
Integrering af iPods i undervisning og eksamen

Projektets indhold:
Projektet har to dele, hvor iPods, iPhones, Android-telefoner 
(herefter kaldet smartphones) er omdrejningspunktet. 
Mobiltelefonen er suverænt den gadget, som de studerende bruger 
mest i deres dagligdag. Flere og flere studerende udskifter deres 
gamle mobiltelefoner med smartphones, og det kan være årsagen 
til, at der på et år er sket en fem-dobling af Kunet-besøgene med 
disse (se stolpediagrammet nedenfor). Smartphones indeholder 
funktioner, som er meget brugbare til at fremme læringsmiljøet 
eller læringen i et givent kursus. Dette projekt er to-delt i en video-
del og en Absalon-app-udviklingsdel. 
I video-delen handler det om, at de studerende bruger deres 
smartphone til at indsamle empiri for i sidste ende at 
underbygge deres eksamensopgave.  
Absalon-app-udviklingen går på at udvikle en applikation til 
smartphone, således at den studerende meget let kan holde sig 
opdateret med uddannelsen/Absalon. App-udviklingen er ikke 
beskrevet på denne poster.

Kurset og projektet:
Projektet er foregået på Institut for Idræt for andet års 
idrætsstuderende i blok 4. De studerende havde valgt kurset 
’Tilpasset idræt og bevægelse’, som er et fag, hvor den studerende 
skal bruge idrætsteoretisk (fysiologisk, sociologisk, og 
pædagogisk) viden i forhold til idrætspraksis. Tidligt i forløbet 
vælger de studerende en særlig målgruppe i samfundet (fx 
fængselsindsatte, handikappede etc.) som de vil arbejde med, 
hvilket bl.a. vil sige at den studerende skal møde målgruppen for 
at afprøve et ”teoretisk setup” i praksis. Dette har de studerende 
dokumenteret med deres smartphone-video-optagelser.
Kursets struktur:

•3 ugers teoretisk og praktisk introduktion
•4 ugers praksisforløb
•1 uges opsamling med vidensdeling.
•Eksamensopgave indeholdende en skriftlig opgave og en 
video

Foran denne poster er nogle af de videoer, som de studerende har 
lavet. Du er velkommen til at tage en iPod og se nærmere.

Evaluering af kurset/projektet:
Nedenfor er nogle af de studerende svar:
SVAR: “Jeg har meget blandede følelser omkring forsøget med 
at benytte i-pod'en i undervisningen. Den har fyldt utrolig meget 
og til tider været et lidt stressende element. Både i forhold til at 
jeg som studerende skulle optage film i 
undervisningssammenhænge, men også i forhold til det rent 
tekniske i forbindelse med eksamensvideoen. Jeg kan tilgengæld 
også sagtens se fordelene ved at benytte i-pod'en, men måske den 
allerede skulle inddrages fra 1. år og dermed benyttes til alle de 
praktiske fag.”
 SVAR: “Rigtig spændende og relevant kursus, der giver en 
blod på tanden til at arbejde med særlige målgrupper…. 
…Spændende idé med iPoden i undervisningen – det har dog 
fyldt for meget, og været for tit at tiden blev brugt på at finde ud 
af hvordan det teknisk fungerer.”
SVAR: “….Til vidensdelingen var ipodsne enormt effektive, da 
man herved fik godt indblik i de andre praktikpladser.”

CENSORS KOMMENTAR TIL EKSAMENSOPGAVERNE:
SVAR:” Hele karakterskalaen har været i brug og det er tydeligt 
at der er studerende som ikke har udnyttet mulighederne for at 
skabe et godt fællesprodukt ved at fokusere mere på videodelen 
og det den kan bruges til. De gode opgaver har tydeligt højere 
niveau  og er mere fokuseret på videodelen, og det har uden tvivl 
gjort censorjobbet interessant og spændende…
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Sammenfatning for forløbet indtil nu:
•Der er ikke en overvægt af smartphone-brugere blandt de studerende, men der er tydeligt flere og flere. Dette betyder bl.a., at der er cirka 10 
procent af de studerende, som er lidt ”IT-forskrækkede”. 
•I projektet oplevede vi lidt problemer med at komme i gang, da de studerende, som ikke havde smartphone, fik en ny udleveret, og det trak ud. 
Årsagen var, at nogle studerende ikke havde opdateret og downloadet computerne, som de var blevet bedt om 2 uger forinden.
•Optagefunktionen (lyd og video) er meget veludviklet, teknisk set, og det kan klart bidrage til undervisningen med hensyn til at indsamle 
empiri som dokumentation.
•I sammenhænge hvor den bruges til at optage andre, kan der være nogle etiske problemer.
•Tilstedeværelsen af smartphonen bidrog tydeligt til skærpet fokus hos de studerende i forhold til, hvad de skulle lære og præstere til eksamen. 
Dette skyldes sandsynligvis, at de studerende tidligt i forløbet fik klarlagt, at eksamensresultatet var produktet af den skriftlige opgavedel og 
video-opgaven.
•Vidensdelingen imellem de studerende virkede fantastisk godt med inddragelse af smartphonen.
•I forbindelse med evaluering af forløbet har smartphonen også været fantastisk til at optage videodagbog.
•Niveauet af eksamensopgaverne var højere i år sammenlignet med sidste år, dette kan skyldes et positivt bidrag pga. smartphone-inddragelsen. 
Fremadrettet:
Projektet inkluderer også formidling af ”video-viden” og ”video-opgaver” fra underviseren til den studerende og deres smartphone. Den del af 
projektet er ikke fuldt ud gennemført, men der arbejdes på sagen ved opsættelse af kameraer i hallernes loft etc.
Absalon-app-delen er gået meget i stå. Idéen med projektet var at udvikle en app, hvor al videoformidling etc. skulle foregå igennem. Projektet 
er gået lidt i stå, da absalon-software/serversystemet ikke er gearet til det. Det første tiltag der er gjort for at forbedre dette er, at Absalon 
teknisk set blev opgraderet 1. august ved flytning til andre servere etc. Det er dog stadig uklart, om app-udviklingen kan gennemføres inden 
udgangen af 2011.
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