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Agenda
■ Oprids af vigtige teknologiske udviklinger i det 20. og 21. århundrede, som 

har ændret uddannelse og arbejdsmarked

■ Et glimt ind i fremtidens uddannelse

■ En snak om lige adgang til information vs. lige mulighed for at lære

■ Udvikling af nye partnerskaber i undervisningen

■ Udvikling af hybride undervisningsformer, der anerkender, at det virtuelle

undervisningsrum er lige så virkeligt som det fysiske undervisningsrum og 

dermed lige så vigtigt. 

■ Iscenesættelse af tiden mellem lektioner – nærvær i lektionerne

■ Konteksten for uddannelse og konteksten for arbejdsmarked

Networked learning er:

Læring i et netværk af medlærende. 

Læreprocessen er initieret af den lærende, men 

de medlærende bidrager til hinandens 

læreprocesser i praksisfællesskaber.



Hvad mener I?
■ Tænk 1 minut på, hvornår du sidst har lært noget via et digitalt netværk og 

hvad det var, du lærte.

– I et diskussionsforum

– På YouTube (andre videomedier)

– På facebook, twitter osv.

– Andre delings/kommunikationsmedier

■ Gå til goo.gl/FZBAMX
■ Der er forskel på store og små bogstaver



Postdigital? historiske nedslag
■ Tiden før den digitale hype og tiden efter den digitale hype

– Præ-digital, digital, post-digital

■ Edisons undervisningsfilm 1910

– 10’000 undervisningsfilm

■ Skinners ‘Teaching machine’ 1950

– Programmeret læring

■ PC og lommeregner 1980

– Øveprogrammer, multiplechoice test, computerspil 

■ PC og internet 1990+

– Billeder, grafer, online øvelser og test, computerspil i undervisningen, firstclass diskussionsfora, 
PowerPoint, Interaktive tavler

■ PC’er i skole og uddannelse, web 2.0 2000+

– Brug af personlige devices i undervisningsrummet

– Alle har adgang til information – alle kan opnå viden

■ Forbindelsen mellem teknologiforståelse, undervisning og læremidler 2010+

– Alle har adgang til information – IKKE alle kan opnå viden!

■ Postdigital: Hybrider og analog/digitale undervisningsrum



Præ-digital? historiske nedslag

Teknologi bærer løftet 

om en hurtigere, bedre, 

nemmere, effektivere, 

billigere måde at lære på 

(Selwyn 2011, 2014) 



Mekanisk? historiske nedslag

Skinner:

‘Der vil altid være 

brug for lærer, 

men i fremtiden vil 

der være brug for 

færre, der kan 

mere’ (Skinner 

1960)



Tidlig-digital? historiske nedslag

Kunstigintelligens:

‘Undervisere bliver ikke 

udskiftet af robotter, men af 

undervisere, der forstår, 

hvordan man arbejder 

sammen med kunstig 

intelligens’

Fra forelæsning på YouTube 

2018, Artificial Intellligence

Channel.



Tabby Lou (Gee 2010)



Den menneskelige intelligens bliver den kunstige (Carr 2008)



Postdigital? Lige adgang – lige muligheder

Der er en sammenhæng mellem social baggrund, forældres uddannelsesbaggrund og de 
unges evne til at udnytte digitale teknologier i læreprocessen (Tække & Paulsen 2016).

Lærende, der kun har en digital informationsstrategi har en tendens til at overvurdere 
deres egen viden (Fisher, 2015)

Lige adgang (Tabby Lou), er ikke det samme som lige mulighed (Wall-e)

Rammesætning af undervisning og ledelse af læreprocesser er afgørende for 
at bryde den ‘digitale, sociale arv’.

Hjernen er indstillet til ‘lavest risiko’ og ‘lavest energiforbrug’

Hvad motiverer os til at lære?

Et bud kunne være, at vi motiveres, når det bliver end del af vores identitet at 
være én, der lærer nyt inden for et felt, én der er opdateret og har 
kompetencer til at indgå i nye kontekster (Wenger/Lave 1991, 1998)



Det lærende netværks største udfordring
1. Mange af læringsaktiviteterne skal initieres af den lærende i et distribueret netværk.

