individets og samfundets, og der er et rationelt samfundsmæssigt fokus på, de 
kompetencer samfundet har brug for, og på hvordan samfundet sikrer sig at have disse 
kompetencer til rådighed. 

Hvad	  betyder	  det	  for	  de	  etablerede	  uddannelser?	  
De krav som arbejdsmarkedet og samfundet stiller til de studerende, påvirker omvendt 
også de behov og forventninger studerende har til deres uddannelse og til de tilbud og 
muligheder de gives. Uddannelser er nødt til at fokusere på de studerende, deres 
oplevelse af læring og deres ønsker til fx fagligt indhold, didaktisk tilgang og 
fleksibilitet.  
Seely-Brown and Adler (2008) emphasise the shift to participation, arguing that in order to 
meet the growing demand for education, and the requirements of rapidly changing 
workplace, the traditional model of supply-push need to be replaced with one of demand-
pull. Learners need to be able to learn throughout their lives and to be able to learn about 
very niche subjects.(Weller, 2011, p. 90) 
 

                                                                    
1 Udtalelsen kommer fra bloggeren Debbie Morrison, der er M.A. i Education and 
Human Development - Educational Technology Leadership, og underviser på George 
Washington University. Hun skriver bloggen Online learning Insights, hvor hun skriver 
om og debattere virtuel læring muligheder og tendenser. (se bilag B/ s. 9+13)  
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I en proces hvor praktiske og sociale gøremål i udvidet omfang er blevet virtuelle, er 
vores forventninger til mulighederne vokset parallelt. Det virtuelle er blevet noget vi 
tager for givet. Denne tendens har virksomheder og detailhandel måttet tilpasse sig, og 
det er på nogle måder en lignende situation uddannelsesinstitutionerne står overfor.  
Uddannelsesinstitutionerne må i stigende grad konkurrere mod hinanden, og 
uddannelsesinstitutionernes økonomi er afhængige af taxameterbetaling for aktive 
studerende2. De studerende og potentielle studerende står på den anden side med rigtig 
mange valgmuligheder, og en del af de valgmuligheder handler om de tilbud, der 
eksisterer for uddannelse på virtuelle platforme.   
 

Virtuel	  undervisning	  –	  åbne	  kurser	  
Ser vi udenfor Danmarks grænser, har mange uddannelsesinstitutioner allerede flere 
års erfaring med at udvikle og udbyde en del af deres uddannelsesportefølje virtuelt.  
Der er tale om åbne (gratis) online kurser. Stephen Downs og George Siemens’ kurser i 
connectivism var allerede tilbage i 2008 tilgængelige online. Udbuddet er siden 
eksploderet, og flere typer af online kurser er kommet til. (Weller, 2011, p. 50) Open 
CourseWare på Massachusetts Institute of Technology (MIT) er et kendt eksempel på en 
stor og anerkendt uddannelsesinstitution, der gør sine online kurser tilgængelige for 
ikke-betalende kursister. Fænomenet kaldes Open Education Resources (OERs), og har 
spredt sig til mange andre universiteter. (Weller, 2011, p. 49)  

Massive	  open	  online	  course	  	  
Et andet fænomen der er i hastig udbredelse er Massive open online course (MOOC’s). 
Dette er kurser, der bliver afholdt gratis og i stor skala, ofte med deltagelse af flere 
hundrede og nogle gange tusinder kursister. Kurserne er ikke knyttet til bestemte 
uddannelsesinstitutioner, og afholdes via forskellige online platforme. Kursisternes 
deltagelse sker på baggrund af interesse, eget initiativ og egen organisering. (Weller, 
2011, p. 112) MOOCs integrates the connectivity of social networking, the facilitation of an 
acknowledged expert in a field of study, and collection freely accessible online resources. 
(Weller, 2011, p. 112) 
 
De etablerede uddannelsesinstitutioner mærker en stigende konkurrence ift. at udbyde 
kurser og skabe ny læring, og rammerne for hvordan læringstilbud skal udbydes og 
sammensættes er også til diskussion. 
The individual student is no longer limited by the physical resources they can locate, and 
the lecturer is therefore no longer regarded as the sole source of knowledge, as the learner 
can pick and choose elements from a variety of courses provided by any number of diverse 
institutions and individuals. (Weller, 2011, p. 50). 
I det scenarie synes det væsentligt for en uddannelsesinstitution at følge udviklingen, 
afprøve muligheder, udvikle kompetencer og finde sin egen måde at udbyde virtuelle 
læringstilbud, der repræsenterer institutionen i såvel kvalitet som i læringssyn.  
 

	  

                                                                    
2 Taxameterhonorar er betegnelsen for den betaling en uddannelsesinstitution 
modtager fra staten pr. fuldført semester for en studerende. 
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Københavns	  Erhvervsakademi	  (KEA)	  
KEA består af uddannelsesenhederne Medie/IT, Design/Business og 
Byggeri/Produktion. Hver uddannelsesenhed huser flere forskellige uddannelser. KEA 
spænder således over så forskellige uddannelser som El-installatørerne og PBA i 
Sustainable Fashion (international). KEA har eksisteret som erhvervsakademi siden 
2009, og blev til i en række af fusioner af forskellige tidligere individuelle 
uddannelsesinstitutioner. KEA har p.t. 11 adresser forskellige steder i København. En 
del af uddannelserne vil indenfor et år blive samlet i et KEA campus på Nørrebro.  
 
Den generelle tendens på KEA er, at man stadig i de enkelte uddannelsesenheder og 
afdelinger primært orienterer sig lokalt og ikke i forhold til KEA som en 
sammenhængende organisation. Dette ønsker man fra organisationens (ledelsen) side 
at ændre på, bl.a. gennem udviklingen af ekstra curriculære tværfaglige 
undervisningstilbud i form af kurser, valgfag, workshops, foredrag, konferencer m.m. 
Det er ligeledes en ambition, at man på tværs af studieretningerne samarbejder om 
udvikling af fælles undervisningsmoduler -og forløb. Motivationen for etableringen af 
denne type samarbejde kommer ikke kun af en ambition om en samlet organisation. 
Det handler også om at møde målene i KEAs udviklingskontrakt med Ministeriet for 
Børn og Undervisning.  

KEAs	  udfordring	  	  	  
Formålet med KEAs udviklingskontakt er at styrke kvalitetsudviklingen på KEAs 
uddannelser. Kvaliteten beskrives bl.a. som et mere varieret og fleksibelt 
uddannelsestilbud, et fleksibelt valg af fag i et tværfagligt miljø og en større intern 
sammenhæng og faglig udveksling. Det forudsætter naturligvis ændringer i strukturer 
og tilgange. I kontrakten beskrives også et ønske om udviklingstiltag der arbejder på 
tværs af afdelinger og uddannelser, og tiltag som bringer medarbejdernes kompetencer 
i spil på nye måder, netop for at opnå synergier på tværs af uddannelserne. (Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2013, p. 9) 
Indikatoren omfatter såvel akademi- og diplomuddannelser, som fleksibelt tilrettelagte 
forløb af enkeltfag, fuldtidsuddannelserne (modulopbyggede over lidt længere tid, aften- og 
weekendundervisning, it-baseret undervisning mv.) (Ministeriet for Forskning, Innovation 
og Videregående Uddannelser, 2013, p. 11) 

KEAs	  videncenter	  
På KEA varetager Videncenter 3.0 en stor del af opgaverne vedrørende innovation og 
udvikling indenfor pædagogik og didaktik. Derfor er videncenteret base for mange af de 
initiativer, der udvikles med henblik på at imødekomme målene i Udviklings-
kontrakten. 
Videncenterets opgaver er, dels at udvikle og afvikle seminarer, konferencer og 
foredrag, og dels at lede og styre udviklingsprojekter med undervisere og studerende, 
samt vidensproduktion og vidensomsætning. Videncenterets aktiviteter er for en stor 
dels vedkommende delvist finansierede gennem ekstern finansiering.  
  
En af de organisationer som KEAs Videncenter har haft et samarbejde med om mange 
er projekter er Fonden for Entreprenørskab (FFE)3. Eksperimentet der danner rammen 
om4 denne opgave er ligeledes delvist finansieret af midler fra FFE.   
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FFEs	  –	  start-‐Up	  Konkurrence	  og	  virtuelt	  valgfag	  i	  entreprenørskab	  
Målet med eksperimentet, som denne opgave beskæftiger sig med, er at udbyde et 
ekstra curriculært valgfag i entreprenørskab på tværs af uddannelserne på KEA.  
Ambitionen med valgfaget er, at give studerende fra alle uddannelser på KEA mulighed 
for at arbejde fokuseret med entreprenørskab. Sigtet for valgfaget er samtidig at klæde 
de studerende fagligt på til at kunne stille op i Start-up idékonkurrencen (som Fonden 
for entreprenørskab er vært for). (“Start up programmet,”) (se bilag C/ s.20).  
 
Entreprenørskab er et fokusområde på KEA og Videncenteret arbejder på flere 
initiativer og tilbud, der kan nå de studerende på forskellige faglige niveauer, og hvor 
omfanget dækker alt fra et par timers workshop til et accelerator forløb, der stækker sig 
over et semester.  
KEA ønsker at fremme, udvikle og støtte arbejdet med entreprenørskab på et strategisk, 
taktisk og praktisk plan på KEA {…} udviklingen og implementeringen af nye kurser, nye 
metoder og didaktikker for entreprenørskab. (Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser, 2013, p. 14) 
 
Valgfaget skal udvikles til at foregå virtuelt. Ved at designe et virtuelt valgfag 
imødekommes ønsket om, at valgfaget skal være tilgængeligt for alle KEAs studerende 
uanset uddannelsesretning og uddannelsens fysiske placering. Det virtuelle setup er 
ligeledes et forsøg på imødekomme de studerendes ønske om fleksibilitet. De skal ikke 
fremmøde fysisk på bestemte tidspunkter, men kan deltage hvorfra det passer dem, 
blot de har computer og internet adgang. 
 

Målgruppen	  –	  de	  studerende	  	  
En undersøgelse foretaget i forbindelse med vinteroptaget 2013 viser, at hovedparten af 
de studerende på KEA er i aldersgruppen 21 til 24, samt aldersgruppen 25 til 30. 
Undersøgelsen viser også at 70,8 % af de studerende er mænd. (Center for 
studiekvalitet KEA, 2013a, p. 3) I en anden undersøgelse spørges der til de studerendes 
interesse for entreprenørskab. 12 % har allerede ved studieoptagelsen startet egen 
virksomhed og 64 % overvejer at starte egen virksomhed. (Center for studiekvalitet 
KEA, 2013b, p. 19+20) 
 
De studerende er vokset op med computer og internet. Det forhold, at de i en stor del af 
deres liv har haft adgang til den digitale og virtuelle verden både i forbindelse med 
deres skolegang og privat, betyder ikke nødvendigvis, at de studerende har et højt 

                                                                                                                                                                                                  
 
3 Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter for udvikling af 
entreprenørskab i undervisningen. Fonden støtter at der på alle uddannelsesniveauer 
laves undervisningsaktiviteter ift. entreprenørskab og for at fremme et entreprenant 
mindset. Fonden samarbejder med uddannelser om udvikling af undervisnings 
initiativer og eksperimenter, samarbejdet sker primært gennem støtte til finansiering 
og sparring i udviklingsprocessen. Fonden afholder hvert år Danmarks mesterskab i 
entreprenørskab, hvor studerende fra medlemsuddannelser har mulighed for at stille 
op. (“vision/mission,” ) (se bilag B/ s. 17+18) 
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brugerniveau og en innovativ tilgang til brugen af digitale og virtuelle platforme. I 
eksperimentet er der derfor opmærksomhed på, hvilket brugerniveau de studerende 
starter med, og om det har betydning for interaktionen i den virtuelle ramme som 
undervisningen foregår i.  
Det øgede fokus på læring og videnstilegnelse i samfundet, betyder for studerende, at 
deres studier i høj grad handler om udvikling af læringsevner. Det vil sige, at de opnår 
kompetencer, så de fremover selvstændigt kan søge og tilegne sig viden og derved 
udvikle sig fagligt. Deres uddannelser er ikke stoppested for de videns- og 
kompetencekrav et fremtidigt arbejdsmarked og samfund vil kræve af dem. 
 

Formålet	  med	  det	  virtuelle	  valgfag	  	  

Formålet	  med	  eksperimentet	  er,	  at	  indsamle	  viden	  og	  erfaringer,	  der	  på	  sigt	  kan	  bidrage	  til	  en	  
handlings-‐	  og	  forandringsstrategi	  på	  KEA	  i	  henhold	  til	  udviklingskontrakten.	  
 
Undersøgelsessætninger for eksperimentet: 

• Betydningen af den virtuelle platform som omdrejningspunkt for valgfaget. 
• Den virtuelle platform i modsætning til face-to-face undervisning. 
• Relationen mellem de studerende og underviseren i ”det virtuelle 

undervisningsrum”. 
• Effekten af det didaktiske design baseret på KEAs læringssyn omkring 

praksisorientering og kollaborativ læring. 
• Læringsudbytte i form af faglig udvikling og dermed vurdering af didaktisk  

design og valg af fagligt indhold. 
 
De praktiske bevæggrunde for at valgfaget udbydes virtuelt er, et ønsket om større 
fleksibilitet for både undervisere og studerende der deltager, samt at det bliver muligt 
at introducere valgfaget uden at skulle koordinere på tværs af de forskellige 
uddannelsers årshjul. Med det virtuelle valgfag i entreprenørskab får KEA samtidig 
mulighed for at bevæge sig ind på feltet for virtuel undervisning med et eksperiment. 
 
Valgfagets indhold og læringsmål bliver designet med udgangspunkt i KEAs praksis-
orientering og målsætninger for entreprenørskab, og samtidig arbejdes der med krav 
og rammer for deltagelse i FFEs (Fonden for Entreprenørskab) Start Up 
idékonkurrence. Det faglige indhold er basseret på teorien bag ”The Business Canvas 
model” fra bogen Business Model Generation, Alexander Osterwalder og Yves Pigneur 
2010. 
(Se model for det virtuelle valgfag i entreprenørskab næste side.) 
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fig. 1 Model over valgfagets forløb og aktiviteter. 
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Online ressourcer
(frivilligt om de 
bruges)

Pitch:
     Start-Up krav
     Giv og modtag
     feedback
     Elevatortale
     ex på fantastiske
     pitch 

Online ressourcer
(frivilligt om de 
bruges)
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2.0.	  Afgrænsning	  
Som beskrevet ovenfor i indledningen har KEA behov for at udvikle metoder, en strategi 
for udvikling af virtuelle læringsmiljøer samt en undervisningsportefølje i det virtuelle. 
Dette er en meget omfattende opgave, og er endnu for abstrakt til, at det ligger indenfor 
denne opgaves rammer at give et konkret bud på hvordan dette kan gøres. Denne 
opgave tager i stedet udgangspunkt i én konkret problemstilling og eksperimenterer 
med, virtuelle muligheder, didaktisk design og remediering af læringssyn. Målet er at 
generere viden og konkrete erfaringer, der på sigt kan bidrage til kvalificering og 
formulering af metoder og strategi for virtuel læring på KEA. Udgangspunktet er KEA 
og KEAs praksis som base for eksperimentet. Erfaringerne der eftersøges handler 
derfor også om, hvordan virtuel læring kan løses lokalt indenfor KEAs rammer som 
institution. Processen og udviklingen af det konkrete virtuelle valgfag i 
entreprenørskab vil bidrage med den type viden og erfaring.  
 
 
 
 

3.0.	  Problemformulering	  
Opgaven arbejder med to spor. Det første spor er forandringsbehovet. 
Forandringsbehovet er her KEAs ønske om udvikling af virtuelle undervisningstilbud.  
Hvordan kan den valgte ramme, et virtuelt valgfag i entreprenørskab, bruges til at 
afprøve, generere viden og erfaringer, der på sigt kan assistere og kvalificere 
udviklingsprocessen omkring en virtuel undervisningsportefølje, der tager afsæt i KEA 
som lokal ramme?  
Det andet spor der arbejdes med i opgaven handler om, hvordan aktionsforskningen 
som metode og eksperiment som ramme kan assistere og understøtte 
arbejdsprocessen.   
 
Opgavens problemformulering har således afsæt i forandringsbehovet, og formuleres 
på baggrund af identifikation af problemfelt.  

Problemformulering	  for	  denne	  opgave:	  
På hvilken måde kan aktiviteter i et virtuel læringsrum motivere et læringsfællesskab  
og fremme kollaborativ læring, samt støtte udvikling og fremdrift i en læringsproces? 
 
Hvordan kan et didaktisk design i en virtuel ramme støtte praksisorientering og 
kollaborativ læring? 
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4.0.	  Videnskabsteoretisk	  baggrund	  
I dette afsnit vil jeg foretage en kort gennemgang af centrale videnskabsteoretiske 
retninger som aktionsforskningen kan sættes i relation til, og som derved har 
betydning for denne opgave.  

Positivismen	  
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i den klassiske aktionsforskning begynder 
ofte med en kritik af positivismen. Filosoffen Auguste Comte kan betragtes som 
positivismens fadder. I et filosofisk skrift fra 1844 argumenterer han for, at 
videnskaben må tage sit afsæt i de faktisk foreliggende kendsgerninger. Der eksisterer 
ifølge positivisterne et skarpt skel mellem empiriske observationer og ikke-empiriske 
udsagn. Positivismen baserer sig på denne måde på det ontologiske argument, at 
verdenen er objektivt givet, og at fænomener som fx kultur og menneskelige værdier 
kan betragtes som fantasier dvs. ikke-empiriske udsagn, som videnskaben skal sikres 
imod (Lübcke, 1999, p. 15). Samfundsvidenskaben og dens arbejde med at studere 
sociale fænomener, fx læring, skal for at kunne kalde sig en videnskab ikke adskille sig 
fra andre videnskaber og deres tilgange til at indsamle fakta. (Andersen & Kaspersen, 
1996, p. 16).  Videnskabelig erkendelse består ifølge positivistisk inspirerede forskere i 
at der på den ene side står et objekt og på den anden side et subjekt. Det er subjektets, 
dvs. forskerens opgave, at erkende objektet så præcist og neutralt som muligt. (Lübcke, 
1999, p. 236) 

Kritisk	  teori	  
Den kritiske teori som begreb stammer fra gruppen af samfundsforskere ledet af 
filosoffen Max Horkheimer. Gruppen der fik betegnelsen Frankfurterskolen, opstillede 
et alternativ til positivismens insisteren på at opfatte videnskab som et enhedsprojekt 
hvor der ikke skal være væsentlig forskel på naturvidenskab og samfundsvidenskab, og 
hvor forskeren skelner skarpt mellem søgen efter kendsgerninger og erkendelse og 
spørgsmål omkring normer og værdier(Andersen & Kaspersen, 1996, p. 155) 
Horkheimer problematiserede denne positivistiske tilgang. Idet samfundet er skabt af 
mennesker historisk, kan samfundet også forandres og forbedres af mennesker. Hvis 
videnskaben kun beskæftiger sig med kendsgerninger om det eksisterende, dvs. fakta, 
fordrer det ikke forandring. For hvis videnskaben udelukkende opfatter verdenen som 
opbygget af logiske systemer og årsagssammenhænge som fastholder naturens orden, 
vil en overførsel af denne opfattelse til samfundsvidenskaben medføre, at der ikke er 
meget som kan forandres af mennesker. 
Horkheimer ser det som samfundsvidenskabens pligt at beskæftige sig kritisk med 
forhold i samfundet. Kritisk teori skal ikke blot registrere den sociale virkelighed, som 
den er, men derimod bidrage til den historiske realisering af samfundet, som det bør 
være. (Jacobsen, Schnack, Wahlgren, & Madsen, 2003, p. 197) 
En kritisk samfundsvidenskab skal derfor ikke blot beskrive og forstå fænomener og 
sammenhænge, den skal tillige tage kritisk stilling til disse fænomener.{…}Den må 
undersøge sociale fænomener, vurdere dem, tænke i alternativer, påvise og modarbejde 
undertykkelse af enkelt individer eller grupper i samfundet. (Jacobsen et al., 2003, p. 197) 
 
I den videnskabelige proces indgår kvalitative empiriske data og kvantitative 
beskrivelser på lige fod i undersøgelserne og de vurderes normativt og politisk.  
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Forholdet mellem forsker og deltager er et subjekt til subjekt. Opmærksomheden i den 
videnskabelige proces er på den forståelse der opstår mellem subjekter. Dette står i 
skarp kontrast til den videnskabelige proces i den positivistiske tradition. 
Den kritiske teoris tilgang betyder også at undersøgelsens subjekter inddrages i 
vurderingen af undersøgelsens resultater. Den dialog der opstår deraf er en 
betydningsfuld del af forskningsprocessen, og den sikrer på sin måde en nær kobling 
til praksis (samfundet), og bidrager til forskningens vedkommenhed.  

