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ved at markere ordet(ene) Form, design og 
udvikling



Baggrund for udvikling af 
blended forløb
• Særlig tilrettelagt forløb for en skole (den samlede 

undervisergruppe)

• Strategisk kompetenceløft (krav i erhvervsskolereformen)

• Rammebetingelser fra skolen

• Underviserne kan ikke trækkes ud af skemaet

• Særligt indholdsmæssigt fokus på klasseledelse

• Ønske om at udvikle digitale kompetencer hos 
underviserne

• Ønske om at skabe et fælles grundlag for 
pædagogisk/didaktisk udvikling



Forløbets
struktur



Forløbets elementer



Hentet fra:
https://ucl.dk/om-ucl/om-institutionen/tal-og-fakta/studieaktivitetsmodellen/

https://ucl.dk/om-ucl/om-institutionen/tal-og-fakta/studieaktivitetsmodellen/


Platforme og didaktisk struktur

• Valg af platforme

• Moodle

• VIA’s kommende platform?

• Bruges i sektoren

• Funktionalitet, der kan understøtte vores behov

• Adobe Connect

• Designet til undervisning

• Brugervenligt og kræver ingen installation

• Didaktisk struktur

• Vidensindsamling

• Vidensbearbejdning

• Anvendelse i praksis



Struktur i Moodle



Didaktisk struktur -
Vidensindsamling
• Videoer med præsentation af tekster, temaer, dilemmaer 

– altså det faglige indhold

• Anvisninger til litteraturlæsning 



Didaktisk struktur -
Vidensbearbejdning

Studiegruppe-
opgaver, der danner 
grundlag for dialog i 
den kommende 
online session

Opgaver, der i høj 
grad var knyttet til 
bearbejdning af 
teorien



Didaktisk struktur -
Anvendelse i praksis

Opgaver –
studiegruppe eller 
individuel

Eksperimenter i 
undervisernes praksis

4 opgaver, hvor 
underviserne havde 
længere tid til at 
arbejde med deres 
eksperimenter



Produktionsplan

Opsætning i Moodle

Undervisningsmaterialer, herunder

• Forberedelsesvejledninger

• Opgaver

• Dagsordener til online 
sessioner

• Videoproduktion og 
manuskripter

Administrativt setup



ved at markere ordet(ene) Erfaringer



Teknologien som 
forandringsfaktor i forløbet
• Moodle muliggør en tydelig strukturering af forløbet

• Adobe Connect understøtter både præsentation, 
refleksion og ”face2face” dialog

• Mulighed for at formidle og kommunikere på andre 
måder (videomediet)

Vi fik, over 5 måneder, skabt et dialogrum med de enkelte 
studiegrupper, der gik tæt på deres praksis og gav mulighed 
for refleksion over udvikling af praksis (Reflection on action)



De studerendes dannelses- og 
læreproces
Det blended design rummer både en material og formal dannelsesproces

Material dannelsesproces

• Bestemt indhold om fagdidaktik og klasseledelse

• Fagdidaktiske overvejelser

• Teknologiske færdigheder

Formal dannelsesproces

• Metoder til at udvikle egen praksis

• Refleksionsprocesser over og med egen praksis

• Udvikling af lærerrollen – hvordan tænker jeg om mig selv som underviser?

• Refleksion over teknologiske muligheder i egen undervisning



De studerendes dannelses- og 
læreproces
Det blendede design påvirker læreprocessen, herunder:

• Rolle som studerende – større krav om deltagelse, 
tingsliggørelse og kobling til praksis

• Tid – forberedelse

• Teknologi – tilegnelse og afkodning

• Feedback – strukturerede processer

• Studiegrupperne – bærende i læreprocessen

• Kræver at de studerende forpligter sig tidsmæssigt og 
tør åbne sig for hinanden



Erfaringer og evalueringer fra de 
studerende 



Erfaringer og evalueringer fra de 
studerende



Vores erfaringer og overvejelser 
efterfølgende
• Unikt forløb, der har givet indblik og understøttet en konkret 

udvikling af studerendes praksis

• Forberedelse til forløbet har været stor og meget koncentreret 
inden påbegyndelsen af forløbet

• Vores digitale færdigheder har været afgørende + at vi har fået 
support fra it-pædagogisk vejleder

• Forløbets struktur skaber muligheder, men giver også en mere 
styret læreproces

• De studerendes refleksioner har været knyttet til 
studiegrupperne og i mindre grad til den store gruppe af 
studerende



Hvad kan vi tage med fra 
designet?
• Den didaktiske struktur

• Vidensindsamling, Vidensbearbejdning, Anvendelse i praksis

• Studiegrupperne som det bærende element

• Formen på online sessionerne

• Studiegruppernes opgaver er udgangspunkt

• Online sessionerne er refleksions- og dialogrum, ikke 
formidlingsrum

• Forankrer forløbet som strategisk kompetenceløft

• Eksperimenterne

• Understøtter udvikling i og med praksis

• Forankrer undervisernes udbytte i organisationen


