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Indledning 
 

I forbindelse med COVID19-nedlukningen af Syddansk Universitet har Direktionen og Uddannelsesrådet 
ønsket en opsamling af de erfaringer, universitetets undervisere har gjort sig med at omlægge deres 
undervisning til onlineundervisning. SDU Universitetspædagogik har varetaget projektet med indeværende 
rapport til følge.  

Rapporten besvarer følgende spørgsmål:  
Hvordan har Syddansk Universitets undervisere omlagt deres undervisning til onlineundervisning under 
COVID19-nedlukningen, og hvilke erfaringer de har gjort sig undervejs?  

- Hvad har været barrierer i undervisernes omlægning til onlineundervisning, og hvad har været 
understøttende?  

- Hvordan har underviserne omlagt deres undervisning fra den planlagte undervisningstilgang til 
onlineundervisning? 

- Hvordan har nedlukningsperioden påvirket undervisernes holdning til onlineundervisning som 
undervisningstilgang? 

Projektet vurderer eller evaluerer ikke kvaliteten af den undervisning, der er udbudt under nedlukningen 

Rapporten er inddelt i tre dele. I Del 1 præsenteres 63 studielederes/uddannelsesansvarliges perspektiver 
på, hvad der har været særligt udfordrende og særligt understøttende i omlægningsprocessen. I del 2 
præsenteres 127 underviseres erfaringer med omlægningsprocessen. I del 3 fortæller fem undervisere om 
deres hverdag med en anderledes undervisningspraksis under nedlukningen.  

 

 

 

 
Bemærk venligst:  
Denne rapport har ikke til formål at evaluere anvendeligheden af onlineundervisning generelt. De 
udfordringer og muligheder, der har været forbundet med onlineundervisning i nedlukningsperioden, må 
læses med denne særlige kontekst for øje. Den manglende mulighed for at planlægge og gennemtænke 
undervisningsforløbene må således antages at have en væsentlig betydning for de erfaringer, undervisere 
og studieledere har gjort sig med onlineundervisning i nedlukningsperioden.   
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Metode 
 

Projektet blev igangsat d. 14. april 2020 og blev afsluttet d. 12. juni 2020.  

Til besvarelse af hovedspørgsmålet er der gennemført en undersøgelse, som består af tre elementer:  
1. En spørgeskemaundersøgelse med studieledere og uddannelsesansvarlige.  
2. En spørgeskemaundersøgelse med udvalgte undervisere.  
3. Interviews med fem underviserne.  

 

1: Spørgeskemaundersøgelse med studieledere og uddannelsesansvarlige1 

Der er foretaget en ganske kortfattet spørgeskemaundersøgelse med studieledere og 
uddannelsesansvarlige på Syddansk Universitet, som er blevet bedt om at beskrive, hvad der har været 
de største barrierer eller udfordringer forbundet med omlægningen til onlineundervisning, og hvad der 
har vist sig at være særligt understøttende eller hjælpsomt i processen. Besvareren er også blevet bedt 
om at forholde sig til de forskellige former for undervisning, der forekommer på deres pågældende 
uddannelser, da det antages, at forskellige former for undervisning har medført forskellige udfordringer 
i omlægningsprocessen. 87 studieledere og uddannelsesansvarlige er blevet inviteret og har haft 14 
dage til at svare. 63 personer har gennemført, hvilket giver en besvarelsesprocent på 72%. 

2: Spørgeskemaundersøgelse med undervisere2 

Hver studieleder og uddannelsesansvarlig er ligeledes blevet bedt om at vælge to undervisere fra hver af 
deres uddannelser til at modtage en invitation til at besvare et spørgeskema. Udvælgelseskriterierne for 
de to undervisere er, at de:  

- Er kursusansvarlige på indeværende semester  
- Så vidt muligt kan repræsentere nogle af de udfordringer og succesoplevelser, der har gjort 

sig gældende under omlægningen. 

Spørgeskemaet fokuserer på, hvad undervisningen er omlagt fra og til; hvordan undervisningen er 
blevet omlagt; hvilken hjælp underviserne har haft behov for i processen; hvor underviserne har fundet 
inspiration til de løsninger, de har anvendt; og hvorvidt deres holdning til onlineundervisning eventuelt 
er ændret undervejs i forløbet. 200 undervisere har efter henvisning modtaget et link til spørgeskemaet 
og har haft 14 dage til at besvare. 127 undervisere har gennemført, hvilket giver en besvarelsesprocent 
på 64%. Besvarelserne er anonymiserede. 

3: Interviews med undervisere3 

Fem undervisere, som tidligere har været i kontakt med SDU Universitetspædagogik, er blevet inviteret 
til at deltage i interviews om deres erfaringer og oplevelser med omlægning af undervisning i 
nedlukningsperioden. Interviewene bidrager med praksisfortællinger, der giver et indblik i, hvordan det 
har været at undervise under nedlukningen. Interviewene er anonymiserede.    

 
1 Se Bilag 1 
2 Se Bilag 2 
3 Se Bilag 3 
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Del 1: Studieledernes syn på udfordringer og 
understøttende tiltag 
 

I denne første del af rapporten gennemgås studieledernes/de uddannelsesansvarliges tilbagemeldinger på 
spørgsmålene om, hvad der har været mest udfordrende, og hvad der har været mest understøttende for 
underviserne på deres uddannelser i omlægningsprocessen. Studielederne/de uddannelsesansvarlige 
(fremefter blot studielederne) er altså ikke blevet bedt om at reflektere over alt, der har været udfordrende 
eller understøttende, men er blevet bedt om at nævne det, der fra deres perspektiver har fremstået som 
det væsentligste. Desuden er studielederen blevet bedt om at forholde sig til, hvordan forskellige 
undervisningsformer har medført forskellige udfordringer eller behov.  

Herunder er besvarelserne opsummeret og systematiseret i tematiske underafsnit. Mange af de emner, der 
har vist sig at være særligt udfordrende eller understøttende, er fælles på tværs af fakulteterne. I disse 
tilfælde præsenteres emnerne derfor samlet for alle fakulteter. Hvis et emne derimod er særligt præsent 
på enkelte fakulteter, bliver det udspecificeret.  

Emnerne uddybes desuden med en procentsats, som viser, hvor mange studieledere ud af de samlede 63 
medvirkende, der har nævnt det pågældende emne.  

1.1 Det særligt udfordrende i omlægningsprocessen 

1.1.1 Interaktionen og relationerne med de studerende 
Et emne, der fylder meget i studieledernes besvarelser, er kontakten og interaktionen med de studerende. 
25% af studielederne på tværs af alle fakulteter nævner, at underviserne generelt oplever at mangle denne 
kontakt og interaktion. Andre nævner, at det er svært at få de studerende til at stille spørgsmål og bidrage 
aktivt til undervisningen (11%) eller at deltage i undervisningen i det hele taget (6%). Den manglende 
deltagelse og interaktion har især den konsekvens, at det er svært for underviserne at få en fornemmelse 
for de studerendes forståelse af det, der arbejdes med i timerne (10%), og det er svært at få motiveret de 
studerende, der har brug for ekstra motivation for at deltage (10%). Der kan være en bekymring for, at den 
manglende interaktion rammer de svageste studerende særligt hårdt (6%).  
Andre emner, som har været nævnt enkelte gange, har været udfordringer med at understøtte de 
studerendes kontakt med hinanden og sociale tilknytning til studiemiljøerne, udfordringer med at sikre en 
hensigtsmæssig strukturering af de studerendes arbejdsindsatser og udfordringer med at håndtere 
spørgsmål om de studerendes individuelle situationer under landets nedlukning, såsom hjemsendelse fra 
praktik- og virksomhedsophold eller andet arbejde. 

1.1.2 Elektroniske udfordringer og begrænsninger  
Udfordringer med elektronik og begrænsninger i den tilgængelige elektronik er et tilbagevendende tema på 
tværs af fakulteterne. Det har først og fremmest handlet om et manglende eller utilstrækkeligt 
forudgående kendskab til de platforme, der pludselig har spillet en central rolle i undervisningen (for 
eksempel Zoom, Teams og Skype), hvilket nævnes af 22% af studielederne. Dårlig internetforbindelse, både 
hos studerende og undervisere, har for nogen skabt udfordringer med live onlineundervisningen (6%), 
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mens generelle tekniske problemer med it-udstyr og nedbrud i programmerne, for eksempel Adobe 
Connect, også nævnes som særligt udfordrende (6%).  
På Det Tekniske Fakultet, har det været en udfordring, at der ikke altid har været adgang til det rette IT-
udstyr eller de rette programmer, som bedst understøtter den omlagte undervisning. Det nævner 32% af 
studielederne fra Det Tekniske Fakultet. Det drejer sig for eksempel om manglende tegneplader, der gør 
det muligt at skrive formler og tegne illustrationer under onlineundervisningen, manglende 
undervisningskits til de studerende, som gør det muligt undervise i hardware-teknologi, eller manglende 
kompatibilitet mellem de tilgængelige platforme og de programmer, der ønskes anvendt. 

1.1.3 Hjemmearbejde og arbejdsmiljø 
24% af studielederne nævner, at den fuldstændige omlægning af undervisningen har været meget 
tidskrævende, hvilket især har været en udfordring med de korte tidsfrister. Selve planlægningen og 
tilrettelæggelsen af undervisningen har været ressourcekrævende, og mange undervisere har ydermere 
brugt ressourcer på at lære sig op i de nye systemer og programmer, og på at sikre at undervisningen 
fortsat har været interaktiv og aktiverende. Det har blandt andet medført, at andre arbejdsopgaver er 
blevet nedprioriteret (24%). På flere af fakulteterne nævnes det, at især børnepasning har været en 
udfordring for de undervisere, som har haft hjemsendte småbørn (11%). Et par studieledere påpeger, at dét 
at jonglere børnepasning, arbejdsopgaver og mødeaktiviteter har krævet stor fleksibilitet og meget 
koordinering, som har medført en fornemmelse af aldrig helt at være på arbejde og aldrig helt at have fri. 
En studieleder nævner desuden, at nogle undervisere har følt det intimiderende at skulle undervise 
hjemmefra, hvor grænserne mellem underviser og privatperson virker mere flydende, mens en anden 
påpeger, at den ekstra arbejdsbyrde både har medført overarbejde og udmattelse hos underviserne. 
Vedkommende fortsætter, at der har været mange rosende og opmuntrende ord fra ledelsen, men ikke 
altid lige så stor villighed til at aflyse ikke-essentielle aktiviteter, såsom sommerskoler og andet, for at rette 
op på situationen. 

