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Abstract 

 

This project is centered around understanding the programs Zoom and Teams, with specific 

focus on how they are used in online education in universities. The goal of the project is to 

design technical improvements for said programs. By use of questionnaires and interviews, 

the main problems with online teaching are found not to be technical difficulties, but rather 

incompetence by users of the programs. 
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Læsevejledning 
I dette afsnit vil der gives en kort beskrivelse af hvad de forskellige afsnit indeholder, og 

hvordan man skal læse dem. 

Terminologi 

Først og fremmest vil der redegøres for nogle af de begreber som vil blive brugt fremadrettet 

i opgaven, da konteksten er nødvendig for at kunne forstå opgaven tilfredsstillende. 

Indledning 

Indledningen vil forklare gruppens motivation for projektet samt give en beskrivelse af 

projektemnet selv, med redegørelse for problemet og en begrundelse på hvorfor det er 

relevant. I problemfeltet vil opgavens fokus blive diskuteret, og der vil gives en konkret 

problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål som skal hjælpe med at besvare 

problemstillingen. 

Afgrænsning 

Dette afsnit vil give begrundelse for nogle af de afgrænsninger vi har gjort os i projektet, og 

hvorfor vi har besluttet ikke at sætte fokus på visse andre elementer, som kan virke 

betydelige. 

Semesterbinding 

I semesterbindingen vil vi komme ind på hvilke dele af 1. semester vi vil knytte vores projekt 

til, med en kort redegørelse for de vigtigste teorier og metoder vi vil anvende, og hvorfor de 

har betydning for projektet. 

 

Teori 

Teoriafsnittet vil redegøre for de teorier som vil blive anvendt i projektet, så læseren får en 

bedre forståelse for de metoder og den data som vil fremgå senere i metodeafsnittet og 

analysen, samt hvilke teorier vi har brugt i vores design. 
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Metode 

Der vil i metodeafsnittet blive præsenteret de undersøgelsesmetoder, der er brugt til at 

indsamle vores viden, hvor vores valg af metoder vil blive begrundet ud fra de teorier som er 

blevet redegjort i det tidligere afsnit.  

Analyse  

I dette afsnit vil vi redegøre for og analysere Zoom og Teams, med fokus på de individuelle 

programmers forskelle og funktioner, samt den indsamlede data og empiri, hvilket vil give os 

værktøj og viden til hvordan vi kan designe et bedre program. 

Design  

Her vil vi komme med vores designforslag. Dette kunne være en tegning, et storyboard eller 

en anden form for produkt, der skal visualisere vores design af et forbedret program. 

Diskussion  

I diskussionen vil vi stille spørgsmål til vores analyserede data, vores designprocess, og 

vores endelige produkt. 

Konklusion  

Til sidst vil vi opsummere opgaven, og give et svar på den oprindelige problemstilling på 

baggrund af analysen af vores data. 

Terminologi 
Dette afsnit vil kort forklare nogle af de begreber og den terminologi, som vil blive anvendt 

senere i denne opgave. 

Zoom & Teams 

Zoom og Microsoft Teams er begge programmer med videoopkald-funktion, som i øjeblikket 

er blandt de mest populære valg af undervisningsplatform, når det kommer til online 

undervisning. Med disse programmer, er det muligt at samle op til flere hundredvis af 

mennesker i et enkelt opkald, hvor underviseren så har mulighed for at dele deres skærm 
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med de andre deltagere i opkaldet. Begge programmer kan installeres på computeren, eller 

findes som applikationer til smartphones og tablets. Alternativt kan både Zoom og Teams 

tilgås gennem en internetbrowser, uden behov for at installere et program eller app. 

F2F 

Begreb for den traditionelle form for undervisning med personligt fremmøde på 

universiteternes faciliteter. Dette er forkortet fra “face-to-face”, hvilket oversat til dansk 

betyder “ansigt-til-ansigt”. Begrebet F2F er taget fra Driscoll, A. m.fl. (2012): "Can Online 

Courses Deliver In-class Results?: A Comparison of Student Performance and Satisfaction 

in an Online versus a Face-to-face Introductory Sociology Course" 

Tekniske problemer 

Her henvises der til alle de problemer som opstår som konsekvens af den anvendte 

teknologi til online undervisning. Dette kan være i form af en dårligt designet interface, fejl i 

de anvendte programmer, problemer med lyd- og videokvalitet, osv. 

 

Indledning 

Motivation 

Den største motivationsfaktor for hele gruppen, har taget udgangspunkt i vores egne 

oplevelser med den nu obligatoriske online undervisning, hvor programmerne Zoom og 

Microsoft Teams er blevet anvendt. 

Vi har alle i gruppen oplevet fordelene og ulemperne ved den online undervisning. På den 

ene side opstår der adskillige livskvalitets forbedringer: Intet behov for transport til og fra 

uddannelses faciliteterne, der er mulighed for stadigvæk at deltage i en online forelæsning 

på trods af at man ligger syg i sengen eller befinder sig et andet sted i verden (såfremt der er 

tilgængelig internetforbindelse). Flere af gruppens medlemmer bor i København og tager 

f.eks. nytte i den tid og de penge der spares på at deltage i forelæsninger hjemmefra i stedet 

for på campus i Roskilde.  

På den anden side har vi samtidigt erfaret, at undervisningen nemt kan blive forstyrret når 

den foregår online. Linjen mellem studiet og hjemmelivet sløres når alt foregår i hjemmet, og 

7 



Gruppe Nr.: V2024788004 
 

det kan være svært at adskille sit studieliv fra sin fritid. Derudover har gruppens medlemmer 

såvel som andre medstuderende oplevet problemer såsom en mikrofon der bliver slukket 

under forelæsningen, eller at underviserens Power Point præsentation forsvinder fra 

skærmen. Der kan ligge enormt mange begrundelser bag de problemer som opleves i online 

undervisningen, men vi har i dette projekt taget hovedfokus på det rent tekniske i de 

programmer der anvendes. Vi følte i gruppen, at denne slags tekniske problemer skulle 

være en undtagelse rettere end det, der kan være forventet når man deltager i en online 

undervisning. Overvejelserne om, hvordan det ville være muligt at mindske hyppigheden af 

nogle af de tekniske problemer der gentager sig selv ofte, førte os til ønsket om at skabe en 

forbedring af de nuværende programmer og platforme, der bruges til online undervisning.  

 

 

Problemfelt  

Vores målgruppe for denne opgave vil være studerende på universitetet, med udgangspunkt 

i de studerende der går på Roskilde Universitet, da størstedelen af vores indsamlede data 

kommer fra RUC. 

 

Online undervisning er ikke så nyt et emne som man skulle tro. Der har længe været 

mulighed for, at tage et studie eller et kursus online, i stedet for at have undervisning med 

personligt fremmøde (F2F). Men siden COVID-19’s eksplosive spredning i foråret af 2020, 

har denne epidemi tvunget langt de fleste mennesker til at forblive inde i hjemmet, og online 

undervisning er nu blevet obligatorisk frem for frivillig. Langt størstedelen af den online 

undervisning der foregår på universitetet såvel som på gymnasier og folkeskoler, bliver 

undervist ved brug af programmer som f.eks. Zoom eller Microsoft Teams. Brugen af Zoom 

er steget markant siden marts 2020, hvilket viser det kæmpe behov for, at teknologien 

faktisk fungerer når det bliver taget i brug.  
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Figur 1: Illustration af den markante stigning i Zoom-brugere fra december 2019 til april 2020, da 

COVID-19 pandemien ramte verden. Kilde: Iqbal, M. (2020). 

 

Online undervisning er på mange måder anderledes end F2F-formen, men studier viser, at 

der ikke er stor forskel på de studerendes tilfredshed mellem online undervisning og F2F 

undervisning (Driscoll, m.fl., 2012, s. 323). 

Vollery, T. & Lord, D beskriver i deres artikel “Critical success factors in online education” 

(2000) at de tre kritiske faktorer som afgør hvor succesfuld online undervisning er: 

 

1. Kvaliteten og designet af den teknologi der anvendes til online undervisning 

2. Instruktørens (underviserens) rolle - deres holdning mod og kundskaber i den 

anvendte teknologi samt deres undervisningsstil 

3. De studerendes rolle - deres selvdisciplin samt deres egen erfaring og kundskaber i 

den anvendte teknik 

 

Selvom denne artikel er 20 år gammel, er disse 3 punkter stadigvæk afgørende i den 

nuværende online undervisning, og en mangel på et eller flere af disse punkter kan skabe 

problemer i online undervisning.  

 

Underviserens evne til at anvende teknologien der bruges til online undervisning har enorm 

betydning for kvaliteten af nævnte undervisning. Dette er især vigtigt når undervisere bliver 

tvunget til at foretage online undervisning. En lektor der altid har afholdt F2F undervisning 

kan få mange besværligheder når de pludselig skal skifte til online undervisning. Det kan 

være at de mangler den tilstrækkelige viden nødvendig til at betjene f.eks. Microsoft Teams 

eller Zoom på sådan en måde, at der ville være et tilfredsstillende slutresultat for de 

studerende der deltager i undervisningen.  

De studerende som tidligere har fravalgt online studier fordi de gavnede af F2F-formen kan 

få problemer med at få samme udbytte af online undervisningen. Dette kunne en mangel på 

mere interaktion med andre studerende, eller fordi de har brug for en mere fast 

undervisningsstruktur som de har været vant til. 
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Denne opgave vil dog sætte fokus på det førstnævnte punkt, teknologi, navnlig en forbedring 

af de programmer der bliver brugt til online undervisning Zoom og Microsoft Teams. Den 

anvendte teknologi ligger grundlaget for at online undervisning er et muligt alternativ i første 

omgang, og det kan skabe frustrationer når teknologien fejler eller har mangler i 

funktionaliteten. Derfor er dette projekt rettet mod at designe en forbedret version af Zoom & 

Teams, med henblik på de teknologiske mangler, da det er ligegyldigt hvor god underviseren 

og den studerende er, hvis teknologien som bruges til undervisningen, ikke fungerer 

ordentligt. 

Teknologiens rolle er endnu vigtigere under de nuværende COVID-19 restriktioner, da 

online- og F2F studier/kurser traditionelt er struktureret forskelligt samt været valgfrit, og 

derfor ikke har haft et behov for at ændre på hvorvidt teknologien altid fungerer helt optimalt. 

Kurser som tidligere er blevet taget online har ikke nødvendigvis haft et behov for at afholde 

live forelæsninger til hundredvis af studerende over internettet. Dette behov er nu til 

gengæld nu opstået (hvis ikke forstærket), da teknologien nu bliver brugt til, at forsøge at 

simulere den traditionelle F2F-undervisningsform, hvilket den oprindeligt ikke er designet til. 

Eksempelvis har hverken Microsoft Teams eller Zoom ikke en funktion der simpelt kan 

opdele en stor forsamling (f.eks. et “forelæsningspublikum”) i mindre grupper, det er kun 

mødelederen der kan opdele i grupper og det skal gøres manuelt. Som et andet eksempel, 

kan basisversionen af Zoom kun kan have et maksimum af 100 deltagere i et opkald. Dette 

kan være problematisk, når vi alene på vores studie Humanistisk-Teknologisk Bachelor, er 

over 200 mennesker. 