Konstruktivisme	  
På samme måde som den kritiske teori gør konstruktivismen også op med den 
traditionelle erkendelsesteori, hvor målet er sandheden. Konstruktivisterne tror på, at 
erkendelsen snarere afspejler en social kontekst end en overensstemmelse mellem 
tanke og genstand. Dele af den konstruktivistiske videnskabsteori går skridtet videre 
og erklærer virkeligheden for en social konstruktion. Den virkelige verden (den fysiske) 
eksisterer uafhængigt af vores erkendelse. Den sociale praksis er givet, men vores viden 
om den fysiske virkelighed er en social konstruktion (Hviid Jacobsen, Lippert-Jacobsen, 
& Nedergaard, 2010, p. 231). Her kan man antyde en forskel mellem den kritiske teori 
og konstruktivismen idet den kritiske teori ikke har en helt så markant opfattelse af 
virkeligheden som en konstruktion. (Lübcke, 1999, p. 236) Den kritiske teori har som 
nævnt ovenfor et mere normativ perspektiv på det videnskabelige arbejde som gennem 
et kritisk arbejde kan beskrive hvordan samfundet ”bør” være og derefter ud fra et 
videnskabsteoretisk ståsted give en løsning på denne kritik. Konstruktivismen baserer 
sig på en mere relativistisk normativitet. Konstruktivismens arbejde er et opgør mod 
eller en dekonstruktion af de herskende definitioner eller konstruktioner af 
”kendsgerninger” om verden og eksistensen. (Hviid Jacobsen et al., 2010, p. 232) 
Modsat de traditionelle læringsteorier, der betragter viden som et produkt der fx i en 
undervisningssituation kan overføres fra en underviser til den studerende, tror 
konstruktivisterne på, at den enkelte konstruerer sine egne tolkninger og forståelser af 
virkeligheden på baggrund af de erfaringer og efterfølgende erkendelser denne når til.  
”Virkeligheden konstrueres først som virkelighed af det erfarende subjekt.” (Jacobsen et 
al., 2003, p. 153) 
Man ved ikke noget om virkeligheden, men om hvordan den fremtræder i den menneskelige 
erfaring. (Jacobsen et al., 2003, p. 154)  De nye erkendelser og læring den enkelt når til 
gennem levede erfaringer vil således være med udgangspunkt i dennes individuelle 
forståelse, oplevelse og konstruktion af virkeligheden. Det virkeligheden fortælles 
igennem vil altså være afhængige af, den der fortæller, af dennes erkendelser og det 
sociale fællesskab denne indgår i.  
Igennem fortællingen siger den enkelte ikke bare noget om verden, men om sig selv. Vi 
skaber ifølge nogle socialkonstruktivister så at sige os selv gennem de fortællinger, vi 
laver for os selv og andre, med udgangspunkt i det der giver mening i forhold til vores 
kontekst. Fortællingen har flere funktioner dels som meningsgivende og som den der 
åbner vores øjne for nye muligheder: 
”Vi får øje på muligheder ved at fortælle os” (Hermansen, 2005, p. 90) 

Afrunding	  på	  afsnittet	  
Dette afsnit har kort opridset forskellige videnskabsteoretiske retninger af relevans for 
aktionsforskningen. Af centrale fokuspunkter fra dette afsnit med hensyn til 
aktionsforskningen er dels forskerens forpligtelse til at forholde sig kritisk til forhold i 
samfundet og dels at sætte fokus på, at vores viden om virkeligheden og hvordan vi 
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oplever den ikke er objektivt givet, men derimod en konstruktion. Relationen mellem 
forsker og den eller de som studeres bliver et subjekt til subjekt forhold. Ud fra dette 
ståsted sker læring ved at den enkelte person konstruerer egne tolkninger og forståelse 
i kraft af egne erfaringer. Dette står i skarp modsætning til positivismen, som både den 
kritiske teori og konstruktivismen tager afstand fra. 
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5.0.	  Metode	  
Jeg beskriver i dette afsnit overordnet den metode, jeg har valgt at benytte i opgavens 
projekt. Jeg peger på de retninger og elementer indenfor forskningsmetoden, der har 
betydning for den tilgang og det empiriske design, jeg arbejder ud fra. Metoden har 
betydning for hele opgavens udformning, såvel for præsentationen af den 
videnskabsteoretiske baggrund, som i designet af og afviklingen af eksperimentet, 
samt i det metodiske arbejde og analysen af de empiriske data.  
  

Aktionsforskning	  –	  beskrivelse	  	  
Det traditionelle syn på forskning er, at den skabes i vidensinstitutionerne og derefter 
bringes ud til anvendelse i samfundet. Den struktur kan i midlertidig give udfordringer 
i forhold til transfer mellem teori og praksis. Aktionsforskningen er et metodisk svar på 
den udfordring. (Duus, Husted, Kildedal, Laursen, & Tofteng, 2012, p. 98) 
 
Aktionsforskningen tager udgangspunkt i den lokale kontekst og den lokale 
problemstilling, og formålet er at skabe viden og forandring gennem deltagelse  
og aktiviteter. Samtidig bygger forskningen på et kollaborativt partnerskab mellem 
praktiker og ”forsker”. 
  
”Det adskiller aktionsforskningen fra alle andre akademiske retninger ved, at forskeren 
deler den videnskabelige erkendelsesproces med handlende aktører i praksisfeltet.” 
(Duus et al., 2012, p. 20) 
 
I aktionsforskningens ontologi er verden ”ufærdig” (Mathiesen 1973, Nielsen 2004) og 
den kan forbedres. De forbedringer kan ifølge teorien bag aktionsforskning ske ved 
menneskers deltagelse og engagement i projekter i givne sociale kontekster. Det er de 
deltagendes erfaringsdannelse, der fordrer forandringerne i den ontologiske tilgang, 
man har tiltro til deltagernes evne til at afgøre, hvad der er til deres bedste i deres lokale 
kontekst. (Duus et al., 2012, p. 102) 
 
Aktionsforskningens epistemologi – handler om hvordan man skaber valid viden om 
verden. Et aktionsforskningspræget eksperimentet handler om at afprøve potentialer i 
den ”ufærdige” verden, for således at skabe ny viden gennem eksperimenter med ny 
praksis. 
 
I lighed med en radikal konstruktivisme (Ernst von Glasersfeld og Jean Piaget), er der i 
aktionsforskningen en opfattelse af, at menneskers muligheder for at lære og erkende, er 
afhængig af deres muligheder for at handle.(Duus et al., 2012, p. 103) 
 
I modsætning til kravene i traditionel positivistisk forskning, som blev beskrevet i 
tidligere afsnit, er der ikke et ideal om at undersøgelsen skal kunne gentages under 
sammen vilkår. Aktionsforskningens evaluerende beskrivelse (spejling) af deltagernes 
praksis giver feedback på handlinger, der kan føre til kritisk refleksion, der igen kan 
være afsæt for nye eksperimenter. (Duus et al., 2012, p. 103) Der er i aktionsforskning 
en interesse for de forstyrrelser, der opstår gennem de uventede resultater eller effekter 
ved et eksperiment, forstyrrelserne danner grobund for refleksioner og dermed 
erkendelser og forståelser, der muliggør nyt handleberedskab i sammenspil med 
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omverden. Det forskeren har erfaret og observeret skal være grundlag for udkast til ny 
praksis. 

Ændringsorienteret	  undersøgelsesspørgsmål	  
Aktionsforskningsprojektets udgangspunkt er et ændringsorienteret 
undersøgelsesspørgsmål. Forud for formuleringen af det spørgsmål går arbejdet med at 
afdække, hvad der ér og hvorfor. Viden om hvad der ér og hvorfor, er sammen med 
teoretisk funderede overvejelser over, hvad der kan ske og hvordan man kan gøre det – 
grundlag for det undersøgelsesspørgsmål der formuleres.  Undersøgelsens formål er, 
at fremkomme med viden, muligheder og strategier for handling. (Duus et al., 2012, p. 
116) 
 

Validitet	  
Som i andre forskningsmetoder er det i aktionsforskningen væsentligt at tage stilling 
til validitet i designet af forskningsprojektet. Det handler om værdien af og gyldigheden 
ved de udsagn man kommer med.  
Validiteten kan sikres i et sammenhængende design fra problemformulering/ 
undersøgelsesspørgsmålet og til det, der konkret undersøges eller spørges til i 
empirien. Kort sagt undersøger man faktisk dét, man foregiver. (Duus et al., 2012, p. 
113) 

Undersøgelsestype	  –	  fokusområder	  
Når man vælger en forsknings- og undersøgelsesmetode vælges den med 
udgangspunkt i forskningsmålet. At aktionsforskningen har et ændringsorienteret 
fokus stiller særlige krav til hvilke data og metodemæssigt design, man skal have for 
sin forskning. Andersens og Gamdrups model nedenfor er en meget enkel oversigt over 
forskellige undersøgelsestyper og de nøgleområder der er kendetegnende for dem.  
 

        
       fig. 2 Andersen og Gamdrup 1994 (Duus et al., 2012, p. 115)  
 
Andersen og Gamdrups viser, at den ændringsorienterede undersøgelsestype (fx 
aktionsforskningen) kan bevæge sig på tværs af de fire nøgleområder: Begreber og data, 
teori, værdinormer og mål/aktører, og trække på metoder fra andre forskningstilgange 
som ikke har et ændringsorienteret fokus. 

Forskeren	  som	  deltager	  
I och med, att vi er i världen, är vi redan engagerade i ett eller annat. Engagemang är en 
grundstruktur i den mänskliga tillvaron. (Skjervheim, 1974:21) (Duus et al., 2012, p. 117) 
 

UNDERSØGELSESTYPER

Beskrivende

Forklarende

Kritisk - dianosticerende

Ændringsorienterende

METODEMÆSSIGT NØGLEOMRÅDE

Begreber og data                 Teori                 Værdinormer                  Mål/aktører
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Deltagelse er en væsentlig del af aktionsforskerens rolle og har en væsentlig betydning 
for aktionsforskningsdisciplinen. Det er forudsætningen for det forandringsorienterede 
element. 
 
Skjervheim mener i modsætning til [Max] Weber, at forskeren ikke skal tilstræbe neutralitet 
eller uafhængighed. Hvis man gør dette, f.eks. i spørgeskemaer eller forsker interviews, 
opretter forskeren en fastfrosset virkelighed, der kun har mening, fordi der 
forskes{…}virkelighedens dialoger har et element af ”at være på vej til at skabe”. (Duus et 
al., 2012, p. 118) 
 
Men hvis og når forskeren indgår som deltager, er det af stor betydning for validiteten 
af den viden og de udsagn man genererer ved aktionsforskning, at det klart beskrives, 
hvilken rolle forskerens deltagelse har spillet, og at denne rolles betydning for de 
resultater forskningen har frembragt.  

Habitusvaliditet	  
Validitetsforståelsen habitusvaliditet stammer fra Olva Eikeland. Han baserer sin 
beskrivelse på Bourdieus Habitusbegreb5. Eikeland mener at habitusbegrebet har sin 
berettigelse i forbindelse med praksis og i refleksion og dialog over praksis. Det er 
således i aktivitet og af aktivitet, at vi lærer. 
 
The general form of the activity, getting into the form, emerges as habitus and experience as 
we practice. (Eikeland) (Duus et al., 2012, p. 123) 
 
Habitusvaliditet forudsætter forskerens selvrefleksion omkring egen kulturelle rolle og 
den indflydelse den har på forskningsresultatet. På den måde spiller habitusvaliditets 
tilgangen godt sammen med en metodisk tilgang med forskeren som aktiv deltager 
fremfor observatør. 
 

Aktionseksperimentets	  karakteristika	  	  
De karakteristiske træk ved aktionsforskningen er beskrevet af forskerne Chris 
Argyris, Robert Putnam og Diana McLain Smith (1985) (Duus et al., 2012, p. 171) som 
en kritik af det traditionelle laboratorieeksperiment. Forfatterne fremhæver 
aktionseksperimentet som særligt relevant i forbindelse med, at man afprøver 
teoretiske hypoteser i praksis. 
Kritikken af laboratorieeksperimentet tager udgangspunkt i en konkret case (Stanley 
Milgrams berømte eksperiment og lydighed fra 1960’erne), og påpeger at der ikke 
fokuseres på, hvilken viden der faktisk kunne understøtte de dilemmaer deltagerne 
sættes overfor. Her adskiller aktionseksperimentet sig radikalt idet, der netop søges 
svar og viden om hvordan man kan ændre handling og skabe forandring. 
 
Argyris m.fl. er imod en opspiltning af forskningsprocesserne, hvor dataindsamling og 
teoridannelse sker adskilt fra praksis, for derefter at blive forsøgt appliceret i praksis. 
                                                                    
5 Begrebet om ”habitus” er udviklet af den franske sociolog Pierre Bourdieu (1939-2002) og 
drejer sig om, at de kulturelle og samfundsmæssige forhold, individet har været 
konfronteret med, aflejres som indre, stabile dispositioner, der i høj grad præger individets 
måde at tænke, føle og handle på og dermed bliver omdrejningspunkt for den såkaldte 
”sociale arv”. (Illeris, 2011, p. 145) 
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Argumentet er, at adskillelsen fra praksis risikerer at skabe ubrugelige løsninger, fordi 
de tager udgangspunkt i kunstige forsimplede forhold fra laboratorieeksperimentet, 
hvor man fx afstår fra at beskæftige sig med nogle handlinger og udsagn, og ikke 
beskæftiger sig med helheden som aktionseksperimentet, der er forankret i virkelige 
praksis. (Duus et al., 2012, p. 172) 
 
I skemaet nedenfor listes karakteristika ved henholdsvis laboratorieeksperimentet og 
aktionseksperimentet. 
 

 
fig. 3 Frit efter Argyris m.fl. 1985 (Duus 2003b: 62) (Duus et al., 2012, p. 174)  
 
 

Valg	  af	  aktionseksperimentet	  som	  metode	  
Med udgangspunkt i nogle af aktionseksperimentets karakteristika, vil jeg begrunde 
mit valg af aktionseksperimentet som metode gennem beskrivelse af mit eksperiment. 

Aftalt	  virkelighedseksperiment	  
Rammen for opgavens aktionseksperiment er et valgfag i entreprenørskab, hvor de 
studerende skal udvikle en forretningsidé (se afsnittet om læringsmål). Selve valgfaget 
foregår virtuelt. Der har ikke tidligere været udbudt virtuel undervisning på KEA. Det 
virtuelle valgfag er således et aftalt virkelighedseksperiment, hvor deltagerne (de 
studerende) er indforståede med at eksperimentere med en virtuel ramme for 
undervisningen, og de har sagt ja til at indgå i forløbet som et aktionseksperiment, hvor 
de bl.a. har accepteret at forløbets virtuelle aktiviteter optages og indgår som data i 
eksperimentet. (se bilag A/ s. 5) 

Intention	  og	  viden	  
Intentionen med aktionseksperimentet er, at skabe forandring i undervisningspraksis 
på KEA i retning af at udvide undervisningstilbuddet med en portefølje af virtuelle fag 
og kurser. En sådan forandring forudsætter forandringer i såvel de studerendes som 
undervisernes tilgang. Eksperimentet skal således bidrage med erfaringer, der siger 
noget om, hvordan de studerende og underviserne interagerer i og reagerer med den 
virtuelle ramme som ”klasseværelse”. Det fører videre til den viden, der har betydning i 
eksperimentet, nemlig det der ér og det man kan.  
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De eksisterende rammer eller den arena, der ér som udgangspunkt er nødvendigvis 
afgørende for det eksperiment, der kan stilles op: de studerende, underviseren, 
ressourcer, faget og undervisningstilgangen. Opsætningen af aktionseksperimentet er 
en afsøgning af ’kan’, og de erfaringer der genereres heraf, vil danne grundlag for et nyt 
eksperimentdesign og afsøgning af et nyt ’kan.   

Delt	  kontrol	  
En del af aktionseksperimentets ramme er den atmosfære af delt kontrol eller 
medejerskab til eksperimentrammen ”det virtuelle klasseværelse”, der tillader de 
studerende, undervejs i forløbet at reflektere og dele deres synspunkter – det være sig 
neutrale, negative som positive betragtninger. 
 
Den delte kontrol giver mulighed for at få værdifulde oplysninger om, hvad der kan 
have betydning for de studerendes oplevelse af virtuel undervisning overordnet set. Det 
åbner muligheden for at få de studerendes bidrag som eventuelle meddesignere, og det 
giver underviseren mulighed for gå i dialog med de studerende om de synspunkter, der 
præger de deres tilgang. 
 
Aktionsforskningen og aktionseksperimentet egner sig godt til dette projekt da, 
eksperimentet understøtter testning af en hypotese om potentialet og muligt udbytte i 
designet i et virtuelt læringsdesign. Metoden bidrager med redskaber til at beskrive og 
inddrage betydningen af forskerens rolle som deltager, og det lægger vægt på 
deltagerne som medforskere og medanalyserende (ifm. evaluering og redesign). 
Metoden gør det dermed muligt at placere forskningen i praksis med et fortsæt om 
forandring.   
 

Beskrivelse	  af	  eksperimentet	  –	  valgfagets	  aktiviteter	  

 
fig. 1 Model over valgfagets forløb og aktiviteter. 

Program	  
Valgfaget løb over en uge fra d.18. februar til 25. februar 2013. I den periode mødtes 
deltagerne med deres underviser og hinanden samlet set fire gange. Dette foregik første 
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dag face-to-face, og de efterfølgende møder foregik virtuelt via Google+ og via Googles 
videokonference platform Hangout. 
 