1.1.4 Kommunikation og samarbejde med administrationen og ledelsen 
8% af studielederne nævner, at det har været en udfordring med de skiftende udmeldinger vedrørende 
undervisningsplatforme, der var i starten af forløbet. Især programmet Zoom fremhæves her som et vigtigt 
program for omlægningsprocessen, hvorfor det har været en barriere, at det ikke fra start blev anbefalet og 
understøttet med vejledninger og instruktioner. En studieleder påpeger også, at der har været en lidt for 
stor kontrol- og dokumentationsiver på ledelsesplan i den første periode af nedlukningen.  
Enkelte efterspørger generelt mere detaljeret information om de tekniske aspekter og flere gode ideer til 
pædagogiske og didaktiske aspekter af undervisningen, mens andre efterspørger mere vejledning angående 
sikring af rettigheder til undervisernes udarbejdede materialer. En studieleder oplever desuden, at der fra 
ledelsen mangler lydhørhed overfor de mange planer og løsningsforslag, undervisere og studieledere har 
foreslået i forbindelse med eksamensplanlægningen. I forlængelse heraf foreslår en anden studieleder, at 
der bør organiseres fællesmøder med underviserne og alle øvrige eksamensrelevante parter, så 
underviserne kan blive bedre forberedt med hensyn til både de juridiske, tekniske, pædagogiske og 
administrative forhold ved eksamen. 

1.1.5 Pædagogik, didaktik og undervisningstekniske emner 
Pædagogiske og didaktiske udfordringer nævnes i vidt omfang i studieledernes besvarelser (54%), og 
selvom der er mange fælles udfordringer, opdeles fakulteterne herunder i det omfang, det giver mening, 
for at vise de væsentlige forskelle, der gør sig gældende.  
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På Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har det især været udfordrende at 
facilitere diskussioner, projektforløb, øvelser, casearbejde og fælles oplæg med samme kvalitet som 
sædvanligt, hvilket ellers er centrale elementer på en stor del af uddannelserne. Det er svært at skabe 
variation i de lange undervisningsdage, som hurtigt kan blive ensformige eller forelæsningsprægede, og det 
er svært at fornemme stemningen på holdet og agere derefter. Det har generelt været en udfordring at 
udvikle undervisningsmateriale til de nye online platforme, og især fraværet af en tavle gør det svært at 
visualisere løsninger og modeller i undervisningen. 
 
På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har der også været udfordringer med omlægningen af den 
praktiske undervisning, for eksempel på de uddannelser, der involverer idrætspraksis, klinisk praksis eller 
klinikophold. Desuden nævnes det også, at det er en udfordring at have længerevarende og stillesiddende 
undervisning, hvor det kan være svært som underviser at bruge sin personlighed og fysiske fremtræden til 
at gøre undervisningen inspirerende og aktiverende. Undervisningen ender hurtigt med blot at blive en 
faktuel formidling af viden. For nogen har det i øvrigt skabt nervøsitet at skulle undervise på nye måder og 
for eksempel at skulle optage sin undervisning.  

På Det Naturvidenskabelige Fakultet har den primære udfordring været, at laboratorieundervisning og 
eksperimentelle projekter ikke kan gennemføres som planlagt, på trods af at disse elementer udgør en 
vigtig, praktisk kompetence for kandidaterne. Noget af undervisningen er omlagt til simulationer med 
virtuelle instrumenter, mens andre studerende har arbejdet med planlægning af forsøg og ud fra rådata fra 
tidligere udførte projekter. Atter andre har løst udfordringen ved at udskyde de laboratorieøvelser, hvor de 
eksperimentelle kompetencer er den overskyggende kernekompetence. Andet er løst ved at omlægge 
eksperimenterne til tørre øvelser. Undervisningen er dog didaktisk krævende og svær eller umulig at 
gennemføre tilfredsstillende uden brug af laboratorier og tavler. 

På Det Tekniske Fakultet har det ligeledes været omlægningen af laboratorieundervisning, som har været 
den altovervejende pædagogiske udfordring. På nogle uddannelser har studielederne gennemgået 
kursusbeskrivelserne for at undersøge, hvor tilstedeværelse i laboratorierne er obligatorisk, og hvor det 
blot er nævnt, for herefter at revidere indholdet af kurserne. Andre steder nævnes det, at 
laboratorieundervisningen er blevet konverteret om til instruktionsvideoer, eller at semesterprojekter er 
blevet omformuleret til projekter, der kan afvikles online. Nogle studieledere nævner, at undervisningen 
relativt ukritisk er forsøgt flyttet online med stor opmærksomhed på det tekniske, men lille 
opmærksomhed på det didaktiske og det pædagogiske. Underviserne har manglet kundskaber i online 
facilitering, og det har været en udfordring at skabe aktiverende undervisning uden de sædvanlige 
praktiske elementer.  
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1.2 Det særligt understøttende i omlægningsprocessen 

Det, der har været særligt understøttende for omlægningen af undervisningen, har i stort omfang været 
det samme på tværs af fakulteterne. Studieledernes beskrivelser opsummeres derfor samlet herunder.  
 

1.2.1 Support, guides og rådgivning 
På tværs af alle fakulteter nævnes den IT-tekniske support af 59% af studielederne som et væsentligt 
understøttende element i omlægningen. Der har været gode guides og vejledninger til de digitale værktøjer 
og tjenester, for eksempel til programmerne Zoom og Kaltura Capture Space, og der har været god hjælp at 
hente hos fakulteternes e-læringskonsulenter eller IT-tekniske konsulenter. Studielederne beretter således, 
at både opsætning og anvendelse af programmerne generelt har været godt supporteret, og at der har 
været god kommunikation om mulige tekniske løsninger. Dette gør sig især gældende for Det Tekniske 
Fakultet, hvor 64% af studielederne nævner, at de er blevet godt understøttet på området. 
  

1.2.2 Elektroniske og teknologiske muligheder 
Hvad angår de tekniske og elektroniske muligheder, er det i forlængelse af ovenstående også Zoom og 
Kaltura Capture Space, der fremhæves som særligt understøttende programmer. 16% af studielederne 
fremhæver et eller begge disse programmer som særligt understøttende for omlægningen.  
 

1.2.3 Gode kollegaer  
Noget af det, der især har været understøttende for omlægningen, har været sparring og fælles 
erfaringsudveksling mellem kollegaer, hvilket nævnes af 38% af studielederne. Den gode kontakt er for 
eksempel blevet organiseret gennem ugentlige møder i afdelingerne, hvor erfaringer, pædagogiske 
udfordringer tekniske løsninger mv. diskuteres mellem underviserne. Andre steder har særligt kompetente 
kolleger taget ansvar for at udarbejde guides og vejledninger, der er blevet delt med de øvrige 
medarbejdere på instituttet eller fakultetet. 
 

1.2.4 Kommunikation og samarbejde med administrationen og ledelsen 
Når det kommer til kommunikation og samarbejde med fakulteternes ledelse og administration, nævnes 
det, at det har gjort en positiv forskel at møde støtte og tålmodighed fra ledelsen (10%), mens enkelte 
studieledere nævner et højt informationsniveau og fælles koordinering eller hurtige beslutningsprocesser 
som væsentlige faktorer. Desuden nævnes det af enkelte andre, at administrationen har været fleksible i 
forhold til valg af løsninger og hjælpsomme med for eksempel at refundere eventuelle ekstraomkostninger, 
der har været nødvendige for at få undervisningen til at fungere.  
 

1.2.5 Interaktionen og relationerne med de studerende 
Nogle studieledere fremhæver de studerende som særligt understøttende for omlægningen (10%). De 
studerende har både været tålmodige og forstående overfor de udfordringer, den hastige nedlukning har 
medført, og har bidraget til at kvalificere undervisningen med aktiv deltagelse og konstruktiv feedback. I 
forlængelse heraf nævnes det af et par studieledere, at det har gjort en positiv forskel, når undervisningen 
foregår med kandidat- og masterstuderende, som bedre formår at tage ansvar for deres deltagelse og 
indsatser i undervisningen. 
 



SDU Universitetspædagogik 

 
 

8 
 

1.2.6 Pædagogik og didaktik 
Dette tema er kun berørt et par gange i studieledernes besvarelser af, hvad der har været særligt 
understøttende. De få gange emnet er nævnt, er det med henvisning til, at tidligere erfaringer med blended 
learning og flipped classroom har gjort en positiv forskel for processen.  

1.3 Opsummering 

På tværs af fakulteterne har det især været det store tidspres for omlægningen, det begrænsede 
forudgående kendskab til de digitale værktøjer og programmer og den begrænsede interaktion med de 
studerende, som studielederne fremhæver som særligt udfordrende i forløbet. På de fakulteter, hvor 
undervisningen under normale omstændigheder vil involvere praktiske og eksperimentelle elementer, har 
de haft store udfordringer med at finde passende alternativer.  

Det, der omvendt har været særligt understøttende, har været et tilgængeligt beredskab på e-
læringsområdet og især det tekniske område, både lokalt på fakulteterne og fra IT Service, mens god 
kontakt mellem underviserne med erfaringsudvekslinger og sparring har gjort en stor, positiv forskel for at 
finde løsninger på udfordringerne.  

Kontakten med administrationen og ledelsen beskrives både som frustrerende, for eksempel i forhold til 
skiftende og utidige udmeldinger om anvendelse af programmer, og som støttende og understøttende, når 
der er udvist tålmodighed og forståelse for de svære undervisningsbetingelser. På samme måde fremstilles 
de studerende både som værende svære at aktivere og fraværende og som deltagende og konstruktive, om 
end førstnævnte er oftere nævnt end sidstnævnte.  
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Del 2: Undervisernes erfaringer med 
undervisning i nedlukningsperioden 
 

I denne del af rapporten gennemgås den spørgeskemaundersøgelse, der er rettet mod underviserne. 
Besvarelserne for de 127 medvirkende undervisere fordeler sig således på fakulteterne: 

 

Figur 1: De deltagende underviseres procentvise fordeling på fakulteterne 

Undersøgelsen beror således på en skæv fordeling med en overrepræsentation af Samfundsvidenskab og 
Det Tekniske Fakultet og en underrepræsentation af Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab. Der er ikke 
korrigeret herfor.   

