
 Grupperum? Her skal afklares muligheder for breakout rooms, så man onsite og online
sammen kan gå i grupperum uforstyrret

Lydkvalitet i rummet i forhold til rummets størrelse, bordopstilling og antal personer
Billedkvalitet, som sikrer at:

Introduktion – tydelighed på hvorfor behov for anderledes tænkning i det 3. rum
Undervisningsbeskrivelser – skal formelt inddrage det hybride rum
Studieplaner – skal i praksis omarbejdes i forhold til indhold, øvelser og opgaver, som tager
højde for det hybride rum
Kursus? Afklaring af, hvorvidt der er behov for kurser udi digitale kompetencer
Kollegial sparring i den praktiske ombearbejdning af studieplaner
I tidsplanen for underviseres arbejde med studieplaner for fagene skal indtænkes sparring med
LOP-konsulent i forhold til at inddrage arbejdet med at gøre eleven klar til læreplads – uanset
om eleven deltager onsite eller online – og uanset årsager til elevens eventuelle valg om online
deltagelse

Kontrakter med elever – hardware – netværk - aktivitet

Kom godt i gang med hybrid undervisning
Drejebog til ledere om indførelse af hybride læringsrum -

teknisk, praktisk og didaktisk 

Trin på vejen - teknik
1: Teknisk opsætning i et eller flere klasserum

2: Hardware, som tager højde for:

     - Online elever kan se tavle og underviser ved gennemgange på tavle
     - Underviser kan se såvel online som onsite elever i en nogenlunde ligeværdig oplevelse
     - Online elever kan se onsite elever som i et klasserum (dvs. fx bagfra, hvis man ”sidder” på 

        bagvæggen)
     - Onsite elever kan se online elever (ved fx at vende sig om/dreje hovedet og se dem på

skærmen)

3: Afklaring af, hvorvidt der kan søges fonde.

Trin på vejen – planlægning
1: Tidsplan for møder med undervisere om det hybride rum

2: Justering af studie-ordensregler: Klarhed over krav til elevens hardware med krav om fysisk
fremmøde som alternativ



Det 3. rum er for alle – spilleregler skal skabes for alle deltagere uanset onsite/online
deltagelse.

Placering omkring konferencebord – her skal foretages en didaktisk overvejelse i samspil med
de tekniske overvejelser omkring hensigtsmæssig bordopstilling i rummet
Gruppearbejde – her skal foretages en didaktisk overvejelse i samspil med de tekniske
overvejelser omkring det muliges kunst

Praksis i forhold til afvikling, fx række hånden op og billede/lyd
Praksis i forhold til deling af dokumenter mv. – dette skal bygge videre på brug af gældende
platform, fx OneNote
Metakommunikation – hvorfor gør vi, som vi gør, skal udtrykkes tydeligt til eleverne

Her skal gøres didaktiske overvejelser ud fra den konkrete afvikling – viser det sig, at vi har
elever som konsekvent grundet fx geografi deltager online? – viser det sig, at vi har elever,
som normalt deltager on site og kun af og til odeltager online ved fx sygdom? Vi skal
didaktisk i lærerteamet arbejde med at skabe Relationsmotivation ud fra et spekter af
deltagelsesmønstre i det hybride rum
Skal der skabes et fællesrum også for ind-i-mellem aktiviteterne? Småsnakkene?
Spisepauserne? Er rummet didaktisk set en nødløsning i forhold til fysisk fremmøde (sygdom
etc.) eller er det et rum, eleven kan bruge (næsten) hele tiden (geografi)

Ved opstart
Undervejs?
I LOP-arbejdet?
Ved arbejde med dokumentationsopgaver?

3: Der skal være styr på lovgivning ift. skolens udbud – hvad skal omtales i den lokale
undervisningsplan i forhold til grundlaget for undervisningen ved indførelse af det hybride rum?

4: Det er et væsentligt trin på vejen at have opmærksomhed på nye uddannelsesbekendtgørelser og
formodentlig også nye fagbekendtgørelser i foråret 22 – sikkert gældende fra august 23. 

5: Der skal i skolens dataindsamling og analyse på kvalitet indarbejdes procedurer for også at
inddrage arbejdet med det hybride læringsrum i dette.

Trin på vejen – didaktik
1: Dannelse i at være sammen onsite og online

2: Strukturen skal bygge videre på den gældende platform, fx struktur i OneNote med
undervisnings-beskrivelser, læringsmål og studieplaner samt materialer tilpasset de enkelte hold

3: Dialog i det hybride klasserum

4: Hvordan sikrer vi et ligeligt underviserfokus i den praktiske afvikling af undervisningen?

4: Praksis for hygge

5: Der skal afklares behov for obligatoriske fysiske dage



Evaluering 
Professor i ungdoms- og uddannelsesforskning på Aalborg Universitet, Noemi Katznelson, taler
om de fem motivationsfaktorer for uddannelse: Nødvendighedsmotivation, Relationsmotivation,
Mestringsmotivation, Retningsmotivation og Praksismotivation. Eleverne oplever ikke altid
motivation inden for alle fem motivationsfaktorer, men måske i virkeligheden kun inden for
nødvendighedsmotivationen.

Her skal ske en afklaring gennem skolens kvalitetsarbejde, hvor der skal indsamles data, foretages
analyse og vurdering ud fra nedenstående perspektiver om læringsmiljø:

1) Elevperspektiv: Fastholdelse af indlæringsflow uanset eventuel hindring for fysisk fremmøde
a. Relationsmotivation
b. Mestringsmotivation
c. Retningsmotivation
d. Praksismotivation

2) Underviserperspektiv: Fastholdelse af indlæringsflow uanset eventuelle hindringer for
elevernes fysiske fremmøde
a. Relationsmotivation
b. Mestringsmotivation
c. Retningsmotivation
d. Praksismotivation

3) Ledelsesperspektiv: Øget optag og gennemførelse
a. Understøttelse af rammer for undervisernes arbejde med at skabe oplevelsen af motivation hos
eleverne
b. Markedsføring af det hybride læringsrum til potentiel målgruppe med fokus på alle fem
motivationsfaktorer.