De studerende havde adgang til relevante undervisningsmaterialer via en fælles mappe 
på Google Drev og videoressourcer via Google gruppen Det Virtuelle Klasseværelse.   
De studerende blev opfordret til at dele og kommunikere med hinanden via gruppen, 
som de måtte bruge som de ønskede. De blev ligeledes inviteret til at kommunikere 
med underviser via gruppen. (se bilag D/ s. 22, for adgangskoder til 
platformene) 
 
Det konkrete program som det forløb dag for dag var følgende: 
Den 18. februar kl.14.30-17.30 – Undervisning: face-to-face 

• Velkomst + intro til valgfaget 
• Formalia – underskrivning på deltagerdokument samt udfyldelse af 

spørgeskema 
• Afleverings- og deltagerkrav forklares. (deltagerne er ved tilmeldingen blevet 

fortalt at valgfaget er et aktionseksperiment) 
• Introduktion og oprettelse på Google, Google+ samt valgfagets gruppe Det 

Virtuelle Klasseværelse, Google Drev og Google kalender  
• Optagelse af videopræsentationer af forretningsidé, præsentationerne uploades  

i afleveringsmappen i Google Drev 
• De studerende præsenterer (4min) deres ideer for hinanden og underviser, alle 

får feedback fra underviser 
• Præsentation af Business Model Generation (BMG) og Business Model Canvas 

(BMC) – og præsentation af opgaven til næste møde – fire kernespørgsmål til 
forretningsideen 

 
Den 20. februar kl.14.30-16.30 – Undervisning: online via Google+ 
Hangout 

• De studerende præsenterer på skift deres ideer med udgangspunkt i de fire 
kernespørgsmål fra underviser 

• Herefter feedback fra underviser og de kan stille spørgsmål og gå i dialog 
• De lyttende studerende kan bidrage med spørgsmål og kommentar via chatten  
• Alle studerende skal være online samtidig og høre hinandens præsentationer og 

underviseres feedback på de andre forretningsideer 
 
Den 22. februar kl.14.30-16.30 Undervisning - opponering: online via 
Google+ Hangout 

• De studerende præsenterer på skift deres ideer (fire min.pr. pers.) 
• Når en studerende har præsenteret, er en anden studerende udpeget til at 

opponere på præsentationen. Opponenten har fire min. til at give feedback, 
noget af tiden kan bruges til spørgsmål og dialog mellem opponent, og den der 
har præsenteret 

• Herefter giver underviser feedback på såvel præsentation og opponering 
• De lyttende studerende kan bidrage med kommentar og spørgsmål i chatten. 
• Når alle har præsenteret og modtaget opponering, laver underviser en fælles 

opsamling med specifikke og generelle kommentarer til ideerne, og til der hvor 
de studerende er i arbejdsprocessen 
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• Underviseren inviterer de studerende til at komme med input og kommentarer 
til processen og formen i undervisningen  

 
Den 25. februar kl.14.30-16.30 Undervisning - afslutning: online via 
Google+ Hangout 
 

• Før Hangout: De studerende skal inden kl.8.30 d.25. februar have uploadet en 
One Pager (én-sides beskrivelse) af forretningsideen. Den uploades i Google Drev 
mappen Aflevering 25.02 

• Før Hangout: De studerende skal have læst alle de andre studerendes One 
Pagers inden Hangout 

• Hangout konferencen: Formålet med undervisningen er, at de studerende skal 
vurdere realiserbarheden og fremtidsmulighederne for deres egen og de andre 
studerendes forretningsideer 

• På skift præsenterer de studerende deres forretningsideer, og får kort feedback 
fra underviser. Herefter vurderer de andre studerende på en skala fra 1-10 (10 
som det højeste) ideens fremtidspotentiale og realiserbarhed og giver en fagligt 
begrundet anbefaling ift. om forretningsideen skal tilmeldes Start-ups 
konkurrence 

• Efter feedback fra de andre studerende opsummerer den studerende selv og 
fortæller hvorvidt han eller hun agter at stille op til Start Ups konkurrence, 
afgørelsen og opsummeringen begrundes fagligt 

• Afslutningsvis giver underviser faglig vejledning, sparring og en vurdering af 
forretning sideens potentiale og dette uddybes og begrundes 

• Underviseren inviterer de studerende til at komme med input og kommentarer 
til processen og formen i undervisningen 

• Efter Hangout konferencens afslutning besvarer og uploader de studerende det 
afsluttende spørgeskema 
 
 

Model	  for	  udvikling	  af	  eksperiment/undersøgelsesdesign	  	  
I udviklingen af eksperimentdesignet er der brug for et didaktisk redskab til at sætte 
rammen for det der designes, og til at medtænke alle faktorer og dermed underbygge 
kvaliteten af det didaktiske design. 

Relationsmodellen	  
Jeg har valgt at bruge Den Didaktiske Relationsmodel udviklet af Hiim m.fl 2002, og 
viderebearbejdet af I. Bjørnshave netop med netbaseret kollaborativlæring for øje. Den 
Didaktiske Relationsmodel bygger på en konstruktivistisk læringsforståelse (Agertoft, 
Bjørnshave, Lerche Nielsen, & Nilausen, 2003, p. 20).  
 
Kategorier i den Didaktiske Relationsmodel består af følgende: rammefaktorer, 
læringsforudsætninger, mål, indhold, arbejdsmetoder og evaluering. Ingen af 
kategorierne kan udelades i et didaktisk design, og der er en relation imellem 
kategorierne. 
 
Modellen bruges til at tilrettelægge didaktisk design for undervisningsforløb, og den 
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giver mulighed for at skabe ”klarhed og overblik”. Derfor er modellen et stærkt redskab 
til at præcisere, hvad det er, der prøves og undersøges i et didaktisk design, hvilke 
metoder og redskaber der er bragt i spil, og hvordan de forskellige kategorier spiller ind 
på hinanden. 
 

 
            fig 4. Udarbejdet af l. Bjørnshave på baggrund af den didaktiske relationsmodel.   
            (Hiim m.fl. 2002) (Agertoft et al., 2003, p. 20) 
 

Interaktionsdesign	  model	  
Da undersøgelsens design på mange måder har karakter af et udviklingsprojekt, kunne 
jeg have valgt at arbejde med Preece, Rogers og Sharps model for interaktionsdesign. 
Modellen arbejder med fire faser; Establishing requirements, Designing alternatives, 
Prototyping og Evaluating (Rogers, Sharp, & Preece, 2011, p. 332). Modellen understøtter 
en iterativ proces, hvor forsker og designer bevæger sig frem og tilbage imellem 
faserne, for at arbejde sig hen imod et design, der imødekommer formålet og brugernes 
behov.  
 
Kort beskrevet så repræsenterer ”Establishing requirements” det arbejde, hvor forskeren 
afdækker rammer og behov, der ligger til grund for det design, der skal arbejdes frem 
imod. Det kan altså være beskrivelse af brugerne, udfordringer, behov, ønsker etc. Den 
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viden der opnås i denne fase er grundlag for arbejdet i Designing alternatives, hvor der 
arbejdes med tilgangen og metoder til skitsering af designløsninger. I et projekt som 
dette ville det fx dreje sig om valg af læringsteoretisk tilgang samt valg af platform og 
undervisningssammenhæng. Det vil sige rammerne omkring et designkoncept, der i 
Prototyping fasen konkretiseres til designs, der kan testes og evalueres i Evaluating 
fasen. 
 
Der kan i udviklingsforløbet gennem interaktionsdesignmodellen være mange 
iterationer frem og tilbage mellem faserne, det kan dreje sig om småjusteringer, hvor 
man efter testning, går tilbage til sit koncept og integrerer den nye viden og dermed 
foretager ændringer, der igen konkretiseres i prototypingen for så derefter at blive 
testet. Sådan kan processen fortsætte indtil forskeren er tilfreds. 
 
Når jeg i stedet for har valgt relationsmodellen skyldes det, at mit undersøgelsesdesign 
foregår i en virtuel ramme, og at det kollaborative læringselement er en væsentlig del af 
det, jeg ønsker at undersøge. I Bjørnhaves udgave af modellen er der netop fokus på det 
kollaborative element. Mit mål med undersøgelsen er ikke kun at teste et didaktisk 
design til et valgfag, men i højere grad at generere mere viden og erfaringer, der kan 
guide KEA som institution i forandringsprocesser og handlinger hen mod en 
integration af virtuel undervisning. 
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6.0	  Læringsteori	  
I dette afsnit vil jeg skitsere hvilke læringsteoretiske retninger og tilgange, der har 
indflydelse på det læringsdesign, jeg har lavet for det virtuelle valgfag i entreprenørskab. 
Nogle nævnes fordi de lægger op til eller er afsæt for andre teoretikeres videre 
bearbejdning. Afsnittet afrundes med en kort beskrivelse af hvilke dele af teorierne jeg i 
indeværende projekt bekender mig til, vil fokusere på og inddrage i projektet.  

Sproget	  og	  bevidstheden	  	  
Den russiske psykolog Lev Semyonovich Vygotskij grundlægger til det man betegner 
som kulturhistorisk teori. Han forholder sig til forholdet mellem læring og udvikling i 
sin beskrivelse af forholdet mellem sproget og bevidstheden. Det er i mødet mellem de 
to at udvikling og læring sker. 
 
Sprogets funktion er kommunikation, men i sammenspil med bevidstheden aktiveres 
sproget til tænkning, hvilket skaber grundlaget for, at bevidstheden kan udvikle 
begrebslig systematik i form af hierarkier og niveauer. Sproget hjælper således til at 
nuancere og differentiere tænkningen. (Hermansen, 2005, p. 84) 
Sproget og tænkningen bidrager til hinandens gensidige udvikling, sproget muliggør 
nuancering og systematik, og tænkningen raffinerer begreberne og skaber dermed 
yderligere udvikling af sproget. 
At bevæge sig i dette gensidige felt af udvikling og udveksling af intellekt og sprog er læring, 
når arbejdet retningsbestemmes, og der bliver tumlet med begreber og 
sammenhænge.(Hermansen, 2005, p. 84) 

Virksomhedsteori	  
Dele af Vygotskijs tanker har ført til, det der i nogen sammenhænge betegnes 
virksomhedsteori (i betydning af at være virksom). I virksomhedsteori beskrives læring 
som noget aktivt, noget der kan finde sted via virksomhed, og aktiviteten er fordret af 
den enkeltes motivation og formål. 
”Man lærer noget, når man har noget for” (Hermansen, 2005, p. 85). 
Motiv og formål sætter altså virksomheden i gang. Den enkelte vælger en metode, der 
afgør de handlinger, der aktiveres i retning mod målet. Det der muliggør handlingen, er 
at den enkelte har et ideal at rette sine aktiviteter imod.  
”Men grundforståelsen er altså, at det er gennem virksomhed, man forandrer både den 
virksomme (person som lærer noget) og verden.”  (Hermansen, 2005, p. 86)  

Socialkonstruktionisme	  
Sætter vi aktiviteterne og virksomheden sammen med fortællingen, er fortællingen den 
sociale interaktion, hvor individet bearbejder og skaber mening i de erfaringer denne 
har gjort sig via aktivitet. Det der differentierer og skaber det individuelle i læringen 
hos den enkelte, kan betragtes i de aspekter der sættes i fokus og fortælles.  
”Det er i den af hinanden levede og producerede vekselvirkning mellem det virksomme og 
det kommunikative, at identitet og meningsdannelse finder sted.” (Hermansen, 2005, p. 
90) 
Vi modulerer ved hele tiden at genfortolke vores egen fortælling, ”man udvikler sine nye 
tænkningsmuligheder ved at fortælle om det man har gjort.” (Hermansen, 2005, p. 91) 

Knud	  Illeris’	  tre	  læringsdimensioner	  	  
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Professor Knud Illeris argumenterer for en balance mellem det at anskue læring som 
noget entydig individuelt, som det gøres i den traditionelle læringspsykologi, og det at 
anskue det som noget, der alene sker socialt mellem mennesker, som det gøres blandt 
socialkonstruktivisterne.  
Illeris peger således på, at den 
individuelle læring og den sociale 
læring, ikke et enten eller, men et 
både og. (Illeris, 2011, p. 32) 
 
Illeris foreslår, at man ser på læring 
som en kombination af processer og 
dimensioner. Det er tilstedeværelsen 
af disse processer og dimensioner, 
der er forudsætningen for at læring 
kan finde sted. Den ene proces er 
samspillet imellem den enkelte og 
dennes omgivelser.  
 
 
 

           Fig. 5. Læringens fundamentale processer 
           (Illeris, 2011, p. 36)  

 
Tilegnelsen er den anden proces, og den beskriver den bearbejdning den enkelte 
foretager af de indtryk og påvirkninger interaktionen med omgivelserne giver. (Illeris, 
2011, p. 35) Processerne udspiller sig som modellen viser dels i dimensionen mellem 
individ og omgivelserne, og dels i dynamikken mellem de indtryk og påvirkninger den 
enkelte oplever i mødet med indholdet og i den drivkraft, som den enkelte møder 
indholdet med. (Illeris, 2011, p. 36) 
 
Der må altid være en indholdsdimension for læringsprocessen. Illeris formulerer det 
således: ”læringen har altid et subjekt og et objekt, - én der lærer noget”. 
På samme tid er drivkraften den psykiske energi der skal til, for at en læreproces kan 
finde sted, den kan være stimuleret af lyst, nødvendighed eller tvang. Hvad det er der 
styrer drivkraften, har betydning for resultatet af den læring der finder sted. (Illeris, 
2011, p. 37) 
 
Udspændt mellem de to processer har Illeris som nævnt dimensionerne indhold og 
drivkraft, men også den sociale og samfundsmæssige dimension, der til enhver tid vil 
være de ydre rammer og betydningsfulde for de læringsmuligheder, der vil være tilstede 
i en given situation. (Illeris, 2011, p. 39)   
 
I sin opdeling af tilegnelsesprocessen i drivkraft og indhold, går Illeris imod den 
traditionelle læringstilgang, hvor man ser adskilt på kognitive aspekter, emotionelle 
aspekter og konative aspekter. Hans argument er, at de viljemæssige og 
følelsesmæssige aspekter ikke kan adskilles, og at det samtidig er vigtigt at forholde sig 
til den enkeltes motivation som en væsentlig og nødvendig forudsætning for læring. 
(Illeris, 2011, p. 37) 
 

INDHOLD DRIVKRAFT
INDIVID

OMVERDEN
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Netbaseret	  kollaborativ	  læring	  (CSCL)	  
I den netbaserede kollaborative læringsforståelse Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL) er læring et produkt skabt af fællesskabet gennem forskellige 
processer og aktiviteter. De processer og aktiviteter kan være dialog, deling, udvikling, 
øvelser, opgaver, præsentation etc. Kernen er interaktionen i gruppen omkring disse 
processer og aktiviteter. (Agertoft et al., 2003, p. 11) Indenfor CSCL taler nogen om 
begrebet ”Thinking together”, det dækker over den proces studerende er i, når de 
samarbejder. I samarbejdet er samtalen deres fælles arbejdsredskab, og det er via 
sproget at studerende kollaborativt konstruerer viden. (Holm Sørensen, Audon, & 
Tweddell Levinsen, 2010, p. 136)  
 
Den kollaborative læring fordres endvidere af de studerendes egne bidrag til design af 
læringsforløbene. Det medansvar stiller krav til de studerendes selvstændighed og 
engagement, men giver dem samtidig medejerskab til processen, den viden der 
konstrueres samt for rammerne og fællesskabet. Fællesskabet handler ikke om 
konkurrence mellem de studerende. Selve værdi- og videnskabelsen er til for hele 
fællesskabet. (Agertoft et al., 2003, p. 50)   
Underviseren kan i den kollaborative læring have mange roller og ofte flere indenfor 
samme undervisningsforløb. Agertoft mfl. beskriver det som at være didaktisk 
tilrettelægger og vejleder, og at underviseren hele tiden skifter frem og tilbage imellem 
de forskellige roller og funktioner (Agertoft et al., 2003, p. 38).  

Det	  virtuelle	  	  
Knud Illeris taler om et fremtidigt potentiale i ”virtuelle læringsmiljøer” faciliteret af 
auditive og visuelle medier. (Illeris, 2011, p. 237) At undervisningen foregår virtuelt, 
giver dels frihed ift. spørgsmålet om tid og sted for undervisningsaktiviteter, men det 
giver også de studerende mulighed for at planlægge deres fælles aktiviteter og egne 
aktiviteter som det bedst passer ift. deres arbejdsrytme. De virtuelle platforme gør det 
muligt at samarbejde asynkront og giver de studerende rum til refleksionstid efter 
input fra fællesskabet. (Agertoft et al., 2003, p. 56) Mange platforme lægger gennem 
deres funktioner op til deling og til at skabe struktur og overblik omkring aftaler og 
aktiviteter. Det kan fx være redskaber til at assistere samarbejdsprocesser, dialoger og 
formidlingsprocesser.  Men deltagelse i virtuel læring fordrer også motivation og 
selvstændighed fra den enkelte deltager (Illeris, 2011, p. 237). Dette skyldes at en del af 
læringen og udviklingen sker via de interaktioner og bidrag den studerende selv 
initierer, og de ressourcer den studerende selv søger eller vælger at benytte sig af. 

Afrunding	  på	  afsnittet	  
I læringsdesignet til det virtuelle valgfag i entreprenørskab, bruges Illeris 
læringstrekant som model og stuktur til at forklare de processer vi arbejder med i 
designet af aktiviteter og forløb i valgfaget.  Fortællingen, praksisarbejde (virksomhed) 
og kollaborative øvelser bruges som aktive redskaber til at skabe en lærings- og 
erkendelsesproces hos de studerende. Læringsdesignet og det didaktisk design foldes 
ud i de følgende afsnit. 
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7.0	  Læringsdesign	  

Læringsmål	  	  
Formålet med det virtuelle valgfag i entreprenørskab (valgfaget) er, at de studerende 
skal lære om entreprenørskab og udvikling af en forretningsidé. Valgfagets kortsigtede 
mål er, at de studerende opnår viden og færdigheder, der gør dem i stand til at 
imødekomme de krav, der er til ansøgere til FFE’ start up konkurrence (se bilag C/ 
s.20).  De krav omfatter, at ansøgerne beskriver deres idé på en A4 side (One Pager), og 
at de præsenterer deres idé mundtligt med et 4 min. pitch foran en jury. I den skriftlige 
fremstilling (One Pager) handler det om evnen til at beskrive: ideen, bruger og 
kundebehov, realisérbarhed og fremtidspotentiale, skabelsen af værdi samt eksterne 
kontakter. 
 
I den mundtlige præsentation lægger FFE vægt på ansøgernes evne til at skabe 
interesse med en god indledning, kommunikere værdien af ideen, beskrive omfang, 
status og videre proces med ideen samt til at præsentere ideen med drive og 
engagement.  
 
I valgfaget har vi valgt at fokusere på 
fagligt indhold omkring marked altså 
kunder og selve ideen målt på 
bæredygtighed. Her drejer det sig om 
værdiskabelse, realiserbarhed og 
fremtidspotentiale. Det faglige indhold er 
baseret på bogen Business Model 
Generation (BMG), hvor modellen som 
hedder Business Model Canvas (BMC) 
præsenteres. 
Det faglige valg er bl.a. truffet på baggrund 
af metodens enkelhed og stuktur. 

 
                 Fig. 6. ”The Business Canvas model” fra bogen  

                Business Model Generation, Alexander  
      Osterwalder og Yves Pigneur 2010 

 
Foruden de faglige forudsætninger de studerende skal demonstrere for at stille op til 
Start Up konkurrencen, så indebærer det også en stukturet, præcis og engageret 
formidling såvel skriftligt som mundtligt at stille op.  
 