 

Dog må man ikke glemme de studieportaler og andre hjemmesider (f.eks. Moodle, Absalon 

og universiteternes egne hjemmesider) som universiteterne bruger til at distribuere 

studiematerialer og information om studiets gang til de studerende. Denne teknologi har 

været brugt i F2F kurser såvel som i online kurser før den nuværende COVID-19 situation, 

men der kan stadig være argumenter for at de kan forenkles eller på anden måde forbedres.  

Vi har dog valgt at undgå disse mere administrative hjemmesider, og i stedet valgt at sætte 

fokus på en forbedring af programmerne Zoom og Teams. Problemerne med dem er noget 

der direkte påvirker undervisningen, og er problemer der i større grad er opstået med 

COVID-19. Det er heller ikke realistisk for os, at designe løsninger og forbedringer til to 

forskellige former for teknologiske problemer, og det er langt mere relevant for vores 

undervisning, at fokusere på de nye problemer, som først nu er dukket op med 

introduktionen af obligatorisk online undervisning. 
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Med det i tankerne, må man stadigvæk overveje hvorvidt en forbedring af de anvendte 

programmer Zoom og Teams vil udgøre en betydelig forskel i kvaliteten af online 

undervisning. Hidtil i opgaven er det blevet antaget at der er tekniske problemer som kan 

forstyrre online undervisningen, og at en formindskning af disse ville resultere i en positiv 

ændring i kvaliteten af undervisningen. Det kan dog også forekomme at denne forbedring 

ikke er særlig betydelig, men at problemet ligger andetsteds. Eksempelvis kan man overveje 

om strukturen af undervisningen skal justeres yderligere til et online miljø. Det kunne være at 

programmerne i sig selv er tilfredsstillende, men at brugerne (dvs. underviserne og de 

studerende) blot ikke har kundskaber nok til at anvende dem uden det skaber problemer i 

undervisningen (f.eks. ikke slukker mikrofon i en forelæsning, eller uvidenhed om 

funktionaliteter der eksisterer i programmet). Der kan ligge mange årsage bag de problemer 

der opstår under online undervisning, som alle bør være i tankerne.  

Problemformulering: 

Hvordan kan nuværende programmer, som bliver brugt til online undervisning på 

universiteter forbedres således at færre tekniske problemer opstår, og hvordan kan dette 

forbedre den studerendes oplevelse i online undervisning? 

 

Arbejdsspørgsmål: 

● Hvad er fordelene og ulemperne for målgruppen ved eksisterende programmer som 

anvendes til virtuel undervisning? 

 

● Hvilke problemer skaber de nuværende programmer for vores målgruppe - 

studerende og undervisere på universitetet?  

 

● Hvilken effekt på undervisningen har tekniske problemer? 

 

● Hvilke manglende funktioner kan implementeres i et nyt program så det forbedrer 

oplevelsen af online undervisning? 

 

● Er det realistisk at implementere de funktioner der ønskes af målgruppen? 
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Afgrænsning 

Målgruppen 

Alle elever og studerende fra folkeskole til efteruddannelser kunne være en potentiel 

målgruppe til vores projekt. Vi har dog valgt at afgrænse vores målgruppe i denne opgave til 

studerende og undervisere på universitetet. Netop denne afgrænsning er valgt af flere 

grunde. Det er os selv og vores egne oplevelser på universitetet der har inspireret og 

motiveret opgavens problemformulering, hvilket tillader os at inddrage flere personlige 

oplevelser og perspektiver i opgaven. Derudover er det nemmere for vores gruppe at finde 

kontakt- og interviewpersoner i universitetsmiljøet, i modsætning til hvis vi f.eks. havde 

folkeskolen som målgruppe. Man kan selvfølgelig forsøge at designe et program som kan 

bruges af alle som tager undervisning online, men vi havde i projektets begyndelse en 

forestilling om at de behov som elever og studerende på forskellige uddannelsesniveauer 

har kan være meget forskellige. Derfor var det mest realistisk at tage hånd om problemet for 

et enkelt uddannelsesniveau, i dette tilfælde universitetsstuderende, så vores problemstilling 

ikke overvælder os i lys af vores begrænsede tidsrum.  

Fokusområde / problemstilling 

Der ligger mange årsager bag de problemer og vanskeligheder som vi har oplevet i 

forbindelse med online undervisning. Man kan overveje om undervisningsstrukturen i sig 

selv bør være anderledes når det foregår online sammenlignet med F2F. Det kan være at 

underviseren mangler vejledning i hvordan man betjener de anvendte programmer. Emnet 

er meget bredt, så vi har valgt at gå i dybden med et konkret delelement, siden dette er mest 

realistisk givet det tidsrum vi arbejder i. I denne opgave har vi afgrænset vores fokusområde 

til de tekniske problemer der kan opstå med de programmer man anvender under online 

undervisning, og hvordan en forbedring af de nuværende programmer kan mindske disse 

problemer. Dette betyder at vi undervejs kigger bort fra en stor del af de omstændigheder 

der kan ligge bag komplikationer i online undervisning, såsom distraheringer i hjemmet. 

mangel på motivation eller restriktioner på universitetets budget. 

Dog vil flere af disse aspekter blive udforsket i diskussions- og perspektiveringsafsnittet, 

hvor vi vil diskutere de større overvejelser og løsningsalternativer der findes til problemet. 

Semesterbinding 
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Projektet har første dimension i Design & Konstruktion, som vil anvendes både til vores 

produktdesign samt designprocessen. Som anden binding er Subjektivitet, Teknologi & 

Samfund valgt, hvilket vil blive anvendt i vores forskningsprocess. 

Der vil kort blive præsenteret nogle af de teorier og metoder fra kurserne som vi vil anvende 

i projektet, hvor der i teori- og metodeafsnittet være en mere uddybende beskrivelse af dem. 

Design og Konstruktion 

Projektets binding til Design og Konstruktion vil fremtræde mest tydeligt i designprocessen, 

hvor designmetoder som Soft Design Science Methodology vil blive taget i brug til løbende 

at bygge på vores design med feedback-loops og analysemetoder. Da vi har intention om at 

designe et program er denne designmetode oplagt at gøre brug af. 

Et andet værktøj fra Design og Konstruktion som vil benyttes i vores designprocess er 

begrebet “nudging”. Nudging vil anvendes til at sørge for at de nye funktioner vi vil 

implementere i vores programdesign er effektive.  

Subjektivitet, Teknologi & Samfund 

Vores anden dimension er Subjektivitet, Teknologi og Samfund, hvor vi har anvendt flere af 

de interviewmetoder og -teknikker der er blevet gennemgået i kurset, da det er nogle enormt 

stærke værktøjer til indsamling af god empiri. Disse indebærer de kvantitative metoder, i 

form af spørgeskemaer, samt mere kvalitative interviews, i form af et semi struktureret 

interview (gennem videoopkald grundet COVID-19 og RUC’s restriktioner på fremmøde på 

campus). Derudover har vi også taget brug af triangulering som et datavalideringsværktøj. 

Dette gøres ved, at vi tager dataen fra vores kvantitative og kvalitative undersøgelser og 

sammenligner dem for at finde data der ligner hinanden fra begge undersøgelser. Dette kan 

bruges til at validere dataen, fordi dataen nu vil de tyde stærkt på, at den kommer frem flere 

gange af en grund. Efter vores data har været igennem triangulerings metoden vil den derfor 

være mere troværdig, og vil vise os at den er relevant ikke kun for et individ fra vores 

målgruppe men rettere relevant for målgruppen selv. 
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STS har derudover også hjulpet os med, at indsnævre vores emne til en konkret 

problemformulering, via de metoder vi har lært (se figur 2)

 

Figur 2: Diagram som viser indsnævringsprocessen fra emne til problemformulering. 

Teori 

Soft design science methodology  

Soft design science er en blanding af “Soft system methodology” og “Design science 

research”. Blandingen af disse to metoder er lavet til at kunne evaluere løsninger og 

problemer i ens designproces (Pries-Heje, 2009). “Soft design science methodology” bruges 

som sagt bedst til at finde problemer og løsninger i sin designproces, det er derfor perfekt at 

bruge til at få sin design ide fra en ide til et produkt. Ved at bruge soft design science 

methodology´s principper under vores designproces vil vi kunne lave vores design indenfor 

nogle retningslinjer, som vil kunne gøre det nemmere for os at finde problemer og løse dem i 

vores proces.  

Nudging  

Et utroligt brugbart værktøj der kan anvendes til stort set hvilket som helst design, omend 

det er spildesign eller arkitektur, er kaldt nudging, som er en del af adfærdsdesign 

(Pries-Heje, 5.10.2020, slide 5). Nudging kommer fra det engelske ord “nudge”, som kan 
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oversættes til dansk som “at puffe”, hvilket sætter et godt billede på hvordan nudging i bund 

og grund skal forstås.  

I modsætning til konkrete regler eller forbud, er nudging mere en opfordring til en handling 

man ønsker ud af forbrugeren. Nudging er en type adfærdsdesign der bevarer folks 

valgfrihed, men kan styre dem i en bestemt retning ved at “puffe” til dem. Eksempler på 

disse kan inkludere et system der automatisk betaler regninger, en GPS, mærkater på 

madprodukter som er økologiske eller mere miljøvenlige, standardindstillinger på en ny 

computer, eller vejskilte som indikerer bump, sving, indsnævringer og lignende (Sunstein, 

2014, s. 1-2). 

 

Et af hovedpointerne ved nudging ifølge Sunstein (2014, s. 2), er at gøre livet mere enkelt 

for folk, samt at fjerne noget af den byrde der kommer af fastsatte regler, forbud eller andre 

kommanderende reguleringer som indskrænker på deres valgfrihed (Sunstein, 2014, s. 1-2). 

For mange kan det eksempelvis være svært at, overskue alle de overvejelser der indgår, når 

man skal skrives op til pension. Hvis man derfor automatisk bliver skrevet op til pension er 

dette et nudge som gør det simplere for mange at få en pension, eller det kan igangsætte 

dem til at finde et alternativ de bedre kan lide. Det er vigtigt at være opmærksom på at man 

stadigvæk bevarer sin valgfrihed til at framelde sig denne automatiske tilmelding, men at det 

alligevel skubber folk i retningen mod at få en pension. 

 

Samtidigt skal disse nudgings ifølge Sunstein (2014, s. 2-3) være tydelige og klare, i 

særdeleshed når de er udstedt af officielle myndigheder. Hvis de offentlige myndigheder 

vælger at automatisk skrive folk op til pension, skal det meddeles tydeligt til de påvirkede da 

det er essentiel viden for at bevare deres valgfrihed. Man skal som borger være klar over 

hvilke nudges man bliver udsat for, og disse skal kunne vurderes og kritiseres som andre 

implementeringer af myndighederne, såsom mere konkrete lovgivninger. 