 

2.1 Hvad er undervisningen blevet omlagt fra og til? 

For at undersøge, hvad undervisningen er blevet omlagt fra og til, er underviserne blevet spurgt, hvilke 
undervisningsformer de anvendte på indeværende semester før nedlukningen samt under nedlukningen. 
Der har været mulighed for at sætte flere krydser i spørgeskemaet, som respondentantallet også indikerer. 
Som det ses nedenfor i Figur 2, der relaterer sig til undervisningsformerne før nedlukningen, svarer 83%, at 
de har anvendt tilstedeværelsesundervisning uden brug af online værktøjer, 47% har anvendt 
tilstedeværelsesundervisning med brug af online værktøjer, og 24% har arbejdet med blended learning. 
Kun 3% har før nedlukningen undervist via ren onlineundervisning, dvs. uden fysisk tilstedeværelse.  
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Figur 2: Hvilke undervisningsformer anvendte du på indeværende semester før nedlukningen? 4 

 

Sammenholdes dette med, hvilke undervisningsformer underviserne har anvendt på indeværende 
semester under nedlukningen (Figur 3), ses det, at 72% her er gået over til at undervise ved ren 
onlineundervisning uden brug af asynkrone digitale undervisningsformer, mens asynkrone 
undervisningsformer, både under og mellem live onlineundervisningen, hver har fået tilsagn fra cirka 
halvdelen af underviserne. Angående ’Ren asynkron undervisning’ med en besvarelsesprocent på 55% er 
det relevant at huske, at denne undervisningsform i starten af nedlukningen var en påkrævet løsning på 
grund af usikkerhed omkring system- og netværkskapaciteten.  

 

Selvom der er nogle undervisere, som jf. Figur 2 tidligere har arbejdet med onlineundervisning i form af 
flipped classroom eller blended learning, er det altså ikke mange, som tidligere har undervist online på den 
måde, der har været nødvendig under nedlukningen.  

 
4 ’Andet’-kategorien er især blevet uddybet med undervisningsformer som spil, simulationer og rollespil, casearbejde 
og hjemmeøvelser eller videovejledninger og online vejledning, for eksempel på e-mail. 
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Figur 3: Hvilke undervisningsformer anvender du på indeværende semester under nedlukningen? 5 

Undervisernes vurderinger af, hvor mange timer de har brugt ugentligt på deres undervisning (inklusiv 
forberedelsestid) før og efter nedlukningen ses i Figur 4. Gennemsnittet for undervisernes tidsforbrug før 
nedlukningen placerer sig i intervallet 11-15 timer. Under nedlukningen er dette steget til 16-20 timer. Ikke 
overraskende er der altså blevet brugt væsentligt mere tid på undervisningen under nedlukningen end før 
nedlukningen 6.  

 
Figur 4: TV: Hvor mange timer bruger du cirka ugentligt på 
undervisning (inklusiv forberedelsestid) på indeværende 
semester før nedlukningen?  

TH: Hvor mange timer bruger du cirka ugentligt på undervisning 
(inklusiv forberedelsestid) på indeværende semester under 
nedlukningen? 

 
5 ’Andet‘-kategorien dækker for eksempel over studenterproducerede videoer og lydfiler, gamification, online 
øvelsestimer med instruktorer, simulationer og online laboratorie-software. 
6 Det skal bemærkes, at visse fakulteter har opstartet nye moduler under nedlukningen, hvorfor sammenligningen af 
de to grafer må læses med forbehold.  
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2.2 Hvor har underviserne fundet inspiration til de løsninger, de har anvendt? 

Underviserne er blevet spurgt, hvor de har fundet inspiration til omlægningen af deres undervisning. 76% 
af underviserne har fundet inspiration i de guides og anvisninger, der er udsendt af fakulteterne, mens 55% 
har fundet inspiration i deres professionelle netværker (Figur 5).  

 

Figur 5: Hvor har du fundet inspiration til omlægningen af din undervisning? 7 

Universitetets strategi for at kommunikere ud til underviserne har fra starten været, at fakulteterne skulle 
yde den primære support og om nødvendigt henvise videre. Det er derfor forventeligt, at guides og 
anvisninger fra egne fakulteter fylder meget, både hvad angår inspiration til omlægningen og support, som 
næste afsnit belyser. Det er dog interessant at bemærke, at der er flere undervisere, som har fundet 
inspiration i søgninger på internettet, end der er undervisere, som for eksempel har fundet inspiration på 
SDU-hjemmesiden TeachOnline.  

2.3 Hvilken hjælp har underviserne haft behov for i processen? 

63% af underviserne svarer, at de har haft behov for sparring, støtte eller hjælp til omlægningen af deres 
undervisning til onlineundervisning. Figur 6 viser, at de undervisere, der har haft behov for denne hjælp, i 
størst omfang har søgt kontakt til egne fakulteter og professionelle netværker.  

 

 
7 ’Andet’-kategorien uddybes især med underviserens egen interesse og tidligere erfaringer, input fra de studerende 
og sparring fra kolleger. 
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Figur 6: Hvem har du været i kontakt med angående omlægningen af din undervisning? 8 

 

62% af underviserne oplever generelt at have fået den hjælp fra universitetet, de har haft behov for i 
omlægningen af deres undervisning, mens 29% svarer Delvist. Underviserne er yderligere blevet spurgt, om 
de oplever at have modtaget denne hjælp inden for rimelig tid. Her svarer 78% Ja, mens 19% svarer Delvist. 
3% svarer, at de ikke har modtaget den nødvendige hjælp inden for rimelig tid. 

9% svarer derimod, at de ikke har modtaget den hjælp, de har haft behov for i omlægningen af deres 
undervisning. Det uddybes med følgende udfordringer:  

- Underviserne har følt sig overladt til sig selv og har ikke oplevet, at fakulteterne har taget 
hånd om at skabe dialog, men tværtimod har forholdt sig alt for instruktivt. 

- Underviserne har ikke haft den nødvendige information tidligt nok i forløbet. Der har for 
eksempel været for sen afklaring på, hvordan omstændighederne for undervisningen under 
nedlukningen skulle foregå, og der har ikke været klare vejledninger og retningslinjer til at 
hjælpe underviserne den første tid. Det samme gør sig gældende for 
eksamensplanlægningen, som har gjort det svært at forberede de studerende tilstrækkeligt. 

- Der har ikke været ordentlig hjælp til at prioritere i opgaverne eller sikre ekstra bemanding, 
hvilket har medført, at underviserne har haft for mange opgaver at løse på én gang.  

- Det mangler fortsat afklaring, hvordan det forholder sig med rettighederne til det 
udarbejdede undervisningsmateriale. 

Underviserne er yderligere blevet spurgt, om det har været overskueligt, hvor de kan søge hjælp om de 
udfordringer, de har oplevet i omlægningsprocessen. Her svarer 63%, at det har været gennemskueligt, 
19% svarer, at det ikke har været gennemskueligt, mens 16% ikke har oplevet nogle udfordringer.  

De 19%, der svarer, at det har været ugennemskueligt, hvor de kan søge hjælp, uddyber besvarelserne 
således:  

 
8 ’Andet’-kategorien uddybes især med kolleger og de studerende, som enten har givet feedback eller givet tips og 
tricks. 
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- Det er ugennemskueligt, hvem der kan hjælpe med hvad, og hvor der kan rettes henvendelse.  
- Der er blevet sendt en stor mængde information rundt, som har haft mange forskellige 

afsendere. Det har været svært at danne overblik over, hvilken information der indeholder 
den seneste opdatering, eller hvor de seneste opdateringer kan findes. Det har betydet, at det 
ikke er alle, der er blevet ordentligt eller rettidigt informeret om ændrede anbefalinger mv.  

- Der har ikke været informeret ordentligt om, hvad de studerende har adgang til af software 
og programmer, og hvor de studerende kan få hjælp til at sætte disse ting op. 

- Det har været svært at gennemskue, hvem der kan tildele ekstra personaletimer til de mange 
ekstraopgaver. 

2.4 Hvorvidt har undervisernes holdning til onlineundervisning ændret sig  
undervejs i forløbet? 

Underviserne er blevet bedt om at vurdere deres nuværende undervisning under nedlukningen i forhold til 
deres planlagte undervisning før nedlukningen. Udsagnene vises i fuld længde under Figur 7. 

 

Figur 7: Tallene i graferne viser antal respondenter 

Onlineundervisning giver mig lige så god mulighed for at kommunikere med de studerende forud for 
undervisningen som min planlagte undervisning:  

- 50,5% svarer meget enig eller enig 
- 12% svarer hverken enig eller uenig 
- 37,5% svarer uenig eller meget uenig.  

Onlineundervisning giver mig lige så god mulighed for at vurdere, om mine studerende kan forstå mine 
pointer, som min planlagte undervisning.  

- 10% svarer meget enig eller enig 
- 7% svarer hverken enig eller uenig 
- 83% svarer uenig eller meget uenig. 
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Onlineundervisning giver mig lige så god mulighed for at aktivere de studerende i undervisningssituationen 
som min planlagte undervisning.  

- 19% svarer meget enig eller enig 
- 16,5% svarer hverken enig eller uenig 
- 64,5% svarer uenig eller meget uenig. 

Onlineundervisning giver mig lige så god mulighed for at formidle kursets indhold som min planlagte 
undervisning.  

- 37% meget enig eller enig 
- 16% svarer hverken enig eller uenig 
- 47% svarer uenig eller meget uenig. 

Onlineundervisning giver mig lige så god mulighed for at understøtte studerendes selvstændige arbejde 
med kursets indhold som min planlagte undervisning.  

- 32% meget enig eller enig 
- 26% svarer hverken enig eller uenig 
- 42 % svarer uenig eller meget uenig. 

Ovenstående indikerer altså, at det især har været udfordrende at vurdere og aktivere de studerende i 
undervisningssituationen. Den planlagte undervisning er for underviserne ligeledes været at foretrække 
frem for onlineundervisningen i de fleste af de øvrige spørgsmål.  

Her er det igen værd at huske, at onlineundervisningen i nedlukningsperioden kan betegnes som 
nødundervisning, hvor der har været helt andre rammer for at gennemtænke og strukturere 
undervisningsforløbene end sædvanligt. Som det følgende spørgsmål illustrerer, betyder det ikke, at 
underviserne ikke finder onlineformatet anvendeligt for fremtiden. 

