
Status og "Best practice" i forbindelse med 
bioanalytikeruddannelsens hybrid-undervisning. 
Dette dokument beskriver hvordan undervisere ved bioanalytikeruddannelsen anvender 
streaminglokalerne i forbindelse med hybrid undervisning, og hvilke problemer der stadig savner 
en god løsning. Dokumentet er baseret på den erfaring der er opbygget med hybrid undervisning 
siden 2012. 

Lokale 
Hybridundervisningen kan foregå i to typer af lokaler: 

Et almindeligt klasselokale: Her streames undervisningen via underviserens egen PC, og en 
passende mikrofon/webkamera. Det vil typisk være en JABRA Speakerphone som kun 
indeholder mikrofon, eller et EagleEye, som indeholder både mikrofon og kamera.  

Løsningen er velfungerende men kræver at underviseren forholder sig til teknikken. Desuden har 
mikrofonerne typisk svært ved at opfange når de studerende i klassen taler, mens den fungerer 
tilfredsstillende i forhold til underviseren.  

Et dedikeret streaminglokale: Her er fast installeret teknik som sørger for alt vedrørende 
streamingen. Dvs. underviseren starter mødet, og derefter transmitteres lyd og videosignal fra 
lokalet, ligesom indholdet på lokalets touchskærm deles.  

Fordele ved dette setup er: 

 God lyd, også når studerende taler (pr. 10/1-2022 er der desværre nogle generelle 
kvalitetsproblemer med lyden i disse lokaler. Udsigten til en løsning er pt. ukendt). 

 Billedet deles fra touchskærmen, dvs. man kan benytte skærmens indbyggede funktioner, 
herunder whiteboard. I et almindeligt klasselokale deles billedet fra underviserens computer, 
og man kan derfor ikke benytte touchskærmens indbyggede funktioner.  

Oprettelse af møder 
Inden undervisningstimen startes skal der være et Teams-møde, og holdet skal være klar over 
hvilket møde de skal benytte. I nogle situationer en simpel opgave, som desværre også byder på 
nogle ikke-trivielle problemer.  

Hvis man benytter streaminglokalerne, men kun benytter dem "sjældent", så er den simple 
løsning naturligvis, at man opretter et Teams-møde i Outlook, hvortil man indkalder både lokalet 
og holdet.  

Er der derimod tale om hyppig undervisning, hvor både hold og underviser måske er i flere 
forskellige lokaler i løbet af en dag, bliver denne model imidlertid uholdbar. For det første ville 
underviseren hver morgen skulle bruge tid på at indkalde forskellige hold og forskellige lokaler til 
møder. For det andet ville de studerende skulle bruge tid på, at sikre at de er i det rigtige rum, 
som potentielt kan skifte flere gange i løbet af dagen.  

Den oplagte løsning er, at man opretter et permanent Teams-rum til holdet, og at dette Teams-
rum benyttes til at holdets undervisning. Dermed er de studerende aldrig i tvivl om hvor de skal 
være, og underviserne skal blot vide hvilket hold man skal undervise. Dette er den foretrukne 
løsning, når undervisningen foregår i almindelige klasselokaler.  

I streaming-lokaler kan denne løsning imidlertid ikke bruges, da VIA (af sikkerhedsmæssige 
grunde??) har spærret for at man kan invitere et lokale med til et møde i et permanent Teams-
rum. Lokalerne kan kun deltage i møder oprettet på forhånd i Outlook. Løsningen bliver derfor at 
der til hvert lokale er oprettet et møde klokken 4 om morgenen, som gentages hver dag. Da 



konsollen i lokalet viser de kommende 5 møder, så sikrer dette at man altid kan komme til at 
vælge dette møde, samtidig med at kalenderen ikke er spærret, hvis andre ønsker at indkalde til 
et møde på normal vis.  

Når de studerende skal finde det rigtige møde, skal de blot tjekke i deres skema hvilket lokale de 
skal være i, og så har de det rigtige Teams-møde. Det er dermed ikke anderledes end for 
studerende der møder fysisk frem. Underviseren skal blot gå ind i lokalet, og aktivere det møde 
der ligger klokken 4 næste morgen. For at gøre det endnu simplere for de studerende er hvert 
mødelink oversat til en pæn URL, som f.eks. http://online.biolyt.dk/3408 (hvor 3408 er lokalets 
navn) 

Et væsentligt problem med denne løsning er, at chatten i et Teams-møde er permanent. Dvs. de 
hold der kommer ind i lokalet, kan se chatten fra de forrige hold. Dette problem er løst, hvis man 
kunne benytte hold-baserede Teams-rum, da rummet kun tilgås af et hold. Alternativt kan man 
deaktivere muligheden for at benytte chat, hvilket heller ikke er optimalt.  