 

Sunstein, C. R., beskriver i “Nudging: A Very Short Guide” (2014, s. 3-6) 10 vigtige nudges, 

og vi vil i denne opgave fremhæve de tre typer af nudges som er mest relevante for vores 

design: 

 

● Standardregler; hvilket inkluderer standardindstillingerne på en ny computer eller 

mobil, automatiske tilmeldinger til opsparing eller lægebesøg. 

● Forenkling; som skal gøre et design intuitivt, let navigerbart, og undgå de store 

kompleksiteter så meget som muligt. 
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● Advarsler; der kunne være en meddelelse på Zoom om en slukket mikrofon, et 

grafisk billede på cigaretpakker, eller et vejskilt som indikerer et lyskryds 100 meter 

fremme. 

 

Ifølge Sunstein (2014, s. 4) er indførslen af standardregler ofte den mest effektive form for 

nudging. Denne type af nudging kan være særdeles brugbar i et program som Zoom eller 

Teams: I store møder, som f.eks. en online forelæsning med flere end 100 deltagere, kan 

man indstille mikrofonen til automatisk at være slukket når man deltager. For ikke at 

overbelaste forbrugerne med beslutninger der skal tages, er det ofte lettere at 

forudbestemme nogle regler/indstillinger hvor individet aktivt skal vælge at ændre dem efter 

behov. 

 

Forenkling kan spille en stor rolle i brugervenligheden af et computerprogram, da det kan 

være besværligt at navigere i et program der er for komplekst, særdeles for nye brugere. 

Der kan argumenteres for at mere erfarne brugere kan få gavn af et mere komplekst 

program, såsom professionelle fotografer der bruger Adobe Lightroom og Photoshop til 

billedredigering. Taget i betragtning af at programmer som Teams og Zoom er blevet 

obligatoriske for studerende og undervisere under COVID-19 restriktionerne, vil et 

brugervenligt og simpelt interface kunne forventes at være fordelagtigt for både de 

studerende og undervisere. 

 

Til sidst er der advarsler. Advarsler kan benyttes til at fange opmærksomheden af folk i form 

af meddelelser, små animationer, pop-ups eller blinkende lys. Dog behøver disse advarsler 

ikke blot være negative, men kan i stedet tage form af en belønning (Sunstein, 2014, s. 5). 

Belønningerne behøver ikke at have en iboende værdi, men kan blot være en lykønskning 

efter en ønsket handling, eller en frigivelse af dopamin via lydeffekt eller animation. 

Rejsekortet giver eksempelvis en belønning for at tjekke ind ved en “OK” besked og en lille 

lydeffekt.  

Metode 

Kvantitativ metode: Spørgeskemaundersøgelse 

Vi har udarbejdet et spørgeskema som vi vil bruge til at finde ud af hvilke problemer vores 

målgruppe mener der findes i online undervisning, samt hvordan programmer som Zoom og 

Teams kan forbedres, for at skabe et bedre læringsmiljø for studerende på universitetet. I 
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vores spørgeskema spørger vi ind til om individet har haft problemer med den platform som 

de bruger i deres undervisning, og hvilke problemer de så har været ude for, såfremt de har 

oplevet problemer. Dette er for at få en klarere forståelse for, om vores målgruppe har et 

eller flere problemer med online undervisning, og hvad grundene er til at de kan være 

utilfredse med den eller de platforme som de bruger.  

 

Vi spørger også ind til hvem de synes har det største ansvar for, at online undervisningen 

virker som den skal: Er det platformen, underviseren, uddannelsesinstitutionen eller måske 

den studerende der har ansvaret for, at online undervisningen foregår som den skal. Vi 

spørger også ind til, om de foretrækker online undervisning eller F2F. Til sidst spørger vi  ind 

til hvorvidt de har nogle funktioner de ville tilføje, som de mener vil kunne forbedre den 

platform som de bruger.  

 
Figurer lavet udfra svar fra vores spørgeskema kan findes under: bilag figur 1-3 

Kvalitativ metode: Interview  

Vi har valgt at afholde et interview, så vi kan få en bedre forståelse omkring vores 

målgruppes mening omkring vores problem, vi har designet vores interview efter viden vi har 

fået fra (Bille, M, 14.10.2020 Slide 5).  

 
Vores interview design kan ses under: “bilag interviewspørgsmål”.  

 

Vi har designet vores interview efter at være et semi-struktureret interview, hvor vi derfor har 

lavet en interviewguide som er åbent nok til at dem der bliver interviewet kan besvare 

spørgsmålene med mindst muligt af vores bias, men også med fokus på at vi holder os 

indenfor problemet. Dette har vi gjort ved at bruge åbne spørgsmål såsom “Hvordan har din 

oplevelse af online undervisning været modsat fremmøde”, som er godt da personen som 

bliver interviewet burde kunne besvare dette med sin egen mening omkring online 

undervisning mod fremmøde undervisning, uden at vi har ført mod et negativt eller positict 

svar. Dette vil forhåbentlig resultere i et oprigtigt svar fra vores målgruppe omkring 

problemet, som ikke er farvet af gruppens egne meninger omkring problemet. Vores 

interviews har kun været brugt på RUC studerende, selvom vi helst også ville have spurgt 

andre, såsom undervisere og studerende på andre universiteter, som var meningen at vi 

skulle bruge til at få et bredere billede på vores målgruppe, men corona, tidspres og dårlig 

tidsmanagement resulterede i at der kun var ét interview.. 
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Triangulering  

Triangulering også kaldet krydsundersøgelse er en metode som bliver brugt ved at samle 

data ved brug af forskellige undersøgelser inden for det samme fokusområde.(Bille, M, 

14.10.2020 slide 11).  

 

I vores projekt har de forskellige undersøgelser været vores spørgeskema (kvantitativ) og 

interview (kvalitativ). Efter man har lavet disse undersøgelser bliver triangulering brugt til at 

sætte de to undersøgelser op mod hinanden så man kan data validere undersøgelserne. I 

vores tilfælde har vi set på spørgeskemaets data og sat dem op imod dataen fra vores 

interview, herfra har vi set efter om der er nogle svar fra undersøgelserne som kommer op i 

begge. Hvis begge undersøgelser finder frem til det samme eller et meget lignende resultat 

betyder det at dataen burde være mere troværdig eller i hvert fald at flere fra målgruppen har 

den samme holdning omkring en del af problemet som vi har præsenteret for dem.  

 

I vores tilfælde har en del besvaret vores spørgeskema med at de mener at teknologien ikke 

er det eneste problem som de finder under online undervisning, Svarene viser at studerende 

synes at der er et problem med hvor kompetente underviserne og/eller brugerne af 

programmet er til at bruge funktionerne. Dette bliver også understøttet i vores interview hvor 

en af de interviewede sagde at han også mente at mange af problemerne omkring online 

undervisning, kan findes i undervisernes kompetence indenfor de forskellige programmer. 

Fordi begge undersøgelser har fundet frem til svar der ligner hinanden i denne grad kan vi 

gå ud fra at dette er et problem som burde være relevant for vores målgruppe.  

Analyse 
Der vil i dette afsnit blive redegjort for og lavet analyse af programmerne Zoom og Teams, 

hvor deres funktioner, nytte og begrænsninger vil blive udforsket. Dette vil bruges til at finde 

styrker og svagheder i programmerne, som vi kan udnytte i vores designproces af vores 

egne forbedringer. Samtidigt vil vores spørgeskemaundersøgelse samt vores interview blive 

analyseret, for at få et større indblik i målgruppens perspektiv. Dette vil føre ind i vores 

produktdesign, da vi vil bruge konklusioner taget i analysen til at lave vores design. 

Zoom 

Dette afsnit er hovedsageligt skrevet ud fra information tilgængelig på Zoom’s egen 

hjemmeside (zoom.us, samt support.zoom.us), der beskriver de forskellige versioner af 
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Zoom, deres funktioner, pris og mere, samt gruppens egne erfaringer med programmet. Der 

vil blive refereret til andet litteratur såfremt det er blevet brugt. 

 

Zoom er et amerikansk kommunikationssoftware, som blev grundlagt i 2011 og lanceret i 

2013 af Eric Yuan (f. 1970), der er født og opvokset i Kina, men flyttede til USA i 1997. 

Under hans studie på universitetet var han i et langdistanceforhold, hvor han pendlede 10 

timer i tog for at se sin kæreste. Dette ledte til idéen om en teknologi som kunne tillade dem 

at snakke og ses ved blot ét klik (Atkinson, 2020) . 

Pointen med Zoom er at give folk muligheden for at snakke og ses med andre brugere i 

videoopkald som kan strække sig fra 1-til-1 opkald, til møder med op til 1.000 deltagere der 

alle kan snakke sammen. Zoom er tilgængelig på stort set enhver enhed som har 

internetforbindelse: 

● På Windows, Mac og Linux computere som installerbart program 

● På iOS & Android enheder som applikation 

● Muligt at deltage i møder gennem en internetbrowser (f.eks. Chrome, Safari, FireFox) 

 

Figur 3: Illustration af et Zoom opkald. Kilde: zoom.us 

Der findes adskillige versioner af Zoom som kan abonneres på. Der mest relevante for dette 

projekt er Zoom Meetings, som fokuserer på at afholde møder med op til 100 mennesker i 

den gratis version, hvor det der er muligt at have op til 49 deltagere synlige på én skærm 

samtidigt. Ethvert møde har en planlægger, en vært, som kan indstille tid for mødets start, 

og sende invitation til deltagere. Dem med invitation kan deltage enten på deres egen 

computer og smartphone igennem programmet, eller blot via en internetbrowser uden behov 

for at installere programmet. Zoom Meetings er under COVID-19 restriktionerne ofte benyttet 

til online undervisning i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet. Den gratis version af 

Zoom Meetings har dog begrænsninger: Det er f.eks. kun muligt at afholde gruppemøder 

(dvs. møder med mere end 2 deltagere) i op til 40 minutter, og man kan kun gemme 

optagelser af møder lokalt på sin enhed, i stedet for at kunne gemme dem på en 
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cloud-hukommelse knyttet til Zoom. Samtidigt har denne version en grænse på maks 100 

deltagere i ét opkald, hvorimod de betalte versioner kan have op til 1000 deltagere. Dog har 

Zoom fjernet begrænsningen på 40 minutter i gruppemøder for lærere under COVID-19 

epidemien, så de kan afholde møder med op til 100 deltagere i op til 30 timer uden at skulle 

betale ekstra (Gallagher, 2020). 

 

En anden version er kaldt Zoom Webinars, som er designet til at afholde meget store 

arrangementer. Denne version tillader møder med op til 1.000 video deltagere, og op til 

50.000 ‘seere’ i den dyreste version, som blot observerer uden at kunne dele video eller lyd. 

Selvom denne version af Zoom kunne bruges til online undervisning, er den ikke rigtig 

designet til det. I stedet er den beregnet til større arrangementer, eksempelvis seminarer i 

store firmaer, virtuelle begivenheder, produkt annonceringer eller lignende. 

