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Baggrund 

– Stort optageområde 
– Mangel på Bioanalytikere– især i Nordjylland og Syddanmark 
– Stærke it kompetencer 
– Udviklingsparate undervisere 
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Historik 
2005-2006: Bestyrelsen beslutter, at Bioanalytikeruddannelsen skal udvikle og 
udbyde en net-uddannelse 
– Udvikles og udbydes i første omgang som et særligt tilrettelagt forløb for 

laboranter (blended learning) 
– Afprøves efterfølgende på almindelige studerende 
Erfaring 
1. Problemer med fastholdelse 
2. Utilstrækkeligt behov– ikke økonomisk rentabelt 
3. Kræver disciplin 
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2012 : Vi opgiver tilbuddet om net-hold 
2012: tilfæ ldigt udvikler vi mulighed for at deltage (synkront) i streamet 
undervisning for udvalgte hold (1 dag om ugen for alle studerende) 
2016: Indretning af lokale med bedre teknologi 
Erfaringer 
1.Brugervenligt og stabil teknologi af høj kvalitet er kritisk 
2. Integreret undervisning med høj kvalitet og god læ ring er muligt 
3.Studerende efterspørger og benytter fleksibiliteten og muligheden for at 
deltage online – isæ r studerende med lang transport 
4.Tilfæ ldigt fund: studerende med sæ rlige udfordringer har stor glæde af 
muligheden for online-deltagelse 
5.Mulighed for dialog er vigtigt 
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Stedfleksibelt uddannelsesformat 

2019: Implementering af sted fleksibelt undervisning på alle hold 
 Det er muligt for studerende på alle hold at deltage online i undervisningen 
 Den enkelte studerende er enten Campus eller online-studerende 
 Der er ca.1 Campusdag om ugen 
 Som udgangspunkt er muligheden forbeholdt studerende med lang transporttid 
 Studiegrupper etableres som online eller Campusgrupper 
 To lokaler indrettet med særlig teknologi, som muliggør online streaming (høj lyd 

– og billedkvalitet) 

Vibe Je lsbak og Susanne Markussen 
6 



 

Erfaringer 
 Brugervenlig og robust teknologi er kritisk 
 Især attraktiv for ældre studerende og/eller studerende med børn og med 

lang transporttid 
 Fungere godt for alle iflg. de første evalueringer (inkl. eksamen) 
 Ny teknologi har udviklet undervisningen 
 Vigtigt med gode muligheder for videndeling mellem underviserne 

(sidegevinst: mulighed for kollegial feedback) 
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Perspektiver 
– Alternativ løsning på problemet med mangelfuldt uddannelsesmuligheder og 

arbejdskraftmangel i specifikke områder 
– Økonomisk bæredygtigt 
– Høj kvalitet i undervisningen 
– Dimittenderne får erfaring med digital kommunikation og andre digitale 

kompetencer 
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Sideløbende udvikling– digitalisering 
 Produktion af videooplæg (flippedclassroom) 
 Videofeedback, noter–og opgavesamlinger,flashcards, mindmap, test osv. 

Erfaringer 
 Studerende værdsæ tter variation i undervisningen,men nye læ ringsmetoder 

kræver også træning 
 Overvej standardisering vs. metodefrihed 
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Overordnede erfaringer 
 Mange undervisere motiveres af (f2f) samvær og dialog med studerende 
 Studerende motiveres af variation i undervisnings- og læringsformer 
 Teknikken er kritisk og vigtigt- kan både være en barriere og en drivkraft 
 Mening med digitalisering af undervisning 
 Undervisere er forskellige- plads til både ildsjælene og de tøvende 
 Balance mellem standardisering og metodefrihed 
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Virtuel undervisning 

”Omfang 
Placering 
Indhold” 
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…men hvad med: 
Digitalisering? 
Synkronicitet ? 
Elevsamarbejde? 



12 

D ig i ta l iser ing 

Åbnerfor multimodalitet 
Tekst 
Lyd 
Billede 
Video 

Elever modtager 
Elever producerer 



  
  

 

Synkronic i te t  13 

I hvor høj grad skal elever sidde 
sammen for at samarbejde? 
I hvilke sammenhænge kan det 
give mening af give dem tid til 
refleksion? 



 
   

 

Samarbejde 

Deling pånetbaserede platforme 
giver mulighed for at inspirere 
hinanden. 

Samskrivning 
Padlet (Padlet .com) 
Peer feedback (www.peergrade.io) 
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Underviseres udvikling af virtuel undervisning
workshopmodeller 
Navn CoED ABC FF-FF (4F) Active Learning 7Cs Co-creation SolveIT HandsOn 
Stikord Collaborative 

(E)learning 
Design 

Udvikling på 
baggr. af vision el. 
pædagogisk 
grundlag 

”Arena Blended 
Connected ” 

Lærings-
aktiviteter 

Kursusgang/ 
Unv-lektion 
”Design for 
læring” 

Læringsmål-
styret 

Kursus redesign 

Læringsdesign 
Designbased 
proces 

Hele fag-forløb 

Refleksions-
styret proces 

Facilitering af 
gruppearbejde/ 
projekt/ 
kreativ proces 

Problemløsning 

Styret dialog ml 
to til fem 
deltagere 

Fagligt oplæg – 
om pæd & Tek 
fulgt af Hands-
on-aktivitet 

Kort -skabeloner 
m.m. link

Link til mappe 
på Sharepoint
med alt

Modellen:
+
Asynk/synk
“In and out of 
class”

Postits og A4 -ark 
med rammer på

Toolkit

Oversigt 
etivities

Kort, der har figur 
på den ene side 
og tekst på den 
anden

Kort Præsentation/
Oplæg & 
deltageres
BYOD

Link Laurillard: link Link Designs for 
learning

Kontakt 
vaj@hum.aau.dk

Link til artikel 
om metoden
Link til update

link beskrivelse af 
baggrunden

link – inkl. 
instruktion

Sår’n som man 
plejer..

Ressourcer

Kilde

Varighed 3-6 timer 2½ time 1-2 timer Ca. 1 time > ½ dag/1 dag > tre timer 15-30 minutter > 1 time 
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