
Arbejdet med hybride 
æringsrumsrum på SOSU Syd



Afprøvning af det hybride læringsrum  -
muldyret
Hvad er nu det for et muldyr?

• Blended? Ja, men mere end det
• Fjern? Ja, men mere end det
• Online? Ja, men mere end det
• Onsite? Ja, men mere end det
• En blanding af det hele indsnævret i hinandens systemer?  – tjaa – nu 

nærmer vi os, men vi kender ikke muldyret endnu

Hvem er 
jeg?



Vores fokus

Online
Onsite

Blended
Fjern

Synkront

Grundforløb



Planlægning vs. 
improvisation

Elevindflydelse/ se 
muligheder i elevernes
resurser fysisk og 
mentalt

Vejledning

Gruppearbejde

SOCIAL

TEKNOLOGI DIDAKTIK

Fælles platform

WIFI 

Lyd

Kamera

Skærmtrovert

Relationer

Det uformelle

Føle sig set

Fra kødhed til 



Eleverne har været organiseret i grupper på tværs fysisk og 
online via Teams og den ekstra skærm på lokalets bagvæg. I 
gruppearbejdet har elever selv organiseret sig i Teams-kanaler i 
klassens Team rum.
Her blev disse besøgt i forbindelse med feedback og den 
løbende dialog.

Vi har brugt Class Notebooks som vores fælles noteplatform 
med mulighed for at elever kan kollaborere både online og 
onsite til fælles viden og individuelt arbejde.

Endvidere skal vi udvikle på studieaktivitetsregistrering, således 
at deres opgaveproduktioner ER studieaktiviteten og ikke om 
de sidder på skolen eller bag skærmen 8-15.

I Studie+ har jeg prøvet at lave opgaver, der når de afleveres 
modsvares x antal studietimer, som man også gør på gymnasiet 
med de skriftlige opgaver. Måske er det vejen at gå

elev vs. studerende…

Hyperfokus for lærerne – varetage online og onsite synkront. To 
lærerordning?

Lærer 1



Fordele: 
- Flere elever har deltaget hjemmefra når de ikke har haft 

mulighed for at komme i skole eksempelvis pga. lægebesøg 
osv. 

- Mulighed for fleksibilitet og tage hensyn til elever med 
”særlige behov” 

Ulemper: 
- Hvem skal have lov til at være hjemme? Nogle elever klarer 

det bedre end andre! (elevdifferentiering) 
- Eleverne har til tider forsøgt at ”udnytte” det ved at skrive 

aftenen før eller på dagen at de arbejder hjemmefra og det 
er næsten umuligt at tilrettelægge undervisningen derefter. 

Begrænsninger: 
- Nogle af eleverne ”gemmer” 

sig bag skærmen 
- Eleverne har givet udtryk for 

at de kan føle sig uden for 
når de sidder hjemme og at 
det er svært at blive en del af 
fællesskabet/læringsrummet 
på dagen. 

- Kræver for mig ekstra 
planlægning/kreativitet 

- Simulation har været svært 
men ikke umuligt. 

Muligheder:
- Synkron undervisning med andre skoler

- Synkron undervisning med andre lande  



Afsender – budskab - modtager
Indhold/fagindhold Grundforløb

Hovedforløb
Kursus

Skole/praksis
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Hybrid undervisning  - et didaktisk redskab:
Hvad? Hvad fordrer det?

Støtte individuelle arbejdsformer(der hvor 
eleven lærer bedst)

Eleven er bevidst om egen læringsstil
Stilladsering og tydelig struktur 

Mere elevaktiverende arbejde Tillid til eleverne
Underviser som facilitator og vejleder

Vurdere hvornår hybrid undervisning er 
egnet ift. 100 % fysisk fremmøde 

Udmelding til elever i god tid

Vurdering af særligt onlinedeltageres 
læringsproces

evalueringssamtaler, små opgaver, 
refleksion, opsamlinger

Skærmtræthed Korte underviseroplæg, mere 
elevaktivering

Ligeværdighed Det er én samlet klasse – husk særligt 
onlineeleverne

Undervisningsomstilling er udfordret Det er sværere at lave impulsive 
handlinger/ omstilling af undervisning



Tak for nu –

Kan du 
fortælle mig 
hvem jeg er 

?


	Arbejdet med hybride læringsrumsrum på SOSU Syd
	Afprøvning af det hybride læringsrum  - muldyret
	Vores fokus
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10

