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Covid 19 har vist os at online/ 
nødundervisning giver 

Fleksibilitet
Bedre trivsel
Mindre frafald

Mindre sygefravær
Større tilfredshed

Øget læringsudbytte 

På baggrund af 
designet og 

planlagt 
undervisning



Modvægten:
Håndens fag – praksisfag

Digitale skel
Digitale forudsætninger

Rummene
Tid som dilemma – tidssparende eller tidskrævende.

Praksisfællesskab –
Underviseren får flere hatte –

har brug for IT-support
Fællesskab eller ”lone wolf”

Ofte 
improviseret og 
hurtigt planlagt 

online/
nødundervisnin

g



• I projektet vil vi bringe undervisningen op på Next Level. 
• Undervisningsrummene skal tænkes sammen i en ny synergi.
• Kødhed versus nærhed
• Bringe det der ”ligger mellem bygningerne” med ind i det Hybride læringsrum
• Lave motiverende og energi skabende undervisning
• Ramme elevernes ønsker for god undervisning
• Skabe flere forskellige undervisningsrum og arenaer, som kan kobles på mange 

måder.
• Hvor, hvornår og med hvem? Der kan som udgangspunkt skrues på det hele.
• Anerkendelse af eleverne af, at de kan fungere i hybride læringsrum
• Taksonomi i forhold til hvordan man kvalificeres til hybride læringsrum
• Any time – any place – any pace

Hybriditet: Nye koblinger – nye 
handlinger



• Vi er påbegyndt en uundgåelig rejse, der kan komme til at medføre en 
transformation i      undervisningssektoren

• Vi pilot tester på livet løs hybride lærings forløb på Sosu Nord, Fyn og Syd.

• Vi er godt på vej med at udvikle en digital model og didaktisk ramme samt 
en værktøjskasse med didaktiske greb for hybride læringsrum

• Vi arbejder med et evaluerings design, der allerede har givet os data fra 
over 100 elever. 

Projektet – Work in Progress



Arbejdsgruppen består af og pilottester således:

• Kia Rådshøj Hoffgaard, Mette Skals Ladefoged og Kenneth Brandborg. GF2 på Sosu Nord

• Lene Larsen og Trine Søberg. GF 2 Digi Tech på Sosu Fyn

• Kim Kronika, Claus Tronborg Jensen og Kit Nørskov Jensen. GF 2 EUX, ordinær og Digi 
Tech. Sosu Syd.

• Peter Wendelbo. Videnscenter for Velfærdsteknologi. Faglig konsulent laver løbende 
feltstudie.

Arbejdsgruppen vil via testperioden få førstehåndsviden m.h.t. værktøjsmaterialet: Hvad skal 
der i værktøjskassen, i den didaktiske ramme og model?

Hvordan foregår dette i praksis?



Mål

• Udvikle en model og ramme for hybride 
læringsrum med afsæt i bl.a 21st century
skills, som 

• Udvikle en værktøjskasse med eksempler 
på hybride læringsforløb, der skaber fysisk 
frisættelse og lader eleven være 
medskaber i Det hybride læringsrum.

• Gennemføre en undersøgelse om hvordan 
det hybride læringsrum kan være et aktivt 
rekrutterings- og fastholdelsesredskab.

• Udvikle og gennemføre kompetence- og 
videreudviklingstilbud til sektorens 
uddannelser med henblik på at styrke 
kompetencerne til at designe, udvikle og 
praktisere undervisning i det hybride 
læringsrum



Succeskriterier

• At modellen for det hybride læringsrum til 
Social- og sundhedsfaglig kontekst 
opleves som anvendelig i praksis af 
underviserne.

• At værktøjskassen med hybride 
læringsforløb bidrager til at underviserne 
kan implementere elementer af hybrid 
undervisning i egen undervisningspraksis.

• At modellen og værktøjskassen tilrettes 
løbende og agilt på basis af projektets 
indsamlede erfaringer.

• At Sosu-sektorens undervisere og ledere 
får et kompetenceløft i forhold til Det 
hybride læringsrum.



Kontakt gerne arbejdsgruppen for yderligere info:
Projektleder: Kit Nørskov Jensen. knj@sosu-syd.dk

Mette Skals Ladefoged:mesk@sosunord.dk
Kenneth Brandborg: kebr@sosunord.dk

Kia Raadshøj Hoffgaard: kiho@sosunord.dk
Lene Larsen: lela@sosufyn.dk
Trine Søberg:tris@sosufyn.dk

Peter Wendelbo Jensen: pw@bblearn.dk
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