
Briefing: Eleverne gøres klar til at spille scenariet. Eleverne der skal spille scenariet skal gerne
melde sig frivilligt, da der kommer mange øjne på. Observatørerne får tildelt et fokuspunkt.

Scenariet: De fysisk tilstedeværende elever spiller scenariet. Online elever observerer.

Debriefing: Debriefingen er fælles for både fysisk tilstedeværende og online deltagere.
Analyse og refleksion over scenariet ud fra læringsmål. Eleverne er fælles om denne del. Det
er vigtigt, at underviseren sørger for at få inddraget alle elever i forhold til deres observationer.

Eksempel på afvikling af en
hybrid simulation

Målgruppe: GF2 på SOSU-uddannelsen

De fysisk tilstedeværende elever spiller et scenarie, der er virkelighedsnært i en SOSU-kontekst. I
dette tilfælde er der valgt et scenarie, hvor eleverne skal bruge deres viden om mikroorganismer og
rengøring i undervisningen i naturfag. I eksemplet møder de en borger, der har fået et sår i panden,
hvor køkkenet og badeværelset er fugtigt og fyldt med beskidt vasketøj. I scenariet bevæger borger
og SOSU sig mellem bad, køkken og stue.

Observatørerne er online og følger scenariet på Microsoft Teams. De kan sidde alene eller i par.
Hvis de sidder i par, har de mulighed for at tale sammen, mens de ser scenariet, hvilket kan være
en fordel i forhold til at øge læringsudbyttet.

Afvikling
Før: Eleverne læser simulationsbeskrivelsen.
Herefter starter den hybride del af undervisningen. Den består af 3 dele.

Overvej muligheden for at spille scenariet igen for at tydeliggøre læring eller spil scenariet flere
gange med variationer.

Afvikling den hybride simulation 



Sådan så det ud på SOSU Nord, da de afviklede den hybride simulation. 

Vær omhyggelig med placering af kamera, så eleverne kan se det, som er vigtigt i scenariet.
Brug eventuelt flere kameraer og skift mellem dem, hvis det er muligt.

Sørg for god lyd, og tjek lyden inden start. Brug eventuelt trådløs mikrofon.

Teknik