Undervisningen 
Udgangspunktet for bioanalytikeruddannelsens hybrid-undervisning er, at undervisningen kan 
afvikles på (nogenlunde) samme måde, uanset om har står overfor en klasse hvor alle 
studerende er fysisk tilstede i lokalet, eller om man står overfor en hybrid klasse, hvor nogle 
studerende sidder hjemme.  

Tidligere undersøgelser (1–4) på bioanalytikeruddannelsen peger på nogle faktorer som 
særdeles vigtige, for at konceptet fungerer: 

1. At underviseren har et videobillede af de studerende der deltager online 

2. At de studerende har god lyd fra klasselokalet, både når underviseren taler, men også de 
øvrige studerende i lokalet.  

3. Problemfri deling af indhold fra computer. 

Dertil kommer andre elementer, som har betydning: 

4. At det studerende har mulighed for at "række hånden op" 

5. Adgang til en chat-funktion 

6. Nemt overblik over hvilke studerende som deltager online 

Oprettelsen af dedikerede streaminglokaler skulle have imødekommet hovedparten af 
ovenstående ønsker, men det har desværre vist ikke at være tilfældet.  

Punkt 1: Fra et teknisk perspektiv fungerer dette nogenlunde. Det er kun muligt at se 5 
samtidige videobilleder, hvilket ikke er optimalt, men det er acceptabelt. Her er imidlertid en 
brugerrelateret udfordring, idet det har vist sig vanskelig at få de studerende til konsekvent at 
tænde deres webkamera. Årsagen til denne adfærd, og hvordan vi ændrer den, har vi endnu ikke 
fundet ud af.  

Punkt 2: Dette burde fungere, og vi ved at hardwaren kan løse opgaven absolut tilfredsstillende. 
Mikrofonerne opfanger fint lyden fra både undervisere og studerende. Et vigtigt 
opmærksomhedspunkt er, at mikrofonerne opfanger alt, og at man som online studerende ikke 
har samme muligheder for at "filtrere" lyden, som man har når man befinder sig fysisk i et lokale. 
Småsnak og lignende er altså særdeles belastende, og det er derfor vigtigt at være opmærksom 
på, at der kun er 1 der taler ad gangen.  

Pt. (pr. 10/1-2022) oplever vi desværre store udfordringer med lydkvaliteten. Løsningen er 
ukendt.  

http://online.biolyt.dk/3408


Punkt 3: Dette fungerer helt som ønsket og forventet. Underviseren kan dele indhold med de 
studerende, og online-studerende kan dele indhold, som vises på lokalets projektor. Nogle 
undervisere har et ønske om at kunne anvende et klassisk whiteboard. I princippet er dette 
muligt, da det kan filmes af lokalets videokamera. I praksis må det frarådes, da billedkvaliteten 
ikke er tilstrækkelig høj, og næppe kan blive det. 

Punkt 4: Dette er et af de punkter der mangler en effektiv løsning. Pt. ser det ud til, at "best 
practice" er, at de studerende bryder ind. I nogle tilfælde er det muligt at de studerende fysisk 
rækker deres hånd op, men den mulighed begrænses naturligvis af, at man kun ser de sidste 5 
studerende der har talt.  

Punkt 5: Det nuværende streamingudstyr understøtter desværre ikke at man kan følge med i 
mødes chat.  

Punkt 6: Dette burde være en selvfølge, men med det nuværende udstyr er det ikke muligt at se 
en liste over hvilke studerende der deltager i mødet.  

Punkterne 4-6 kan potentielt løses ved at underviseren selv deltager i mødet med sin egen 
computer. Det vil kræve at man kører med udvidet skrivebord, så man har forskellige billeder på 
computerens egen skærm, og den tilsluttede touch-skærm. Dette kan erfaringsmæssigt give 
problemer, og under alle omstændigheder er det en yderligere komplikation i et setup, hvor de 
fleste undervisere allerede føler sig teknisk udfordrede.  
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