Underviserne har her svaret på, hvorvidt de i deres fremtidige undervisning efter genåbningen vil gøre 
større brug af online undervisning eller digitale redskaber (Figur 8). Her svarer 64% i større eller meget 
større grad, 32% svarer i samme grad, mens 4% svarer i mindre eller meget mindre grad.  

 
Figur 8: I forhold til din planlagte undervisning før nedlukningen, vil din fremtidige undervisning efter genåbningen indeholde større 
brug af online undervisning eller digitale redskaber? 
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Underviserne er blevet bedt om at uddybe deres besvarelse af spørgsmålet i Figur 8. Disse besvarelser 
præsenteres nedenfor.  

Det skal understreges, at der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem, hvad underviserne har 
angivet i Figur 8, og hvad de har kommenteret – en underviser kan altså godt have angivet, at hans eller 
hendes undervisning fremadrettet vil indeholde en større eller den samme grad af onlineundervisning og 
herefter fremhæve en række problematiske sider af onlineundervisningen i den uddybende kommentar. 
For formidlingens skyld er den følgende opsummering samlet i tre overordnede afsnit: 1) Perspektiver på 
onlineundervisningens positive potentiale, 2) Undervisere, der foretrækker deres tidligere 
undervisningsmetoder og 3) Perspektiver på onlineundervisningens problematiske begrænsninger.  

1. Mange undervisere beskriver, at nedlukningsperioden ikke kommer til at kunne erstatte al deres 
tilstedeværelsesundervisning, men at de i nedlukningsperioden har fået mange gode erfaringer med 
sig, som kan understøtte tilstedeværelsesundervisningen med en højere grad af blended learning og 
flipped classroom. At understøtte tilstedeværelsesundervisningen med synkrone og asynkrone digitale 
tiltag giver ifølge underviserne øget variation og fleksibilitet i undervisningen, det frigiver tid i 
tilstedeværelsesundervisningen til plenumdiskussioner og gruppearbejde, og det giver underviserne 
nye muligheder for at forberede eller teste de studerende forud for undervisningen. At kunne optage 
undervisningen gør det også muligt for de studerende, der ikke kan deltage i en undervisning, at se den 
på bagkant, og flere undervisere nævner, at de vil genbruge en del af det materiale, de har udarbejdet i 
nedlukningsperioden, fremadrettet.  
 
Underviserne uddyber i øvrigt, at i hvilket omfang og på hvilke måder, det kan give mening at inkludere 
en øget grad af online elementer, er afhængigt af forskellige faktorer. De hyppigst nævnte er:   

- Kursusholdets størrelse. Live onlineundervisning giver bedst mening på de mindre hold (20-25 
deltagere og nedefter nævnes eksempelvis som et mindre hold). 

- Relationen mellem underviserne og de studerende. Ren onlineundervisning giver ifølge 
underviserne bedst mening på de hold, hvor underviseren og de studerende i forvejen kender 
hinanden godt. Det er svært at bygge nye relationer gennem onlinemediet. 

- De studerendes selvstændighed. Onlineundervisningen fungerer bedst for de studerende, der er 
langt nok på uddannelsen til at kunne tage ansvar for egen læring. Førsteårsstuderende – for nogle 
underviseres vedkommende bachelorstuderende i det hele taget – er ikke klar til dette. 

- Undervisningens form og indhold. Noget undervisning lader sig bedre formidle online end andet, 
og der er en del undervisning, som underviserne ikke kan se mening i at lægge om. Nogle 
undervisere nævner dog, at selv praktisk undervisning, laboratorieundervisning og lignende med 
fordel kan understøttes af online elementer, eksempelvis videoformidling af komplicerede 
koncepter, begreber og formler, der kræver hyppig gentagelse.  

- Undervisning på distance. Onlineundervisning kan være gavnligt i de tilfælde, hvor studerende 
eller gæsteforelæsere har lang rejsetid. Vejledning via onlinemøder har især også vist sig at være 
en fordel.  

- De studerendes holdning til onlineundervisning. Flere undervisere nævner, at den fremtidige brug 
af onlineundervisning også er afhængig af, om de studerende kan tilslutte sig disse nye 
undervisningsmetoder. Der har været en velvillighed og en særlig motivation for at deltage under 
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den akutte omlægning af undervisningen, men det er ikke sikkert, at tilslutningen er lige så god, 
når tilstedeværelsesundervisningen igen bliver en mulighed.  

  

2. For nogle undervisere har nedlukningsperioden bekræftet dem i, at deres tidligere 
undervisningsmetoder er de mest hensigtsmæssige, hvorfor de ikke ser nogen mening i at tænke 
hverken mere eller mindre onlineundervisning ind i deres fremtidige praksisser. En del af disse 
undervisere anvendte allerede onlineundervisning, blended learning, flipped classroom mv. i deres 
daglige praksis før nedlukningen og finder fortsat deres pågældende tilgang hensigtsmæssig. Andre 
undervisere har ikke tidligere anvendt digitale værktøjer og ønsker heller ikke at gøre det fremadrettet 
– ikke fordi de har en særlig holdning til onlineundervisningen under nedlukningen, men fordi de 
vurderer, at deres tilstedeværelsesundervisning fungerede godt før. Her kan onlineundervisning måske 
anvendes som erstatning for de tilfælde, hvor de ikke kan være til stede, men det vil fortsat være som 
en nødløsning. 
 

3. Nedlukningen har bekræftet nogle af underviserne i, at onlineundervisning hverken kan eller bør 
erstatte tilstedeværelsesundervisning. De hyppigst nævnte årsager er beskrevet herunder. 

- De studerende mister motivationen og koncentrationen. De studerende melder tilbage, at de har 
sværere ved at koncentrere sig til onlinesessionerne, og at de mister motivationen undervejs. At 
møde op og sidde i undervisningslokalet understøtter både de sociale og de faglige aspekter af 
undervisningen, som er vigtigt for at holde de studerende aktiverede og inkluderede i studie- og 
fagmiljøerne.   

- Den non-verbale kommunikation forsvinder. Underviserne mangler at se de studerende i øjnene, 
at vurdere deres kropssprog og at kunne anvende deres eget kropssprog til formidling. Mange 
studerende kan ikke overtales til at tænde deres kameraer, men selv hvis de gør, er dette 
utilstrækkeligt til at skabe den samme interaktion, som tilstedeværelsesundervisning muliggør. 

- Onlineundervisning understøtter ikke plenumdiskussioner godt nok. Onlineformatet skaber en 
undervisningssituation, hvor dialogen i for høj grad bliver begrænset til at foregå mellem en 
spørgsmålsstiller og underviseren. Generelt er de studerende mere tilbageholdende i 
onlineformatet. Det hæmmer fælles diskussioner, idéudvikling og andre kreative processer.   

- De administrative rammer er for dårlige. Flere undervisere nævner, at der ikke gives normtimer til 
udarbejdelse af materiale til onlineundervisningen. For at undgå overarbejde må dette derfor 
begrænses mest muligt. Desuden mangler der afklaring på spørgsmålene om ophavsrettigheder til 
materialet.  

- Det tager for lang tid. I forlængelse af den forrige kommentar nævner mange, at det er meget 
tidskrævende at udarbejde materiale til onlineundervisningen, og at det tager væsentligt længere 
tid at vejlede online, end det gør ansigt til ansigt.  

2.5 Tænker underviserne anderledes om onlineundervisning efter 
nedlukningsperioden? 

Afslutningsvist har underviserne svaret på, om de erfaringer, de har gjort sig med onlineundervisning i 
nedlukningsperioden, har betydet, at de tænker anderledes om onlineundervisning, end de gjorde før 
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nedlukningen. For de fleste undervisere har nedlukningsperioden givet et nyt perspektiv på 
onlineundervisning. Heraf følger en række af de overvejelser, der er opstået i nedlukningsperioden. 
 
Nyt kendskab til stort og spændende udvalg af mulige værktøjer og tilgange 
Mange undervisere beskriver, at de under nedlukningsperioden pludselig er blevet tvunget til at stifte 
bekendtskaber med et nyt univers af undervisningstilgange og værktøjer, som de enten ikke kendte til eller 
aldrig er kommet i gang med at undersøge. Det skaber nye muligheder for den fremtidige 
undervisningsplanlægning, hvor undervisningsmetoderne kan gentænkes, så de i højere grad understøtter 
kursets faglige indhold og form. Det er altså ikke nødvendigvis fordi, underviserne ikke har kendt til disse 
muligheder, men nedlukningsperioden har givet de praktiske erfaringer, som gør det nemmere at tænke 
mulighederne ind i den fremtidige undervisning. At indarbejde de nye metoder kræver dog en 
efterbearbejdelse og en ny stillingtagen til metodernes funktioner i konteksten af deres kommende 
undervisning.  
 
En bekymring for de mest udfordrede studerende 
Det bliver i særlig høj grad nævnt, at onlineundervisningen lader til at skabe en øget afstand mellem de 
studerende, som klarer sig godt, og de studerende, som klarer sig mindre godt. De fagligt sikre og proaktive 
studerende trives med onlineundervisningen og formår at gribe mulighederne for at bidrage til online 
diskussionsfora, afleverer deres skriftlige opgaver og deltager i onlineundervisningen. De studerende, der 
kæmper med motivationen, det faglige stof eller private problemer, opleves i højere grad at falde fra. De 
bliver mere passive end sædvanligt, og de udebliver oftere fra undervisningen. Det er også sværere for 
underviserne at få etableret en god kontakt til disse studerende og hjælpe dem i gang, når undervisningen 
foregår online.  
 
Onlineformatet kan både understøtte og forringe muligheden for studenteraktiverende undervisning 
Hvordan undgår underviseren, at undervisningen bliver ren vidensformidling fremfor faglig dialog? 
Onlineformatets muligheder for at aktivere de studerende er noget, der bliver argumenteret både for og 
imod i undervisernes besvarelser. For nogen understøtter onlineformatet netop, at undervisningen ikke 
bliver ren formidling, fordi onlineundervisningen har åbnet op for nye, aktiverende 
undervisningsaktiviteter, som placerer den primære arbejdsbyrde hos den studerende. For andre forringer 
onlineformatet både muligheden for at vidensformidle og muligheden for at aktivere de studerende. På 
samme måde oplever nogen, at de studerende automatisk bliver mere aktive under onlineundervisningen, 
fordi de ellers har haft den holdning, at så længe de har været fysisk til stede til en undervisning, er det nok 
til at forstå faget. Når den fysiske undervisning ikke er tilgængelig, arbejder de mere fokuseret. Andre 
oplever modsat, at de studerende indtager en laissez faire holdning til onlineundervisningen: Så længe de 
gennemser undervisningsvideoerne, må det være nok til at bestå eksamen.  
 
