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2 perspektiver på fjernundervisning

• Ledelses- og organiseringsperspektiv 

• Digital didaktisk perspektiv



Fjernundervisning - virtuel undervisning

Virtuel undervisning er forskellig fra fjernundervisning

Fjernundervisning: Kun/primært asynkron, individuel og digitalt 
baseret

Virtuel undervisning forudsætter klassserums-undervisning, 
som ikke er asynkron og individuel - men typisk digital...



Ledelses- og orgsaniseringsperspektiv
 



Hvad er fjernundervisning?

• Asynkron (og individuel) som udgangspunkt - men mulighed for 
samtale ved fremmøde/telefon/Google Meet

• Digital online undervisning

• Standardiseret digital undervisningsmateriale: Digital didaktisk 
samling af i- og ebøger, videoer, links, billeder etc. til mere end 40 
fag/niveauer på HFe

• Fagteam samarbejde om uv-materialet

• Mindre grad af individuel metodefrihed → fagteamet har 
metodefrihed inden for et fælles centraltstillet koncept 

• Ledes af en IT-pædagogisk afdeling



Koncept for fjernundervisningen

• Konceptualiseringen er udtryk for vision og retning for fjernundervisningen

• Undervisningsmaterialet skal følge standardiseret koncept 

• Fagteam skal arbejde indenfor et standardiseret setup

• Vision: Fjernundervisningen skal kunne følges online med høj kvalitet, både 
fagligt, didaktisk og digitalt

• Dvs. sikre at den IT-pædagogiske viden kobles til det faglige…

ovenstående fordrer en egentlig digital didaktisk (transformativ) tilgang...



Faglig, pædagogisk og IT-teknisk viden

IT-pædagogisk viden i det faglige 
er nødvendig som (TPACK) 
modellen til højre viser 

Derfor inddragelse af både 
den pædagogiske, IT-tekniske og 
faglige viden

Frit efter www.TPACK.org



Transformation af læreprocessen

Det digitale giver mulighed nye 
opgavetyper, læreprocessen skal 
transformeres.

Og for at udnytte dette potentiale i 
det digitale, har vi i fjernundervis- 
ningen et centralt stillet koncept for 
undervisningsmaterialet - som 
ledes af den IT-pædagogiske 
afdeling

 Frit efter Ruben R. Puenteduras SAMR-model

Transformation 
af 
læreprocessen

Redefinition
(omskabelse)

IT giver et nyt giver 
mulighed for design af 
nye opgavetyper

Modifikation
(ændring)

IT giver væsentligt 
re-design af opgaverne

Styrkelse af 
læreproces

Augmentation
(udvidelse)

IT muliggør direkte 
værktøjserstatning: 
funktionel forbedring

Substitution 
(erstatning)

IT muliggør direkte 
værktøjserstatning, men 
uden funktionel ændring



Derfor konceptualisering og fagteams

Konceptualisering - standardiseret

• Ledelsesbestemte rammer
• Koncept: less is more, synlig 

læring og kognitiv 
strukturering

• Ramme for det digitale 
undervisningsmateriale

• Ramme for 
fjernundervisningspraksis

• Løbende kurser og seminarer

Fagteams - uddelegering

• Fagteamskoordinator
• Fagteamsmøder - online
• Krav til fagteamopgaver
• Vurdering af UV-materiale
• Plads til løbende justering af 

uv-materiale
• IT-kompetencer
• Fagteam-rammer...



Digital didaktisk perspektiv



Det tomme ark...



Digital didaktisk tilgang
- Online klasserum

• Stringens klasserumsledelse vs dynamisk klasserumsledelse

• Opmærksomhed og logisk tankeproces er mere styrende for 

formidlingen end ‘oplevelse’ og nuet

• Skriftlig vs mundtlig formidling



Konceptualiasering
Didaktikker supplerer hinanden
Less is more - fokus på kompetencer

Synlig læring - synlig læringsmål og evaluering

Kognitiv strukturering - det visuelle 

Taksonomiske niveauer



Kognitiv strukturering
-5 principper for digital undervisning

 

Derfor arbejder vi med 5 materialeudviklings-rum, for at sikre at 
undervisningsmaterialet medtænker 5 ovenstående principper



Webshops gør det allerede...



Asynkron - synkron undervisning



Hvad siger kursisterne… 

Didaktiske øvelser:
•Jeg har fået mest ud af minileksikon'erne (håber jeg) vil bruge dem som noter til eksamen/eksams 
træningen

•Man bliver klar over hvad man skal arbejde mere med.

Opbygning af materialet:
•Jeg sys det har været så godt, så jeg har følt det var muligt at gennemføre forløbet, men dog ikke 
nemt-nemt, det har stadig været hårdt arbejde og svært

•For mig som ikke har gået i skole i flere år, gjorde det, det nemmere for mig at forstå tingende ved at 
man startede stille og roligt ud og kom langsomt ind i det.

Overblik over materialets faglige indhold: 75 % svarede, at det havde de i nogle eller høj grad



Eksempel Dansk A



Pointe fra fjernundervisningen

• Digital asynkron undervisning kræver andre tilgange end i den 
ordinære klasseundervisning: Det er en anden didaktisk

• Digital undervisning er ikke bare en erstatning eller udvidelse af 
den ordinære undervisning, men skal transformeres og nytænkes 
for at udnytte de digitale muligheder

• Det kan give mening at uddelegere noget af metodefriheden, for 
bedre at kunne understøtte kvaliteten i det digital diaktiske felt