Zoom Rooms minder om Meetings, men er designet til at køre på bestemt hardware i 

mødelokaler og lignende på arbejdspladser. Den understøtter interaktive touch skærme der 

bruges som whiteboards, og har ligesom Webinars mulighed for op til 10.000 seere. Ved 

køb at et Rooms abonnement kan Zoom integreres med kompatibelt tredjeparts udstyr i 

mødelokalet, således at disse styres igennem Zoom i stedet for at have adskillige 

‘controllere’ til sine enheder. Dette kunne eksempelvis være mikrofoner, kameraer, displays, 

højtalere, osv. Denne version giver også 49 mødelicenser i ét abonnement, hvilket tillader op 

til 49 personer at arrangere og planlægge møder, i modsætning til Meetings, som kan give 

mellem 1 til 10 licenser, afhængigt at hvilken pris man betaler. 

Rooms kan ligesom Webinars godt anvendes til online undervisning på både folkeskoler, 

gymnasier og universiteter, men er ikke optimeret til det. Her vil man igen få større udbytte af 

at bruge Meetings, da den har funktioner som er bedre egnet til klasseundervisning samt 

forelæsninger på universitetet. Samtidigt er prisniveauet på både Rooms & Webinars 

markant højere end i Meetings, hvor det billigste abonnement af Webinars koster $400 om 

året (svarende til omtrent 2.500 DKK) for et maksimum af 100 deltagere, og den billigste 

mulighed for Rooms koster $499 om året (omtrent 3.000 DKK). Meetings kan derimod være 

gratis hvis man er under 100 deltagere, eller koste $150 om året for et maksimum af 300 

deltagere (omtrent 900 DKK). 

 

Funktioner til online undervisning 

Følgende er en liste af de mest nyttige funktioner som kan bruges til online undervisning 

gennem Zoom Meetings: 
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● Skærmdeling 

● Mikrofon til/fra 

● Livechat 

● Gruppeopdeling 

● Afstemning 

● Nonverbal kommunikation 

Skærmdeling 

Zoom tilbyder ikke blot videoopkald fra computerens eller mobilens kamera, men også en 

skærmdeling funktion. Dette tillader en deltager at dele hvad der ses på deres skærm til alle 

andre i mødet, hvilket er specielt nyttigt hvis man f.eks vil afholde en PowerPoint 

præsentation i et arbejds- eller skolemiljø, eller skal fremvise et produkt, illustration eller 

andet information der er på computeren eller mobilen. Hvis man ejer en iPhone eller iPad, er 

det også muligt at dele deres skærm igennem computeren, enten trådløst eller forbundet 

med ledning. Denne funktion er ikke tilgængelig for Android mobiler, hvor man er nødsaget 

til at bruge applikationen på mobilen for at dele sin mobilskærm. Alternativt kan man vælge 

kun at dele et bestemt program på sin computer. F.eks. kan man dele sit Google Chrome 

vindue, hvor andre deltagere i opkaldet ikke vil kunne se hvis personen der deler skærm 

skifter vindue, eller åbner et andet program.  

Under skærmdeling findes funktionen ‘Whiteboard’, som tillader deltager eller vært at oprette 

en virtuel tavle, hvor man kan skrive eller illustrere på et tomt lærred. Det er muligt løbende 

at vælge hvorvidt alle deltagere har rettighed til at tegne og skrive på tavlen, eller om det blot 

er deltageren som har delt tavlen der kan redigere. Såfremt at alle deltagere kan redigere, 

kan man indstille tavlen til at indikere hvilken deltager der tegner/skriver hvad. 

Denne funktion tillader hvad der forstås som en mere traditionel undervisning hvor 

underviser kan notere på en tavle, og kan få studerende til at tilføje til den. 

 

Mikrofon til/fra 

En anden nøglefunktion er at deltagerne har mulighed for at slukke for deres mikrofon ved et 

enkelt klik. Dette kan være specielt nyttigt for deltagere som er i et miljø med højere 

støjniveau, som vil undgå at forstyrre andre deltagere ved at slå deres mikrofon fra. Større 

forsamlinger som f.eks. online forelæsninger på universiteter, finder nytte i at de deltagere 

som ikke snakker kan slå mikrofonen fra for at undgå forstyrrelse i form af støj. 

Livechat 
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Hvis man har slukket for sin mikrofon, men stadigvæk vil deltage i samtaler, har alle opkald i 

Zoom også en live chat. Chatten tillader deltagere at skrive beskeder, enten til hele opkaldet 

eller internt mellem enkelte deltagere. Dette er nyttigt til online undervisning, da man kan 

skrive internt mellem andre studerende hvis man vil diskutere et spørgsmål stillet af 

underviseren uden at vise sin samtale til hele opkaldet, eller man som studerende kan stille 

spørgsmål til underviseren uden at afbryde en dialog. 

Gruppeopdeling 

Zoom tillader værten af aktivere en funktion der hedder ‘Breakout Rooms’. Denne funktion 

opdeler mødets deltagere i mindre gruppeopkald, hvor hvert breakout room fungerer som sit 

eget mindre møde. Dette tillader en gruppeopdeling så et større opkald, f.eks. et hold i et 

‘klasselokale’ eller en forelæsningssal, hvor deltagere i breakout rooms kan snakke sammen 

uden at blive hørt af de andre deltagere. Herefter kan værten gå ind og ud af alle breakout 

rooms efter behov, hvis han eller hun vil snakke med de forskellige grupper. Deltagerne i de 

individuelle breakout rooms kan bede om hjælp fra værten ved et klik, der aktiverer et 

pop-op vindue på værtens skærm, hvilket informerer dem om hvilken gruppe der ønsker 

hjælp. Værten af opkaldet kan til hver en tid vælge at opløse alle breakout rooms, så 

deltagerne vende tilbage til hovedopkaldet, samt aktivere muligheden for at deltagerne selv 

kan vælge at vende tilbage til hovedopkaldet. Breakout rooms kan også indstilles til 

automatisk at lukke ned efter et bestemt tidsrum. Denne funktion er essentiel til online 

undervisning, da man både i klassetimer, men også i forelæsninger ofte får opgaver hvori 

man skal diskutere emner eller lave opgaver i mindre grupper.  

Historisk har denne funktion krævet at værten af mødet manuelt opdelte deltagere i 

bestemte eller tilfældige grupper. Men efter Zoom version 5.3.0 (udgivet i 21. september 

2020) er det blevet muligt for deltagere selv at vælge hvilket breakout room de vil deltage i, 

såfremt værten aktiverer breakout rooms.  

Afstemning 

Værten kan vælge at oprette en brugerdefineret afstemning med op til 10 svarmuligheder. 

Dette kan gøres under mødet, eller før det er begyndt, såfremt at mødet er planlagt i Zoom. 

Når afstemningen laves er der mulighed for at vælge hvorvidt deltagernes svar skal være 

anonyme eller ej. Værten kan undervejs i opkaldet starte afstemningen, hvorefter der 

løbende vil blive vist resultater for værten i procent og antallet af stemmer til hver 

svarmulighed kan ses. Afstemningen kan afsluttes til hver en tid af værten, og de vil blive 

givet mulighed for at dele resultaterne med deltagerne. 

Dette er velegnet til spørgsmål som stilles undervejs i en forelæsning eller klassetime, som 

giver alle et simpelt overblik over svarene. 
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Nonverbal kommunikation 

Zoom opkald har udover chatten en anden form for nonverbal kommunikation. Klikker man 

på deltagerlisten, vil man kunne se en række af ikoner der kan kommunikere information til 

resten af deltagerne uden behov for at snakke. Disse består af: 

● Ja 

● Nej 

● Ræk hånden op / tag hånden ned 

● Gå hurtigere/ gå langsommere 

● Under “Mere” ikonet kan der vælges: 

○ Enig 

○ Uenig 

○ Klap 

○ Brug for pause 

○ Utilgængelig 

Disse funktioner kan kun bruges af deltagere i opkaldet som ikke er vært. Herved kan man 

som deltager nemt og gnidningsfrit kommunikere simpel information til værten uden behov 

for at snakke eller skrive i chatten. Underviseren kan hurtigt få svar på simple spørgsmål 

som f.eks. “Kan i alle høre mig?”, og er ekstra nyttigt i større forsamlinger som en online 

forelæsning. Dette tillader også studerende at markere at de har et spørgsmål eller en 

kommentar ved håndsoprækning, som man ville kunne i et klasselokale eller 

forelæsningssal hvis man var fysisk til stede. 

Microsoft Teams 

Dette afsnit er skrevet hovedsageligt ud fra information om Teams tilgængelig på deres egen 

hjemmeside (microsoft.com under fanen Teams), deres supportside 

(support.microsoft.com), Teams dokumentationen (docs.microsoft.com under fanen Teams) 

samt gruppens egne erfaringer med brug af platformen. 

 

Microsoft Teams er et program lanceret af Microsoft i 2017, der ligesom Zoom gør det muligt 

at have videoopkald med andre brugere, fra 1-til-1 opkald til gruppeopkald med op til 1000 

deltagere. Teams er ligeledes tilgængelig på Mac, Windows & Linux systemer som program, 

samt som applikation på iOS og Android enheder. Man vil finde mange ligheder mellem 

Zoom og Teams. Begge har mulighed for store gruppeopkald med video, begge har 

funktioner som skærmdeling, whiteboard funktion, videoopkald, livechat, håndsoprækning, 

sluk/tænd mikrofon, afstemninger og breakout rooms. I stedet for at gennemgå alle af de 

relevante funktioner til online undervisning som der blev gjort i det tidligere afsnit om Zoom, 
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vil dette afsnit derimod fremhæve de punkter hvor Teams adskiller sig fra Zoom, med 

hensyn til overordnet design, muligheder for funktioner, samt nogle individuelle funktioner i 

sig selv. 

 

Som navnet indikerer, er Teams centreret omkring hold. Teams’ hovedfunktion er brugerens 

evne til at oprette og være medlem af adskillige hold, kaldet teams, som hver især har sin 

egen chat, møder og delte filer. Hvert team har hertil mulighed for at oprette ekstra 

‘underteams’, kaldet kanaler, inden i nævnte team. Disse kanaler har dertil hver sin egen 

chat, møder og delte filer, nærmest som et nyt team inden i det eksisterende team. Disse 

kanaler kan bruges til at undgå rod i sine hold. Med kanalerne kan man let opdele forskellige 

afdelinger af et hold, så man ikke for blandet sin chat, sine møder og sine filer.  

Hvert team har sin egen cloud-lager, hvor man kan uploade filer i et samlet lager til deling 

med andre medlemmer i teamet eller kanalen. Man kan oprette op til 250 individuelle teams, 

med op til 200 kanaler i hvert team. Hvert team kan have op til 10.000 medlemmer, og hver 

bruger kan være medlem af op til 1.000 forskellige teams. 

 

Figur 4: Et team i Microsoft 

Teams med adskillige 

kanaler. 