Kommunikationen, kontakt og de gyldne pædagogiske øjeblikke 
Noget af det, der også har givet anledning til overvejelser, har været kommunikationen mellem 
underviseren og de studerende. Mange undervisere beskriver, at de er overraskede over, hvor stor 
betydning øjenkontakt, small-talk og subtile reaktioner hos de studerende egentlig har for at vurdere og 
navigere i undervisningssituationen. Nogle af underviserne har oplevelsen af, at det er sværere at fange de 
små øjeblikke, hvor det pludselig bliver åbenbart, at de studerende har fanget en vigtig pointe, eller at 
understøtte den proces, hvor et spørgsmål udvikler sig til en diskussion, som udvikler sig til en ny idé. 
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Nogen mener, at undervisningen generelt bliver mere instrumentel og mister en del af sit dannende 
potentiale, når den fysiske ramme forsvinder. 
 
Onlineundervisning skal understøttes af universitetets strukturer 
At planlægge god onlineundervisning tager tid og ressourcer, præcis ligesom planlægning af 
tilstedeværelsesundervisning gør. Under nedlukningen har der ikke været tid nok til denne planlægning, og 
det er afgørende, at underviserne gives denne tid fremadrettet. En anden tidsrøver forbundet med 
onlineundervisningen er tekniske udfordringer hos studerende, undervisere eller i programmer og 
netværksforbindelser. Underviserne kan ikke fortsætte med at tage hånd om disse problematikker i samme 
omfang, som de har gjort under nedlukningen. Flere undervisere nævner, at organisationen må tage stilling 
til forholdene, både praktisk og administrativt, så undervisernes arbejdstid ikke kommer i klemme med 
antallet af konfrontationstimer eller praktiske og tekniske udfordringer. Universitetet må også overveje, 
hvilken indflydelse en øget mængde onlineundervisning skal have for ændrede eksaminationsmetoder, og 
hvordan onlineeksamener for fremtiden kan supporteres bedre.  
 
Der skal etableres diskussioner om onlineundervisningens rammer 
Underviserne oplever, at onlineundervisningen på mange måder opstiller andre rammer for formidling af 
viden, adfærd og samvær end tilstedeværelsesundervisning. En øget brug af onlineundervisning kræver 
derfor diskussioner og forventningsafstemninger mellem studerende og undervisere, undervisere og 
kolleger mv. For eksempel er det en udbredt udfordring, at de studerende ikke vil tænde deres 
webkameraer, hvilket både skaber usikkerhed og utryghed hos underviseren, men også gør det svært for 
underviseren at agere hensigtsmæssigt i undervisningssituationen. En anden udfordring er, at når 
undervisningen optages og gøres tilgængelig efterfølgende, optages de studerendes spørgsmål og bidrag 
også, hvilket kan afholde en del studerende fra at deltage. Et tredje forhold, der nævnes, peger netop på, at 
det at optage diskussioner eller kompleks viden ikke er neutralt. Der sker en transformation af indholdet, 
når det slipper sin kontekst i tid og sted, som kan ændre på dets betydning eller være grænseoverskridende 
for både undervisere og studerende. Der burde etableres en fælles diskussion om sådanne emner.  
 

2.6 Opsummering 

Som en generel opsummering beskriver denne erfaringsopsamling fra underviserne, at de, på trods af 
varierende grader af tidligere erfaring med onlineundervisning, har givet sig i kast med mange forskellige 
former for onlineundervisning under nedlukningen. Det har været belastende både tidsmæssigt og 
ressourcemæssigt, og de fleste har haft behov for hjælp, sparring og støtte undervejs i forløbet. Et flertal 
oplever at have modtaget denne hjælp fra universitetet og at have modtaget den rettidigt, men der er også 
undervisere, som har følt sig overladt til sig selv, både hvad angår teknik, pædagogik og 
arbejdsmiljømæssigt. Det har også været svært at overskue universitetets mange informationskanaler.   

Mange undervisere er under nedlukningen blevet opmærksomme på, at onlineformatet kan blive en positiv 
tilføjelse til deres fremtidige undervisning. Den indledende barriere, der ligger i at sætte tid af til at lære 
værktøjerne at kende og prøve dem af i undervisningen, er nu overkommet. Nedlukningen har dog også 
vist, at der er en værdi i at mødes ansigt til ansigt, som har været svær at imødekomme under 
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nedlukningen. For de undervisere, der plejer at have praktisk og eksperimentel undervisning, er det også 
særdeles problematisk, at essentielle læringsmål om praktisk kompetence må lægges om.  

Selvom der både er undervisere, der således ikke ser mening i at inddrage nogle former for 
onlineundervisning, og der omvendt er undervisere, som er klar til at kaste sig ud i en fuld omlægning af 
deres fremtidige kurser til onlinekurser, svarer størstedelen af underviserne, at de bedst kan forestille sig 
en kombination af tilstedeværelsesundervisning med en øget brug af onlineundervisning eller digitale 
værktøjer i deres fremtidige praksisser.  
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Del 3: Fortællinger fra nedlukningsperioden  
 

I dette sidste kapitel præsenteres fem underviseres individuelle fortællinger om, hvordan de har omlagt 
deres undervisning, og hvilke udfordringer de har stået med undervejs. Fremstillingerne er anonymiserede. 

 

3.1 Trines fortælling:  
Om skrivepladen som tavle og den svære studenterinteraktion 

Trine begyndte som underviser i sommeren 2019 og havde forud for nedlukningen kun undervist et par 
gange via programmet Adobe Connect. Da SDU blev lukket ned, var Trines umiddelbare tanke derfor, at 
undervisningen skulle afvikles gennem Adobe Connect, men de indledende udmeldinger fra universitetet 
var, at undervisningen skulle foregå asynkront. Den første undervisningsperiode var derfor været baseret 
på såkaldte e-tiviteter (elektroniske aktiviteter), som hun har fået kendskab til gennem det 
universitetspædagogikum, hun er i gang med at gennemføre. E-tiviteterne blev lagt på Blackboard, hvilket 
betød, at de studerende havde alt ved hånden og kunne arbejde selvstændigt, når de ønskede det. Med e-
tiviteterne og et Q&A-forum på Blackboard kom undervisningen relativt nemt op at køre.  

Da det blev muligt at undervise synkront, skiftede Trine til live online undervisning via Zoom. Lektionerne 
startes typisk ud med en PowerPoint-præsentation, som Trine gennemgår ved at anvende en skriveplade. 
Med skrivepladen kan hun tegne direkte på PowerPointet, som var det en tavle. Skrivepladen er en stor 
fordel, fordi den giver mulighed for at fremskrive formler og modeller undervejs i undervisningen, hvilket 
giver mange af de samme muligheder for at formidle, som hvis de sad i et fysisk undervisningslokale. 
Gennem Zoom anvender Trine også breakout rooms til at organisere gruppearbejde. På Blackboard gøres 
dagsordenen for dagens arbejde, instruktioner, opgaver med tilhørende løsningsforslag og forberedelser til 
næste undervisningslektion tilgængeligt, inklusiv en optagelse af dagens præsentation, når undervisningen 
er slut.   

Både den indledende asynkrone undervisning og den nuværende synkrone undervisning har fungeret fint, 
men Trine og et flertal af de studerende foretrækker, at undervisningen foregår live. Trine får en meget 
bedre respons fra de studerende, og hun oplever også, at de studerende interagerer mere med hinanden, 
når undervisningen foregår live. Desuden fungerer undervisningen med e-tiviteter bedst for de studerende, 
der er gode til at have struktur på deres hverdag. De studerende, der kan have en tendens til at skubbe 
arbejdet foran sig, har haft svært ved at holde momentum undervejs, og for dem var det vigtigt at have et 
konkret tidspunkt, hvor det var nødvendigt at møde op. Desuden er det også vigtigt for Trine, at de 
studerende ikke kommer til at føle sig alt for isolerede i nedlukningsperioden. At hun er til stede med et 
webcam, at der var mennesker bag skærmen, kan måske afhjælpe dette. Det har dog samtidig været en 
udfordring for Trine, som under nedlukningen har haft to små børn hjemme. At afholde fire timers 
undervisning uden afbrydelser har ikke altid været lige nemt. 

På trods af at live undervisning understøtter interaktionen bedre, er den største udfordring i 
undervisningen dog fortsat, at hun ikke kan se de studerende eller vurdere, hvorvidt de kan følge med. For 
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at løse denne udfordring har hun foreslået, at de studerende tænder deres webkameraer under 
undervisningen, men det gør de studerende ikke. Desuden inviterer hun kontinuerligt til, at de studerende 
kan bryde ind og stille spørgsmål. Ved at tage godt imod alle spørgsmål har Trine efterhånden fået 
opbygget en kultur, hvor de studerende stiller mange spørgsmål i undervisningen, og giver hendes således 
en indgang til at vurdere niveauet.  

Fremadrettet vil Trine udvide sin digitale værktøjskasse en smule med eksempelvis blogs eller små videoer, 
som hun har fået gode tilbagemeldinger på fra de studerende. Selvom Trine er hjemmevant med teknologi 
og meget nysgerrig på det, foretrækker hun at undervise med fysisk tilstedeværelse, og helst ved brug af 
tavle - så det går hun tilbage til, så snart hun får mulighed for det. 

 

 

3.2 Michaels fortælling:  
Om online laboratorieundervisning og god kollegasparring 

Michael er en af de mange undervisere, som uden nævneværdig tidligere erfaring pludselig skulle 
undervise online i nedlukningsperioden. Da SDU lukkede ned i marts, havde Michael planlagt et program 
for sine studerende, der både involverede gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og praktisk undervisning 
i laboratorier. Det nye scenarie, der tegnede sig i løbet af de første uger, krævede derfor, at flere af kursets 
læringsmål måtte genovervejes og omformuleres.  

