
Teknologien er der på skolerne, men der skal mere end et Teams-ikon på computeren til at skabe et 
frugtbart digitalt samarbejde lærerne imellem. Klare instrukser, konsekvent brug og en blanding af 
både digital og analog kommunikation er vejen frem, lyder svaret, og i denne måned lagde Esbjerg 
Realskole lokaler til fem dages spændende videndeling på området mellem lærere fra Slovenien, Is-
land og Danmark: Erasmus+ -projektet ”Hybrid Learning Communities”. 

Af Mai Møller Christensen

Langbordet flyder over af tætskrevne notatblok
ke, kaffekopper og æsker med islandsk chokolade. 
Snakken buldrer derudaf, der bliver grinet, og nogle 
klapper taktfast over hovedet, mens de istemmer 
det klassiske ”Huh!”, som når islændinge går på 
fodboldstadion. Der bliver sagt skål på slovensk – 
Na zdravje – også selv om man kun har kaffe i kop
pen, og der bliver kradset telefonnumre og mail
adresser ned på krøllede stykker papir, som man 
giver hinanden. 

Der er en kåd stemning, som udskolingselever på 
sidste aften af en lejrskole, blandt de 20 lærere 
og skoleledere, der sidder på skolebiblioteket på 

 Esbjerg Realskole denne fredag eftermiddag. Men 
det er også en slags lejrskole, de lige har været på. 
I fem døgn har skolefolkene fra Slovenien, Island og 
Danmark tilbragt stort set alle døgnets lyse – og 
mindre lyse – timer sammen for at diskutere frem
tidens digitale lærersamarbejde og for at skabe un
dervisningsforløb, de nu skal ud at afprøve i hver 
deres klasser. I hvert deres land. 

 Jeg er helt høj lige nu. Det har været sådan en fed 
uge. Mit hoved er fuld af alle de input, jeg har fået 
fra både oplæggene og lærerne fra de andre lande. 
Der har været så mange gode og nye metoder og 
idéer, som jeg nu skal hjem og afprøve på min egen 

Fremtidens digitale læringsfællesskaber 
skal afprøves på tværs af landegrænser

 Carsten Thyrsting bød gæsterne velkommen med en præsentation af Esbjerg Realskole
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skole. Det har virkelig været givende, siger Sandra 
Thorsen, som er lærer på grundforløbet på SOSU 
Østjylland, og fortsætter: 

 Jeg har fået et helt nyt syn på, hvad digitale læ
ringsfællesskaber kan, når bare de bliver brugt rig
tigt, og jeg glæder mig til at skulle prøve de nye 
undervisningsforløb af nu og så – netop – bruge de 
digitale muligheder, når vi skal udveksle erfaringer 
på tværs af landene. 

De 20 lærere og skoleledere kommer fra henholds
vis skolen Kópavogsbær i Island, skolen OŠ Olge 
Meglič i Slovenien og to danske skoler – Esbjerg 
Realskole og SOSU Østjylland i Silkeborg. De tre 
første er grundskoler med undervisning af elever på 
mellem 5 og 17 år, mens SOSU Østjylland på deres 
grundforløb 1 har elever på 1617 år, som får under
visning i dansk og matematik. 

Alle har de takket ja til at være med i Erasmus+ 
projektet ”Hybrid Learning Communities”, hvor de 
skal udveksle viden fra hver deres skolesystemer og 
undervisningsmetoder og sammen skabe otte nye 
undervisningsforløb, som de afprøver på skolerne. 
Samtidig med at de introduceres til digitale kom
munikationsværktøjer og en måde at bruge dem 
på, som skal løfte samarbejdet op til nye højder, 
både når lærerne videndeler internt på deres skoler, 
og når de gennem de næste mange måneder skal 
lave opfølgninger på tværs af landegrænser med 
deres nye internationale kolleger.

Papir og blyanter i Slovenien 

Projektet bygger oven på en dansk specialeafhand
ling fra 2020, hvor Anne Veiergang, Erik Leschly og 
Thomas Kjelgaard nåede frem til, at Teams, Skole
Intra og de andre digitale platforme, som lærere i 
dag bruger til at samarbejde igennem og til at dele 
undervisningsforløb og tips digitalt, slet ikke bliver 
brugt så effektivt og frugtbart, som det kunne. De 
anviste en række veje til, hvordan man bedst op
bygger hybride læringsfællesskaber, det vil sige en 
blanding af analog og digital kommunikation.  