De mere langsigtede læringsmål for valgfaget har afsæt i en overordnet strategi på 
KEA. Denne strategi sigter på et øget fokus på entreprenørskab, hvor flere studerende 
bliver iværksættere umiddelbart efter endt studie (se indledning). Et læringsmål for 
valgfaget er derfor, at den forholdsvist begrænsede erfaring, de studerende gør sig med 
at arbejde med entreprenørskab i forbindelse med valgfaget, motiverer dem til fortsat 
at arbejde med feltet. Det skal derudover klæde dem på til at kunne fortsætte denne 
udviklingsproces på egen hånd. 
Dette læringsmål spiller sammen med tendensen indenfor livslanglæring, der har sat 
fokus på læringsevnen hos den enkelte, det handler dels om at tilegne sig læring i alle 
livets situationer (se indledning), men også om den enkeltes evne til at iscenesætte 
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egen læring og udvikling. Læringsdesignet til valgfaget har derfor fokus på tilegnelsen 
af faglig viden og færdigheder samt stimulering af selvstændighed og læringsevne. 
 

Læringstilgang	  

Illeris	  læringstrekant	  
Knud Illeris’ læringstrekant, som blev beskrevet i 
afsnittet om læringsteori, kan bruges til at 
illustrere og forklare de processer, vi ønsker at 
igangsætte i valgfaget. Processerne består som 
beskrevet af samspillet mellem den enkelte og 
dennes omgivelser, og tilegnelsen som beskriver 
bearbejdningen hos den enkelte. Udover 
processerne anvender Illeris fire dimensioner, som 
er forudsætning for at læring kan finde sted. 
 
I det følgende vil jeg beskrive hvad dimensionerne 
består af i forbindelse med valgfaget. 
 
 

Fig. 5. Læringens fundamentale processer  
(Illeris, 2011, p. 36) 
 
Den indholdsmæssige dimension er overordnet set entreprenørskab, som et 
fokusområde på KEA. Herefter kommer Fonden for Entreprenørskabs (FFE) Start Up 
konkurrences deltagelseskriterier, der afspejles i valgfagets læringsmål. 
Læringsmålene udmøntes i et valg af fagligt materiale, der som ovenfor beskrevet er 
præsenteret i BMG og  BMC.  
 
Foruden det faglige indhold, har valgfaget også et indhold, der handler om 
undervisningsrammen. Rammen for valgfaget er en virtuelplatform. Indholdet er i den 
forbindelse de nye rammer, nye redskaber og ressourcer, der præsenteres i forbindelse 
med den nye ramme. De ressourcer og materialer der er tilgængelige, giver de 
studerende muligheden for at udvide valgfagets indholdsdimension. 
 
Drivkraftdimensionen består af de studerendes oplevelse af entreprenørskab og af det at 
være iværksætter. Det er deres individuelle drømme og ambitioner om selv at blive 
iværksættere afsættet for den ambition, er en personlig forretningsidé. Drivkraften er 
altså baseret på de studerendes lyst og interesse, der igen må ses i lyst af hver enkeltes 
livserfaring og kulturelle baggrund.  
 
Tilegnelsesprocessen der etableres med indhold og drivkraft som ingredienser, er i 
valgfaget de studerendes praktiske interaktion med og omsætningen af det faglige 
indhold, i deres arbejde med at udvikle deres individuelle forretningsideer. Det vil sige 
at ”lære noget når man har noget for” (Hermansen, 2005, p. 85).  
 

INDHOLD DRIVKRAFT
INDIVID

OMVERDEN
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Illeris’ læringstrekant beskriver også det lærende individ (Illeris, 2011, p. 36). I dette 
tilfælde drejer det sig om KEA studerende på en kort videregående uddannelse.6 De 
studerende er begge i starten af 20’erne, bosiddende i København (omegn), har hver 
deres forretningsidé, motivation om at blive iværksætter og har valgt at deltage i et 
ekstra curikulært valgfag for at kunne arbejde med egen forretningsidé (se bilag E/ 
s.26+26).  
 
I relation til valgfaget har begrebet omverden i Illeris’ betydning flere niveauer. 
Omverdenen er samfundet med trend og tendenser, der med udgangspunkt i det 
danske samfund har et øget fokus på fx livslang læring, entreprenørskab og 
iværksætteri. Begge dele kan ses afspejlet i KEAs udviklingskontrakt (se indledning).  
 
De studerendes engagement og motivation i at arbejde med entreprenørskab, og deres 
vilje til at deltage i et ekstra curikulært valgfag, må således også ses i lyset af de 
tendenser der er i deres samtid og omverden. Den kontekstnære omverden, er den der 
møder de studerende og deres forretningsideer. Her må valgfaget betragtes som en 
øvebane, efterfølgende er omverdenen, samarbejdspartnere, banken, omgangskreds, 
familie, kunder etc.  
 
Den sidste proces er samspilsprocessen. Valgfaget er som nævnt øvebane, for 
samspilsprocessen med omverden. Som redskab for processen bruger valgfaget 
fortællingen og kollaborativ læring, som drivere af samspilsprocessen. Gennem 
fortælling og narrativ afprøver de studerende deres ’mening og forståelse’, gennem 
feedback fortsættes refleksionen og fører igen til nye erkendelser. Valgfaget skaber 
samtidig en ramme, hvor de studerende interagerer med hinanden og forholder sig 
fagligt til hinandens arbejde og forretningsideer. De studerende bliver i den øvelse 
hinandens omverden og samspillet fordrer, at de studerende i deres forholden sig til en 
anden forretningsidé, udvider deres faglige anvendelsesramme. 

Præsentation	  	  
Vi har valgt at arbejde med præsentation og formidling som den bærende 
kerneaktivitet i valgfaget. Målet med præsentationerne er ikke kun at træne 
formidlingsevnen.  
Når de studerende gentagende gange bliver bedt om, at præsentere deres ideer, arbejder 
vi med det samspil Vygotskij beskriver (se afsnittet om læringsteori), der er mellem 
sproget og bevidstheden. 
 
De studerende præsenteres for det faglige materiale, og skal efterfølgende omsætte det 
faglige materiale og bringe det i anvendelse i en sprogliggjort præsentation, hvor de 
integrerer det i præsentationen af deres ideer. 
 
Den tænkningsproces der sættes i gang når de studerende forholder det faglige 
materiale til deres forretningsideer, fører til at de studerende systematiserer, nuancerer 
og begrebsliggør det faglige input, de har fået i deres bevidsthed. Dette fører igen frem 
til den erkendelse, de studerende efterfølgende demonstrer i præsentationen af deres 
forretningsideer. Efter præsentationen får de studerende faglig feedback fra 

                                                                    
6 E-designer, der er en tværfaglig uddannelse med henholdsvis merkantile business 
relaterede fag og design fag) 
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underviser. Den faglige feedback starter en ny tænkningsproces mellem sprog og 
bevidsthed, der igen fører til et nyt erkendelsesniveau. 
 
Som beskrevet i afsnittet om læringsteori taler social konstruktivisterne om sproget og 
interaktion med andre, som det der fører til erkendelse hos den enkelte.  
I valgfagets læringsdesign har fortællingen/narrationen betydning såvel som 
sprogliggørelsen. Gennem fortællingen af deres forretningsideer tester de studerende 
så at sige deres opfattelse og konstruktion af virkeligheden på verdenen, og de træffer 
til- og fravalg om, hvad der vægtes og drages ind i fortællingen. De til- og fravalg, de 
studerende træffer i deres fortællinger, vil være præget af de erkendelser, de er nået til. 
Disse erkendelser er igen blevet præget af, den base af livserfaringer den studerende 
har, den sociale baggrund den studerende kommer fra, og den sociale kontekst den 
studerende oplever omkring, det at arbejde med at udvikle sin forretningsidé. 
Når den studerende fortæller om sin forretningsidé og får respons og feedback fra de 
andre studerende og underviseren, er det her den studerende får ”åbnet øjnene for nye 
muligheder”, der kan drive læringsprocessen og udviklingsprocessen af 
forretningsideen videre. 
 
Konteksten for fortællingen har også betydning. Den respons og feedback den 
studerende vil få, vil variere i forhold til hvem publikum er, og i hvilken sammenhæng 
fortællingen gives. Er det en underviser, der har en agenda omkring at se det faglige 
stof bragt i anvendelse på den rigtige måde, er det banken, der skal yde lån til 
finansiering eller er det en samarbejdspartner, der skal overtales? I læringsprocessen 
skal de studerende således bevidstgøres om at skabe sammenhæng mellem narration 
og den sammenhæng den gives i. Det har altså stor betydning, hvilken mening de 
studerende skaber gennem fortællingen. Det har betydning for de muligheder, de 
skaber for sig selv. Målet er derfor at stimulere at de studerende strukturerer deres 
tanker og erkendelser.  

CSCL	  
I læringsdesignet arbejder vi også med kollaborativ læring. Dette kan aflæses i de roller 
underviseren og de studerende har, og det har betydning for konkrete aktiviteter i 
valgfagets didaktiske design (se didaktisk design afsnit). De studerende gøres 
medansvarlig for processen, for det udbytte, de hver især ønsker, og for det udbytte de 
ønsker som fællesskab. De studerende bliver på den måde deltagere i designet af 
læringsforløbet, deltagelsen understøttes via dialog med underviseren. Underviserens 
skal i sin ageren og dialog opfordre de studerende til aktivt at tage del i skabelsen af et 
læringsfællesskab. 
 
Det kollaborative læringsrum skal efterlade mulighed for at kunne følge de behov og 
ønsker, der viser sig undervejs. Intentionen er samtidig, at de studerende involveres i 
og tager stilling til hinandens arbejde og proces, for gennem den stillingtagen at 
nuancere den enkelte studerendes tilegnede faglige viden og forståelse, og der sigtes 
imod at skabe et læringsrum og relationer mellem de studerende, hvor videns- og 
værdiskabelsen er et fælles udbytte. 
 

Afrunding	  på	  afsnittet	  
Målet med læringsdesignet er samlet set, at skabe en refleksion hos de studerende over 
deres egen, men også fællesskabets proces. Refleksionen handler bl.a. om hvorfor 
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processen er bygget op som den er. Vi søger dermed ikke kun deres refleksion over egen 
faglig udvikling eller forretningsideens udvikling, men over den læringsproces, der 
sættes i gang med valgfaget og deres egen rolle i den proces. Med den refleksion 
forsøges det at åbne de studerende bevidsthed omkring, hvordan de lærer og ikke kun 
hvad de lærer. 
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8.0	  Didaktisk	  design	  	  

Relationsmodellen	  
I aktionseksperimentet det virtuelle 
valgfag i entreprenørskab bruges 
relationsmodellen som beskrevet i 
metodeafsnittet som guide til 
design af didaktiske rammer, 
aktiviteter og struktur. 
 
I det følgende beskrives og forklares 
det didaktiske design for valgfaget 
med afsæt i de faktorer, der er 
grupperet og struktureret i 
relationsmodellen. Undervisnings- 
og læringsmålene er beskrevet i 
afsnittet vedrørende læringsdesign. 
 
fig 4. Udarbejdet af l. Bjørnshave på 
baggrund af den didaktiske 
relationsmodel.  (Hiim m.fl. 2002) 
(Agertoft et al., 2003, p. 20) 

Rammefaktorer	  og	  ressourcer	  
En del af de overordnede rammefaktorer er beskrevet i indledningen. I dette afsnit 
beskriver jeg derfor forhold og beslutninger i tæt relation til valgfaget. 

Face-‐to-‐face	  perioder	  og	  virtuelle	  perioder	  
Valgfagets undervisningsaktiviteter ligger alle udenfor almindelig undervisningstid 
(fra kl. 14.30). Det skyldes, at valgfaget som ekstra curriculært forløb, ikke skal 
karambolere med øvrig studieaktivitet. Forløbet strækker sig over en uge og bliver, som 
det anbefales af flere forskere, indledt med en face-to-face undervisning (Agertoft et al., 
2003, p. 87). Face-to-face-mødet prioriteres, for at støtte tilegnelsen af de virtuelle 
platforme, med introduktion og mulighed for assistance. De studerende bliver samtidig 
præsenteret for det faglige indhold (Business Model Generation og Business Model 
Canvas), og de skal pitche deres forretningsidé både på videooptagelse og i plenum. 
Fremlæggelsen i plenum sker, for at foranledige deltagernes indbyrdes opbygning af 
relationer. Det er netop en forudsætning for de virtuelle aktiviteter, der indgår i 
valgfaget, at de studerende kan relatere til og forholde sig til hinanden. 
 
Valgfagets øvrige aktiviteter foregår virtuelt. Fagligt er der ingen barrierer for at 
aktiviteterne kan foregå virtuelt. Det er derimod interessant, at undersøge den virtuelle 
rammes betydning for det sociale aspekt, hvilken betydning det har, at afslutningen 
foregår virtuelt. Det er derudover oplagt at udnytte de logistiske fordele ved, at 
undervisningen foregår virtuelt (uafhængig af lokalitet), da det også er et af 
fortsætterne ønsket om at styrke en virtuel undervisning. 

Valg	  af	  platform	  

FAKTORER I UNDVISNINGS- 
PLANLÆGNING    

RAMMEFAKTORER/
RESSOURCER     

LÆRINGSFORUDSÆTNINGER
/LÆRINGSRESSOURCER     

MÅL    

INDHOLD   

EVALUERING

· Lovkrav, målsætninger  
· lnstitution/ organisation 
· Lokalitet - Samme tid og sted 
· Læringsmiljø - lokaler etc. 
    

· Underviserforudsætninger/
· Deltagerforudsætninger
· Indre motivation
· Kendskab til læringsstrategier
· Kendskab til læring i samarbejde 
  med andre

· Undervisningsmål/ Kursusmål 
· Læringsmål - problemoriente-
   rede- og deltagerstyrede

· Undervisningsmål/ Kursusmål 
· Læringsmål - problemoriente-
   rede- og deltagerstyrede

· Ofte stor grad af deltagerstyr-
  ing ved valg af projektindhold 
· Ofte generelle introduktioner  
  til teorier indenfor feltet. 
· Ofte fagligt orienteret. 
· Ofte stor grad af underviser
  styring i forbindelse med   
  fastlæggelsen af de over
  ordnede didaktiske linjer.    

· lnformationsorientering
· Dialogbasering
· Gruppearbejde
· Forelæsninger 
· Opponentfunktioner
· Projektarbejdsform- faser:
· Overordnet projektramme
· Valg af projektgruppe
· Problemformulering
· Dataindsamling Bearbejdning  
  af data
· Rapportering/produkt
· �§����Ȁ������ƪ�������
· Evaluering  
· Øvrige metoder- se beskrivelse!
    

· lnformationsorientering
· Dialogbasering
· Gruppearbejde
· Forelæsninger 
· Opponentfunktioner
· Projektarbejdsform- faser:
· Overordnet projektramme
· Valg af projektgruppe
· Problemformulering
· Dataindsamling Bearbejdning  
  af data
· Rapportering/produkt
· �§����Ȁ������ƪ�������
· Evaluering  
· Øvrige metoder- se beskrivelse!
    

· Eksamens krav 
· Personlig udvikling - læring 
· Proces
· Rapport/produkt
· Fremlæggelse

· Eksamens krav 
· Personlig udvikling - læring 
· Proces
· Rapport/produkt
· Fremlæggelse

· Lovkrav, målsætninger  
· lnstitution/ organisation 
· Lokalitet - Forskel i sted 
  og ofte i tid 
· IKT kapacitet, udbyder/deltager

· Læringsmiljø- E-læringssystem 
· Underviserforudsætninger
· Deltagerforudsætninger
· Indre motivation 
· Ydre motivation 
· Kendskab til virtuelle lærings-
   strategier 
· Kendskab til virtuel læring 
  i samarbejde med andre

· Ofte problemet der styrer valg 
  af indhold i projektet 
· Ofte stor mulighed for relater
  ing til egen praksis. 
· Ofte tværfagligt orienteret.
 

EKSAMENSKRAV   

FACE-TO-FACE PERIODER        VIRTUELLE PERIODER     



 35 

I udvælgelsen af virtuel platform er der blev set på henholdsvis Fronter (det Learning 
Management System (LMS) KEA benytter) og på Googles platforme. Det er oplagt at 
overveje Fronter, da det som skolens LMS allerede er en platform de studerende er 
bekendt med. Google er relevant, da det tilbyder en vifte af funktionaliteter gratis.  
Der er blevet set på brugervenlighed, funktionalitet, interaktionsmuligheder, bruger og 
administrator rettigheder samt sikkerhed. 
 
Vi har valgt at arbejde med Google, fordi Google er en gratis platform, at det er let at 
blive oprettet som bruger, og at brugerkontoen ikke er knyttet til rollen som 
studerende, hvilket den er hos Fronter. De virtuelle redskaber de studerende stifter 
bekendtskab med er således nogen, de kan fortsætte med at bruge også efter endt 
studie. Hos Google er alle funktioner og platforme samlet under en profil. De 
studerende og underviseren skal således kun være logget ind ét sted for at have adgang 
til de materialer og platforme, der bliver brugt i valgfaget. Det samme gør sig i 
princippet gældende for Fronter, men videokonferencemodulet, der er en integration af 
skype skal tilkøbes i Fronter. Google Hangout har en begrænsning på 12 deltagere 
(Skype 10 deltagere), men da ambitionen for et endeligt valgfag er at have mellem 7-8 
samtidige deltagere, vil det ikke være en forhindring. 
 
Fronter styrer sikkerhed gennem de bruger- og adgangsniveauer, man tildeler de 
enkelte profiler. Hos Google styres sikkerheden lidt anderledes, her skal man specifikt 
vælge at gøre eksempelvis en gruppe eller en video på sin youtube-kanal skjult, og 
herefter invitere specifikke medlemmer. I begge tilfælde kræver det noget tid i 
forbindelse med oprettelsen, men der er mulighed for sikkerhed omkring materialer og 
aktiviteter. 
 
Imagemæssigt er Fronter upopulært blandt KEAs studerende. Indsigelserne går 
primært på, at Fronter er uoverskuelig. Den uoverskuelighed gør sig eksempelvis 
gældende, når man arbejder med forums (dialog og debat funktion), forums oprettes i 
mapper og kan derfor være svære at finde. Samtidig har Fronter ikke andre funktioner 
end dialog/debat funktionen i deres forum, det ville således kræve en mere kompliceret 
opsætning for at dække de funktioner, man får samlet via en Google-gruppe herunder 
aftaleoversigt, opkald til videokonference og deling af eksempelvis videoressourcer. 
Afvejningerne mellem Fronter og Google stemmer godt overens med erfaringerne fra et 
belgisk projekt, hvor en af de ting, der blev undersøgt var fordele og ulemper mellem 
Google og Blackboard (et Learning Management System) og afslutningsvis hvad de 
studerende foretrak. 
“there is a high correlation between a preference for Google communications and Google’s 
main strengths, i.e. aspects of collaboration, communication and interface. (Baten, 
Bouckaert, & Yingli, 2009, p. 148)   
 
Forud for tilmelding til valgfaget bliver de studerende gjort opmærksomme på, at 
deltagelse forudsætter computer, headset, netadgang, software (til videooptagelse) og 
en Google konto. (se bilag D/ s. 22, for adgangskoder til platformene) 
 

Læringsforudsætninger	  og	  læringsressourcer	  	  

Forudsætninger	  og	  motivation	  
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Både underviser og de studerende er vante internetbrugere, men kun en enkelt har 
brugt Googles øvrige platforme, og dette er kun sket enkelte eller få gange. 
Forud for valgfaget er undervisers forventninger lidt blandede, han udtrykte det således 
”jeg var bare mindre vidende om, hvad det univers kunne ift. hvad det kan.” 
Begge studerende er spændt på at prøve og udtrykker tilfredshed med ikke at være 
afhængig af at være et bestemt sted. (se bilag E/ s.26+26).  
Motivationen for deltagelse i valgfaget er for de studerende og underviser interesse for 
og passion ift. entreprenørskab. De studerende har kun overfladisk faglig viden om 
entreprenørskab, men begge oplever sig selv som iværksætter, og vurderer deres egen 
identitet som iværksættere som 7 og 10 på en skala fra 1-10. Motivationen for begge er 
at arbejde med egen forretningsidé. Den ene har haft ideen i 8 mdr. den anden i 3-4 
mdr. Begge har kun arbejdet lidt på ideerne. (se bilag E/ s.26+26).  
 
