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Jeg underviser på nettet. Så jeg er til stede hver dag, hele dagen - og 

natten med - i de studerendes arbejde på RUC's åbne master-uddannelse i 

Computer-mediated Communication (MCC, http://www.mcc.ruc.dk/). 

Uddannelsen er baseret på RUC's særlige pædagogik, hvor den centrale 

aktivitet er tværfagligt problem-orienteret projektarbejde udført af 

studerende, som arbejder i grupper. Sommetider arbejder en studerende 

dog alene og udgør således en énmandsgruppe i RUC's egenartede 

terminologi, hvor individuel indsats angiveligt ikke er defineret. Men 

som regel har den enkelte MCC-studerende andre studerende at tale med, 

og underviserens (vejlederens) opgave til hverdag er derfor at overvåge 

snarere end at lede diskussioner og arbejdsprocesser. Underviseren 

kommer især på banen i forbindelse med de regelmæssige 

delafleveringer, som erstatter de fysiske vejledningstimer, samt 

naturligvis ved bedømmelse af projektopgaverne. Og det hænder da, at 

de studerende spontant tager kontakt med vejlederen. Der er naturligvis 

også grund til at gribe ind, hvis arbejdsprocessen tilsyneladende går helt i 

stå eller kører af sporet. 

Kollegial supervision er indbygget i det system, vi anvender til MCC-

uddannelsen (BSCW, http://www.bscw.de/). Når jeg giver mig til kende i 

systemet, kan alle de øvrige vejledere og samtlige studerende se, hvad 

jeg skriver, ligesom jeg kan se, hvad de skriver. Der er således rig 

mulighed for at studere kollegernes måde at drive vejledning på. Der er 

ganske store forskelle at finde, såvel i den enkelte vejleders 

aktivitetsniveau som i måden vedkommende kommunikerer med de 

studerende. Yderpunkterne er den "reaktive vejleder", som stort set kun 

gør det, som han eller hun bliver bedt om, og den "proaktive", som hele 

tiden synes at være ét trin foran de studerende i arbejdsprocessen. Den 

proaktive vejleder formår at give en kommentar, et link eller en 

litteraturhenvisning, der lige præcis støtter de studerende på det aktuelle 

stadie uden at gribe styrende ind i processen. Samme type vejleder har 

også talent for at stille spørgsmål, der udfordrer til diskussion og 
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refleksion snarere end til hurtig besvarelse. Den proaktive vejleder er 

desværre sjælden, og vi andre misunder ham eller hende. 

Det korte svar på titlens spørgsmål: "Det ka' da ikke være så svært … ?" 

er derfor: "Jo, det ka' så!" Netbaseret undervisning har 15 eller flere år på 

bagen. Der er efterhånden skrevet en del bøger om, hvordan man 

praktiserer netbaseret undervisning, og på WWW kan man finde 

mængder af sider med råd om, hvordan man bliver en god "moderator", 

og hvordan man i det hele taget skal gribe netbaseret undervisning an. 

Men den sande Zen-ånd, også i pædagogik, er, at man skal opleve i 

stedet for blot at tale om. De fleste af dagens netundervisere er tumlet ind 

på scenen med ingen eller kun ringe forberedelse til en 

undervisningsform, som faktisk er temmelig forskellig fra den vi - for 

manges vedkommende nødtørftigt - er blevet uddannet til gennem 

universitetspædagogiske- og andre efteruddannnelseskurser. Derfor er 

der brug for at høre om andres erfaringer og for at få stillet kritiske 

spørgsmål til dem og ikke mindst ens udlægning af egen praksis; 

spørgsmål der kan give anledning til refleksion. 

 