Onlinelektionerne foregår i dag oftest i Zoom, hvor sessionerne i hver lektion varer mellem 35 og 40 
minutter. Lektionerne indeholder typisk en teorigennemgang, hvor de studerende opfordres til at stille 
spørgsmål undervejs. Michael anvender ofte Polls til at aktivere de studerende eller få en fornemmelse af, 
hvor de er henne i forhold til dagens emne. Herefter skal de studerende fortsat arbejde med deres 
planlagte projekter, men i stedet for det praktiske arbejde i laboratoriet, er noget af dette arbejde flyttet til 
digitale platforme, hvor processer og prototyper i forsimplet form kan genskabes og udvikles. De 
studerende indgår i peer feedback gennem programmet PeerGrade og diskuterer hinandens projekter, 
hvilket fungerer godt.  

Det er dog ikke alle laboratorie-aktiviteter, der lige godt lader sig simulere online. Som erstatning for dele af 
den praktiske undervisning i laboratorierne har Michael derfor været nødsaget til at fokusere på den 
teoretiske proces, der ligger bag de forsøg, som skulle have foregået i laboratorierne. En stor del af 
læringsprocessen i disse kursuselementer er dog betinget af, at de studerende kan erfare processerne, at 
de kan se dem finde sted. Selvom de studerende har udvist stor forståelse og samarbejdsvillighed i forløbet, 
er der altså dele af erstatningsundervisningen, som er mangelfuld under de nuværende omstændigheder. 

En anden udfordring er at få de studerende til at bidrage til onlineundervisningen – noget, som Michael 
mener er helt essentielt for læringsprocessen. I det fysiske undervisningslokale vil han typisk stille et 
spørgsmål og give de studerende tænketid i stilhed, indtil nogen tager mod til sig og byder ind. I 
onlinesituationen kalder stilhed ikke til handling på samme måde. Denne ændrede dynamik kræver derfor 
også ændrede pædagogiske teknikker og tilgange, som er svære at finde frem til.  
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Michael har henvendt sig forskellige steder for at få hjælp og sparring til de udfordringer, han har mødt i 
omlægningsprocessen. Noget af det, der har været særligt hjælpsomt, har været ugentlige møder med 
kollegerne i afdelingen. Disse frivillige møder, som er organiseret af underviserne selv, samler hver uge 30-
40 kolleger til fælles sparring og erfaringsudveksling, hvor der diskuteres udfordringer, gives best practice-
eksempler og anbefales nye tilgange eller gode programmer.  

Michael oplever, at nedlukningsperioden har sat skub i diskussionerne om blended learning i hans fagmiljø. 
Skal de studerende lære at anvende ny type software, giver det for eksempel bedre mening at planlægge 
selve software-træningen som onlineundervisning, mens den fysiske tilstedeværelse kan anvendes til 
projekt- og gruppearbejde eller diskussioner. Skal de studerende forstå komplicerede procedurer eller 
udregninger, som kræver megen gentagelse, kan disse elementer med fordel flyttes online, så de 
studerende kan gense processen. Disse tilgange er blevet diskuteret i mange år, men nedlukningsperioden 
har nu nødvendiggjort, at det er blevet afprøvet i praksis, og ifølge Michael med positive resultater. 
Diskussionerne handler derfor ikke længere så meget om, hvornår eller hvordan online undervisning og 
blended learning bliver relevant, men nærmere hvordan det bedst kan implementeres, når universitetet 
åbner op igen.   

 

 

3.3 Julies fortælling:  
Om forskellige læringsstile og det udfordrende hjemmearbejde  

Julie har god erfaring med at undervise online og har tidligere anvendt Adobe Connect på et onlinebaseret 
kandidatkursus. Forud for dette kandidatkursus modtog hun grundig oplæring i, hvordan god online 
facilitering kan se ud, og hun følte sig derfor godt klædt på til at undervise i nedlukningsperioden.  

Hvorvidt undervisningen fungerer godt, er dog ikke udelukkende et spørgsmål om Julies erfaringer. De 
studerendes forudsætninger gør ligeledes en stor forskel for, hvordan onlineundervisningen forløber. 
Noget af det første, hun derfor måtte forholde sig til, var, hvilke erfaringer de studerende havde med sig, så 
hun kunne udstikke nogle instruktioner om, hvordan de i fællesskab kunne opnå det bedste resultat. For 
eksempel anbefalede hun, at de studerende anvendte høretelefoner med mikrofon, hvis det var 
tilgængeligt, eller at de så vidt muligt tilsluttede computeren til en LAN-forbindelse for at minimere de 
forstyrrelser, der kan opstå, hvis andre i husstanden anvender samme internetforbindelse. Julie kunne 
selvfølgelig ikke antage, at disse ressourcer var tilgængelige for de studerende, og derfor har hun løbende 
diskuteret med de studerende, hvad der fungerer for dem, og hvad der ikke gør.  

Med afsæt i disse diskussioner har Julies undervisning stået på tre ben: Dels PowerPoint-præsentationer 
med voice-over, hvori hun selv gennemgår fagets centrale begreber, dels live online spørgetimer, hvor 
spørgsmål og centrale elementer bliver diskuteret, og dels skriftlige opgavebesvarelser via Wiki’er, hvor de 
studerende kan få mulighed for at prøve kræfter med at formulere sig på skrift, ligesom de skal gøre til 
deres skriftlige 48-timers eksamen. Ved at planlægge undervisningen ud fra disse tre forskellige tilgange, 
håber Julie at give plads til de studerendes forskellige læringsstile og præferencer. 
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Der har løbende været positive tilbagemeldinger på denne organisering, men hun kan alligevel godt blive i 
tvivl om, hvordan det egentlig er gået med de studerendes engagement i faget. Hun kan se, at det varierer 
på holdet, hvor aktivt de deltager i undervisningen. For Julie er udgangspunktet for undervisningen dog, at 
hun har ansvar for at lægge stoffet ud på en tilgængelig måde, der tager hensyn til niveauet, mens de 
studerende har ansvar for egen læring, og dermed også selv har ansvar for at møde op og deltage aktivt. 
Hun kan derfor ikke gøre så meget andet end kontinuerligt at diskutere med de studerende, om de fortsat 
er tilfredse med de løsninger, der er valgt for forløbet. 

De arbejdsomstændigheder, nedlukningsperioden har medført, giver dog ikke plads til et uendeligt antal 
revideringer. En anden stor udfordring ved at undervise i nedlukningen har nemlig været hjemmearbejdet. 
Julie har manglet sit hæve-sænkebord, et ordentligt tastatur og en større skærm end den, hun har på sin 
bærbare computer, og det er væsentligt for at kunne være fysisk tilstede i onlineundervisningen. For at 
sikre den gode internetforbindelse har hun siddet i sit pulterkammer, og sideløbende med undervisningen 
og sin forskning har hun også haft hjemmegående børn, der krævede opmærksomhed i løbet af dagen. Så 
længe tingene har fungeret for alle parter, har hun derfor holdt fast i de eksisterende løsninger. 

Som følge af nedlukningsperioden håber Julie, at ledelsen på Syddansk Universitet generelt vil tage mere 
ansvar for at skabe tid og rum for underviserne til at lære e-teknologien bedre at kende. Selve teknikken er 
nemlig tilgængelig, men i et system, hvor hverdagen i forvejen er travl, og hvor forskningen er det, der 
meriterer til lektorater eller professorater, er det svært at sætte ekstra tid af til undervisningen for at 
udforske teknikkerne. Med bedre strukturelle rammer og med god sparring fra de e-læringskonsulenter, 
der i sin tid også hjalp hende i gang med onlineundervisningen, håber hun, at flere undervisere 
fremadrettet kan få støtte til at udforske mulighederne.  

 

 

3.4 Sørens fortælling:  
Om digitale værktøjer og aktivitet i undervisningen 

Søren har undervist i mange år, og på trods af at han ikke tidligere har undervist online, har læring og e-
læring været temaer, han gennem årene har beskæftiget sig meget med. Ved nedlukningen af Syddansk 
Universitet havde han i forvejen gået med planer om at forsøge sig med online kurser en dag, og gerne 
gennem Adobe Connect, så da der blev åbnet op for synkron undervisning, gik han i gang med at lære 
programmet at kende. Det tog længere tid end forventet, men han betragtede det som en god investering i 
sin fremtidige undervisningspraksis.  

I omlægningen af sin nuværende undervisning har Søren så vidt muligt fulgt den planlagte semesterplan, og 
indholdsmæssigt har undervisningen ikke forandret sig meget. Undervisningen er skemalagt således, at 
hans hold har seks sammenhængende undervisningstimer fordelt på fire moduler. Undervisningen starter 
med en opvarmning ved at gennemgå de letteste opgaver eller tekster, der er på programmet, og derefter 
veksler dagen mellem undervisers oplæg, studenteroplæg og arbejde i breakout rooms, hvor de studerende 
arbejder i grupper af alt mellem to og fire personer. En del af undervisningen er planlagt som case-arbejde, 
hvor den digitale tilstedeværelse har vist sig at være en fordel. Det giver nemlig en bedre integrering af de 
digitale værktøjer i arbejdet, og hvor de studerende under normale omstændigheder ville sidde sammen 
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om én skærm, oplever Søren nu, at der opstår en mere sømløs interaktion mellem redskaberne, de 
studerende og ham selv.  

I løbet af nedlukningsperioden har det dog også været elektronikken, der har udløst de fleste udfordringer. 
Søren har ikke haft ordentligt udstyr til rådighed og har fået afslag på sine anmodninger om at få udleveret 
bedre udstyr. I stedet fik han besked på, at han kunne forsøge at søge eksterne midler til en bedre skærm 
og mikrofon.  
 
At sidde med en lille skærm og en dårlig mikrofon har været stærkt begrænsende for at tilbyde de 
studerende god undervisning. Både fordi kommunikationen mellem Søren og de studerende bliver 
særdeles udfordret, når de ikke kan se hinanden ordentligt på skærmene, og fordi det er altafgørende for 
koncentrationen og udbyttet de lange undervisningsdage, at lyd, billede og interaktion fungerer ordentligt. 
Den manglende afklaring på dette område har betydet, at undervisningen ofte har været en anstrengende 
oplevelse, som det tager mange timer at efterbearbejde, før dagens øvrige arbejdsopgaver kan få plads.  