Underviser betegner sig selv som ”serieiværksætter”. Han har mange årserfaring med 
iværksætteri og har flere succesrige virksomheder bag sig senest virksomheden Myc4 
og Pretotyping, han har en praktik tilgang til at arbejde med de studerende omkring 
iværksætteri (med udgangspunkt i de studerendes forretningsideer). Underviser har 
begrænset undervisningserfaringer fra et år på KEA, hvor han har arbejdet med 
udviklingen af en accelerator for unge iværksættere. Undervisningen har i 
eksperimentet meget karakter af vejledning/coaching. 

Læringsmiljø	  
Maria Hvid Stenalt og Tine Wirenfledt Jensen (2008) taler om ’klima’ i det 
medierede/virtuelle læringsmiljø. De påpeger betydningen af, at klimaet understøtter 
de læringsmål der er sat, og at det har en sammenhæng med den måde de studerende 
oplever klimaet. I de didaktiske valg af platform og opsætning af et ’virtuelt 
læringsmiljø’, må det således vægtes, hvad der kan skabe rammen om det rette klima. 
(Hvid Stenalt & Wirenfeldt Jensen, 2008, p. 12) 
 
Hvid Stenalt og Wirenfledt Jensen peger på elementer, der er væsentlige for at etablere 
det rette ’klima’. Det drejer sig bl.a. om interaktionen mellem underviser og studerende, 
samt at udvise tillid og give frihed til at de studerende selv kan træffe valg i forhold til 
deres læring. Den tillid illustreres bl.a. gennem den måde, den virtuelle platform 
bringes i spil og hvilke muligheder og ressourcer, man stiller til rådighed for de 
studerende. (Hvid Stenalt & Wirenfeldt Jensen, 2008, p. 12) I det didaktiske design til 
valgfaget er underviserens opgave bl.a. at være opmærksom på, hvordan der skabes 
”nærvær” i det virtuelle læringsmiljø, idet oplevelsen af at være tilstede sammen, har 
betydning for udbyttet af de læringsaktiviteter der gennemføres i valgfagsforløbet. 
 
Med de velfungerende videokonferencesystemer der findes, er det blevet en del 
nemmere at skabe et nærværende virtuelt læringsmiljø, bl.a. suppleret af forskellige 
effekter og funktioner som fx chat og delskærm, man kan vælge at bruge sammen med 
videokonferencerne.  
Videokonferencer øger oplevelsen af tilstedeværelse og udjævner i nogen grad misforståelser 
der kan opstå ved den asynkrone kommunikation. (Agertoft et al., 2003, p. 92) 

Virtuelle	  platforme	  og	  læringsressourcer	  
Valgfaget har tre virtuelle undervisningsseancer, der afholdes via 
videokonferenceplatformen Google Hangout. Der er desuden oprettet en Google Gruppe 
navngivet ”Det Virtuelle Klasseværelse”, samt tilknyttet en mappe på Google Drev.  
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”Det Virtuelle Klasseværelse” er oprettet som forum for fælles kommunikation og 
dialog udenfor undervisningstiden. Der bliver også delt faglige ressourcer i form af 
videoer og links i ”Det Virtuelle Klasseværelse”. I Google Drev mappen, er der dels 
praktisk information og formalia, der er afleveringsmapper til de forskellige opgaver og 
mapper med materialer og links til relevante faglige materialer. 
 
Den didaktiske motivation for kombinationen af platforme og ressourcer, er at arbejde 
med et koncept omkring tilgængelighed og selvstændighed. Ressourcerne er der 
således, når og hvis de studerende har brug for dem. Via den fælles platform kan de 
studerende søge hjælp og sparring fra de andre studerende eller underviseren, hvis et 
problem eller spørgsmål melder sig. Målet er at skabe mulighed for en dynamisk 
arbejds- og udviklingsproces, med udgangspunkt i de studerendes eget drive, tilgang og 
proces. 
 
De studerende bliver ved introduktionen vist de forskellige platforme og får forklaret 
hvilke ressourcer de kan finde, og der bliver undervejs i forløbet henvist til det konkrete 
materiale. Det er dog et tilbud og ikke et krav, at de studerende benytter platformene og 
ressourcerne. Opsætningen og ressourcerne i platformene er således også en test af, 
hvorvidt de studerende vil være motiverede nok til at benytte sig af mulighederne, og 
om strukturen gør det overskueligt og tilgængeligt for dem.  

Indhold	  

Roller	  
Undervisers rolle er som faglig ressource, men også som forbillede i sin rolle som 
erfaren og aktiv praktiker. Didaktisk er underviserens opgave at engagere og involvere 
de studerende i det faglige stof, i den praktiske omsætning af det faglige stof samt i de 
planlagte læringsaktiviteter. Opgaven er samtidig at inddrage de studerende i en 
refleksion over læringsprocessen, ved fx at bede dem give feedback på tilrettelægningen 
og aktiviteterne. 

Aktiviteter	  
Aktiviteterne i valgfaget er (som beskrevet i læringsdesign afsnittet) designet omkring, 
de studerendes praktiske arbejde med udviklingen af deres forretningsideer med 
henblik på at stille op til FFEs Start Up konkurrence (se indledning). De virtuelle 
rammer (Google Hangout) understøtter i særlig grad dialog og deling. I det didaktiske 
design tages der derfor udgangspunkt i, at de studerende skal udvikle deres ideer og 
deres faglige viden via dialog, aktivitet, interaktion og refleksion. Designet er en 
vekselvirkning mellem de studerendes egne udviklingsaktiviteter, hvor de med de 
faglige redskaber former og bearbejder deres forretningsideer og så fællesaktiviteter, 
hvor de skal formidle deres forretningsideer til underviser og de øvrige studerende. 
Måden de studerende fortæller om deres forretningsideer, og de pointer de vægter, 
afspejler det sted de er i deres udviklingsarbejde. Deres faglige forståelse kan vurderes 
gennem den måde de italesætter og anvender det faglige stof i fortællingen om deres 
forretningsideer. 
 
Efter præsentationen gives der feedback. I første omgang er det underviser, der 
reflekterer over deres præsentationer gennem et ’fagligt filter’. Det er således en 
vurdering og justering af deres forståelse og anvendelse af det faglige stof samt en 
vejledning og guidning til den videre proces. 
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De øvrige studerende inviteres til at bidrag med kommentarer og feedback, dels 
undervejs i præsentationen og underviserens feedback via videokonferencens chat og 
dels i en efterfølgende fællessamtale, hvor den præsenterende studerende også har 
mulighed for at stille spørgsmål. Dialogformen skal fremme en demokratisk og 
tillidsfuld atmosfære (klima), der animerer de studerende til at stille nødvendige 
spørgsmål. Derudover skal dialogformen udvide og styrke deres faglige forståelse 
gennem argumentation. 
 
Ved anden virtuelle undervisning er den indledende aktivitet de studerendes 
præsentationer, derefter er det en anden studerende, der opponerer på præsentationen 
og på forretningsideen. Målet er, at de studerende nuancerer deres faglige læring og 
forståelse ved at forholde det faglige stof til en anden ramme (idécase). Der kan ideelt 
set opstå kollaborative læringsforståelser, ved den udveksling der foregår mellem de 
studerende. I den forbindelse er det underviserens opgave at facilitere processen, så de 
kollaborative erkendelser er guidede. Håbet er, at de studerende kan ’stå på skulderne’ 
af hinandens viden og bidrage positivt til hinandens projekter samtidig med, at de 
styrker bredden af egen faglige forståelse. 
”Thanks to peer and self-assessments, they learned from each other’s mistakes and asked 
for each other’s help via the discussion forum” (Baten et al., 2009, p. 152) 
 
Ved face-to-face undervisningen den første dag i valgfaget, er en af aktiviteterne, at de 
studerende optager, en video, hvor de præsenterer deres forretningsidé. Vi er i valget af 
den aktivitet blevet inspireret af et belgisk projekt, hvor der blev arbejdet med Googles 
platforme i forbindelse med sprogundervisning. Her var erfaringerne at 
videooptagelserne var et godt redskab til at de studerende kunne give og modtage 
feedback fra hinanden. (Baten et al., 2009, p. 142). Vi har valgt at bruge videoerne som 
et redskab til at illustrere og måle de studerendes udvikling, dels som motivation for de 
studerende og som redskab til refleksion over læringsprocessen de har været igennem. 
Underviseren refererer derfor til og inddrager videoperformance i undervisningen.  

Evaluering	  og	  eksamenskrav	  
Forud for sidste undervisningsseance skal de studerende som aktivitet have skrevet og 
uploadet deres One Pager (skriftlig formidling af deres forretningsidé). One Pager er det 
format de studerende skal aflevere, hvis de stiller op til Start Up konkurrencen.  
Underviser og de øvrige studerende læser inden undervisningen alle One pagers. Det 
skriftlige arbejde inddrages således i undervisningen, og danner sammen den 
afsluttende præsentation de studerende skal give (på tid, 4 min) grundlag for en dialog 
og vurdering af de enkelte forretningsideers potentiale og bæredygtighed, i fremtiden 
og i forhold til konkurrenceopstilling. Vurderingen af forretningsideerne er en aktivitet, 
de studerende skal deltage aktivt i både i forhold til egen, men også de andre 
studerendes forretningsideer. Målet er her at fremme en moden og ansvarlig faglig 
refleksion, hvor de studerende engageres i at klæde hinanden på til den videre 
arbejdsproces. Valgfaget er ekstra curriculært, det giver ikke ECTS point og har derfor 
ikke en egentlig prøve eller eksamensform. 
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9.0	  Empiri	  

Metode	  –	  Induktiv	  
I opgaven arbejdes med en induktiv forskningstilgang. Det vil sige, at der arbejdes med 
at behandle, analysere og fortolke den indsamlede empiriske data for at lade viden 
genereret fra data folde sig ud og skabe grundlag for udvikling af metode og strategi (for 
virtuelle undervisningstilbud på KEA). (Watt Boolsen, 2006, p. 32) 
 
I denne opgave betyder det konkret, at de data jeg har indsamlet i forbindelse med 
eksperimentet med det virtuelle valgfag i entreprenørskab, danner grundlag for den 
analyse og konklusion jeg foretager. Dette er med til at kvalificere beslutninger 
vedrørende redesign og videreudvikling af det didaktiske design for valgfaget, i en 
proces mod udviklingen af en egentlig metode for etablering og design af virtuelle 
undervisningsportefølje på KEA. Analysen har således et forandringsorienteret sigte.  
 

Data	  

Research	  design	  
Nedenfor ses en model for indsamling af data i forbindelse med eksperimentet. 
Derudover beskriver afsnittet, hvilke metoder der er anvendt i empiriindsamlingen. 

 
Fig. 7. Model for indsamling af data i forbindelse med eksperimentet 
 
Forud for første undervisning har de to studerende udfyldt et spørgeskema. Det har de 
ligeledes gjort efter afslutningen på sidste undervisning. Undervejs i eksperimentet er 
opponent undervisningsseancen samt chatten fra undervisningen blevet optaget. Dette 
har en længde af 1:21.13. Efter undervisningsforløbets afslutning er underviseren også 
blevet interviewet. Dette interview har en varighed på 0:47.85. min. 

Valg	  af	  data	  
Spørgeskemaerne forud for undervisningen, giver viden om de studerendes 
forudsætninger og motivation, i forhold til virtuel læring, virtuelle platforme og ift. 
faget entreprenørskab. At indhente den viden forud for undervisningen, giver mulighed 
for at sammenligne de studerendes udgangspunkt med deres udvikling efter endt 
undervisningsforløb. 
 
Spørgeskemaet ved afslutningen af forløbet har til formål at kunne se efter ændringer  
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og udvikling hos de studerende ift. spørgsmål omkring det faglige område 
”entreprenørskab”. Spørgeskemaet har derudover givet viden om de studerendes 
oplevelse af den virtuelle platform som ramme omkring undervisningsforløbet samt 
indikatorer på de studerendes oplevelse, forståelse og gavn af forløbets didaktik. 
 
Optagelsen af en af online undervisningsseance, giver mulighed for i dybden at kunne 
analysere de studerendes og undervisernes agern og interaktion i ’det virtuelle 
klasseværelse’. Dette giver mulighed for at kunne analysere, de didaktiske aktiviteter, 
undersøge hvordan platformen påvirker læringssituationen, og hvordan de studerende 
og underviseren bruger platformens ressourcer og features. 
 
Jeg har valgt at analysere den undervisningsseance, hvor de studerende opponerer på 
hinandens ideer og præsentationer. Det skyldes, at det kollaborative læringselement 
har et særligt fokus i det didaktiske design, der er grundlag for det første eksperiment 
med valgfaget. I analysen er der fokus på, hvordan de studerende bruger hinanden, og 
hvordan de studerende engagerer sig i hinandens projekter.  
 
Interviewet med underviseren bruges til at få en anden vinkel end de studerendes og 
egne iagttagelser fra undervisningsforløbet (underviseren som medforsker). Derudover 
giver interviewet mulighed for at spørge ind til underviserens forudgående erfaringer 
med virtuelle platforme, underviserens oplevelse af forløbet, samt spørge ind til de 
konkrete og generelle handlinger underviseren foretog undervejs i forløbet. 

Interview	  
Et udskrevet interview er tekst og dermed data. (Watt Boolsen, 2006, p. 62)  
Jeg har valgt at lave et semistruktureret interview (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 161) 
med underviseren for at kunne holde samtalen indenfor temaområder, men samtidig 
give plads til den retning og de nye vinkler underviserens svar kunne give. (Kvale & 
Brinkmann, 2009, p. 49) 
 
Forud for interviewet har jeg udviklet en spørgeguide med overordnede temaer, der 
tager udgangspunkt i problemformuleringen og eksperimentets spørgsmål. Til hvert 
tema har jeg samtidig formuleret underspørgsmål, der har assisteret de åbne tematiske 
spørgsmål, når underviserens svar ikke af sig selv har dækket interessefeltet. 
En del af disse spørgsmål er formuleret på baggrund af observationsnoter fra online-
undervisningsseancerne, og spørgsmålene berører her specifikke situationer og 
handlinger. (se bilag F/ s.32).  
   
Spørgeskemaer  
I spørgeskemaerne benytter jeg faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.  
Trods forskellige bud på grupperinger af spørgsmål skelner stort set alle mellem faktuelle 
spørgsmål og holdningsspørgsmål. Sondringen benævnes undertiden objektive I 
modsætningen til subjektive spørgsmål.(Olsen, 2006, p. 15) 
Man kan altså sat lidt på spidsen sige, at de faktuelle spørgsmål, handler om faktiske 
forhold og den ydre verden, og at holdningsspørgsmål beskæftiger sig med den enkeltes 
indre verden. (Olsen, 2006, p. 16) 
 
Spørgeskemaet som gik forud for valgfaget, indeholder fortrinsvis faktuelle spørgsmål. 
Dette skyldes, at formålet er at indhente viden om de studerendes forudgående 
erfaringer og kompetencer indenfor det faglige felt entreprenørskab. Derudover er 
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formålet også at indsamle erfaringer med virtuelle platforme. Der er også enkelte 
holdningsspørgsmål, hvor de studerende eksempelvis spørges til deres forventninger i 
forhold til virtuel undervisning. Spørgeskemaet efter valgfagets afslutning er mere 
præget af holdningsspørgsmål. Formålet med dette er, at få de studerende til at 
formulere deres subjektive oplevelser af valgfaget og deres eget udbytte.  

Observation	  
I projektet har jeg valgt at observere og optage undervisningsseancen, hvor de 
studerende opponerede på hinandens præsentationer, indhold og ideer. Observationen 
foregår i det virtuelle klasseværelse og er en videokonference. I observationerne 
undersøger jeg, hvad der sker undervejs; hvordan de planlagte aktiviteter gennemføres, 
hvordan de studerende og underviseren agerer og interagerer med hinanden indenfor 
rammen af  den virtuelle platform. 
 
Under selve undervisningsseancen tog jeg observationsnoter. Disse er ikke 
struktureret efter et skema, men har til formål at give mig materiale til dels at 
forberede interviewet med underviseren, og dels at give et supplerende vidensgrundlag 
at kunne definere kategorier og koder ud fra.  
 
Da undervisningen foregik virtuelt via konference platformen Google Hangout, gjorde 
det det enkelt at optage hele undervisningsforløbet. De studerende og underviseren 
skulle i forbindelse med invitationen til at deltage i videokonferencen acceptere, at 
konferencen blev optaget. Efter alle deltagere havde gjort det, blev optagelsen 
efterfølgende gemt i Google profilens tilhørende Youtube kanal. Optagelsen medtager 
dog kun de åbne videovinduer med deltagerne og ikke den chat, som deltagerne havde 
kørende sideløbende med undervisningen. Jeg har derfor kopieret og gemt denne i et 
word dokument. 

Roller	  	  

Deltagerne	  –	  de	  studerende	  –	  underviseren	  
Testen havde to deltagende studerende, en kvinde og en mand begge i starten af 20’erne 
og begge studerende på anden semester. De studerende var bekendte med valgfagets 
karakter som aktionseksperiment. De var ikke forud for forløbet blevet bedt om eller 
opfordret til at reflektere eller kommentere på deres oplevelser af forløbet undervejs, 
men undervejs i forløbet bidrog de begge med input og refleksioner om deres oplevelser 
af undervisningens didaktik, det faglige indhold og den virtuelle ramme som 
læringsrum. Samtidig spurgte underviseren også til de studerendes oplevelser af 
bestemte elementer, og inddrog således de studerendes refleksioner og bidrag i 
undervisningen.  
 
Underviserens rolle har været som medforsker/meddesigner af aktionseksperimentet, 
og han har bidraget til det didaktiske design af valgfaget dog med fokus på 
struktureringen af det faglige indhold. Rollerne har været fordelt mellem underviser og 
forsker, så det alene har været underviserens ansvar at gennemføre undervisningen, 
ved alle online-seancerne. I online-seancen (Hangout) deltog en videncenter 
medarbejder, som observatør. Videncenter medarbejderen havde ikke lyd under seance, 
men valgte at bidrage via chat. 
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Forskers	  rolle	  –	  stemme	  og	  praksis	  
Min rolle som forsker har været deltagende. Jeg har designet aktionseksperimentet, 
delvist i samarbejde med underviseren. I selve afholdelsen af eksperimentet har min 
rolle været delvist aktiv og delvist observerende. Min aktive rolle har primært været i 
forbindelse med teknisk instruktion og support i forhold til den virtuelle platform. Min 
aktivitet har også omfattet praktiske oplysninger om forløbet og formalia i forhold til 
spørgeskemaer, optagelse af video og aflevering af One Pager. 
 