Og det er da også to af specialets forfattere, Eras
mus+ koordinatorerne Erik Leschly og Thomas Kjel
gaard, fra henholdsvis SOSU Østjylland og Esbjerg 
Realskole, der sammen med projektleder Kian Hald 
Jensen (SOSU Østjylland) står bag det spændende 
samarbejdsprojekt. Begejstret har de kunnet iagtta
ge, hvordan lærerne fra de fire forskellige skoler har 
kastet sig energisk ind i gruppearbejdet på tværs 
og nu står med otte flotte kollektivt udarbejdede 
undervisningsforløb, som alle fire skoler skal prøve 
af og dele erfaringer omkring, indtil lærerne igen 
mødes i Island til september. 

 Det har været en virkelig god og lærerig uge med 
et enormt engagement og stor energi. Det har væ
ret en herlig oplevelse at være vært for fem dages 
kompetenceudvikling i vores første Erasmus+ pro
jekt. Ugen har budt på flere interessante oplæg om 
blandt andet didaktisk design, didaktiske modeller, 
digital produktion og hybride læringsfællesskaber. 
Samtidig er der blevet delt adskillige undervisning
serfaringer og brug af teknologi, der udvider lærin
gen hos eleverne på tværs af lande og organisatio
ner, siger Thomas Kjelgaard. 

Gruppearbejdet har i høj grad profiteret af, at læ
rerne kommer fra forskellige lande og skolekultu
rer. For eksempel bruger de slovenske skoleelever 
langt fra IT i undervisningen i samme udstrækning 

Skolens bibliotek dannede ramme for kompetenceudviklingen

Kian Hald Jensen er overordnet projektleder 
på en række Erasmus projekter 
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som deres danske jævnaldrende, forklarer den slo
venske engelsklærer Vojko Jurgec: 

 Det var nyt for os, at elever i Danmark alle har en 
bærbar computer og på Island alle har en tablet. I 
Slovenien skriver eleverne stadig alt ned på papir. 
Så på en måde har vi noget at indhente, for de nye 
teknologier kan meget. På den anden side kan der 
også være fordele ved, at hele undervisningen ikke 
bare bliver digitaliseret, og de danske og islandske 
sproglærere var under gruppearbejdet nysgerrige 
på vores model. Når eleverne skal skrive i hånden 
og viske fejl ud, uden stavekontrol og distraherende 
elementer på en computer, træner de både deres 
håndskrift, men også fordybelsen, koncentrationen 
og deres omhyggelighed. Der er mere ro i deres 
hoveder, siger Vojko Jurgec. 

 
Danske matematik-apps når udenlands 

Han er derfor glad for idéen om netop hybride læ
ringsfællesskaber, hvor der er plads til at snuppe 
det bedste fra både den klassiske analoge under
visning og kombinere det med alle de muligheder, 
som den teknologiske udvikling åbner for. Det sam
me er hans landsmænd i litteratur og matematik
undervisningen: 

 Når jeg underviser i slovensk og litteratur, bruger 
jeg stadig fysiske bøger, hvor I her i Danmark også 
anvender ebøger, som eleverne læser online. In
spireret af denne uge vil jeg også til at bruge flere 
ebøger, og vi litteraturlærere har udvekslet spæn
dende tekster til brug i undervisningen. Men der 
kan også være noget værdi i ikke bare at skrotte 
bøgerne helt. For eksempel ved jeg godt, at der 
er digitale oplæsningsprogrammer, men jeg ser 
en særlig værdi i, at jeg som lærer læser op for de 
ordblinde elever, og nogle gange gør deres klasse

kammerater det. Der kommer en særlig nærhed ind 
over det, når man får læst op af et menneske og ikke 
en maskine, siger litteraturlærer Renata Debejak. 