Kilde: support.microsoft.com 
 

 

 

Det er på dette punkt hvor 

den største forskel mellem 

Teams og Zoom ligger, da Teams bedre egnet til fællesskaber uden for videoopkald, siden 

man altid kan chatte med medlemmerne af sine teams og kanaler uanset om man er i et 

opkald eller ej. Derudover kan man let afholde nye møder i de samme grupper uden behov 

for at skulle invitere de ønskede deltagere hver gang. Dette betyder at Teams er bedre 

egnet til organisationer som har behov for at mødes i de samme grupper mange gange, som 

et hold på en arbejdsplads eller en projektgruppe på universitetet. 

 

En enorm styrke ved Teams er at den er lanceret af Microsoft, hvilket betyder at Teams er 

knyttet til Office 365 pakken. Dette betyder at Teams har en forstærket integration med 

programmer som studerende og undervisere på universitetet højest sandsynligt vil benytte i 

forvejen, som Word, PowerPoint, Excel, Outlook, osv.  
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Eksempelvis tilbyder Teams en webklient version af Word, PowerPoint, Excel og OneNote, 

hvor medlemmer af det team eller den kanal filen er delt på kan redigere. Et andet eksempel 

kunne være en mere involveret integration med Outlook kalenderen, hvor man f.eks. nemt 

kan flytte samtaler i Outlook til Teams med blot to klik. Samlet har Teams over 250 

integrerede apps og tjenester, der inkluderer vejrudsigt, nyheder, undersøgelser, lister, 

noter, og kunstig intelligens som kan planlægge møder. 

Funktioner 

Som nævnt tidligere deler Zoom og Teams mange af de funktioner der hjælper online 

undervisning med at fungere. Men selvom funktionernes endelige kan være resultat er ens, 

er der stadigvæk en forskel i hvordan de fungerer. 

Nonverbal kommunikation 

Dette er et punkt hvor Zoom er langt overlegen. Selvom Teams tilbyder en nemmere 

håndsoprækning ved blot ét klik, findes der ingen yderligere muligheder for hurtigt feedback 

som “Ja/nej”, eller “Enig/uenig”. 

Skærmdeling 

Skærmdelingsfunktionen er generelt meget ens på Zoom og på Teams, men Teams tilbyder 

som del af Microsoft bedre samarbejde med andre Microsoft 365 programmer. Det er ikke 

unormalt for en forelæser eller klasselærer, at have en PowerPoint præsentation i deres 

lektion. Med Teams kan man vælge at dele selve programmet PowerPoint, hvilket tillader at 

underviseren kan se chatten på samme skærm som sin præsentation, mens resten af 

deltagerne kun ser PowerPoint præsentationen.  

Figur 5: PowerPoint præsentation delt via Teams, set fra skærmdelerens perspektiv.  
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Kilde: Microsoft Teams 

Alternativt kan man uploade sin PowerPoint præsentation til éns team eller kanal, hvor man 

kan vælge at dele filen direkte fra Teams. Hvis man deler en PowerPoint præsentation 

igennem en uploadet fil på Teams eller sit program lokalt på computeren, får andre 

deltagere mulighed for at navigere mellem de forskellige slides selv. Dette tillader f.eks. 

individuelle studerende at kigge frem i nyere slides før underviseren selv går videre, uden at 

ændre på hvad andre deltagere ser. Hvis det ønskes kan andre deltagere også tage kontrol 

af PowerPoint præsentationen, og vælge hvilke slides der deles med resten af opkaldet. 

Dette er især nyttigt hvis en gruppe skal præsentere en PowerPoint præsentation, da man 

blot behøver at have én fil som alle kan kontrollere. Hvis man ikke vil have at andre 

deltagere selv kan kigge igennem éns slides, er det også muligt med ét klik at fjerne denne 

funktion når man præsenterer. 

Gruppeopdeling 

Teams har den 9. december 2020 fået en gruppeopdelingsfunktion meget lignende 

‘Breakout rooms’ på Zoom. De fungere i bund og grund på samme måde, hvor den ene 

forskel er at man i Teams ikke har mulighed for selv at vælge hvilken gruppe man deltager i. 

Man kan som en leder i et møde vælge at oprette op til 50 breakout rooms, hvorefter lederen 

kan vælge mellem manuelt at uddelegere deltagere i bestemte grupper, eller få dem 

automatisk uddelt.  

Delkonklusion 

På mange punkter er både Zoom og Teams meget velegnede til online undervisning på 

universitetet. Tager man et blik på de fremhævede funktioner, kan man se at det er muligt at 

afholde forelæsninger for flere hundrede studerende, samt klassetimer med mulighed for 

interaktion mellem underviser og studerende i form af afstemninger, chat, stemme- og 

videochat, virtuelle tavler, osv. Dette betyder dog ikke at funktionerne er fejlfrie. 

 

Vi har erfaret, at der generelt er en mangel på funktioner på både Zoom og Teams, som 

kunne hjælpe både undervisere og studerende, med at have den bedste undervisning 

muligt. Dette kunne for eksempel være, at når der på Zoom laves breakout rooms, kan det 

være svært for grupperne og underviseren/mødelederen at kommunikere. Den eneste måde 

en deltager i et breakout room kan tage kontakt til værten, er at ‘bede om hjælp’. Denne 

funktion frembringer et pop-op vindue i midten af værtens skærm, som giver besked om at 

“Breakout room X har brug for hjælp”. Her vil værten vil blive givet mulighed for at deltage i 

nævnte breakout room, eller lade det vente til senere. Dette skaber problemer hvis der er 
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mange breakout rooms som anmoder om hjælp på samme tid, da værten kan blive 

overvældet af notifikationer.  

Et løsningsforslag til dette kunne være at tillade deltagere i forskellige breakout rooms at 

chatte med alle deltagere, og ikke kun i deres eget breakout room. Dermed kunne man bede 

om hjælp i chatten, hvilket er mere overskueligt for værten. Alternativt kunne der ligesom 

ved håndsoprækning fremkomme en rækkefølge for hvem der har bedt om hjælp, hvorefter 

værten kan vælge at deltage i breakout rooms efter rækkefølgen.  

Samtidigt kunne man lade underviseren give en besked til alle grupper i chatten, for 

eksempel hvor meget tid der er tilbage at diskutere i eller andet information. 

 

Der er også mange andre manglende funktioner, eksempler på disse kunne være: 

● Nonverbal feedback i Zoom som for eksempel håndsoprækning kan være for let at 

overse, da man skal åbne deltagerlisten for at kunne se dem. 

● Nonverbal feedback er låst bag flere klik og menuer - Det kan være svært at finde 

den funktion du skal bruge hurtigt nok, hvis du ikke har godt styr på hvor alle 

funktionerne helt præcist er. 

● Manglende funktion til, at justere lydniveauer på andre deltagere i mødet som man 

kan på Discord. Du kan kun skrue ned for hele programmet eller mødet - ikke for 

enkelte deltageres lydniveau lokalt på din enhed. 

● Når man har forelæsning eller anden undervisning, kunne det være fordelagtigt med 

en indstilling tillader underviseren at uddelegere en “moderator” position til enten en 

elev/studerende, eller til en anden underviser i tilfælde af flere forelæsere. Dette ville 

tillade moderatoren at slukke for mikrofoner der ikke skulle være tændt, eller på 

anden måde assistere mødet eller forelæsningen. 

 

Alt i alt er der både positive og negative aspekter af Zoom og Teams design med henblik på 

undervisning på universitetet. 

Analyse af undersøgelser og datavalidering  

I metodeafsnittet har vi skrevet om vores kvalitative undersøgelse (interview), kvantitative 

undersøgelse (spørgeskema) og triangulering. I dette afsnit vil vi kommer nærmere ind på, 

hvilken data vi har fået ud af vores undersøgelser, og hvad vi kan bruge denne data til. 

Derudover vil vi også komme ind på, hvordan vi har datavalideret, og hvad vi har fået ud af 

denne process. 

Spørgeskema  
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Først og fremmest sendte vi vores spørgeskema ud til de medstuderende på RUC, og andre 

bekendte fra andre universiteter. Vi fik 18 besvarelser på vores spørgeskema. 

Spørgeskemaet hjalp os med at få en bedre forståelse for, hvor ofte vores medstuderende 

løb ind i tekniske problemer i deres undervisning, hvilke slags problemer de har stødt på, 

samt hvilke funktioner de eventuelt ville tilføje til programmerne, for at forbedre dem. 

Derudover har det også gives os en bedre idé om deres tilfredshed med den online 

undervisning vi har modtaget, og hvem de synes har ansvaret for, at den online undervisning 

vi modtager er på samme niveau eller standard, som vi ellers ville have modtaget, var det 

tilladt at være i lokalerne. 

 
Figur 1: Figur af svar fra spørgeskema 

 

Det første spørgsmål vi ville have svar på i vores spørgeskema var om folk har haft tekniske 

problemer under online undervisning. Ud fra dataen som der kan ses på figur 1, er det langt 

størstedelen der har svaret, at de har oplevet tekniske problemer med de platforme der er 

blevet brugt. Denne data kan bruges til at vise, at der på nuværende tidspunkt er et reelt 

problem med de platforme der bliver brugt. Dette kan selvfølgelig være alt fra dårligt netværk 

til manglende lyd, eller at programmet helt stopper med at fungere. 
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Figur 2: figur af svar fra spørgeskema.  

 

Dataen fra figur 2, viser hvem vores målgruppe mener har mest ansvar for, at online 

undervisning fungerer uden tekniske problemer. Som det kan ses på figuren, mener 

størstedelen at uddannelsesinstitutionen har den største del af ansvaret, efterfulgt af 

underviseren også til sidst de studerende. Det kan konkluderes ud fra denne data, at det er 

universitetet og underviseren selv, som i størst grad skal kende og uddanne personalet i 

hvordan programmet fungerer. De studerende regner med, at når de er tvunget til at deltage 

i en bestemt form for undervisning som tilfælde af de restriktioner staten har givet, at 

kvaliteten af deres undervisning derved så heller ikke falder i kvalitet. 

 
Figur 3: figur af svar fra spørgeskema. 
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I vores spørgeskema spurgte vi også ind til, hvilken form for undervisning vores målgruppe 

foretrækker. Dataen tyder på at vores målgruppe foretrækker F2F undervisning, men der er 

også en lille tendens til at være neutral. Dette kunne tyde på, at det er kvaliteten af 

undervisningen der betyder noget, og hvorvidt det foregår online eller F2F kan være det 

samme, så længe det er en god forelæsning.  

For at finde ud af hvorfor vores målgruppe foretrækker F2F eller online undervisning stillede 

vi bagefter spørgsmålet “Hvis ja, giv venligst op til 3 eksempler på de største problemer du 

har oplevet under online undervisning”. Siden dette var et ret åbent spørgsmål fik vi meget 

varierende svar som er alt fra “mit netværk er dårligt” til “Lyden forsvandt, Ingen video og at 

undervisningen bare ikke bliver vist”, vi har derfor ikke kunne lave en dataopsamling som 

kan præsenteres her, men svarene kan findes i bilag. Da omkring en tredjedel svarede at de 

foretrækker F2F undervisning, må vi kunne konkludere at der er en form for mangel eller et 

problem der gør, at online undervisning ikke er af samme kvalitet som F2F undervisning. 