I undervisningsseancerne var min rolle primært som observatør. Jeg sørgede for at 
invitere de studerende og underviseren til videokonferencen, men det var herefter 
undervisers rolle at køre forløbet. Undervejs i online undervisningsseancerne valgte 
underviseren at inddrage mig i diskussioner og refleksioner han havde med de 
studerende. Da der var tale om en meget lille eksperimentgruppe, var det svært for mig 
ikke at imødekomme invitationen til at deltage (begrænset) med kommentarer. Min 
vurdering var, at en fuldstændig observerende rolle kunne virke kunstig, og derfor 
valgte jeg at imødekomme invitationen. Ved at underviseren inddragede mig, ændrede 
min rolle karakter og blev mere deltagende. Ændringen i min rolle kan have betydning 
for udbyttet og resultaterne af eksperimentet. Det er også interessant at analysere 
årsagen til, hvorfor underviseren valgte at inddrage mig. Dette vil jeg derfor beskæftige 
mig nærmere med i analyseafsnittet.  
  
Chandler og Torbert (2003) taler om at forskningen kan have flere stemmer, dvs. 
stemmer der refererer til forskellige praksis-udgangspunkter. Det de kalder 1. person 
praksis omhandler ens egen praksis. 2. person praksis handler om interaktionen 
mellem flere deltagere og 3.person involverer mange. (Duus et al., 2012, p. 119+120). 
Min rolle i eksperimentet har således henholdsvis 1. og 2. person stemme. Det skyldes 
den rolle jeg har haft som deltagende forsker. Min deltagelse har bragt min egen 
praksis ind i eksperimentet, og har på den måde haft indflydelse på udbyttet og 
resultatet af eksperimentet.  
 

Analysemodel	  	  
I analysen af de indsamlede data har jeg valgt at arbejde med meningskodning. 
Meningskodning indebærer, at man knytter forskellige koder i form af ord til 
forskellige dele af datamaterialet. På den måde opnår man en form for kategorisering af 
datamaterialet, der muliggør en sammenhængende analyse af de mønstre, der tegner 
sig i datamaterialet, hvilket igen kan føre til en meningsforståelse at datamaterialets 
samlede indhold. (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 224) I forbindelse med udviklingen af 
forskningsmetoden Grounded Theory introducerede Strauss & Corbin (1990) 
betegnelsen Åben kodning, der bl.a. dækker over kategorisering og begrebsliggørelse. 
Åben kodning indgår i en kvalitativ analyse af relationer til andre koder og kontekst og 
handlekonsekvenser. (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 224) 
Koder kan være defineret forud for analysen, men kan også udvikles undervejs i 
databearbejdningsprocessen, og de kan dække over alt fra handlinger til symboler og 
relationer. (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 224) 

Koder	  
Induktive principper vil have en mere teoriløs tilgang til kodning end de analyseteknikker 
der bygger på en deduktiv tilgang. (Watt Boolsen, 2006, p. 103)  
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I bearbejdningen af data, har jeg taget udgangspunkt i problemformuleringen og 
eksperimentets undersøgelsessætninger og opsat regler (koder) for hvordan 
observationerne registreres. Koderne er fastsat med udgangspunkt i eksperimentets 
udgangspunkt. De er derudover fastsat på baggrund af erkendelser undervejes i 
databearbejdningsprocessen, hvor jeg har set efter meninger, der har vist sig. Disse er 
også klassificeret og tilføjes som koder. (Watt Boolsen, 2006, p. 66) Koderammen 
dækker såvel det visuelle som det verbale materiale. (Watt Boolsen, 2006, p. 82) (se 
bilag G/ s.34+44).  
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12.0	  Analyse	  
Analysen tager sit udgangspunkt i formålet med aktionseksperimentet Det virtuelle 
valgfag i entreprenørskab. Formålet er udspecificeret i undersøgelsessætninger i 
indledningen, og jeg har ud fra disse sætninger formuleret et udvalg af koder. Der er 
udvalgt en række overordnede koder, og derudover koder jeg har lavet som 
underkategorier i kodningsprocessen. Dette har jeg gjort, for at opnå en nuancering og 
sikre mig, at detaljer også kom med i analysen. I sammenskrivningen af analysen, er 
koderne blevet samlet og undersøgelsessætningerne udgør den primære struktur. Det 
er således kun nogle få koder der optræder som selvstændige afsnit.  
 
Kodningen er i første omgang foretaget i programmet Nvivo, da programmet giver 
mulighed for at kode data på tværs af forskellige medietyper. Herefter er det kodede 
materiale blev kopieret til word og bearbejdet i tekstbehandlingsprogrammet. (Nvivo 
dokumentet er vedlagt opgaven på memory key). Kodekondensering (se bilag 
G/ s.34+44).  
 
Det virtuelle valgfag i entreprenørskab er, som tidligere beskrevet, et aktionseksperiment 
hvilket betyder, at jeg i processen har arbejdet med aktionsforskning som metodisk 
tilgang. Det har haft betydning for tilrettelæggelsen af eksperimentet, tilgangen i 
eksperimentet og de forskellige deltageres roller. Den tilgang og disse roller har 
betydning for de resultater eksperimentet har givet, og indgår derfor også som dele af 
det, der fremhæves i analysen og afspejler sig derudover i de koder analysens 
datamateriale er blevet organiseret efter. 
 
Analysen vil således også afdække betydning af delt kontrol i 
undervisningseksperimentet og betydningen af et aftalt virkelighedseksperiment. 
Betydningen af forskerens rolle som deltager behandles i diskussionsafsnittet. 
 

Læringsrummet	  	  

Den	  virtuelle	  platform	  vs.	  face-‐to-‐face-‐undervisning	  
Underviser og studerende har haft let ved at tilegne sig den virtuelle platform som 
ramme for undervisningen. Underviseren beskriver det som let at lære, og at han er 
blevet positivt overrasket, ” jeg troede vi skulle sidde med computerproblemer og ’ka’ du 
høre mig, ka’ du høre mig?’ og andre slags problemer”. Underviserens forudgående 
skepsis hænger muligvis sammen med, at han ikke tidligere har haft erfaring med at 
undervise virtuelt eller at arbejde med Googles platforme. ”jeg var bare mindre vidende 
om hvad det univers kunne ift. hvad det kan.” 
Han peger dog samtidig på at de virtuelle rammer har betydning for hans 
arbejdsopgaver som underviser: Men jeg tror, at det stiller større krav til min forberedelse 
og til min styring, Altså bliver jeg styret online og har fri scene offline, tror jeg. Her nævner 
han et eksempel med at bruge white board til hurtigt at skitsere ting for de studerende. 
Det synes at handle om de situationer og behov, der kan opstå i undervisningen, og at 
det for at imødekomme dem, når undervisningen foregår virtuelt, måske forudsætter 
en anden og mere omfattende forberedelse for underviser. 
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De studerende udtrykte positive forventninger til den virtuel undervisning og 
bekræftede også løbende, at det var ”spændende og intensivt” som en studerende 
udtrykte det. Det at være uafhængig af, at skulle møde fysisk op et bestemt sted, blev 
fremhævet af begge studerende både før og efter forløbet. Dette matcher Knud Illeris’ 
pointe om, at den virtuelle undervisning med sin uafhængighed af tid og sted, giver en 
kolossal fleksibilitet, der gør det lettere at integrere undervisningsaktiviteter i 
hverdagslivet (Illeris, 2011, p. 237).  
 
At deltagerne oplevede platformen positivt synes også at have en sammenhæng med, 
den gode stemning, der fra starten opstod i deres samvær online. Underviseren 
forklarede at, den virtuelle ”setting” måske lidt ubevidst fik ham til, at bruge tid på at 
skabe en positiv atmosfære i starten. Han bruger lyd og billedeffekter for at lave sjov 
(effekter beskrives senere). ”Alt er nyt - i og for sig. Så det er lige for at skabe rummet 
omkring det”. 
 
Underviserens intuition i forhold til at skabe rummet underbygger Marie Hvid Stenalt 
og Tine Wirenfeldts beskrivelse af ”klimaet” i det virtuelle læringsrum, som en 
væsentlig faktor for de studerendes oplevelse af læringsrummet. Klimaet handler bl.a. 
meget om interaktionen med underviser og de holdninger og den attitude underviser 
kommunikerer (Hvid Stenalt & Wirenfeldt Jensen, 2008, p. 12). Det var tilsyneladende 
muligt for underviseren at etablere den atmosfære i det virtuelle læringsrum. 
Underviseren udtaler, ”Jeg kunne sidde i Shanghai, hvis det skulle være og være på, og jeg 
ville alligevel føle nærvær”. 
 
Underviseren peger på, at platformen skaber særligt fokus. ”Hvor vi er mere vant til at 
sidde i et klasselokale, hvor man også kan sidde og pille bussemænd og tegne på en tegning. 
Hvorimod her, der går du ind og siger: ”Nu er det et cockpit. Nu skal jeg flyve i en flyver.” 
Det der tales om her er processen med at logge på, tage høretelefoner på, at se sit eget 
skærmbillede og de andre deltageres skærmbilleder samtidig med at have chat, effekter 
og materialer tilgængelige. Noget tyder på, at deltagerne har oplevet en form for 
koncentreret eller et ”intensivt” samvær (som en studerende udtalte), mens de har 
deltaget i online-seancen, underviseren udtalelser også i forhold til tid ”at tiden gik 
hurtigt, men fedt hurtigt”.  
 
Det tyder på, at den virtuelle platform har understøttet en koncentration hos 
deltagerne. Samtidig hænger deltagernes beskrivelse af fokus og det intensive også 
godt sammen med den kollaborative læring, hvor de lærende er forpligtede omkring en 
fælles vidensskabelse (Holm Sørensen et al., 2010, p. 136). Den fælles vidensskabelse 
omkring noget konkret, der engagerer alle deltagere, kan også være medvirkende årsag 
til den særlige koncentration.  
 
Trods den gode stemning og følelsen af nærvær, beskriver underviseren en situation, 
hvor det var udfordrende at være online. En studerende var lidt i ’krise’ med sin idé.  
”Der kunne jeg godt mærke, at jeg faktisk tænkte på, at jeg var online der. Jeg tror ikke at 
jeg ellers tænker på at jeg sidder online.” ”Det var sådan lidt.. Jeg tænkte ’can of words’.” 
I den videre refleksion nævner underviseren, at det han kunne have gjort, hvis han 
havde været direkte face-to-face med den studerende (mere end den vejledning han 
faktisk gav den studerende online), ville være en samtale over en kop kaffe. Ved et 
større antal af studerende bliver det, som underviseren selv sagde ”hurtigt 12 kopper 
kaffe, og meget tid”. 
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Knud Illeris peger på, at virtuel undervisning fordrer en stor selvstændighed og 
motivation hos de studerende(Illeris, 2011, p. 237). Dette er måske netop det, der er 
forudsætningen i denne situation, hvor den studerende møder udfordringer i sin proces 
Marie Hvid Stenalt og Tine Wirenfeldts taler om, at der i det virtuelle læringsrum skal 
være tillid til de studerendes evne til at træffe valg i forhold til egen læring (Hvid Stenalt 
& Wirenfeldt Jensen, 2008, p. 12). Situationen synes at pege på både underviserens og 
den studerendes rolle. Her beskriver Agertoft mfl. i Netbaseret kollaborativ læring 
(2003), hvordan underviseren har mange roller. Opgaven synes her at handle om at 
anerkende den studerendes situation og vejlede fagligt, men samtidig udvise tillid til 
den studerendes evne til at tage ansvar for egen læreproces.  
 
Valgfagets afslutning foregik online. I refleksionen efterfølgende har både underviser 
og studerende udtrykt, at det var svært at afslutte online, ’at sige farvel og bare trykke 
på en knap’. De studerendes refleksioner var, at de savnede en afsluttende 
præsentation face-to-face, men også at de oplevede det som en ’brutal’ afslutning efter 
et meget intensivt forløb sammen. Underviserens refleksion ”Det kan godt være at man 
starter offline, kører en masse online og slutter af offline”. 
”Det var svært at give slip. Efter en uge havde jeg aldrig troet at jeg skulle være så 
emotionelt attached. Det var sgu sådan lidt: ”Nej, de må ikke slutte nu”. De var først lige 
startet.” 
Udtalelserne synes at bekræfte, at der i forløbet er opstået et fællesskab og relationer 
mellem deltagerne. Det gælder både for de studerende og for underviseren. Det handler 
samtidig også om det didaktiske spørgsmål omkring, hvordan der tilrettelægges i 
mellem virtuelle og face-to-face aktiviteter. Knud Illeris fortæller om tilfredsstillende 
erfaringer med en kombination af virtuel og face-to-face undervisning (Illeris, 2011, p. 
237).  

Betydningen	  af	  den	  virtuelle	  platform	  -‐	  som	  omdrejningspunkt	  for	  valgfaget	  
Platformen blev i overvejende grad beskrevet som overskuelig, let at navigere i, god til 
at skabe struktur og til at kunne dele ressourcer og materialer i. En studerende 
efterspurgte dog en enkelt gang til mere overskuelighed. Tilfredsheden med 
platformens struktur og tilgængelighed synes at hænge sammen med de studerendes 
ulyst, til at bruge for lang tid på at søge efter ting. Derudover synes platformen for de 
studerende også at imødekomme et behov for at blive ledt på vej i læringsprocessen. 
Der blev således jævnligt spurgt til, hvor der kunne findes materialer, hvordan de 
kunne få mere viden, og underviser henviste jævnligt til information, materialer og 
ressourcer der var gjort tilgængelige (delt) i henholdsvis Drev og Goggle gruppen.  
 
Funktioner i platformen som chat og effekter blev hurtigt adopteret og brugt både som 
redskab i undervisningen, men også som noget deltagerne havde sammen fx effekt 
funktion, hvor brugeren kan lave sjove lyde (ex fanfare) og bruge billedeffekter, der 

ligges henover eget webcam billede.  
Det blev endda noget, der efterspurgtes efter en god 
præsentation, den studerende; ”Hvá … {..} Skal vi ikke lige 
have en fanfare?” Effekterne synes at skabe en sjov og 
afslappet stemning, og kan siges at have haft en betydning 
for opbygning af relationer mellem deltagerne. Det kunne i 
den forbindelse være interessant at undersøge om denne 
form for direkte ros eller anerkendelse, også ville være 
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tilfældet, hvis de studerende mødtes face-to-face. 
 
I forbindelse med deres fremlæggelser brugte begge studerende funktionen 

skærmdeling til at vise eksempler på produkter 
og varer i deres ’virksomheder’. Underviser; 
”Features som skærmdeling, chat og effekter giver 
platformen noget som face-to-face ikke har. Der er 
lidt TV over det. Det var rigtig sejt, og det var 
faktisk en fed måde, at løfte det op på et nyt niveau 
af præsentation.” Som det her understreges 
styrker funktionen skærmdeling de studerendes 
præstation, og funktionen bidrager 
tilsyneladende til at skabe afveksling, illustrere 

og underbygge de studerendes præsentationer. 
  
Chatten blev brugt af deltagerne til at føre dialog og skrive beskeder parallelt med andre 
aktiviteter såsom præsentation, opponering og feedback. Observatøren fra 
Videncenteret bidrog også via chatten. De ikke-aktive kunne således inddrages, og det 
synes at give ekstra dynamik til interaktionen. Underviseren forklarede, at han 
forsøgte at integrere chat-indlæg i undervisningen, og at han oplevede det som vigtigt 
at vise bidragene havde betydning. Samtidig kunne han også blive inspireret af et 
indlæg og på den måde tilpasse og udvide undervisningsindlæg. Han udtalte samtidig 
”Det skulle jeg lige vænne mig lidt til (chatten). Forstået på den måde at jeg lige skulle læse 
det op, og sikre mig, at jeg fik det hele med” 
 
De studerende integrerer tilsyneladende deltagelse i chatten naturligt i deres 
interaktion i det virtuelle læringsrum, og chatten synes at bidrage til den kollaborative 
proces. Den kollaborative proces handlede både om de studerendes bidrag til hinandens 
udviklingsproces og om bidrag til undervisningen i form af spørgsmål og kommentar. 
Det illustrer flere forskeres beskrivelse af den kollaborative læring som tilstræbelse efter 
at lære og udvikle i fællesskab (Illeris, 2011, p. 133) Eksemplet viser samtidig, hvordan 
underviseren i kollaborativ læring har flere og samtidige roller og funktioner, her som 
moderator for en dialog og fælles proces og samtidig som aktiv i en 
undervisningsaktivitet. (Agertoft et al., 2003) 

Relationer	  

Relationer	  –	  de	  studerende	  og	  underviseren	  i	  ”det	  virtuelle	  undervisningsrum”	  
Som beskrevet er der en god stemning under online-seancerne, og det opleves som en 
venskabelig atmosfære både for de studerende og for underviser. Alle kendte hinanden 
lidt forud for valgfaget (se empiri afsnit). En studerende nævner, at det måske er godt at 
”man kendte hinanden lidt i forvejen” med henvisning til at valgfaget foregår online. 
Dette underbygger igen argumentet for en indledende face-to-face undervisning og 
måske også flere face-to-face aktiviteter undervejs. Her kunne det være interessant at 
undersøge, om der ville opstå en tilsvarende positiv stemning, hvis parterne ikke 
kendte hinanden på forhånd. 
 
Noget tyder også på at de studerendes opponering (uddybes senere) på hinandens 
præsentationer og ideer, også har haft betydning for deres relationer til hinanden. Det 
kunne bl.a. aflæses i engagementet i at medskabe på hinandens forretningsideer. 
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Engagementet afspejler også den kollaborative læring i form af at de studerende tager 
medejerskab på den vidensskabelse, der finder sted i forbindelse med hinandens 
arbejde. 
 
Undervejs i forløbet valgte underviser gentagende gange at inddrage både den 
observerende medarbejder fra Videncenter og forskeren. Det skete dels i situationer, 
hvor der skulle deles glæde over positiv udvikling, men også i forbindelse med feedback 
til de studerende. Både underviseren og de studerende synes at betragte de to eksterne 
parter ”passive” som deltagere. Det synes således ikke at være svært for de studerende 
og underviser, at kunne rumme flere deltagere og stadig have fokus på undervisning og 
præsentationerne.  

Roller	  	  
De studerende havde som udgangspunkt flere roller i det virtuelle valgfag. De var både 
studerende, der modtog undervisning og opponenter på hinandens præsentationer. Da 
valgfaget var et aktionseksperiment, med delt kontrol (se metode afsnittet) blev de 
samtidig inddraget i en løbende evaluering, med underviseren som den spørgende. 
Gennem deres input til fx proces og struktur fik deres roller en karakter af medskabere. 
Deres rolle som studerende synes omvendt tydelig, når de fx fik feedback fra 
underviseren. Der var de meget koncentrerede, skrev oftest noter og relationen havde 
mere karakter af ikke at være jævnbyrdig .  
 
I forbindelse med både egen præsentation og opponering blev de studerende opfordret 
af underviser til at ’tage scenen’, hvilket de også gjorde. De indledte begge med 
spørgsmålet – ’må jeg gå i gang’. I forhold til at komme med input til underviserens 
metode og vejledning, viste de i nogle tilfælde tegn på at være lidt undvigende. En 
studerende fremhævede fx en detalje og sagde derefter at ”nej altså… jeg synes det hele 
var relevant”. 
 
I deres overordnede feedback på valgfaget, gav de dels flere detaljer, dels virkede de 
måske mere umiddelbare. Valgfaget var ’et aftalt virkelighedseksperiment’, og det at 
give feedback på forløbet, var en del af forløbets ’koncept’ (didaktiske design), hvorimod 
den anden feedback måske blev oplevet mere personlig.  
Underviseres rolle synes at hænger sammen med de studerendes rolle og deres 
oplevelse af egen rolle, og beskrivelsen ovenfor tyder på at underviseren for de 
studerende er en autoritet.  
(Forskerens rolle og underviseren som medforsker beskrives nærmere i diskussionsafsnittet.)	  
	  