Matematiklærer Urska Juricinec vil nu hjem til Slove
nien og skrue godt op for det digitale: 

 I har så mange spændende apps og spil, som I 
bruger i matematikundervisningen her i Norden. 
Dem vil jeg hjem og afprøve. Og så hele det med, 
at det giver en stor fleksibilitet at bruge de digitale 
kommunikationsplatforme, både lærere i mellem, 
men også i kommunikationen med eleverne, og når 
eleverne laver projekt sammen. Vi har fået en stor 
viden om, hvordan man får mest ud af de digitale 
løsninger, og hvordan man opnår digital dannelse, 
så man kan begå sig på de platforme, og så man får 
effektivitet ud af det frem for at blive forstyrret. Det 
er jeg meget begejstret for. Bare vi ikke kommer 
helt derhen, at vores elever en dag kommer i skole 
uden en blyant. En dansklærer fortalte, at nogle af 
hendes elever slet ikke har penalhus længere, og så 
synes jeg, det er gået for vidt, ler matematiklærer 
Urska Juricinec.   

 
Et helt nyt ressourcekatalog 

Sandra Thorsen fra SOSU Østjylland føler sig også 
meget inspireret oven på de fem intense dage. 
Blandt andet vil hun nu hjem og afprøve en sproglig 
aktivitet, som slovenerne præsenterede, hvor elever
ne sidder over for hinanden (kneetoknee) og via en 
app ser en række billeder, som den ene elev beskri
ver for den anden. Eller den fra Esbjerg Realskoles 
lærer, som fortalte, hvordan han nogle gange starter 
en lektion ved at sætte en skraldespand op på læ
rerbordet og sige ”Hvad tror I kan være i den her?” 

 Islændingene havde også en masse tips og sjove 

Deltagerne arbejdede i fire grupper. Hver gruppe fremstillede flere læringsforløb, som i den kommende periode skal afprøves
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øvelser, og nu vil jeg hjem og afprøve det hele. Mit 
hoved er allerede i fuld gang med at planlægge ”Ej, 
dét kan jeg bruge i dén time, og dét kan jeg bruge 
dér …”. Jeg har fået ikke bare en helt ny værktøjs
kasse, men også et nyt ressourcekatalog af at være 
med på de her Erasmus+dage. Og så er det i sig 
selv opløftende at være i en gruppe af ligesindede 
i dagevis og kunne tale om alt fra digital dannelse 
til når undervisningen bare går helt i kage, og man 
må lave nødløsninger på stående fod. Det er noget 
andet at samarbejde med lærere end for eksempel 
med en datamatiker. Andre lærere er jo ligesom 
min ”tribe”, mit folk. Vi forstår hinanden, også på 
tværs af landegrænser, siger Sandra Thorsen. 

Også når de kommer til de større strukturforskelle i 
landenes skolevæsner er hun blevet inspireret. For 
eksempel uddannes både lærere og gymnasielæ
rere i Slovenien på universitetet, og så snart man 
læser et fag, der kunne blive til et undervisningsfag, 
bliver man undervist i pædagogik samtidig. Måske 
en lignende ordning kunne højne grundskolens læ
reres niveau, og måske gymnasielærerne ville nyde 
godt af ikke kun at få de pædagogiske redskaber 
ind gennem et løsrevet ”pædagogikum” efter endt 
undervisning. 

Omvendt glæder hun sig over, at man i Danmark 
ikke har det enorme dokumentationskrav på skoler
ne, som de i Slovenien lider under, og koster kæm
pe mængder tid og ressourcer, blot fordi man fryg
ter en inspektion fra kommunen. Tid og ressourcer, 
der i sidste ende går fra eleverne.  

 
Islandsk afslappethed  

Islandske Bergpóra Pórhallsdótir tager med sig 
hjem, at Sloveniens umiddelbart lidt mere konser
vative undervisningsform kan have både plusser og 
minusser – og måske være en kilde til inspiration. 

