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Jeg har ikke tal på hvor mange gange, jeg har hørt 
underviserne sige, at de ikke kan mærke de 
studerende online. 

Hvis ingen af dem har kamera på, så ku’ jeg 
lige så godt have optaget en video. Det er 
som om jeg mister min orienteringssans, når 
jeg taler uden at kunne se hvem jeg taler til... 

Jeg skal lige tage mig sammen til at kontakte 
min vejleder online, det er anderledes at 
skrive en mail eller ringe til en vejleder, det 
bliver så formelt. Det er så meget nemmere, 
når man kan se, at døren til kontoret er åbent, 
eller man står i køen sammen i kantinen.

NÆRVÆR



Jeg tænker over, hvordan jeg kan udnytte den 
studerendes fysiske rum derhjemme i undervisnin- 
gen - for at skabe lidt mere liv - men også udtænke 
gode virtuelle sociale læringsrum - det er noget jeg 
har eksperimenteret med i et stykke tid. Nogle 
gange går det fint, men andre gange så går det 
helt anderledes, end jeg havde håbet på. Så er det 
op på hesten igen.. 

“Vi havde et kursus, hvor underviseren sagde, at vi 
kunne spise frokost sammen, altså med kameraet 
tændt… Men for det første havde folk ikke lyst til at 
spise foran skærmen, og for det andet så blev det til 
en samtale mellem to-tre stykker, og ikke som det 
var tiltænkt - at vi alle sammen hyggede… der er 
ikke plads til flere samtaler online på samme tid.”

RUM

Rum og spillerum i fysiske og virtuelle rum



Tal sammen 2 og 2 

5 minutter



Hvilke dilemmaer og succeser oplever 
DU med nærvær og rum 
i online undervisning?

● Tænk 2 minutter 



Hvilke dilemmaer og succeser oplever 
I med nærvær og rum i online 
undervisning?

● Del jeres erfaringer 
● Skriv cases ind i padlet

● og 



At være aktivt til stede 

At se andre

At være tilgængelig



Det fysiske rum 

Det didaktiske rum

     Det sociale rum



Spil TÆNK-LÆRING-DIGITALT - Sæt online læring i spil 

Regler
● Træk et (tilfældigt) kort. – Hvis du ikke synes, 

at kortet er relevant eller interessant for din 
egen undervisning, så træk et nyt indtil du 
finder et kort, som vækker din interesse.

● Diskutér med din samtalepartner:
1. Har jeg været i en situation, hvor jeg kunne bruge 

dette greb? (Hvorfor/hvorfor ikke?)
2. Hvis kortet inspirerer og du vil prøve det af…. 

1. Hvad kunne du gøre?
2. Hvad ville det betyde for dig og for 

deltagerne?
3. Hvilke barrierer ser du?
4. Bid for bid, hvad vil du gøre?

3. Grib udfordringen og aftal med andre 
1. Hvordan vil du støttes undervejs?
2. Hvornår er du lykkedes?
3. Hvornår og hvordan I vil samle op?

4. Lav selv andre/flere regler…



Tak for i dag - Tænk Læring Digitalt!
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