Effekten	  af	  det	  didaktiske	  design	  	  

Valgfagets	  proces	  
Forløbets længde og hyppigheden giver anledning til refleksioner hos de to studerende. 
Den ene beskriver det således:  
”Når man ikke mødes face-to-face, når man kun lige har de der par timer sammen, og man 
sidder sådan lidt hyggeligt derhjemme, så tror jeg det er meget godt, at der kun er en enkelt 
dag eller to imellem at man mødes” 
Den anden er derimod mere usikker på hvad der vil fungere bedst: 
”Forløbet er intenst, måske ku’ det være over længere tid – men det intensive styrker 
koncentrationen” 
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Begge hælder dog til, at det intensive og hyppige i valgfagets aktiviteter er noget 
positivt. Det kan tyde på, at det netop er hyppigheden af aktiviteter og opgaver, der er 
med til at drive læringsprocessen for de studerende. Det kan tyde på, at hyppigheden i 
aktiviteter er en nødvendighed, når de studerende arbejder så meget alene.  
Det faglige indhold og den praktiske udvikling af forretningsideen, kan ud fra Kund 
Illeris’ læringstrekant beskrives som selve tilegnelsesprocessen. Denne proces handler 
om den lærendes egen interaktion med indholdet og bearbejdning af impulser fra 
omverden. Den studerende og valgfagets underviser og de to observatorer kan beskrives 
som samspilsprocessen mellem individ og omverden, hvor den studerende indgår i 
interaktioner og kollaborative udvekslinger for at prøve sin viden og forståelse og for at 
udvide sin viden og forståelse (Illeris, 2011, p. 43). 
 
Begge studerende har brugt, Google gruppen ”det virtuelle klasseværelse” til at skrive 
enkelte beskeder til hinanden eller underviser. En af de studerende udtaler ”det en god 
måde at samle og få info på”. 
Det tyder på, at de studerende er animeret til at benytte sig af det, der lægges ud, når det 
gøres tilgængeligt på en overskuelig måde. Det bekræfter igen Marie Hvid Stenalt og 
Tine Wirenfeldts beskrivelse af den tillid, der skal vises omkring de studerendes evner 
til at tilrettelægge og vælge til i egen læreproces i forbindelse med virtuel undervisning. 
Der er tale om læringstrekantens tilegnelsesproces, hvor det er de studerendes egen 
drivkraft og motivation, der gør at de søger indholdet (læringsressourcerne) for at 
tilegne sig dette og omsætte det. 
 
I online-seancerne var tid, og særligt en generel overholdelse af tiden et spørgsmål der 
dukkede op. Tiden blev flere gange overskredet, og der blev fx ikke som udgangspunkt 
håndhævet overholdelse af tiden på de studerendes fremlæggelser. Noget af tiden blev 
overskredet i forbindelse med den indledende small talk, men den største 
tidsoverskridelse, skete i forbindelse med feedback. Feedback aktiviteten fik i nogen 
grad karakter af samtale og gik frem og tilbage imellem de studerendes 
præsentationer. 
Underviserens egen refleksion var at man ”Kunne godt køre undervisningsseancerne 
hurtigere, hvis der var en ramme”. Dette skal forstås som en skemalagt plan for 
præsentationer og tidafgrænsning på præsentationerne. 

De	  studerendes	  fortælling	  
I online-seancerne viste de studerende hver deres personlige stil i præsentationerne. En 
af de studerende rejste sig op under præsentationen på trods af, at der var tale om en 

online-seance.  
Samtidig brugte den studerende et narrativ om 
at præsentere sin idé for ’banken’ i forbindelse 
med finansiering af sin idé, som setting for sin 
præsentation. Den studerende fik skabt et godt 
afsæt for sin historie. 
 
Den anden studerende havde en meget rolig, 
struktureret og velformuleret fortællestil.  
Begge brugte ’del skærm’ funktionen for at 

assistere deres fortælling med eksempler, og begge brugte også det at beskrive personer 
til fx kundebeskrivelser. 
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Præsentationsformatet synes altså uproblematisk for de studerende, og det var også 
muligt for dem at præsentere på hver deres ’facon’. Gennem ’fortællingerne’ synes de 
studerendes faglige forståelse og evne til at omsætte det faglige at blive formidlet.  
Fortællingen foranledigede således underviserens kommentar vedrørende det faglige 
stof, dvs. hvor det blev anvendt, og hvor det endnu manglede, eller ikke var udfoldet 
tilstrækkeligt. Dette tyder derved på, at fortællingen som format gav underviseren 
mulighed for at vurdere de studerendes faglige forståelse. Det underbygger 
fortællingen som en didaktisk aktivitet, der assisterer de studerende med at omsætte 
deres arbejde i praksis (udvikling af forretningsidé), til at opnå faglige og 
udviklingsmæssige erkendelser. (Hermansen, 2005, p. 88)  
 
Der blev også skabt opmærksomhed på, de studerendes formuleringer og deres 
selvbeskrivelser. En studerende formulerede sig fx flere gang ubeslutsomt eller 
underkendte egne evner. Dette gav underviseren lejlighed til at inddrage 
formidlingsspørgsmålet i forretningsudviklingen, og gøre den studerende opmærksom 
på det budskab hun sendte med formidling af sig selv. Her er der igen tale om 
narrativet og de ord den studerende vælger at beskrive sig selv igennem, der reflekterer 
den kultur og tolkning den studerende opfatter. Ved omverdens reaktioner (undervisers 
feedback), giver det den studerende lejlighed til genfortolkning og ny 
synsvinkel.(Hermansen, 2005, p. 90) 

Kollaborativ	  læring	  
De to studerende demonstrerer i opponeringen, at de forstår at bruge det faglige til at 
kvalificere deres spørgsmål. Underviser pegede på, at han så en merlæring hos de 
studerende. Denne ekstra læring, som han udtrykte det ”får de ved at lytte og opponere, 
forståelsen vil de få på sigt”. 
(0:38.30) Særligt i forbindelse med en af opponeringerne, opstod der kollaboration om 
konceptudviklingen på den studerendes idé. Den studerendes hvis idé det drejede sig 
om, tog kommentarerne til sig, og arbejdede selv videre med at uddybe konceptet. 
Da det blev underviserens tur til at give feedback, fortsatte han den kollaborative 
konceptudvikling. Derudover udviklede konceptudviklingen sig også med deltagelse 
via chatten. 
 
Opponeringen synes altså både at fordre at de studerende øver deres faglighed, men den 
kan også afstedkomme en kollaborativ konceptudvikling. I forbindelse med 
kollaborativ læring tales der om, at der ikke er konkurrence mellem de studerende, men 
at der arbejdes for fælles viden og mål, det synes underbygget af de studerendes 
engagement i og bidrag til hinandens konceptudvikling (Agertoft et al., 2003, p. 50). 
 

Læringsudbytte	  –	  faglig	  udvikling	  	  	  

Status	  for	  de	  studerende	  (efter	  valgfaget)	  
I forløbet blev de spurgt om de ville stille op i FFE’s Start Up konkurrence. En 
studerende svarede ”ja, fordi det er en mulighed, jeg ikke vil gå klip af, gevinst på 50.000 
kr. ville kunne give min forretning en start, jeg ellers kun ville drømme om”. Efterfølgende 
fortalte den studerende, at hun alligevel valgte ikke at deltage, da dette forudsætter 
deltagelse i en gruppedannelsesproces. Man skal stille op som gruppe, hvilket den 
studerende ikke ønskede. Den anden studerende gav udtryk for, at 
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konkurrenceelementet er afskrækkende, fordi han så kan opleve, at man skal have 
meget styr på sin idé. 
Valgfaget har tilsyneladende bidraget til at en studerende, følte sig parat til at stille op. 
At den anden studerende oplevede, at det at stille op ville kræve en meget 
gennemarbejdet idé, kunne tyde på, at valgfaget har bevidstgjort den studerende om 
omfanget og betydningen af de forskellige elementer i arbejdet med entreprenørskab. 
 
De studerende giver udtryk for at have udviklet sig dvs. ”fået styr på nogle ting” og ” være 
blevet mere struktureret” og begge to har lyst til at arbejde videre med deres idé. En 
studerende reflekterer over, at det har givet noget, at andre har været involveret i 
hendes idé. Her er det samspilsprocessen fra læringstrekanten dvs. samarbejde, 
handling og kommunikationen, der synes at have motiveret den studerende. (Illeris, 
2011, p. 43) 
(1:09.32) Den anden	  studerende forklarer, at han er begyndt at tænke mere generelt på 
at arbejde med iværksætteri frem for kun at tænke på den enkelte idé. Han beskriver 
det som om han måske er ved at give slip på ’hjertebarnet’. ’Hvis det ikke bliver den idé 
bliver det en anden’. Den studerendes udtalelse synes at beskrive en interesse for det 
faglige arbejde og processen omkring iværksætteri og ikke kun arbejdet med at udvikle 
en bestemt forretningsidé. 

Den	  faglige	  vinkel	  	  
Underviseren udtrykker gentagende gange, i undervisningen og i interviewet sin 
tilfredshed med de studerendes udvikling både fagligt og i forhold til deres ideer. 
Ja, lad os kalde det faglig udvikling. Det der var interessant, var at se deres pitch om 
mandagen og se, hvad det var jeg gik ind og mødtes med. Og så se deres pitch i slutningen. 
Det var jo helt, hvor man bare tænker: I har jo forstået det her! 
Den faglige udvikling hos de studerende viste sig også ved, at de i forbindelse med 
opponeringerne kunne forholde sig fagligt til hinandens ideer og gøre det spontant 
uden forberedelse. 
 
 ”Med BMG’et har man fået meget mere klarhed over det. Vidste jo godt, at der var noget der 
hed markedet, men nu forstår jeg, hvordan det hænger sammen, det er mere overskueligt ” 
Oplevelsen af egen udvikling bakkes op af den anden studerende, som fortæller 
hvordan den video hun optog første dag, gjorde det tydeligt for hende, hvilken udvikling 
hun har gennemgået. De studerendes udtalelser, peger på at Business Model Genration 
(BMG), har bidraget med overskuelighed, og at modellen har været let for dem at 
begynde at arbejde med. Samtidig tyder det på, at videooptagelsen har fået den 
studerende til at reflektere over sin egen læreproces. 
 
I en refleksion over den virtuelle platforms betydning for forløbet, udtrykker 
underviseren sig således ”Jeg tror ikke, at det var dét, at det var online. Jeg tror mere, at 
det var de ting, vi aftalte, som vi så lagde ind på et online medie, som drev processen.” 
Udtalelsen peger altså på betydningen af det didaktiske design. 
 

Opsummering	  
Betydning af et godt ”klima” i undervisningsrummet træder tydelig frem i analysen. 
Det handler om interaktion mellem underviser og studerende, og de indbyrdes 
relationer mellem alle deltagerne. Det peger på, at denne betydning medtænkes i 
tilrettelæggelsen af forløb og aktiviteter. Dette handler både om kombinationen af face-



 52 

to-face aktiviteter og online aktiviteter, om planlægning af tid og aktiviteter i den 
konkrete onlineseance, og det skal overvejes hvordan ’rummet’ skabes. Samtidig tyder 
det på, at der i det didaktiske design skal være en afvejning mellem det faglige, 
praktiske og følelsesmæssige hensyn. Dette kan fx være i spørgsmålet om, hvorvidt 
afslutningen skal foregå face-to-face.  
 
Underviseren skal varetage forskellige roller bl.a. som stemningsskaber, facilitator, 
fagperson, vejleder mv. Undervejs i forløbet formede der sig fx et spørgsmål omkring 
roller og ansvarsfordeling mellem underviseren og studerende. Dette handlede især om 
hvordan underviseren kunne signalere tillid og give ansvar til de studerende, og 
hvordan den frustration, som kan være forbundet med læring, kunne rummes og 
håndteres. Underviseren skal således overveje, hvordan der didaktisk kan støttes op om 
de studerende, så de kan fortsætte ’på egen hånd’ efter valgfaget. 
Undervisers forberedelse omfatter også forudsigelsen af situationer og behov, der kan 
opstå i den virtuelle undervisning og planlægning af, hvordan de kan imødekommes, 
uden fx de redskaber som white board, som underviseren er vant til at bruge i face-to-
face undervisning.  
 
”To studerende gør ikke en gruppe” udtalte underviseren.  Alligevel opstod der 
interaktioner og kollaborativ læring bl.a. omkring konceptudvikling. De to studerende 
skrev også lidt i Google gruppen, men der opstod ikke en egentlig dialog. Det er muligt, 
at et større antal studerende, havde øget dialogen og interaktionen i Google gruppen. 
De studerendes interesse for at benytte mulighederne i platformen og de ressourcer, 
der var gjort tilgængelige taler for, at en større interaktion kunne opnås. 
Overskuelighed og struktur i brugen af platformen som ramme, skabte tilgængelighed 
og tilgængeligheden synes at skabe brugere. 
 
Videokonferencen og aktiviteterne blev fremhævet som det, der gav et ’særligt fokus’ og 
koncentration. Videokonferencen giver måske nogle didaktiske muligheder og 
underbygger i hvert fald, at der kan skabes tilstedeværelse i platformen. 
Chatten viste sig at bidrage til interaktion og til at skabe dynamik i undervisningen. 
Det gav mulighed for at inddrage den studerende, der ikke var ’på’ uden at forstyrre 
undervisningen.  
Videopitch viste sig at være en hjælp til underviserens forberedelse, og bidrog til at de 
studerende kunne se og reflektere over egen læringsudvikling i forløbet. 
 
Hyppige fælles aktiviteter og interaktioner viste sig at virke drivende for de studerendes 
proces, og vekselvirkningen mellem praksis og samspil synes at motivere deres 
arbejde. I forbindelse med online-seancerne var tid et væsentligt spørgsmål, det blev 
tydeligt, at der var behov for en strammere struktur og tidsstyring, som kan guide 
underviser og skabe overblik for de studerende.  
 
Fortællingen som en gentagende aktivitet illustrerede de studerendes udvikling, og at 
arbejdet med narrativet virkede i forhold til at evaluere eget arbejde med at udvikle 
forretningsideer. Opponeringen synes at styrke de indbyrdes relationer og de 
studerendes engagement i hinandens ideer. Samtidig pegede underviseren på, at det 
fagligt gav dem en merlæring. 
 
Dialoger omkring processen og forløbet for valgfaget skabte en kollaborativ 
læringsramme, hvor de studerende til dels blev ’medskabere’. Det faglige indhold (BMG) 
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og formen på valgfaget tyder på at have fremmet interessen for entreprenørskab som 
disciplin. 
 
I refleksionen over hvordan datamaterialet har kunnet bidrage til at besvare 
aktionseksperimentets undersøgelsessætninger, vægter jeg at kombinationen af data 
fra en online-seance, og data hvor deltagerne har haft tid til refleksion (spørgeskema og 
interview). Dette har givet mig mulighed for at kunne holde ord op imod handlinger. 
Analysen af data har givet nogle indikationer på en del af de emner, eksperimentet 
søgte svar på, der tegner sig et billede af relevante emner for videre undersøgelse, og 
analysen har genereret nye spørgsmål, der kan bidrage til kvalificering af og 
rammesætningen for et redesign af valgfaget. Dette berøres i diskussions afsnittet.  
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11.0	  Diskussion	  

Aktionsforskning	  
Med udgangspunkt i aktionsforskningen som metode, vil jeg diskutere de forskellige 
valg, der er truffet i forhold til aktionseksperimentet, samt deres betydning og virkning 
i forhold til at kunne arbejde med de spørgsmål der blev stillet i indledningen . I den 
proces vil jeg berøre, aktionseksperimentet som tilgang, KEA som base for 
eksperimentet, roller i eksperimentet samt intention og viden i eksperimentet. 
 

Hvorfor	  anvende	  aktionsforskning?	  	  
Aktionsforskningen har som grundforudsætning et ændringsorienteret formål, og som 
sådan har jeg valgt at arbejde med aktionsforskningen som metode, idet det virtuelle 
valgfag i entreprenørskab som eksperiment er tænkt, som en indledende øvelse i en 
større proces, der sigter mod et overordnet ændringsmål, hvor KEA i bredere forstand 
integrerer virtuel læring i sin undervisningsportefølje. 
 
I aktionsforskningen ligger der endvidere en målsætning om, at forandre til det bedre 
med udgangspunkt i det menneskelige behov. Den målsætning sætter et fokus på 
menneskerne, der deltager i et eksperiment, og det interessante bliver deltagernes 
konkrete oplevelser og reaktioner på de ’ændringer’ der afprøves. Det der kan udfordres 
ved aktionsforskningen som metode og opsætningen for dette eksperiment er bl.a., om 
den bliver for lokal, og at det bliver de enkelte deltageres subjektive og følelsesmæssige 
refleksioner og oplevelser, der genereres viden og konklusioner ud fra. Det kan således 
diskuteres, hvorvidt den viden ville give mening og have relevans i andre 
sammenhænge med nye deltagere? Det kan derved diskuteres om det giver mening, at 
et eksperiment skal danne grundlag for det næste, da de hver især vil være meget 
unikke. Det må ligeledes påpeges, at data fra et sådan eksperiment ikke alene er 
tilstrækkeligt til at danne hverken teorier eller lægge faste strategier ud fra.  
 
På trods af disse indvendinger mod aktionsforskningen vil jeg påpege, at 
aktionsforskningen som metode for dette eksperiment har sin styrke i at sætte en 
overordnet målsætningsramme (det ændringsorienterede) for iterationer af flere 
eksperimenter, og at de data, der genereres fra eksperiment til eksperiment på trods af 
deres forskellighed, fungerer som indikationer for den retning eksperimenterne skal 
bevæge sig i. Det er netop ikke det enkelte eksperiment, der alene skal danne grundlag 
for en strategi. 
 
Samtidig sker der en kvalificering af ’indikationerne’ idet deltagerne bidrager som 
medtolkere gennem deres feedback, input og refleksioner undervejs i forløbet. Det 
forklares i den ontologiske tilgang til metoden (se metodeafsnittet), at det er 
deltagernes erfaringsdannelse, der bidrager til at skabe forandringer. Deltagernes 
bidrag i forløbet har haft betydning for analysen og konklusioner og har dermed 
medindflydelse på, hvilken læring, der tages med i den videre proces. Det ville højest 
sandsynligt ikke ske på samme måde, hvis deltagerne ikke havde haft mulighed for at 
bidrage som medtolkere. Jeg vurderer derfor, at det spreder feltet for forståelsen og 
redesignideerne, at tolkningen ikke alene beror hos forskeren.  
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KEA	  som	  ramme	  –	  og	  Start	  Up	  konkurrence	  
På KEA møder man henholdsvis skepsis og interesse i forhold til potentialet i virtuel 
læring, og erfaringerne med virtuel undervisning er indtil nu begrænsede. De 
initiativer, der har været, er spredt udover institutionen og er typisk organiseret 
omkring en enkelt person. Praksisorientering er en fællesnævner for en vifte af ellers 
meget forskellige uddannelser, og KEAs undervisere er for en stor dels vedkommende 
ansat for deres store erfaring med praksis. Mange af de ansatte er således faglige før de 
er didaktikkere. I en ændringsorienteret proces, der måske kommer til at have 
betydning for den enkelte undervisers praksis, er det relevant at forholde sig til, 
hvordan der kan skabes involvering, og hvilken udviklings- og forandringsproces, der 
vil være meningsfuld for institutionen og for de enkelte medarbejdere og studerende. 
 