– I Slovenien arbejder de i meget stramme kasser, 
mens vi i Island er mere ”loose”, og du hører tit en 
islandsk lærer sige ”Det skal nok gå alt sammen”. 
Egentlig kan jeg godt lide denne tilgang, og at vi i 
Island mere underviser det enkelte barn, end vi un
derviser i grupper. Men jeg kan også godt se, at 
Slovenien på nogle måder har skabt et mere velfun
gerende læringsmiljø, fordi eleverne er mere disci
plinerede og blandt andet tiltaler deres lærere med 
Hr. og Fru og andre formelle l tiltaleformer. Det har 
sat mange tanker i gang hos mig, siger Bergpóra 
Pórhallsdótir. 

Team HLC foran indgangen til Esbjerg Realskole. Næste gang HLC Teamet mødes fysisk bliver til september på Island.
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Ugens program har blandt andet budt på oplæg 
om, hvordan digitale teknologier kan højne læring, 
om ’digital citizenship’ og om hybride arbejdsfæl
lesskaber og deres fordele, blandt andet i form af 
fleksibel kommunikation og læring forskudt af tid 
og sted. Men allermest har gruppearbejdet fyldt, 
og henover de næste måneder skal slovenske, is
landske og danske skoleelever prøve kræfter med 
helt de samme undervisningsforløb, alt imens de
res lærere drager erfaringer og løbende udveksler 
dem, så de kan finde frem til den allerbedste under
visning i en teknologisk tidsalder. 

 Vi har forpligtet os over for hinanden, så vi følger 
op med et møde allerede om tre uger og så gen 
lige inden sommerferien og lige efter. Derudover 
vil vi støtte hinanden i testfasen, så vi har aftalt, at 
man altid kan få hjælp online af en kollega inden for 
24 timer, hvis man gerne vil sparre om noget. Jeg 
kan mærke, at det bliver rigtig godt. Og så glæder 
jeg mig allerede til at møde mine nye kolleger igen i 
Island til september. Nu er vi så tæt på hinanden, og 
har grinet så meget sammen, at vi kan få de faglige 
diskussioner virkelig højt op, siger Sandra Thorsen. 

Der bliver krammet til afsked, da sidste del af pro
grammet er slut: Evalueringen, gruppefotoet og en 
afskedstale fra en begejstret skoleleder på Esbjerg 
Realskole, Carsten Thyrsting. Med afskedsgaven, en 
Fanørom, i den ene hånd og dagens sidste slides i 
den anden, bliver der krammet og sagt ”Vi ses” og 
udtrykt glæde ved de nye bekendtskaber. Enkelte 
drister sig også til at drømme højt omkring, om ikke 
den islandske del af programmet måske kunne in
kludere et lille visit i en lagune. 

Det kan det sikkert. For internetopkoblingerne er 
der jo alle steder nu om dage. Og ellers er det med 
det analoge mix og den forskudte læring jo netop 
et af de helt store plusser ved hybride læringsfæl
lesskaber. 

 

Det er et speciale fra Masteruddannelsen for IKT 
og Læring, som danner baggrund for Erasmus+ 
projektet ”Hybrid Learning Communities”. To af 
specialets forfattere var Thomas Kjelgaard og Erik 
Leschly, som mødte hinanden på uddannelsen og 
blev hinandens læringskammerater. 

Specialet konkluderer, at ved at betragte teamsam
arbejdet i en ny hybrid form, hvor digitale teknolo
gier ikke kun understøtter teamsamarbejdet som et 
redskab, kan der skabes et hybridt læringsrum for 
teamet, hvor digitale og analoge processer under
støtter hinanden og smelter sammen.  

I sidste ende resulterede specialet i tre didaktiske 
designprincipper, som giver den nødvendige ram
me for at starte en udviklingsproces hen mod hybri
de teamfællesskaber i den danske grundskole. 

Specialet har nu udmøntet sig i det Erasmus+ pro
jekt, som nu er i fuld gang, og hvor 20 lærere og 
skoleledere fra Island, Slovenien og Danmark i maj 

2022 gæstede Esbjerg Realskole til fem dages kom
petenceudvikling og udvikling af undervisningsfor
løb til eleverne.  

De nyerhvervede kompetencer samt de otte under
visningsforløb, der blev produceret, skal nu testes, 
evalueres og modificeres på alle fire partnerskoler 
frem til september, hvor de 20 lærere og skolelede
re mødes på Island til yderligere kompetenceudvik
ling og kvalificering af undervisningsforløbene.
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