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Kurset astrofysik er et obligatorisk førsteårskursus på fysik med omkring 100 studerende. Kurset
kører efter et blended learning-koncept, hvor online-aktiviteter er integreret i kurset. En uge i kurset
består af:
•
•
•

tre timers forelæsninger inkl. diskussioner og peer-instruction
tre timer teoretiske øvelser
fem online-aktiviteter:
• to videoer (fast hver uge)
• en test med forskellige typer spørgsmål (tekst, mcq, beregning, matching,
rækkefølge, etc.)
• en feedback-aktivitet hvor de studerende forholder sig til hvad der er sværest
og lettest i pensum til den uge. Det letteste bliver nedprioriteret til forelæsninger.
• den sidste aktivitet skifter mellem at være en online-aflevering og en forumopgave (fx lave en mcq, forholde sig til NASA/ESA-missioner, etc.). Flere af disse
må laves i grupper.

Alle online-aktiviteter med et produkt tæller point, som tælles sammen og bidrager med 25%
til den endelige eksamenskarakter. De sidste 75% kommer fra en tre-timers skriftlig eksamen.
Online-aktiviteterne laves i Blackboard og bedømmes af forelæseren samt instruktorerne –
bedømmelseskriterierne er synlige for de studerende i form af rubrics. Nogle aktiviteter bedømmes
automatisk i Bb.
Den er mange grunde til at benytte det ovenstående format:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ønsket om sammenhæng mellem læringsudbytte, læringsaktiviteter og eksamen
ønsket om mere feedback til studerende
ønsket om mere fleksibilitet (videoer kan tilgås anytime)
ønsket om “assessment for learning”
ønsket om at få mere skriftlig formidling ind i undervisningen
ønsket om at gøre undervisningsmaterialet tilgængeligt for fremtiden
ønsket om mere samarbejde (læsegrupper til online-aktiviteterne samt gruppeopgaver)
ønsket om at give studerende medinflydelse på gennemgang til forelæsningerne
ønsket om at frigive tid til forelæsninger til diskussion, spørgsmål, interaktion – også mellem
studerende.
ønsket om at de studerende bruger den tid som de bør i et fuldtidsstudium
ønsket om at bruge teknologi i undervisningen, da det også er et fag som er meget
afhængig af teknologi
ønsket om at gøre enkelte dele af undervisningen mere forskningslignende.

Resultater fra undervisningen viser i første omgang at rigtig mange studerende gør meget ud af
online-aktiviteterne og derfor lægger tæt på maksimal-scoren. De studerende indikerer generelt
at de bruger meget tid, men at især online-aktiviteterne og sammenhængen mellem dem og de
andre elementer i kurset er meget lærerige.
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Pga. pointgivningen har vi statistik på det hele og vi har svar fra alle – også de studerende, som
ikke normalt svarer på evalueringsskemaer.
UDVALGTE RESULTATER:
•
•
•

•
•
•

85% er enten meget tilfreds eller tilfredse med læringsudbyttet
76% af de studerende er tilhængere af, at en del af deres karakter gives på baggrund af
online-aktiviteter.
At mange studerende udtrykket sig meget positivt om undervisningsformen. Fx:
•

“Jeg har altid elsket astrofysik, men synes at formlerne var meget svære at
forstå. Men når man lærer at bruge dem, både til onlineaktiviteter, til TØ og
se dem blive gennemgået til forelæsninger, virker det ikke så skræmmende
længere. Derudover har onlineaktiviteterne gjort mig meget bedre til at bruge
formlerne og forstå fysikken bag det. De har været meget motiverende.”

•

“Jeg synes online aktiviterne har hjulpet rigtig meget til forståelsen af pensum.
Forelæsningerne har været gode men læringsudbyttet har helt sikkert hos mig
været størst i onlineaktiviterne. Jeg synes onlineaktiviterne er en god måde at
få alle med på, men det tager tilgengæld også meget tid, når der til hver uge
også skulle læses 2-3 kapitler. Så det mindsker ike forberedelsestiden, men man
lærer mere.”

•

“Jeg synes rigtig godt om de undervisningsformer, som benyttes i kurset. Med
klikkerspørgsmålene til forelæsningerne “tvinges” man til at tænke mere over
- og vurdere - forskellige forhold og implikationer end ellers. Og det fungerer
rigtig godt for mig. Det samme gælder online-aktiviteterne og TØ-opgaverne,
hvor man løbende “holdes til ilden”. Og så synes jeg, at der er en rigtig god
balance mellem de forskellige typer opgaver fordelt mellem fora (hvor vi jo bl.a.
har fået lov at “undervise” hinanden en lille bitte smule), regneopgaver, multiple
choice tests etc.”

Nogle studerende er ikke tilhængere af undervisningsformen, ca 15% indikerer at de i
høj grad foretrækker almindelige forelæsninger. Men to tredjedele af de studerende vil
hellere have undervisning, som infkluderer online-aktiviteter.
At der er meget stor variation i hvor, hvornår og sammen med hvem de studerende har
gennemgået online-aktiviter. De gør tydelig brug af den fleksibilitet kurset tillader.
At omkring 85% af de studerende indikerer at online-aktiviteter hjalp i høj grad eller i
nogen grad til både gennemgang pensum samt forståelse af pensum.
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SCREENDUMPS:
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