Hvorvidt dette er på grund af de tekniske problemer, at de er vant til F2F undervisning eller 

noget helt tredje fremgår dog ikke tydeligt.  

Vores spørgeskema afsluttede med et åbent spørgsmål til målgruppen, om der var nogle 

funktioner de ville tilføje platformen, for at øge kvaliteten af undervisningen. Forslagene fra 

dette spørgsmål har vi taget i brug til at iterere og re-iterere vores forbedringer af platformen. 

 
Alt data angående spørgeskemaet kan findes i “Bilag: Spørgeskema resultater”  

Interview  

Som tidligere skrevet i metodeafsnittet er vores interview designet efter viden vi har fået fra 

forelæsningen Bille, M, 14.10.2020, og interview designet samt selve interview kan findes i 

“Bilag: Interviewspørgsmål” og “Bilag: Interview”. 

 

Vi interviewede Sittichai Phuanphimai, en 1.års studerende på den Humanistisk-Tekniske 

Bachelor på Roskilde Universitet. Vi startede interviewet med at give ham lidt baggrund på 

hvad vores projekt gik ud på og vores motivation, hvorefter vi startede interviewet. Vores 

interview er lavet efter vores spørgeskema, og er derfor designet til at prøve at besvare 

nogle lignende spørgsmål og prøve at få svar på de samme spørgsmål med mere kontekst 

fra individet, dette er for at kunne sammenligne resultaterne fra de forskellige undersøgelser 

og derefter data validere resultaterne.  

 

Interviewet starter med at vi spørger ind til hvilke programmer og hvilken slags undervisning 

den interviewede har erfaring med. Han forklarer at hans erfaring er inden for forelæsninger 
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på enten Zoom eller Teams. Efter spørger vi ind til om han har oplevet tekniske problemer, 

og i så fald hvilke slags tekniske problemer han har oplevet. Den interviewede giver her et 

par eksempler fra tidligere forelæsninger hvor han har oplevet tekniske problemer. Herfra 

spørger vi ind til hvilken effekt online undervisning har haft på hans indlæring, hvor han 

svarer tilbage at han føler det har været demotiverende for ham. Herefter har vi en dialog 

omkring hvad han specifikt mener er demotiverende ved online undervisningen, hvor vi 

derefter kommer ind på om han foretrækker F2F eller online undervisning. Her svarer han at 

ud fra hans nuværende erfaringer ville han vælge F2F, men at han dog mener at online 

undervisning har potentiale og skal bare optimeres mere. Herfra kommer vi ind på hans 

holdninger omkring hvem han synes burde have ansvar for at optimere den online 

undervisning og om underviserne har tilstrækkelig kompetence inden for programmerne, han 

svarer med at han mener universiteterne godt kunne gøre mere for at optimere ens 

oplevelse med online undervisning, og at underviserne godt kunne bruge mere kompetence 

med programmerne. Til sidst kommer vi ind på om hvorvidt han synes at online undervisning 

har haft en negativ eller positiv indflydelse på hans indlæring, han svarer at han kan se 

hvorfor at folk kan have svære ved at følge med i undervisningen, men at han allerede har 

tidligere erfaring indenfor undervisningen, og har derfor ikke haft lige så svært ved at følge 

med.  

 

Interviewet har givet os bedre viden omkring hvor problemerne stammer fra og hvilke ting 

der er vigtigst at fokusere på i vores design fremadrettet. Noget af det som vi har taget fra 

interviewets data er at mange af mulighederne som folk føler mangler allerede eksisterer i 

programmerne, og  problemerne mest stammer fra brugernes kompetence indenfor 

programmerne. Vi fandt også ud af at programmerne godt kan forbedres i forhold til 

brugervenligheden, da det tyder på at mange folk har problemer med allerede eksisterende 

funktioner og hvordan de bruges.  
Alt data angående interviewet kan findes i “Bilag: Interview”  

Datavalidering  

Som nævnt tidligere i metodeafsnittet har vi lavet vores kvalitative (interview) og vores 

kvantitative (spørgeskema) undersøgelser for at kunne bruge triangulering til at data validere 

undersøgelsernes data. Vi har taget besvarelserne på vores 2 forskellige undersøgelser og 

sammenlignet dem for at finde data som ligner hinanden, så vi nemmere kan finde ud af 

hvilket del af dataen er mest aktuel for vores målgruppe.  
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Efter at have sammenlignet undersøgelsernes data har vi fundet frem til at vores målgruppe 

stærkt synes at universitetet har det største ansvar for at online undervisning bliver optimeret 

i forhold til hjælp med kompetence inden for programmerne til underviserne og/eller de 

studerende. Vi har også fundet ud af at mange af de tekniske problemer som vores 

målgruppe er udenfor hvad der kan fikses ved en simpel designændring.  
Alt data angående spørgeskemaet kan findes i “Bilag: Spørgeskema resultater” og alt data angående interviewet 

kan findes i “Bilag: Interview” 
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Design 
Til at illustrere én vores design idéer har vi lavet et storyboard som viser processen af 

hvordan en ideel og gnidningsfri gruppeopdelingsprocess ville fungere i online undervisning 

på Zoom. Storyboardet kan ses på næste side 

 

Processen er således: 

1. Der afholdes online forelæsning via Zoom, hvor der er flere hundrede studerende 

som deltager i opkaldet. Underviseren har lige stillet en opgave som de studerende 

skal diskutere i grupper på 2-5. Derfor opretter underviseren et passende antal 

breakout rooms. 

2. De studerende kan selv vælge hvilke breakout rooms de fordeler sig ud på, så de får 

mulighed for at diskutere med de personer de ønsker, frem for at blive sammensat 

med nogle tilfældige studerende. 

3. Én af grupperne har spørgsmål angående deres opgave, så et gruppemedlem 

anmoder om hjælp ved at skrive i chatten, som sendes ud til alle breakout rooms. 

Dermed kan underviseren se at der er ønsker i chatten selvom han befinder sig i 

hovedopkaldet. Med samme funktion kan forskellige grupper få mulighed for at 

diskutere med hinanden, på trods af at de er i forskellige breakout rooms. 

4. En håndfuld af grupperne har valgt at bede om hjælp ved at trykke på en knap i 

betjeningspanelet. Der kommer en notifikation i bunden af skærmen, som indikerer at 

en gruppe har bedt om hjælp. Underviseren kan se hvor mange grupper der venter 

på hjælp ved det lille tal i hjørnet af ‘Breakout Rooms’ knappen i betjeningspanelet. 

5. Ved at klikke på ‘Breakout Rooms’ knappen popper et vindue op, som viser en liste 

hvilke grupper der har anmodet om hjælp, med en tidsmarkering på hvornår de 

anmodet, samt en knap der tillader underviseren at deltage i gruppens breakout 

room. Listen af grupperne er sorteret efter hvilken gruppe der har anmodet om hjælp 

først, med den ældste anmodning i toppen. 

6. Underviseren vælger at deltage i det breakout room som lå øverst på listen, da de 

havde ventet i længst tid. 

7. Samtidigt skriver underviseren ud i chatten at han er i gang med at hjælpe gruppe 1, 

så gruppe 2 ved at han er klar over at de har brug for hjælp, og at de er næst i køen. 

8. Dette resulterer i en gnidningsfri undervisningsoplevelse, så alle får et godt udbytte af 

den. 
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Diskussion  
Vores projekt handler om at forbedre programmer der bliver brugt i online undervisning, med 

fokus på at formindske mængden af tekniske problemer. Dette har vi løst ved at finde empiri 

og lave undersøgelser for at få den bedste forståelse for hvilke funktioner der skulle være i 

fokus.  

 

Har vi fået fundet alt som der kan forbedres i alle programmer som bliver brugt til online 

undervisning? Nok ikke, men vi har fået en god forståelse for, hvilke problematikker som 

vores målgruppe har inden for de programmer som de bruger, og vi har også fundet god 

viden om disse programmer. Vi har taget fat på de funktioner som ud fra vores empiri og 

undersøgelser har vist sig at være vigtigst for forbedringen af disse programmer. Vi har 

kommet med designløsninger til hvordan vi mener at det kan forbedres. Efter vi begyndte på 

projektet har Zoom og Teams fået opdateringer som hovedsageligt har gået ud på at 

forbedre deres funktioner og tilføjet nye, dette mener vi stærkt understreger vores pointe om 

at dette har og eventuelt stadig er et problem med grund til at blive løst.  

 

Har vi kunne forbedre alle problematikker som vi har fundet fra vores undersøgelser og/eller 

empiri? Nej, mange af de tekniske problemer som vi har fundet har stammet udefra 

programmerne, og været ting som dårligt netværk eller dårlig lyd. Fordi at løsningen til dette 

bare ville ende i at bruge penge på bedre udstyr, har der ikke været nogen grund til at dykke 

så dybt ind i disse problemer, som vi havde troet fra starten.  

 

Hvis alle de teknologiske problemer der findes i online undervisning forsvandt, kan det 

diskuteres hvorvidt online undervisning så ikke stadig ville have problemer andre steder fra. 

Efter vores undersøgelser fandt vi ud af at mange i vores målgruppe faktisk har lige så 

mange problemer med kompetencer inden for programmerne, eller at de mener at deres 

undervisere mangler kompetence inden for programmerne. Dette er nok et biprodukt af, at 

online undervisning ikke var så aktuelt inden COVID-19 som det er nu, og derfor har 

undervisere ikke haft behov for at lære hvordan man bruger programmerne optimalt før nu. 

Det er muligt at dette bare har behov for mere tid, så folk kan lære programmerne bedre at 

kende, eller at undervisnings institutionerne skal investere mere tid og penge i en form for 

seminarium til at hjælpe underviserne på vej.  
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Konklusion 
Den oprindelige antagelse fra vores gruppe om, at der var en stor mangel på funktioner og 

brugervenlighed af programmer som Zoom og Teams har ikke helt været korrekt. Ud fra svar 

på spørgeskema, og mere research af de tilgængelige funktioner fra Zoom og Teams er der 

større mulighed for, at det er kompetenceniveauet af brugerne som udgør den største 

forskel. Zoom og Teams har løbende i projektets gang fået implementeret flere funktioner 

som vi oprindeligt havde gjort tanker om til vores design. 

Mange af de større problemer de studerende oplever, er ikke nogle der nemt kan forbedres 

med en simpel designændring, men tager form af dårlig forbindelse, dårlig lyd eller 

manglende kompetence fra brugere. 

Online undervisning har et stort potentiale, men det kræver en optimering. Universitetet kan 

være bedre forberedt, undervisere kan blive instrueret i de programmer der bliver anvendt. 
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Bilag  

Interviewspørgsmål  

●  Hvilket program bruger du/i til online undervisning? 

