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K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T
D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

Bag om Zoom

Introduktion
Under Corona-krisen i 2020-2021 blev Zoom-undervisning et centralt
samtaleemne. Kritikere problematiserede ofte den lærerstyrede og
stramt “orkestrerede” kommunikation mellem underviser og
studerende. Læringsrummet på Zoom omfatter imidlertid ikke kun 
formelt organiserede aktiviteter, men også den ”usynlige” og
selvorganiserede læring, som studerende er optaget af mellem de
enkelte undervisningsgange. Som underviser skal man ikke kun 
fokusere pædagogisk/didaktisk på mødet med de studerende, men 
også på hvordan man kan understøtte de studerendes engagement 
og motivation uden for Zoom. 

Vi ser nærmere på betydningen af feedback for studerendes 
hjemmesituerede forberedelse og engagement i 
læringsskabende aktiviteter – både synkront og asynkront 

Studiet er funderet i et bredt, socialkonstruktivistisk læringsbegreb [2, 
3], hvor feedback indgår centralt som en potentiel “driver” for læring 
[4]. Dertil kommer inspiration fra sociokulturel, praksisteoretisk samt 
virksomhedsteoretisk tænkning [1], hvor dokumenter og teknologiske 
værktøjer indgår som vigtige artefakter.

Undersøgelsen
Et kvalitativt casestudie blandt 42 deltagere på et online 
tilvalgskursus (BA) i Digital strategisk kommunikation (foråret 2021) på 
Københavns Universitet. Omlagt til online-kursus pga. COVID-19.
Ideen til undersøgelsen blev udviklet undervejs.

Deltagerne
Deltagerne kom fra 4 danske universiteter og 15 forskellige fag og 
havde dermed forskellige baggrunde og erfaringer. Underskrev 
deltagererklæring, inkl. oplysning om databrug (GDPR).

Metoder
Data blev indsamlet i maj 2021 vha.:

Spørgeskema (N=37/42):
Fokus på deltagernes forberedelse af forskellige opgavetyper mhp.
feedback (hvordan, hvor længe og udbytte).

Fokusgruppe (N=6, 1 time): 
Fokus på deltagernes oplevelser, erfaringer og refleksioner ifbm. 
specifikke opgaver og feedbackformer, og hvordan det evt. indvirkede 
på deres motivation for og engagement i at deltage i den synkrone 
såvel som asynkrone del af undervisningen.

Dokumentanalyse (14 emnerelaterede padlets)
Fokus på studerendes opgavebesvarelser (postings) skrevet mhp.
feedback og aktiv brug i undervisningen og hjemme (et feedback-
point). Der var variation i opgaveoplæg (forberedes hjemme/i 
undervisning; alene/i grupper) og i feedback (fx kommentarer, ”likes” 
og stjerner).

Jette Seiden Hyldegård og Volkmar Engerer, Institut for Kommunikation, KU
Projektet ”Bag om Zoom”  undersøger dynamikken mellem synkrone og asynkrone aktiviteter i digital undervisning – herunder hvordan 
forskellige opgave- og feedbackformater kan “drive” studerendes hjemmesituerede forberedelse, engagement og deltagelse i 
læringsskabende aktiviteter synkront og asynkront.

Feedback som ”driver” for engagement og 
deltagelse synkront og asynkront

Dokumentanalysen af padlets viste

• Padlets rammesætter indholdet samt forberedelsen af feedback til
medstuderende

• Engagement og relevans varierer i omfang – fra stikord til tekster og
større indlæg

• Padlets fremmer mere differentierede og begrundede indlæg, der
afføder mere kvalificeret feedback

Spørgeskemasvar viste

• En liste med eksamensrelaterede opgaver udleveret i starten af
semestret motiverede forberedelsen og genererede et højere
tidsforbrug

• Løsning af opgaver og feedback i grupper blev vurderet mest
motiverende (81%) efterfulgt af ”padlets” (59%)

• Sammenhængende tekster tilsendt mhp. vejledning gav større
udbytte end uden fremsendt materiale

Fokusgruppen viste

• Fast struktur med varierende, men velkendte elementer samt
”stram” orkestrering fremmer deltagelse og engagement

• Feedback-forberedelse er socialt motiveret (andre skal læse,
bedømme, kunne bruge…)

• Feedback-udbytte påvirkes af deltagernes baggrund og adfærd i
Zoom-rummet; feedback fra underviser særlig vigtig

Spørgsmål til drøftelse

• Hvordan kan vi mere bevidst integrere de synkrone
og asynkrone læringsaktiviteter (og læringsrum) i
online undervisning? Forslag, erfaringer?

• Feedback som ”driver” mellem forberedelse
(asynkront) og deltagelse (synkront) - kommentarer?

• For meget og for lidt styring – kommentarer?
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Eksempel på en feedback-situation (feedback point) – “peer to peer”-feedback i breakout-room (i
Zoom) på produkter udarbejdet hjemme (bag Zoom)

Feedback-point: specielt designet, didaktisk feedback-element, der integrerer forberedelse af ”produkter” hjemme med 
feedback-aktiviteter i undervisningen (på Zoom). 
Alt arbejde med en opgave mellem to undervisningsgange var knyttet til et givent feedbackpoint for opfølgende læring. 
Feedback-points varierede mhp. de studerendes egen forberedelse, deres præsentation samt feedback til medstuderende. 
Hjemmeopgaver var samtidig rettet mod deres eksamensopgaver.
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