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Dette eksempel beskriver en forløbsorganisering (et didaktisk design) med to led, der kan indføres 
uafhængigt af hinanden. Jeg har anvendt det didaktiske design i flere forløb på humanistiske BA- og 
kandidatuddannelser. 
 
Første led består i, at de studerende forud for hver undervisningsgang formulerer et ’fagligt fokuseret’ 
spørgsmål til undervisningsgangens tekst og/eller kommenterer på et spørgsmål stillet af en anden 
studerende. Spørgsmål og kommentarer lægges i en blog på en elæringsplatform, som er tilgængelig for 
alle, også underviseren. Underviseren tilrettelægger tilstedeværelsesundervisningen med inddragelse af de 
studerendes spørgsmål. 
 
Andet led består i, at de studerende i løbet af semestret laver en wiki (et digitalt opslagsværk) om begreber 
og emner fra faget. Hver studerende bidrager med 3-5 opslag og kommenterer/reviderer et tilsvarende 
antal opslag fra andre studerende. Der kan afsættes 1-2 undervisningsgange pr. semester til diskussion af 
wikiopslag. 
 
Dette didaktiske design imødekommer en række problemer: 

• Mange studerende læser tekster ’passivt’. Formulering af spørgsmål/kommentarer forud for 
timerne støtter dem i ’aktiv’ læsning, så de får en dybere forståelse af teksterne. At skrive 
wikiiopslag bidrager yderligere til udvikling af dybdeforståelse. 

• Tilstedeværelsesundervisningen bliver let en række ’øer’ for de studerende uden sammenhæng til 
hinanden eller til deres læsning af teksterne hjemme. Blog- og wiki-aktiviteterne binder 
læringskonteksterne sammen.  

• I fag med evalueringsformen ’undervisningsdeltagelse’ møder mange studerende uforberedte op. 
Blogaktiviteten ’tvinger’ alle til at læse. 

• Studerende har ofte forskellige faglige forudsætninger. Blogaktiviteten udnytter dette som en 
ressource. 

• Det er ikke altid let at vide, hvad studerende finder svært. Blog- og wikiaktiviteterne giver input 
herom fra de studerende selv. 

 
Succeskriterierne for det didaktiske design var, at 

• de studerende formulerede sig kvalificeret om faglige spørgsmål skriftligt i blog og wiki og 
mundtligt i timerne 

• de mødte velforberedte op og deltog engageret i timerne 

• de oplevede sammenhæng mellem deres læringskontekster 

• undervisningen kunne tilrettelægges, så den imødekom studerendes faglige problemer og 
interesser. 
 

Dette har jeg i høj grad opnået. 
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