○ Hvilken type undervisning? (Forelæsning vs klassetime etc.) 

● Har du oplevet tekniske problemer under online undervisning? 

● Hvis ja, hvilke problemer har du oplevet med de programmer der bliver brugt til 

undervisningen lige nu (Teams, Zoom)? 

○ Er de mest selvforskyldt, eller er det et problem med platformen? (platform vs. 

dårligt udstyr) 

○ Hvilken grad/effekt har problemerne haft (for dig) på undervisningen? 

● Hvordan har din oplevelse af online undervisning været modsat fremmøde? 

○ Hvorfor? 

○ Er der dele af F2F undervisning som du savner under online undervisning? 

■ Er der konkrete funktioner som du ville ønske var muligt i online 

undervisning som ikke findes nuværende? 

○ Foretrækker du online eller F2F undervisning? 

● Føler du at du kan udnytte programmet til en tilfredsstillende grad? 

○ Bør institutionen give en vejledning i hvordan programmet/programmerne skal 

anvendes (hvordan sørger du for at mute din mikrofon, etc)? Eller er det den 

studerendes eget ansvar? 

● Føler du at online undervisning har påvirket dit udbytte fra undervisningen? 

○ Positivt/negativt?  

○ Hvorfor tror/føler du dette? (kan evt. føre ind i næste spørgsmål) 

● Hvori ligger den største udfordring mht. online undervisning for dig? 

○ Tekniske problemer? 

○ Planlægning/strukturering? 

○ Motivation? 

○ Distraheringer i hjemmet? 

● Når (hvis) vi engang får en vaccine og COVID situationen bliver opløst, vil du ønske 

at gå tilbage til den tidligere undervisningsmetode, eller vil du fastholde online 

undervisningen som den er nu? (eller evt. et mix?) 

○ Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Overvejelse/ting at huske på 
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● Skelne mellem forelæsning og gruppeundervisning/klassetimer 

● Lyt til ordvalg af interviewpersonen - eks: “Online undervisning er besværligt” -> 

besværligt hvordan? / “Der mangler noget funktionalitet” -> hvilken type 

funktionalitet? 

● Lad vær med at afbryde - fokus på at lytte frem for at tjekke at man har svar på sine 

spørgsmål 

● Evt. hav opsummering af deres svar, så man er sikker på at man har forstået deres 

svar korrekt. (“Bare for at opsummere, du siger at …”) 

 

Hvad vi gerne vil have som udbytte fra interviews 

● Forslag til forbedringer - brugerundersøgelser 

● Viden om hvilke problemer brugere har oplevet 

○ Hvor stammer problemerne fra? Skyldes det bruger eller program? 

○ Hvor stor en betydning har problemet for brugeren? 

 

Interview  

Online undervisning – interview med Sittichai 

Foretaget 13. december 2020 

 

Interviewer: Inukitsoq Petersen, gruppemedlem i Online Undervisning. 

 

Interviewperson: Sittichai Phuanphimai, en 1.års studerende på den Humanistisk-Tekniske 

Bachelor på Roskilde Universitet. 

 

Først er der givet en kort introduktion til Sittichai om projektemnet – hvad vores motivation 

var samt hvad vores mål er. 

 

Inukitsoq: ”Hvilket program har du brugt, eller bruger du nu til online undervisning?” 

 

Sittichai: ”Jamen, jeg har brugt Microsoft Teams & Zoom. Det er nok de to programmer som 

man benytter sig af mest. I forhold til projektarbejde har vi også benyttet os af Facebooks 

videochat til at kommunikere i projektgruppen. Men hvis man ser bort fra det, og tænker på 

forelæsningerne på RUC, så har det været Teams og Zoom som primært er blevet benyttet.” 
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Inukitsoq: ”Hvilken type undervisning har du haft under online undervisning, er det 

forelæsning, er det klassetimer, eller andet?” 

 

Sittichai: ”Det har været primært forelæsninger og så i forbindelse med projektarbejdet har 

det været de her interne gruppemøder, hvor vi har siddet og haft møder når vi ikke lige har 

kunnet mødes på campus. Men det har også været en vejlednings-session med både vores 

vejleder og vores feedback-gruppe vi sparrer lidt med. Der har det så været primært Teams. 

Så både forelæsninger og projektarbejde i forskellige situationer, men ikke i klassetimer.” 

 

Inukitsoq: ”Så når i har haft møder med jeres vejleder har i så også brugt Teams?” 

 

Sittichai: ”Ja, det har det.” 

 

Inukitsoq: ”Det store spørgsmål her, er jo om du har oplevet tekniske problemer under online 

undervisning, hvor vi med ’tekniske problemer’ mener problemer som mest er relateret til de 

programmer der bliver anvendt til online undervisning?” 

 

Sittichai: ”Vi har ikke oplevet det så meget i forhold til de her vejledningssessions med vores 

vejleder og feedbackgruppen. Men jeg husker i starten af semesteret, da man lige skulle ind 

i det i forhold til forelæsninger, synes jeg at der var rigtig mange tekniske problemer, både i 

forhold til forbindelser, lyd og billedkvalitet og bare generelt mange tekniske ting som ikke 

fungerede. Jeg kan huske at det var noget der skete både på Zoom og Teams, der var altid 

en eller anden form for teknisk udfordring som gjorde at forelæsningen ikke helt var optimalt 

og man ikke helt følte at man var der 100%, som hvis man var der i auditoriet.” 

 

Inukitsoq: ”Du nævner tekniske udfordringer. Kan du give et eksempel på noget du har 

oplevet?” 

 

Sittichai: ”Jamen det var for eksempel en forelæsning i forbindelse med STS (Basiskursus 2 

på HumTek: Subjektivitet, teknologi og samfund), hvor lyden bare var dårlig. Nu er det lidt 

svært for mig at lige at udpege om det bare var dårligt net forbindelse fra enten RUC’s side 

eller min side, men lyden faldt lidt ud og hakkede. Man gik jo lidt glip af de ting som 

forelæseren sagde, og det var bare ikke behageligt at have en forelæsning hvor det hakkede 

lidt og man følte at der var nogle huller i forelæsning hvor man ikke lige fik fat i hvad han 

sagde.” 
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Inukitsoq: ”Ja, vi ville også spørge dig om hvilken effekt de tekniske problemer har haft på 

dig under undervisningen, og det kan jeg allerede høre lidt på dig at det gør det lidt mere 

ubehageligt. Men hvis du ser lidt bort fra det, hvordan har din oplevelse af online 

undervisning været modsat en fremmøde undervisning, hvis du forestiller dig at det ikke 

kørte online?” 

 

Sittichai: ”Jeg føler at det har været en meget demotiverende oplevelse i forhold til disse 

online undervisninger. Nu har det været sådan at vi har været delt op i forskellige hold, hvor 

nogle gange fik man lov til at møde op fysisk på skolen og være med, og nogle gange skulle 

man tage den herhjemmefra. Man kan sige at der er fordele og ulemper ved begge dele. Det 

er jo rart at man  ikke skal så tidligt ud ad døren for at komme ud på campus ved at man kan 

følge med hjemmefra. Men samtidigt er der så mange tekniske problemer at man til sidst 

føler at man ikke rigtig får noget ud af det, og tænker ’Hvad er formålet så med at være med 

i denne her online forelæsning hvis jeg alligevel ikke rigtig føler at jeg får det meste ud af 

det, eller jeg ikke får det ud af det jeg skal’. Så for mig har jeg bevidst fravalgt nogle 

forelæsninger fordi jeg ikke føler at jeg ville få nok udbytte af det, og det ville være ’spild af 

tid’ at være en del af det. Så har jeg valgt at jeg må læse op på de ting som er blevet 

undervist i forelæsningen selv på Moodle, og evt. spørge de andre som har været fysisk til 

stede om de har nogle noter. Jeg synes det har været et stort problem dette med digital 

undervisning her på RUC” 

 

Inukitsoq: ”Du nævner at det er demotiverende – er dette fordi at du personligt føler at du får 

mere udbytte hvis du er der fysisk frem for hvis du skal sidde derhjemme?” 

 

Sittichai: ”Den er lidt tricky. Jeg føler at det her med online undervisning er et rigtig godt 

koncept, men jeg føler bare ikke at der er blevet lagt nok forberedelse til at gøre det optimalt 

for dem som følger med hjemmefra. Både det her med at der er nogle forelæsere der bruger 

Zoom og nogle der bruger Teams, nogle der bruger mikrofon og andre der ikke bruger 

mikrofoner. Nogle forelæsere har ikke rigtig styr på hvordan de skal vise deres PowerPoint i 

Teams, og så bruger de en halv time på at de lige skal finde ud af det. Så jeg synes at 

konceptet i forhold til digital undervisning er 

egentlig meget fint i sig selv, men det er det her med at få det optimeret til at det fungerer, 

ikke fejlfrit, men mere fejlfrit end det har været her første semester.” 

 

Inukitsoq: ”Yes, den kan jeg godt følge dig i. Det lyder lidt som om mange af de problemer 

du har oplevet skyldes at man ikke er forberedt ordenligt, eller at underviseren ikke har helt 

styr på hvad der skal ske, eller der er nogle elever der ikke har slukket for deres mikrofon. Er 
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der nogle problemer hvor du føler er der er noget fra fremmøde der har manglet, en funktion 

direkte i programmet der har manglet?” 

 

Sittichai: ”Jeg synes at det kunne havet været rart med funktion hvor man måske selv kunne 

vælge om man ville se på forelæseren eller tavlen. Måske bare nogle flere vinkler i 

auditoriet, nogle  funktioner så man føler at man er mere med i auditoriet. Den er svær at 

forklare, men jeg synes at man er meget begrænset. Det er sådan her det fungerer, og hvis 

det ikke fungerer for dig, er det bare ærgerligt. Det kunne være rart nogle flere muligheder 

for at vælge om man lige vil se PowerPointet, eller lige vil se ud i auditoriet. Noget i den stil.” 

 

Inukitsoq: ”Så du tænker at det ikke er særligt fleksibelt, at du mangler noget valgfrihed?” 

 

Sittichai: ”Ja lige præcis. Det er jo meget begrænset i forhold til hvad du har mulighed for at 

følge med i. Det er meget op til forelæseren hvad du måtte se og hvad du ikke måtte se.” 

 

Inukitsoq: ”Nu kan jeg måske høre det ud fra hvad du har sagt indtil videre, men foretrækker 

du online eller fremmøde forelæsning, hvis du skulle vælge én af dem?” 

 

Sittichai: ”Umiddelbart, hvis jeg skulle vælge ud fra de erfaringer og de oplevelser jeg har 

haft, ville jeg helt klart foretrække at møde op for at få det meste ud af det. Men på sigt, hvis 

man kan få det til at fungere, vil jeg helt klart foretrække at køre tingene online, fordi jeg føler 

at det giver en fleksibilitet i forhold til dem der måske bor langt væk, eller dem som også skal 

nå en masse andet på dagen. At man kan tage en online forelæsning og få maksimalt 

udbytte, og kunne fortsætte sin dag hjemmefra. Men hvis jeg skulle vælge lige her og nu så 

ville jeg helt klart foretrække fysisk.” 