1. Hvis den lærende ikke initierer, hvad gør man så?

2. Hvis den lærende ikke ser sig selv som en, der skal initiere en læreproces, hvad gør 
man så?

3. Hvordan bekræfter man en usikker studerende i et lærende netværk?

2. Der er  adgang til et kaotisk, åbent netværk af udvekslinger, men det tager lang tid og 
meget energi at forstå disse åben netværk og det kræver meget selvtillid at indgå i dem 
og det foregår primært på engelsk.

1. Twitter, reddit, facebook osv. Se mit PLE

2. Udvekslingsratioen er 80/20 (Paretos princip) eller 1, 9, 100, så hvordan kommer 
man i gang med at bidrage til disse åbne netværk? Og skal man overhovedet, når 
man er midt i en sårbar læreproces?

3. Den postdigitale læreproces (Negroponte)

1. Fokus på det organiskes samvær i en læreproces funderet i digitalitet. 

4. Kunstig intelligens kan træffe mange af de beslutninger, som før krævede direkte 
interaktion mellem mennesker

5. Kunstig intillegens kan interagere med studerende på et rudimentært niveau. 



Tweetdeck



Postdigital? 
Det virtuelle undervisningsrum er lige så væsentligt som det fysiske



Postdigital? Studenten i centrum

Opbygning af den 

studerendes identitet 

som studerende ved at  

designe undervisningen 

med omdrejningspunkt 

omkring den 

studerende i faste 

rammer.



Refleksiv PraksisLæring

med afsæt i et praksisnært 

problem.

Case fra praksis

Den studerende i centrum i 

processen i klare rammer 

givet af underviseren og 

praksis



Refleksiv PraksisLæring

med afsæt i en delvist delt 

og delvist personlig 

læringsportfolio.

Læring i et rammesat 

netværk.

Rammerne er defineret af 

underviseren måske i 

partnerskab med den 

studerende.

Rammerne kan være 

underviserens krav til 

Læringsnetværket:

• Studiegruppe

• Facebookgruppe

• Canvas fagsider

• UCN mail

• Google drev

• OpenLearn (Open 

University)

• Dedikerede hashtags i 

twitter

• Google Scholar

• Grundbøger

• UCNbib



Underviseren i 

partnerskab med den 

studerende om den 

studerendes og den 

studerendes gruppes 

læreprocesser



Networked learning i den postdigitale æra handler om at identificere de digitale teknologiers relevante 

affordanser og udnytte disse til at skabe gode virtuelle undervisningsrum, der kan gøre det muligt at være 

partner med de studerende i deres læreprocesser i de fysiske og virtuelle møder. 

Vores empiri fra UCN siger, at instruktionen skal være klar, enkel og entydig. Ressourcerne skal være 

relevante, afgrænsede og indenfor nærmeste udviklingszone (data fra blendedlearning projekt 2017-2019).

Eksempel på rammer og instruks:

1) Alle instrukser og ressourcer præsenteres på en ‘side’ i Canvas.

2) Læs teksterne i tekstpakke 1

3) Se videoklip i playlisten (link til youtube)

4) Diskuter jer frem til det I mener er de vigtigste begreber i teksterne

1) Beskrive hvordan I tænker jer begreberne anvendt på jeres praksis

2) Del jeres beskrivelser i dette forum (link til Canvas) slut jeres post med et spørgsmål

1) Svar på mindst 3 af jeres holdkammeraters spørgsmål i forummet

5) Find hashtags, hvormed dette emne diskuteres, del til vores hashtag (#UCN1520) 

1) Skriv en opsummering af hvad I har fået ud af at læse teksterne, se videoklippene og de indsamlede 

ressourcer fra twitter.

2) Del opsummeringen på dette forum (link til Canvas), vi tager denne tråd op i lektionerne.

Networked learning i den postdigitale æra



Postdigital? Lige adgang – lige muligheder

Hvordan kan man designe undervisning skabe rammerne for lige muligheder?

Snak med sidemanden og skriv, hvad I mener? 

https://goo.gl/BcmNg4
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