
Virtuel undervisning på KVUC



Struktur på oplægget

• GSK-tilrettelæggelse – et eksempel
• Virtuel undervisning – didaktiske reflektioner
• Udvikling og organisation



Konkret case: 
GSK Matematik C-A på 12 uger

• Alt naturligvis nøje planlagt
• Fra dag til dag-lektier: læs i bogen

eller se videoer
• 20% virtuel undervisning: 
1. Videolektie med nyt stof
2. Quizzer i nyt stof eller stof fra 

ugen



Hvor kommer materialerne fra? 
Online-undervisningen

• Vi har hundredevis af videoer, der dækker alt stof på 
Mat A, B og C inklusive beviser

• Vi har quizzer, der nøje støtter videosamlingen
1. Man kan træne uendeligt (nye parametre)
2. Afleveringer kan registreres (dokumentation af aktivitet, 

omfattende statistik)

• Eksperimenterende arbejde i programmet Nspire –
udviklet i online-regi. 

• Vi har masser af videoer om brugen af Nspire (”CAS-
værktøjet”), som de selv kan konsultere (jeg har fx 33 
elever på holdet – svært at nå)



Faglab i matematik
• Alle videoer og quizzer er ordnet i faglige forløb i et 

”Faglab” 

• Vi kan bruge det differentieret til at lappe faglige 
huller (fx i uge 7)

Almindeligt at Mat C stof er glemt på Mat C-A

• Vi inddrager i stor stil forløbene i den daglige 
undervisning som lektie – men i andre rækkefølger



Hvordan ser en uge ud?
• 20% virtuel uv: 2 gange 3 timer (eftermiddag)
• Integration af quizzer og videoer i 

gruppearbejde
• Videoer formodes set hver dag
• Virtuel undervisning: der bygges op inden og 

der samles op på nyt stof efterfølgende timer



Virtuel undervisning – didaktiske refleksioner

• Differentiering:

• Fokus på elevens individuelle læringsproces
• Træning af delkompetencer
• Træningsbaner
• Formativ evaluering: feedback og feedforward
• Selvstændig arbejdsform: studieforberedende sigte
• Fleksibilitet

GSK Matematik på KVUC



Virtuel undervisning – didaktiske refleksioner

• Kobling til aktuelt forløb i fremmødeundervisningen
• Blended learning

GSK engelsk A på KVUC

• Kollaboration
• Stilladsering
• Læringssti
• Sekvensering

Før – Under – Efter Paradigmet



Før
• Modellens anvendelse i 

online undervisningen
• Modellen i virtuel 

undervisning:
• Initiering af elevens 

arbejde
• Klare instruktioner
• Prewriting opgaver
• Motivation: video og 

audio

Under
• Elevernes selvstændige 

arbejde
• Mulighed for kollaboration

med andre elever

Efter
• Feedback
• Opsummering
• Viderebearbejdning
• Elevernes virtuelle arbejde 

som udgangspunkt for 
klassediskussion, 
gruppearbejde, 
skrivearbejde m.m. i 
fremmødeundervisningen



GSK Engelsk: Eksempel 1 
(link)

GSK Engelsk: Eksempel 1
Trin 1 og 2

https://mit.kvuc.dk/course/view.php?id=8769&section=1


GSK Engelsk: Eksempel 1
Trin 3



GSK Engelsk: Eksempel 2

GSK Engelsk: Eksempel 2
Kollaborativ opgave

https://mit.kvuc.dk/mod/page/view.php?id=451402


GSK Engelsk: Eksempel 2



GSK Engelsk: Eksempel 2

Assignment 4.3



HF-online
• Har i mere end 18 år været en del af KVUC's HF-tilrettelæggelser
• I starten – udviklingsprojekt for få ildsjæle
• Helt fra start var vækstpotentialet tydeligt
• Ikke lade det løbe løbsk - understøtte området med store udviklingsmider

• Udvikling af undervisningsmaterialer af høj kvalitet
• Samarbejde om udvikling af undervisningsmaterialer i faggruppen – fra hver sine materialer

de første år til fælles materialer
• Siden da fast videreudvikling hvert år



Fag og niveauer på HF Online
Antal fag 20

Antal niveauer 40

Antal lærere med 
onlineundervisning

92



Karaktersnit – hold & online
Efterår Hf-enkeltfag, 

hold
Hf-online

2017 6,8 7,1

2018 6,6 7,1

2019 7,0 7,5



Antal kursister pr. år
2017 2655

2018 2519

2019 2406



Danskfaget
Samlet 42 opgaver, 
øvelser, aktiviteter

Ofte anvendte opgaveformer:

• Trin for trin – skriftlige 
opgaver

• Selvrettende skriftlige 
quizformater/videoquiz

• Større skriftlige opgaver
• Mundtlige opgaver/ 

videopræsentationer
• Peer to peer
• Evalueringer/fagligt indhold 

& arbejdsindsats
• Lav dit eget 

eksamensspørgsmål



Faggruppesamarbejdet



Klyngegrupper: kollaborativt
vidensmiljø

Fagnære klynger Tværfaglige klynger
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