En anden udfordring er, at der under onlineundervisningen har udkrystalliseret sig en stadigt større kløft 
mellem de fagligt stærke og de fagligt svage studerende. De svage studerende har en tendens til at være 
inaktivt til stede eller måske helt at udeblive fra undervisningen, mens de stærke studerende har fået mere 
plads til at udfolde sig, stille spørgsmål og diskutere. Det betyder på den ene side, at diskussionerne med de 
fagligt stærke studerende har fået et kvalitetsløft. På den anden side kan de fagligt svage studerende blive 
tabt undervejs, hvilket især kan risikere at manifestere sig til eksamen. Det er et problem, som Søren har 
diskuteret med andre kolleger, der oplever det samme, og det vedbliver at være en udfordring i 
onlineundervisningen. 

Fremadrettet vil Søren egentlig gerne gøre mere brug af blended learning og digitale værktøjer, men det 
kræver først og fremmest, at organisationsstrukturen omkring undervisningen ændrer sig. Så længe 
underviserne for eksempel bliver målt på konfrontationstimer, er det svært at få det til at gå op. Det kræver 
også, at der sker et holdningsskift fra de studerende, som lige nu forventer og foretrækker tydelige rammer 
for, hvornår og hvordan undervisningen kan foregå.   

 

 

3.5 Susans fortælling:  
Om studenteroplæg og en søgen efter pædagogisk sparring 

Susan har over en treårig periode arbejdet på at omlægge et kandidatfag til blended learning, og hun har 
god erfaring med at anvende digitale værktøjer i undervisningen. Forudsætningen for at flytte 
undervisningen online var derfor god. Nedlukningen kom dog ligeledes for hende, som for de fleste andre, 
midt i et forløb, der allerede var struktureret omkring tilstedeværelsesundervisning.  

På dette semester var undervisningen planlagt således, at cirka halvdelen af undervisningen skulle bestå af 
underviseroplæg og diskussioner, mens den anden halvdel skulle bestå af studenteroplæg med peer 
feedback. Denne struktur er bibeholdt under nedlukningen, hvor onlineundervisningen bliver organiseret 
som tre timers Zoom-møder. De første to timer bliver enten brugt på studenteroplæg eller arbejde med 



SDU Universitetspædagogik 

 
 

26 
 

pensummateriale, hvor udvalgte dele af materialet, som er særligt teknisk eller konceptuelt kompliceret, på 
forhånd er for optaget som PowerPoint-præsentationer med voice-over. Det giver de studerende mulighed 
for at genhøre disse elementer flere gange. Forud for undervisningen er to grupper blevet bedt om at stille 
spørgsmål til materialet, som gennemgås undervejs. Den efterfølgende del af undervisningen går med at 
sikre en god kommunikation om praktiske aspekter angående oplæg, eksamen, peer feedback mv. 

Den store andel studenteroplæg i undervisningen har især været en udfordring, fordi det stiller visse krav til 
kvaliteten i oplæggene. Under normale omstændigheder kan Susan hjælpe med at kvalificere denne del af 
undervisningen undervejs, men nu skulle de studerende pludselig klædes på til at bidrage til en ny form for 
undervisning. I denne forbindelse blev det klart, at selvom der har været meget information at hente for 
underviserne omkring programmer og anvendelse af disse, så har de studerende ikke fået megen hjælp til, 
hvordan disse ting foregår. Al den nødvendige information har Susan selv brugt tid på at stykke sammen.   

Noget andet Susan har savnet i forløbet, er et større fokus på undervisningens pædagogiske og 
indholdsmæssige dimensioner. Hvad gør man for eksempel, når man skal formidle konceptuelt svære 
emner til 45 små sorte firkanter på skærmen? Hvordan ved man, at de har fanget de fine detaljer? Sådanne 
spørgsmål har fyldt meget, men de har været svært at få sparring på, selvom hun har opsøgt viden 
forskellige steder. Generelt har hun oplevelsen af, at pædagogikken er blevet nedprioriteret i universitetets 
håndtering af nedlukningen. Hun har for eksempel forsøgt at få ændret i eksamensformen for at få den til 
at stemme bedre overens med den undervisning, de studerende indgår i under nedlukningen, men hendes 
forespørgsel er blevet afvist af studienævnet uden yderligere forklaring. Umiddelbart kan Susan kun finde 
administrative årsager til at fastholde en eksamensform, som ikke længere stemmer overens med 
undervisningsformen. Det ærgrer hende især, for de nye løsninger var udarbejdet i samarbejde med de 
studerende og kunne være med til at give dem en tryghed i et ellers utrygt og uforudsigeligt forløb.  

Adspurgt, hvorvidt nedlukningsperioden har påvirket hendes syn på sin egen undervisning, svarer hun, at 
det ikke så meget har ændret hendes syn på undervisningen, men at den nærmere har tydeliggjort, hvor 
mange vigtige opgaver, vi egentlig overlader til de studerende selv at løse, når det kommer til at forstå sig 
selv som universitetsstuderende. Dét, at arbejde selvstændigt og struktureret, bliver pludselig sat på 
spidsen, når de fysiske omgivelser på universitetet ikke længere giver hverdagen struktur. Dét, at kunne 
tilgå den videnskabelige litteratur med god systematik, kan pludselig blive en svær opgave at løfte, når den 
studerende sidder alene derhjemme, hvis ikke kompetencerne er på plads. Susan forklarer, at der kan være 
en tendens til blot at antage, at den universitetsstuderende kan håndtere sådanne opgaver, men det bliver 
synligt nu, at der er nogle studerende, som kæmper med det. Det giver anledning til vigtige refleksioner for 
fremtiden. 
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Konklusion  
 

Under nedlukningen af Syddansk Universitet er mange undervisere blevet stillet den svære opgave at 
omlægge hele undervisningsforløb til onlineundervisning, at lære onlineformatet at kende og at fortsætte 
den daglige undervisning på én gang. De fleste undervisere har haft behov for sparring og støtte i 
processen, og i den forbindelse har den tekniske support virket meget tilgængelig og hjælpsom. På mange 
uddannelser har underviserne også opsøgt hinanden for at få sparring eller organiseret sig grupper, der 
mødes jævnligt og diskuterer deres udfordringer og gode erfaringer med undervisningen. Dette har været 
til stor gavn og har givet inspiration til undervisningen. 

Der har dog været for mange informationskanaler, og det har været ugennemskueligt, hvor de senest 
opdaterede vejledninger eller anvisninger ligger tilgængelige. Det vil være relevant at udarbejde en 
tydeligere struktur og systematik for disse informationskanaler.  

På nogle uddannelser har omlægningen haft store konsekvenser for undervisningens indhold og 
læringsmål. Det drejer sig især om de uddannelser, hvor de praktiske eller eksperimentelle elementer 
udgør vigtige kernekompetencer i faget. Andre uddannelser har været mindre berørt af omlægningen og 
har været i stand til at fastholde den eksisterende undervisningsplan med de nye undervisningsmetoder. 
Uanset om underviserne har kunne bibeholde de eksisterende undervisningsplaner eller ej, har mange 
oplevet, at onlineformatet besværliggør plenumdiskussioner og andre aktiviteter, der kræver aktiv 
deltagelse fra flere personer ad gangen.  

Der er ikke mange undervisere, som har tidligere erfaring med den slags onlineundervisning, der er blevet 
praktiseret under nedlukningen. Selvom underviserne har taget mange forskellige digitale værktøjer i brug, 
har de især anvendt de anbefalede programmer Zoom, Adobe Connect og Kaltura Capture Space. På trods 
af programmernes begrænsninger har de fleste undervisere været tilfredse med disse løsninger, som har 
været godt supporteret. At fortsætte med at anvende disse platforme kræver dog, at universitetet og de 
studerende kan støtte op om de nye undervisningsmetoder, både administrativt og i holdningen til, hvad 
der tæller som undervisningen.  

Det har været en stor udfordring at sikre en god interaktion med de studerende i 
undervisningssituationerne, og mange undervisere oplever, at de studerende har haft svært ved at 
opretholde motivationen og koncentrationen undervejs. Flere undervisere nævner i denne forbindelse, at 
de er bekymrede for de studerende, som enten er fagligt udfordrede, kæmper med motivationen eller er 
tidligt i deres uddannelsesforløb. Underviserne oplever, at der sker en polarisering blandt de studerende, 
hvor de fagligt stærke studerende trives med fordybelsen og bliver dygtigere, mens de udfordrede 
studerende bliver mere passive eller helt udebliver fra undervisningen.  

Nedlukningsperioden beskrives generelt som en svær og krævende periode, der dog har tvunget 
underviserne til at overskride en barriere i forhold til at afprøve de tilgængelige online platforme og digitale 
værktøjer. Mange er som følge af denne oplevelse positivt indstillet overfor de muligheder, onlineformatet 
tilbyder, og overvejer at inkludere en øget mængde online elementer i deres undervisningspraksis efter 
genåbningen.  
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Bilag 

Bilag 1: Spørgeskema til studieledere og uddannelsesansvarlige 

Med nedlukningen af Syddansk Universitet er al undervisning med kort frist blevet omlagt til 
onlineundervisning. Uddannelsesrådet og Direktionen har efterspurgt en rapport, som 
undersøger, hvordan Syddansk Universitets undervisere har omlagt deres undervisning, og hvilke 
erfaringer de har gjort sig undervejs. 

Din besvarelse af spørgeskemaet vil bidrage til denne rapport ved at give et indblik i de 
udfordringer, underviserne har givet udtryk for at have undervejs, og hvad der har været særligt 
understøttende i omlægningsprocessen.  

Rapporten bliver tilgængelig for Uddannelsesrådet, Direktionen, fakulteterne og øvrige 
interesserede, der retter henvendelse.  
 

Hvilket fakultet er du studieleder eller uddannelsesansvarlig på? 

(3)  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
(4)  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
(5)  Det Tekniske Fakultet 
(2)  Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(1)  Det Humanistiske Fakultet 

Hvilken uddannelse er du studieleder eller uddannelsesansvarlig på? 
_____ 
 
Vi vil gerne bede dig om at tage med i betragtning, hvorvidt de forskellige undervisningsformer, 
der gør sig gældende på din uddannelse (undervisning i laboratorie, forelæsninger, praktik etc.), 
har medført forskellige barrierer eller udfordringer, og hvad der har været særligt understøttende 
eller hjælpsomt for de forskellige undervisningsformer.  

