
Virtuel undervisning
FLUID - Lars Due Arnov

   “Hvor er underviserne nu, og hvilke potentialer er der i  
     virtuel undervisning?”
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Videokonference

Grupperum

Delt skærm

Chats og indlæg

Vodcast, podcast mv.

Altså tilsyneladende 
fuldt tjek på synkrone 
seancer med video- 
konference



Asynkrone virtuelle forløb, blended learning....
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Pauvre resultater eller?

Pointe: Der er stadig smukt frugtbart land at erobre og dyrke!
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 Til højrebenet…
 
● Virtuelle moduler som erstatning (fleksibilitet/økonomi)

● Virtuel vejledning (fleksibilitet)

● Skriftlighed (trade off?)

● Struktur for indhold og læringsaktiviteter (LMS)

● ”Genbrug” ift. almindelig undervisning (win win)
 

● Dannelses- og kompetencedimension

Potentialer - virtuel undervisning
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I alt 7-8 
påstande

Svar på 
mindst 2 af 
mine påstande 
og uddyb 1-2 
af de andres 
svar

Gendriv, 
diskutér og vis 
din faglighed! 



8

 Til højrebenet…
 
● Virtuelle moduler som erstatning (fleksibilitet/økonomi)

● Virtuel vejledning (fleksibilitet)

● Skriftlighed (trade off?)

● Struktur for indhold og læringsaktiviteter (LMS)

● ”Genbrug” ift. almindelig undervisning (win win)
 

● Dannelses- og kompetencedimension

Potentialer - virtuel undervisning



9



10

 Til højrebenet…
 
● Virtuelle moduler som erstatning (fleksibilitet/økonomi)

● Virtuel vejledning (fleksibilitet)

● Skriftlighed (trade off?)

● Struktur for indhold og læringsaktiviteter (LMS)

● ”Genbrug” ift. almindelig undervisning (win win)
 

● Dannelses- og kompetencedimension

Potentialer - virtuel undervisning



11

Potentialer og kvalitet 
- virtuel undervisning
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“Call the World”

Anne Erben, engelsklærer og international 
koordinator Espergærde Gymnasium

Call the world

● Kontakt med person i verden over skype
○ Fx sygeplejerske i England (Corona)
○ Valgforsker IFES (USA valg) 

● Elevernes gæst
● Lærerintro - gæsteoplæg (kort)
● Elevspørgsmål
● Efterfølgende eleverfaringer og

og resume
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Realisering af potentialer?

● Dedikerede forløb

● Platform f2f og virtuelt

● Udforskning af blendede formater

● En vis grad af efteruddannelse

● Italesættelse af virtuel undervisning