I aktionsforskningen spiller underviser og studerende en væsentlige roller som 
meddesignere. Ambitionen er, at der i kommende iterationerne skal være deltagelse af 
skiftende studerende og undervisere. Dette sker for at kunne nuancere den viden og de 
erfaringer, der genereres og ud fra et ønske om at signalere åbenhed og mulig 
indflydelse og deltagelse. Aktionsforskningen som metode taler også sammen med 
praksistilgangen. Metoden tager afsæt i den lokale og nærværende ramme som 
eksperimentielt rum. Med underviser som medforsker opnås der samtidig en kobling 
til den faglige ekspertise og erfaring med det konkrete fag, hvilket synes oplagt, når 
undervisningen og dermed formidling og øvelse af faget skal medieres på en ny måde. 
 
Valgfaget som aftalt virkelighedseksperiment blev i format mindre end ambitionen 
var, og havde bare to deltagere. Dette skyldtes til dels det meget korte tidsrum for 
rekruttering af studerende, som blot var på en uge. Det korte tidsrum skyldtes en 
snæver tidsramme for at kunne nå at stille op til Start Ups Idékonkurrence. Derudover 
var de gængse formidlingsveje til at orientere de studerende om valgfaget begrænsede. 
Underviserne som de primære videreformidlere af muligheden, viste ikke umiddelbar 
interesse for at orienterede de studerende, og en del af underviserne viste ingen 
interesse i at prioritere det nye initiativ. Selve den virtuelle undervisning, og den 
ramme den foregik i som et eksperiment rummer god mulighed for at kunne anvende 
egen praksisviden. Det står derfor som en modsætning til og kan undre, at der ikke var 
flere undervisere som udviste interesse for initiativet. Dette kunne måske skyldes en 
forestilling om, at det didaktiske pga. det virtuelle ville fylde meget og dermed opleves 
som begrænsende for muligheden for at sætte egen praksisviden i spil.  
 
Efter første eksperiment og den efterfølgende formidling af forløbet, har både 
undervisere og studerende vist interesse. De interesserede studerende ønsker at deltage 
og underviserne ønsker at samarbejde omkring udvikling, sparring og videndeling. Den 
nye interesse taler for en metode med mulighed for at involvere undervejs i udviklings- 
og forandringsprocessen samt at give mulighed for at skabe en god kobling mellem 
aktiviteter som kan være funderet i praksis og didaktiske overvejelser. 
 
FFE Start Up konkurrencen var en målsætning for valgfagsforløbet og de studerendes 
udvikling. Der opstod imidlertid et konkret problematik i forhold til konkurrencen. 
Start Up har et krav om, at deltagerne skal stille op som gruppe. Det giver et indbygget 
dilemma for valgfaget, da det måske primært vil have deltagere, som arbejder alene 
med deres ideer og som foretrækker det sådan. Valgfaget skal fremadrettet derfor enten 
være centreret omkring noget andet end Start Up konkurrencen, eller få 
gruppeelementet integreret som et perspektiv i det didaktiske design, så det indgår 
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som en del af de studerendes proces, at de forholder sig til samarbejde med henblik på 
at deltage i konkurrencen. Konkurrencen som format og mål, synes at stimulere en 
refleksion og stillingtagen hos de studerende omkring status for deres forretningsideer 
og en refleksion over, hvad der rent faktisk skal til for at for at komme videre med dem. 
Derfor taler det for, at få gruppeelementet integreret i undervisningen frem for ikke at 
bruge Start Up konkurrencen som målet for undervisningen. 

Forskeren	  som	  deltager	  	  	  
I aktionseksperimentet har jeg haft rollen som deltagende forsker. Det betyder at jeg for 
at skabe validitet om analyse og fund, samtidig forholde mig til min rolle som 
deltagende har betydet for valgfagsforløbet og resultatet. Jeg har været tæt på de 
studerendes proces, og er gentagende gange blevet inddraget i forløbet til at bidrage 
med både praktisk information samt feedback på udvikling og præsentationer. Det har 
gjort, at min relation til de studerende er blevet mere personlig, end hvis jeg havde haft 
en mere observerende rolle. Dette forhold er også medtaget som en dimension i min 
analyse af de studerendes handlinger og udtalelser. Men selvom jeg blev inddraget i 
undervisningen, havde jeg dog ingen indflydelse på undervisningens indholdsside eller 
styringen af undervisningen. På denne måde fik jeg alligevel en mere distanceret rolle 
end underviseren, hvilket også kan tolkes at afspejle sig i det afsluttende spørgeskema. 
Her viser det sig, at ikke alle svar var positive. For eksempel udtrykker de studerende 
utilfredshed med online afslutningen af valgfaget. Det må formodes at det ville have 
været sværere for dem at gøre det, hvis det havde været underviseren som spurgte pga. 
den positive stemning der var opstået undervejes i forløbet. 
 
Jeg kan ikke flytte mig selv ud af data eller ud af analysen, men jeg kan forholde mig til, 
brugen af data. Her er det fx vigtig at holde sig fra at vurdere, om valgfaget var en succes 
eller ej, samt holde sig fra at formulere sig konkludere omkring relevansen af virtuel 
undervisning i dette format.   

Delt	  kontrol	  –	  deltagernes	  roller	  
Underviser og studerende have i forbindelse med aktionseksperimentet flere roller. 
Som tidligere beskrevet, bidrog de studerende til processen, forløbet og til analysen 
med deres input. Det kræver således en ekstra indsats fra de studerendes side, at 
deltage i et aktionseksperiment. Men der kan dog også spørges til, hvad denne 
refleksion og disse italesættelser har betydet for de studerende. En studerende 
fortæller, hvordan det at gense optagelsen med hendes videopitch fik hende til, at gøre 
sig erkendelser omkring egen læreproces. Der kan argumenteres for, at en lignende 
refleksion og forståelse af egen læring sættes i gang når, de studerende bearbejder og 
formulerer sig om deres oplevelse af forløbet via deres input. 
 
I tilgangen omkring delt kontrol ligger der en tiltro til de studerendes evne til at 
reflektere over udbyttet af valgfaget, og i analysen hersker der respekt omkring deres 
bidrag. Derfor indgår de studerendes bidrag på lige fod med underviserens. 
 
Underviseren har haft en rolle som medforsker og meddesigner. Han har repræsenteret 
den faglige del, og i designet af aktiviteterne har han været den, der kunne vurdere 
måden at bringe det faglige i spil i den ’nye’ virtuelle ramme. Samtidig har 
underviseren også repræsenteret eksperimentet i sin involvering af de studerende, og i 
sin brug af de bidrag de studerende kom med. Udfordringen i at arbejde med 
underviseren som medforsker er, at en del af kontrollen med eksperimentet blev 
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overdraget til ham. Jeg var som forsker derfor nødt til fx at reagere på og følge hans 
indskydelser, da han nogle gange inddrog mig og Videncenter-medarbejderen i 
undervisningen. Det skaber en vis usikkerhed i forberedelsen af dataindsamlingen, 
men gør samtidig også, at de data der indsamles afspejler en virkelighedssituation, 
hvor der reageres på ’det der måtte ske’. I tolkningen har jeg derfor fokuseret på 
helheden i situationen og ikke som i et laboratorieeksperiment, hvor de enkelte dele af 
en situation ofte undersøges isoleret. Derved følger jeg det videnskabsteoretiske 
grundlag i aktionsforskningen. 

Intention	  og	  viden	  –	  i	  eksperimentet	  
I aktionseksperimentet er valgfagsdesignet et bud på et potentiale og en mulighed, 
designet tager udgangspunkt i læringsteori og aktiviteterne er skabt som en refleksion 
over forståelserne i læringsteorierne. Igennem refleksioner foranlediget af analysen 
kan læringsdesignet vurderes og danne grundlag for formulering af et nyt potentiale til 
afsøgning. 

Vurdering	  af	  læringsdesign	  
Knud Illeris’ læringstrekant, bidrog til at skabe struktur på læringsdesignet og til at 
skabe en bevidsthed om, hvilke processer vi ønskede at arbejde med. Modellen 
bruges ligeledes til gå i dialog med data i analysen, til at forstå og systematisere det der 
er sket i forhold til den ene og den anden proces.  
 
Den kollaborative læringsteori blev inddraget på baggrund af de mange erfaringer, der 
allerede foreligger om resultater og læreprocesser, der kan iscenesættes med 
kollaborativ læring. I nogle tilfælde lykkedes designet efter hensigten. Dette gælder 
særligt den didaktiske aktivitet omkring opponering, hvor der bl.a. opstod fælles 
konceptudvikling om en studerendes idé. Der opstod også i nogen grad kollaboration 
omkring udvikling og input i forhold til selve forløbet. Men det lykkes ikke i 
nævneværdig grad at initiere et kollaborativt fællesskab eller et netværk mellem de 
studerende udenfor undervisningen. Der kan være flere grunde til, at det ikke opstod. 
Det kan muligvis skyldes, at der kun var to deltagere. En anden mulighed kunne også 
være, at det var ikke direkte prioriteret i det didaktiske design, at arbejde med de 
studerendes netværksdannelse udenfor undervisningen. Endelig kan det også skyldes, 
at de hyppige online-seancer, i sig selv bidrog med meget interaktion, og at behovet for 
udveksling mellem de studerende og underviseren derved blev dækket.  
 
Kombinationen af online-seancer og face-to-face møder, rejser sig som et spørgsmål i 
analysen. I et redesign af valgfaget eller overordnet set i forhold til KEAs fremtidige 
aktiviteter virtuelt, er det derfor relevant at se på teori omkring blended learning, - 
forstået som det at arbejde didaktisk med en kombination af face-to-face undervisning 
og virtuelle aktiviteter (Bonk & Graham, 2006), hvilket denne opgave ikke har 
beskæftiget sig med.  
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12.0	  Konklusion	  	  
På baggrund af forandringer i uddannelsesverdenen med øget brug af virtuelle 
muligheder, og tendenser til at søge viden på nye måder, som jeg skitserede i 
indledningen, er der på KEA opstået et forandringsbehov i forhold til at udvikle 
virtuelle undervisningstilbud. Med dette behov som udgangspunkt har jeg i opgaven 
undersøgt, hvordan didaktisk design og aktiviteter i et virtuelt læringsrum kan 
motivere kollaborativ læring, støtte orientering mod praksis samt fremme en 
læringsproces hos de studerende. For at kunne udforske det, har jeg brugt 
aktionsforskning i et eksperiment, som var afvikling af et virtuelt valgfag i 
entreprenørskab. I det følgende uddyber jeg hvad erfaringerne fra valgfaget synes at 
pege på i forhold til det nævnte undersøgelsesspørgsmål.  

Brugen	  af	  didaktisk	  design	  og	  aktiviteter	  	  
I det konkrete eksempel med virtuel valgfag i entreprenørskab viste det sig muligt, at få 
KEAs praksisorientering inddraget online, gennem en vekselvirkningen mellem de 
studerendes selvstændige arbejde med udviklingen af deres forretningsidé og 
interaktionen med underviser og  den anden studerende online. Videokonferencen i 
Hangout, gav mulighed for at integrere forskellige funktioner og værktøjer i forbindelse 
med fremlæggelse, dels delskærm som de studerende brugte, men også 
tegneredskaber, præsentationsapplikationer og dokumentdeling. Platformen 
understøtter på denne måde præsentation og dialog godt. Præsentationen og 
konstruktionen af narrativ fungerede således som redskab for de studerende til at dele 
deres praksisproces og faglige forståelse. 
 
De kollaborative øvelser som opponering har vist, at de studerende opnår en merlæring 
i form af et øget refleksionsniveau, når de forholder sig til hinandens projekter og 
arbejde. Det begrænsede antal af deltagende studerende har ikke gjort det muligt, at 
kunne teste kollaborativ læring og læringsfællesskab i en større gruppe, og da begge 
studerende var fra samme uddannelse, er der heller ikke gjort erfaringer med mulig 
betydningen af tværfaglighed. De studerende gav dog udtryk for, at det var 
motiverende, at dele deres arbejdsproces med og få feedback fra andre. ’De andre’ 
kunne måske også være andre studerende uden underviserens tilstedeværelse. I et nyt 
valgfagsforløb vil udfordringen være, hvordan der kan animeres til at danne et 
læringsnetværk, hvor der udvises ansvarlighed overfor hinanden og den viden 
netværket genererer sammen som fælles produkt.  
 
De studerende viste interesse for og vilje til at bruge de ressourcer, der var gjort 
tilgængelige i platformen. En didaktik hvor ressourcer stilles til rådighed, men ikke 
påtvinges synes altså at motivere de studerende til selv at vælge til i deres 
tilegnelsesproces. At undervisningen foregår virtuelt, og at de studerende får et virtuelt 
fællesrum i forbindelse med undervisningen, fordrer måske at de trækker deres 
aktiviteter - og særligt fællesaktiviteter derind. Ønsket er, at det skal blive naturligt for 
de studerende, at bruge de virtuelle ressourcer til en vedvarende læringsudvikling, og at 
det bliver naturligt for dem at indgå i virtuelle læringsfællesskaber.  
 
Google blev bl.a. valgt som platform fordi, det gav mulighed for, at de studerende kunne 
bevare de værktøjer de tilegnede sig i forløbet dvs. at de ikke mistede deres adgang til 
værktøjerne efter endt studie, som tilfældet er med Fronter. Den Google gruppe der 
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oprettes i forbindelse med et valgfag, kan således også overdrages og gøres til de 
studerendes, så de får mulighed for at fortsætte arbejdet med værktøjerne i nye 
projekter.  
 
Det blev af underviser formuleret, at der var et særligt fokus online. Han beskrev at det 
var som at træde ind i et cockpit for at flyve en flyver. Denne koncentration det kræver, 
er en styrke for undervisningssituation, men den virtuelle plaform kan ikke i sig selv 
siges at være drivende for læringsprocessen. Det valgfaget viste var, at måden hvorpå 
aktiviteter didaktiseres, sekvensen af aktiviteterne og hvordan platformen bruges, 
udmærket kan være understøttende for en læreproces. Underviseren udtrykte det 
således ”Jeg tror ikke, at det var dét, at det var online. Jeg tror mere, at det var de ting, vi 
aftalte, som vi så lagde ind på et online medie, som drev processen.” 
 
Hyppighed i aktiviteter fremhævdede de studerende som motiverende og medvirkende 
til, at holde en kadence, ikke skal vente længe på feedback  og ”så man ikke går død” som 
en studerende udtrykte det. En studerende nævnte at være motiveret af, at ville 
præstere fra gang til gang. Hyppige møder og aktiviteter, kan være udfordrende i 
forhold til brug af faglige ressourcer, men erfaringerne med opponeringsøvelserne 
tyder på, at nogle aktiviteter måske kan fungere som selvstændige kollaborative øvelser 
mellem de studerende og uden undervisers deltagelse.  
 

Brugen	  af	  det	  virtuelle	  valgfag	  i	  forhold	  til	  forandringsbehovet	  på	  
KEA	  
Underviseren og de studerendes rolle i det virtuelle rum, synes på en gang at ændre sig 
og så alligevel ikke. De studerendes rolle er muligvis stærkere virtuelt, fordi alle så at 
sige er tilstede på samme niveau. Der ligger samtidig et større ansvar hos den 
studerende dels i forhold til at drive egen proces mellem de korte virtuelle møder, dels i 
forhold til at benytte interaktionsmuligheder og ressourcer udenfor 
undervisningsaktiviteterne. 
  
I interaktionen med underviser var der alligevel en klar rollefordeling mellem 
underviser og studerende, og underviseren fungerede som autoritet. Erfaringerne fra 
valgfaget peger på, at det er væsentligt, at den autoritet fokuserer på det faglige indhold 
i undervisningen, så underviseren ikke kommer til at overtage ansvaret fra de 
studerende. I underviserens rolle ligger der således en opgave i at guide og samtidig 
udvise tillid til, de studerendes evne til at vælge til og fra i læringsprocessen. Den evne 
og erfaring med at styre egen læreproces har betydning for, at de studerende formår at 
arbejde videre og fortsætte deres proces efter et endt undervisningsforløb.  
 
En succesfuld undervisning online tyder på, at forudsætte meget forberedelse for 
underviseren. Det handler om skabe tilgængelige online ressourcer til de studerende, 
men også om de ressourcer underviser selv skal kunne bruge i undervisningen. Dette 
kan fx være præsentationer og modeller. Underviseren forklarede det således: det er 
ikke det samme, som når man lige tegner noget op på et white board. Undervisning med 
hjælp af et white board kan godt medieres via online tegneredskaber, men det 
forudsætter underviseren er øvet i dette og forbereder sig. 
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Underviserens mange roller og funktioner online peger samtidig på et behov for at 
arbejde nøje med didaktikken, dels for at underviseren ikke selv mister overblikket, og 
dels for at kunne formidle fokus og forhindre desorientering hos de studerende. 
Underviseren skal skabe det ’koncentrerede rum’, skal styre strukturen, formidle 
fagligt, moderere interaktion og kollaboration samt kunne vejlede og facilitere i det 
virtuelle rum. 
 
Den virtuelle undervisning bidrager med tilføjelser og anderledes 
interaktionsmuligheder. Dette kan fx være via chat funktionen, hvor der skabes 
mulighed for parallelle aktiviteter. Funktionerne synes at give mulighed for nye og 
innovative undervisningsformer, men der er ikke nødvendigvis tale om effektivisering 
og besparelse på ressourcer. Styrken synes i stedet at ligge i fleksibiliteten i forhold til 
tid og sted og i de nye og anderledes måder at skabe læringsaktiviteter på. KEA kan med 
virtuel undervisning imødekomme andre behov og måske udvide læringsfeltet, men det 
forudsætter forberedelse og nøje tilrettelæggelse.  
 
I en overordnet handlings- og forandringsstrategi, taler eksperimentet for, at det nøje 
overvejes om, hvornår og hvordan det vil være relevant at udvikle virtuel undervisning i 
forhold til at skabe fleksibilitet, styrke innovation og stimulere selvstændighed hos de 
studerende. Den virtuelle undervisning kræver meget af både underviser og 
studerende, så det vil ikke være hensigtsmæssigt udelukkende at skabe virtuel 
undervisning fordi det er muligt, men derimod fordi det reelt styrker og bidrager til 
læringstilbuddet. 
 
Det virtuelle medie egner sig til og forudsætter muligvis en selvstændig og ansvarlig 
læringstilgang hos de studerende. Det peger på, at det i virtuelle undervisningstilbud 
medtænkes, ikke blot hvordan de faglige kundskaber udvikles, men også hvordan de 
studerendes læringskompetence kan udvikles.  
 
Aktionseksperimentet har givet en metoderamme for et lokalt eksperiment på KEA. 
Eksperimentet har ved bl.a. at inddrage underviser og studerende som ’medforskere’ 
skabt konkret viden om, hvordan det er. Denne viden skal dog holdes ud i armslængde, 
særligt med henblik på, at der er tale om et enkeltstående eksperiment med et 
begrænset format. Styrken i aktionsforskningen som metode vil øges med de 
kommende iterationer af eksperimenter, hvor erfaringer og fund efterprøves i et nyt 
aftalt virkelighedseksperiment. Styrken er samtidig de engagerede meddesignere, der 
nuancerer forståelsen og tolkningen af erfaringerne. Målet med eksperimentet var en 
udviklings- og forandringsproces, der kan skabe relevante og nærværende løsninger for 
både uddannelsesinstitution, undervisere og de studerende. Aktionsforskningen har 
vist sig som en brugbar metode, til at undersøge og opnå viden der kan bruges i den 
videre proces. 
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