Hvad har været de største barrierer eller udfordringer for underviserne i forbindelse med omlægningen 
af den planlagte undervisning til onlineundervisning? 
________________________________________ 
 

Hvad har været særligt understøttende eller hjælpsomt for underviserne i forbindelse med omlægningen 
af den planlagte undervisning til onlineundervisning? 
________________________________________ 
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Bilag 2: Spørgeskema til underviserne  

Dette spørgeskema retter sig mod dig, som har været kursusansvarlig på forårssemesteret 2020. I 
denne periode er Syddansk Universitet blevet lukket ned med den konsekvens, at al undervisning 
på kort tid er blevet omlagt fra den planlagte undervisning til onlineundervisning. Spørgeskemaet 
er en del af et projekt, som skal opsamle erfaringer fra denne omlægning af undervisningen.  
 
På baggrund af projektet bliver der udarbejdet en rapport, som vil være tilgængelig for 
Uddannelsesrådet, Direktionen, fakulteterne og øvrige interesserede. 
 
Spørgeskemaet tager ca. 10-15 minutter at udfylde. Din besvarelse vil blive anonymiseret. 
Svar udbedes senest 02.06.20 
 

Hvor mange års erfaring har du sammenlagt som underviser på videregående uddannelser?  

• (1)  0-5 år 

• (3)  6-10 år 

• (2)  11-20 år 

• (4)  21-30 år 

• (5)  31 år eller derover 

 

Hvor mange kurser underviser du på indeværende semester?  

• (1)  1 

• (2)  2 

• (3)  3 

• (4)  4 

• (5)  Mere end 4 

 

De følgende spørgsmål handler om din undervisningspraksis før nedlukningen 
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Hvor mange timer brugte du cirka ugentligt på undervisning (inklusiv forberedelsestid) på indeværende 
semester før nedlukningen? 

• (1)  0-5 timer 

• (2)  6-10 timer 

• (3)  11-15 timer 

• (4)  16-20 timer 

• (5)  21-25 timer 

• (6)  26-30 timer 

• (7)  Mere end 30 timer 

 
Hvilke undervisningsformer anvendte du på indeværende semester før nedlukningen?  

• (1)  Færdighedstræning i fysisk laboratoriemiljø med specialudstyr 

• (2)  Praktik-eller klinikophold (workplace-based learning) 

• (3)  Tilstedeværelsesundervisning UDEN brug af online værktøjer 

• (4)  Tilstedeværelsesundervisning MED brug af online værktøjer i undervisningen   
                                             (f.eks. Polleverywhere) 

• (5)  Blended learning, hvor tilstedeværelsesundervisning er kombineret med  
                                             online læringsaktiviteter mellem lektionerne 

• (6)  Flipped classroom (en særlig blended learning -metode) 

• (7)  Brug af asynkrone digitale undervisningsformer (wiki, blogs, diskussionsfora  
                                             mv) 

• (8)  Ren onlineundervisning (alle er online samtidig) 

• (9)  Ren onlineundervisning med asynkrone aktiviteter, hvor onlineundervisning er  
                                             kombineret med online læringsaktiviteter mellem lektionerne 

• (10)  Ren asynkron onlineundervisning (fx optagede forelæsninger) 

• (11)  Andet (uddyb venligst herunder, fx No devices, MOOCs, spil og simuleringer  
                                             osv) _____ 

 
 

Har du nogen tidligere erfaring med at undervise online? 

• (1)  Ja 

• (2)  Nej 

[Hvis Ja] Var det et krav, at der skulle være onlineundervisning?  
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• (1)  Ja 

• (2)  Nej 

 
[Hvis Nej] Har du tidligere overvejet at undervise online?  

• (1)  Ja 

• (2)  Nej 

 

De følgende spørgsmål handler om din undervisningspraksis UNDER nedlukningen 
 

Hvor mange timer bruger du cirka ugentligt på undervisning (inklusiv forberedelsestid) på indeværende 
semester under nedlukningen? 

• (1)  0-5 timer 

• (2)  6-10 timer 

• (3)  11-15 timer 

• (4)  16-20 timer 

• (5)  21-25 timer 

• (6)  26-30 timer 

• (7)  Mere end 30 timer 

 

Hvilke undervisningsformer anvender du på indeværende semester under nedlukningen?  

• (1)  Færdighedstræning i fysisk laboratoriemiljø med specialudstyr 

• (2)  Praktik-eller klinikophold (workplace-based learning) 

• (7)  Brug af asynkrone digitale undervisningsformer (wiki, blogs, diskussionsfora  
                                             mv) 

• (8)  Ren onlineundervisning (alle er online samtidig) 

• (9)  Ren onlineundervisning med asynkrone aktiviteter, hvor onlineundervisning er  
                                             kombineret med online læringsaktiviteter mellem lektionerne 

• (10)  Ren asynkron onlineundervisning (fx optagede forelæsninger) 

• (11)  Andet (Uddyb venligst herunder, fx No devices, MOOCs, spil og simuleringer  
                                             osv) _____ 

 

Hvor har du fundet inspiration til omlægningen af din undervisning?  
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• (2)  Guides og anvisninger fra mit eget fakultet 

• (3)  Guides og anvisninger fra andre fakulteter 

• (4)  Søgninger på internettet 

• (5)  IT Service 

• (6)  SDU Universitetspædagogik 

• (10)  SDU-hjemmesiden TeachOnline (sdunet.dk/teachonline) 

• (7)  Mit professionelle netværk 

• (8)  Mit private netværk 

• (9)  Andet (Uddyb venligst herunder) _____ 

 
Har du haft behov for sparring, støtte eller hjælp til at omlægge din undervisning til onlineundervisning?  

• (1)  Ja 

• (2)  Nej 

 
[Hvis Ja] Hvem har du været i kontakt med angående omlægningen af din undervisning?  

• (2)  Mit eget fakultet 

• (3)  Andre fakulteter 

• (4)  Studieservice 

• (10)  HR 

• (5)  IT Service 

• (6)  SDU Universitetspædagogik 

• (7)  Mit professionelle netværk 

• (8)  Mit private netværk 

• (9)  Andet _____ 

 
Er det din oplevelse, at du har modtaget den hjælp fra universitetet, du har haft behov for i omlægningen 
af din undervisning?  

• (1)  Ja 

• (3)  Delvist 

• (2)  Nej 

[Hvis Ja eller Delvist] Har du modtaget denne hjælp inden for rimelig tid?  
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• (1)  Ja 

• (3)  Delvist 

• (2)  Nej 

 
[Hvis Nej] Hvilken hjælp har du haft brug for, som du ikke har modtaget?  

________________________________________ 
 
 

Har det været gennemskueligt for dig, hvor du kan opsøge hjælp om de udfordringer, du har oplevet i 
omlægningen af din undervisning?  

• (1)  Ja 

• (3)  Nej 

• (4)  Jeg har ikke oplevet udfordringer i omlægningen af min undervisning 

 
[Hvis Nej] Uddyb gerne, hvad der har været ugennemskueligt 

_____ 

 
De følgende spørgsmål handler om, hvordan du vurderer din nuværende undervisning UNDER 
nedlukningen i forhold til din planlagte undervisning FØR nedlukningen. Tag udgangspunkt i det kursus, 
du bruger flest arbejdstimer på, på det indeværende semester. 

 Meget enig Enig 
Hverken 
enig eller 
uenig  

Uenig Meget uenig 

Onlineundervisning giver mig 
lige så god mulighed for at 
kommunikere med de 
studerende forud for 
undervisningen som min 
planlagte undervisning  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Onlineundervisning giver mig 
lige så god mulighed for at 
vurdere, om mine studerende 
kan forstå mine pointer, som 
min planlagte undervisning 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Onlineundervisning giver mig 
lige så god mulighed for at 
aktivere de studerende i 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 Meget enig Enig 
Hverken 
enig eller 
uenig  

Uenig Meget uenig 

undervisningssituationen som 
min planlagte undervisning 

Onlineundervisning giver mig 
lige så god mulighed for at 
formidle kursets indhold som 
min planlagte undervisning 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Onlineundervisning giver mig 
lige så god mulighed for at 
understøtte studerendes 
selvstændige arbejde med 
kursets indhold som min 
planlagte undervisning 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
De følgende spørgsmål handler om din undervisningspraksis EFTER GENÅBNINGEN 
 

I forhold til din planlagte undervisning før nedlukningen, vil din fremtidige undervisning efter 
genåbningen indeholde større brug af online undervisning eller digitale redskaber?  

• (1)  I meget større grad 

• (2)  I større grad 

• (3)  I samme grad som tidligere 

• (4)  I mindre grad 

• (5)  I meget mindre grad 

 

Uddyb venligst dit svar 

________________________________________ 
 

Har de erfaringer, du har gjort dig med onlineundervisning i nedlukningsperioden, betydet, at du tænker 
anderledes om onlineundervisning, end du gjorde før nedlukningen? 

________________________________________ 
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 Bilag 3: Interviewguide 

Spørgeguiden herunder har kun været vejledende for de spørgsmål, der er blevet stillet under 
interviewene. 
 
 
 
1) Det første spørgsmål relaterer sig til før nedlukningen:  
Kan du starte med at fortælle lidt om, hvad dit udgangspunkt var for at undervise online, før nedlukningen 
fandt sted? Altså, hvilken tidligere erfaring havde du med det? 
 
 
2) D. 11. marts bliver universitetet så lukket ned.  
Hvad handlede dine indledende tvivlsspørgsmål om? (Fx pædagogikken, læringsmålene, de tekniske 
aspekter, tilretning af studieordning, den praktiske afvikling…?)  

- Hvordan/hvor fik du svar på de spørgsmål? 
 
 

3) Er der opstået nye tvivlsspørgsmål i løbet af perioden?  
- Hvad handler de nye spørgsmål om? 

 
 
4) Kan du med et helt konkret eksempel beskrive, hvordan din undervisning så ser ud i dag?  
 
 
5) Har din undervisning forandret sig undervejs gennem nedlukningen?  

- Hvordan? 
 
 
6) Hvad har generelt været de største udfordringer ved at undervise online?  

- Har du fået hjælp til at løse disse udfordringer?  
 
 
7) Og til sidst vil jeg så gerne rette blikket fremad:  
Har denne ekstraordinære situation fået dig til at tænke om din undervisning - online eller ansigt til ansigt - 
på en anden måde, end du gjorde før nedlukningen?  

- Er der fx nogle af de nye tilgange, du bruger i dag, du kan forestille dig, at du kommer til at holde 
fast i, når universitetet åbner op igen?  
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