
Anette Mann: Differentiering og social inklusion med digitalisering på FVU 

De seneste par år er alle undervisningsmaterialer på FVU på Tietgen 

omdannet til digitale materialer. Det har været en lang rejse med flere 

udfordringer, men har også betydet, at det nu er lettere at differentiere 

undervisningen, samt at kursisterne hurtigere når de ønskede niveauer. 

Specielt for FVU-målgruppen har den øgede brug af videoer og lyd øget 

motivationen hos kursisterne for at lære mere. 

Underviser og tovholder på udvikling af digitale materialer til FVU, 

Anette Mann Pilegaard, Tietgen 

Projektleder Liselotte Poulsen: Kognitiv strukturering og stilladsering af digital 

undervisning - HFVUC Fyn. 

På HF & VUC FYN har vi arbejdet med online digital undervisning og 

fjernundervisning i mere end 10 år. Vores  digitale undervisning på HF & 

VUCFYN er konceptualiseret, så undervisningsmaterialet her skal følge 3 

principper, som på mange måder er flettet ind i hinanden. De 3 

læringsprincipper er Less is more, Synlig læring og kognitiv 

strukturering.  Fokusset for oplægget er kognitiv strukturering, som spiller 

en vigtig rolle, da dette læringsprincip tager udgangspunkt i den naturlige 

mentale proces for at erhverve viden på. Dette betyder, at den digitale undervisning er 

struktureret efter en mere stringens tilrettelæggelse. På denne måde undgår kursisten at 

spilde kognitiv energi på at lede efter tekster, billeder og videoer mm., men styres mere 

intuitivt igennem undervisningen og materialet.  På oplægget vil Liselotte fortælle om denne 

kognitive strukturering og give eksempler på, hvordan det har indflydelse på tilrettelæggelsen 

af undervisningen digitalt.  

Liselotte Poulsen: HF underviser og projektleder på HF & VUC FYN Glamsbjerg  

Lisbeth Koertz:  Relationer og kvalitet i online undervisning 

Mere og mere undervisning gennemføres som online eller blended i disse år, 

men hvordan opnår vi læring, når eleven/kursisten hovedsageligt deltager 

via virtuelle klasserum? Online underviser, Lisbeth Koertz, har undervist i 3 

år på EUD-erhvervsuddannelser på Tietgen, og vil i oplægget komme ind 

på, hvordan hun i sin undervisning skaber relationer og læring gennem 

både det personlige møde, webinarer, studiegrupper og virtuelle 

fremlæggelser. 

Lisbeth Koertz, Online underviser, Tietgen Business. 

14:15 – 14: 30 Kaffepause 

 

 

 

 