 

Inukitsoq: ”Føler du at du kan udnytte programmet til en tilfredsstillende grad? Føler du at du 

ved hvordan du skal bruge f.eks. Zoom eller Teams som det er ment til at blive brugt, eller 

mangler du nogle kompetencer til dette?” 

 

Sittichai: ”Nu kender jeg kun de grundlæggende funktioner i både Teams og Zoom til at 

afholde gruppe- og vejledemøder. Jeg ved at både Zoom og Teams har nogle funktioner til 

at dele skærm og andre features som jeg ikke rigtig kender så meget til. Det kunne være rart 

at man kunne blive sat ind i det så man kan bruge det, både i forelæsning men også i forhold 

til projektarbejde.” 
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Inukitsoq: ”Synes du at institutionen bør give en vejledning i hvordan de programmer man 

bruger skal anvendes? F.eks. kunne de give dig et kursus hvor man får at vide ’Her er disse 

funktioner, du slukker for din mikrofon således’. Eller synes du at det er den studerendes 

eget ansvar når man går på universitetet?” 

 

Sittichai: ”Jeg synes godt at universitetet kan være med til at ’on boarde’ de studerende til at 

komme godt ind i det her med at bruge Teams og Zoom. Fordi jeg oplever at der er mange 

som måske ikke rigtig vidste hvordan de skulle bruge det, og glemmer at slukke deres 

mikrofoner som forstyrrer lidt under forelæsningen. Folk smider hinanden ud af 

forelæsningerne og muter forelæseren. Også bare i forhold til nogle retningslinjer så man er 

helt sikker på ’Det er sådan her det fungerer, det er sådan her vi bruger det og det er sådan 

her det forløber’, så man undgår de her små irriterende fejl som ikke behøver at være der.” 

 

Inukitsoq: ”Hvad med underviseren? Har du oplevet at de kan det de skulle, eller synes du at 

de burde have noget mere vejledning?” 

 

Sittichai: ”Jeg synes nogle undervisere har været rimelige tjek på deres software, men jeg 

har også oplevet at der måske er blevet brugt lidt for meget tid på at få styr på tingene fra 

underviserens side, hvor man er gået glip af et kvarter af forelæsning fordi underviseren lige 

skulle fikse hvordan de skulle vise deres PowerPoint via Teams eller Zoom, eller hvordan de 

lige fik deres lyd til at virke. Der synes jeg også godt at de måske kunne få en ’on bording’ 

forløb, hvor de blev sat ind i hvordan det fungerede og hvordan det kørte. Jeg tror 

nøgleordet, både for de studerende men også for underviserens side er, at det skal være 

flydende og gnidningsfrit.” 

 

Inukitsoq: ”Du har nævnt dette lidt før, men føler du at online undervisningen har påvirket dit 

udbytte fra undervisningen, enten positivt eller negativt?” 

 

Sittichai: ”Ja, det tror jeg helt klart. Nu kommer jeg fra en anden uddannelse hvor jeg har 

lært de her designteorier og metoder som vi f.eks. har haft i D&K (Basiskursus 1: Design og 

Konstruktion) og nogle af de andre basiskurser, så der føler jeg at jeg ikke er gået glip af så 

meget. Men jeg  kunne godt forestille mig at hvis jeg så ikke havde haft den viden jeg kom 

med, og ikke fik det udbytte fra den digitale undervisning, at jeg ville føle mig lidt fortabt. 

Måske føle at jeg mangler nogle kompetencer og noget viden som jeg ikke rigtig fik igennem 

den online undervisning som jeg skulle bruge til eksamen. Så ja, det har helt klart en effekt 

på udbyttet af undervisningen af man ikke har kommet på campus. Selvfølgelig er det også 

på grund af denne COVID-19 situation.” 
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Inukitsoq: ”Hvor ligger den største undervisning mht. online undervisning for dig? Jeg kan 

lige give nogle eksempler: Ligger det i nogle tekniske problemer? Er det noget planlægning, 

at universitetet ikke har været så godt forberedt på det? Eller er det motivation med at du 

ikke rigtig orker det derhjemmefra, eller at der er distraheringer i hjemmet?” 

 

Sittichai: ”Jeg tror at den største udfordring helt klart har været forberedelsen af den digitale 

undervisning fra universitetet side, og rigtigt tæt efterfulgt af de tekniske problemer som kan 

forekomme når man så har forelæsninger. Jeg tror dog også at det er i forlængelse af at 

RUC f.eks. ikke har forberedt sig nok på de her udfordringer der kunne være når man har 

online undervisning, f.eks. i forbindelse med netværksproblemer eller dårlig lyd. Der kunne 

jeg godt forestille mig at hvis de havde undersøgt tingene mere at de måske også kunne 

finde ud af ’Vi skal bruge en god mirkofon for at få noget godt lyd, så de studerende kan 

høre hvad forelæseren siger ordenligt’ eller ’Vi skal tjekke at vores netværk er i orden, så der 

ikke er de her netværksnedbrydninger’. For mig handler det meget om forberedelse fra 

universitetets side af i forhold til hvilke tekniske tiltag de kunne tage i brug for at gøre det 

bedre, og hvilke andre forberedelser de kunne havet gjort sig for at have mere forståelse af 

de her platforme som de gerne vil bruge til online undervisning.” 

 

Inukitsoq: ”Forestil dig at der kommer en vaccine, og COVID-situationen bliver opløst og 

man godt kan komme ind og være i nærheden af hinanden igen. Ville du ønske at man ville 

gå tilbage til den tidligere undervisningsmetode med forelæsninger inde på campus, eller 

ville du ønske at man måske ville fastholde noget af denne online undervisning som den er 

nu. Eller måske et mix?” 

 

Sittichai: ”Jeg synes et mix kunne være superfedt og spændende – jeg er faktisk rigtig stor 

fortaler for online undervisning, men jeg synes bare at det skal gøres ordenligt. Jeg synes at 

et miks kunne  være rigtig interessant, hvor der nogle gange er forelæsninger fysisk på 

skolen, men der også er andre gange man kan tage den online. Jeg synes ikke det er noget 

man skal udelukke, men jeg synes at det måske skal forberedes mere og skal gøres 

ordenligt før det er noget som jeg synes skal implementeres permanent.” 

 

Inukitsoq: ”Nu har vi alle i gruppen har oplevet samme undervisning som dig, så jeg vil 

spørge dig: Føler du at det har en effekt ved at der køres denne ’hybrid undervisning’, hvori 

der er nogle der sidder i salen og nogle der sidder derhjemme? Tror du at det ville havet 

været mere effektivt hvis alle sidder derhjemme?” 
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Sittichai: ”Ja, det tror jeg. Det i at der er nogle der sidder i auditoriet og nogle der sidder 

derhjemme, der tror jeg at forelæseren lige kan glemme at der er nogle af os der måske 

sidder derhjemme med nogle andre forhold mht. lyd og billede. De kan måske lige glemme 

at de skal være opmærksom på, at den information de skal videreformidles til os den skal 

kunne gøres så alle er på samme bølgelængde. Der føler jeg bare at hvis alle sidder 

derhjemme, ville der være mere fokus på at de kan sørge for at alle får informationen på 

samme måde – og ikke at nogen for den bedre end andre.” 

Spørgeskema resultater  

Spørgsmål: “Hvis ja, giv venligst op til 3 eksempler på de største problemer du har oplevet 

under online undervisning.” 

 

Besvarelser:  

1. “Elever kan mute lærer, hvilket gør det svært for læren at fuldføre 

undervisningen. Hvis man har halv dårligt net kan man ikke følge ordentligt 

med i undervisningen. Nogle gange, selvom man er et del af rummet, kan 

man ikke se det opkald som er i gang.” 

2. “Overbelastning af min computer, Lyd problemer, At programmet fryser” 

3. “Dårligt lyd” 

4. “Har oplevet mange menneskefejl, men ikke software fejl” 

5. “Lyden forsvandt, Ingen video og at undervisningen bare ikke bliver vist” 

6. “Jeg skulle logge ind med mit ruc login på teams og det virker ikke altid, lyden 

havde jeg også svært med at få til at fungere med min egen mikrofon” 

7. “Undervisers mikrofon der bliver slået fra, problemer med at se PowerPoint, 

studerende der bliver smidt ud af opkaldet.” 

8. “Dårlig forbindelse, problemer med visning af slides, problemer med 

forelæser der ikke forstår at bruge teams” 

9. “Min oplevelse er at der primært har været problemer med setuppet i 

lokalerne hvorfra der er blevet streamet. I forhold til lyd og skærmdeling.” 

10. “Dårlig forbindelse, Lærer der ikke kan finde ud af det, Forskllige 

forventninger fra lærer og elever til hvordan man deltager i 

onlineundervisning” 

11. “Forbindelsen lakker, Lyden forsvinder, Dårlig kvalitet” 

12. “Ingen lyd, hakken i lyden, billedkvalitet dårlig” 
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13. “Der har været mange problemer med lyden. Tit har vi oplevet slet ikke at 

kunne høre forelæseren. Har også oplevet at en forelæsning blev hacket og 

pludselig kunne man bare høre en masse meget høje porno lyde.” 

14. “Problemer med lyd/skærm” 

15. Lyden ryger (forelæser er blevet mutet), Man bliver smidt ud af den ene eller 

anden grund, Skærmdeling fra forelæsers side, virker ikke altid (slides ryger)” 

16. “Folk kan smide hinanden ud.” 

 

 

Spørgsmål: “Er der nogle funktioner du ville tilføje, til de platforme der bliver brugt til online 

undervisning?” 

 

Besvarelser:  

1. “Nej” 

2. “Pas” 

3. “Ikke umiddelbart. Funktionaliteten skal bare optimeres.” 

4. “En måde så underviseren bedre kan følge med i digitalt stillede spørgsmål 

under forelæsningen.” 

5. “At alle elever automatisk og permanent er muted, gider ikke høre på de 

andre” 

6. “Måske at man kan 'svare' ja/nej via nogle knapper (som ræk hånden op 

knappen i teams), så man ikke skal skrive i chat eller tænde sin mikrofon for 

at svare på korte spørgsmål (og "kan I høre mig").” 

7. “Knap til at mute alle” 

8. “Det har jeg ikke gjort mig nogle tanker om” 

9. “Nej, kan ikke komme i tanke om noget” 

10. “Man kan se hvem det smider folk ud!” 

11. “Jeg ved ikke helt hvad det skulle være men synes helt klart at det hele kunne 

forbedres” 

12. “Funktionerne er der, de bliver bare sjældent udnyttet, eller hvis de bliver 

udnyttet er det uden kompetence” 

13. “Nej :-)” 

14. “Nej ikke til den tekniske side af det (men har kun brugt zoom...). Jeg vil dog 

foreslå at man prøver at kompensere for den del af det fysiske fremmøde 

som man mister med online forelæsninger, her mener jeg den akademiske 

samtale og linende 
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