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Forord 

Under titlen ”Bedre it til de videregående uddannelser” fik de erhvervsrettede videregående uddannelser 

en vitaminindsprøjtning på den pædagogiske it-front i foråret 2009. Undervisningsministeriet igangsatte i 

samarbejde med eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring en bred indsats for at styrke brugen 

af it. 

Startskuddet til it-indsatsen var bl.a. de anbefalinger, som fremkom på konferencen den 27. november 

2007 om ”It-integration på de erhvervsrettede videregående uddannelser”, som blev afholdt af 

Undervisningsministeriet i samarbejde med eVidenCenter, FLUID og FUHU.  Denne konference drøftede 

med udgangspunkt i en aktuel kortlægning1 af situationen på erhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelserne en række anbefalinger til pædagogisk anvendelse af it. 

It-indsatsen på de erhvervsrettede videregående uddannelser har samlet set til formål at indsamle, 

dokumentere, udvikle og implementere best practice for it-integration på uddannelserne. 

Indsatsen bestod af 9 projektområder, der skulle styrke sammenhængen mellem teori og praktik, herunder 

afprøve forskellige afviklingsformer, udvikle e-lærings pædagogik og didaktik, implementere it-baseret 

undervisningsdifferentiering og studieredskaber samt afprøve nye digitale evaluerings- og eksamensformer. 

Indsatsen omfattede desuden en væsentlig indsats med kompetenceudvikling af undervisere bl.a. ved 

gennemførelse af kurser i Certificering i e-læringspædagogik. 

De foreløbige resultater fra it-indsatsen præsenteredes på en konference den 7. juni 2010 under titlen ”It til 

pædagogiske formål i de videregående uddannelser”, der blev afholdt af Undervisningsministeriet i 

samarbejde med eVidenCenter, FLUID og FUHU. 

eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring har under projektpuljen haft som opgave at 

koordinere indsatsen og sikre videndeling om projekterne i sektoren. Alle projektdokumenter og 

projekternes resultater er lagt ud på videncenterets hjemmeside www.evidencenter.dk, hvorfra de kan 

downloades. 

5. januar 2011 

Michael Lund-Larsen 

Centerchef 

eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring 

@ventures, Kompetencecenter for e-læring 

  

                                                           
1
 ”Kortlægning af it-integration i undervisningen på kvu og mvu”, eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-

læring, December 2007 – www.evidencenter.dk  

http://www.evidencenter.dk/
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Projekt opdrag fra ministeriet 

Formål med projekt-puljen 

Der igangsættes i alt 9 projekter med FoU-støtte vedr. it-integration på det erhvervsrettede 

videregående uddannelsesområde i 2009/2010. Projekterne har samlet set til formål at indsamle, 

dokumentere, udvikle og implementere best practice for it-integration på uddannelserne. 

Projekterne sigter mod at skabe it-pædagogiske ”fyrtårne” på udvalgte områder, der kan anvendes 

som sigtepunkter for den øvrige sektors arbejde med integration af it i uddannelserne. 

Generelle rammer 

Projekterne etableres under følgende rammer: 

Erfaringsgrundlag 

Alle projekter skal bygge videre på tidligere opnåede erfaringer på området. Især resultater fra 

andre FoU-projekter er vigtige at inddrage. eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring 

har som opgave i alle projekterne at sikre, at sådanne erfaringer indsamles, struktureres og 

videregives til projektdeltagerne. 

Proces 

I hvert projekt udpeges en projektleder, der er ansvarlig for projektets proces og progression. 

Projektlederen refererer til Centerchefen i eVidenCenter. Projektlederen udpeges i samarbejde 

mellem projektpartnerne. 

Projektlederne udarbejder i samarbejde med eVidenCenter en detaljeret projektplan med 

milepæle med følgende overordnede faser: 

1. Afdækning af eksisterende erfaringer, behovsanalyse og kvalitetssikring 
2. Udvikling og afprøvning 
3. Implementering (herunder afrapportering) 
4. Videndeling (herunder evaluering, formidling og konference) 

Videndeling 

Det er afgørende, at projektresultaterne formidles effektivt og synligt. Projekterne skal derfor 

følge en generel model for videndeling, som eVidenCenter anvender, der sikrer løbende formidling 

af videndokumentation. eVidenCenter etablerer desuden virtuelle videndelingsnetværk på de 

relevante områder samt afholder en konference årligt med præsentation af udvalgte 

projektresultater. Desuden etablerer eVidenCenter åbne projektvinduer, der giver interesserede 

mulighed for at følge projektudviklingen og –resultaterne. 

Afrapportering 

Projekterne evalueres løbende og afslutningsvis i en model, som eVidenCenter har udviklet til 

projektevaluering. Modellen sikrer, at projekterne afrapporteres i en effektiv, relevant og praktisk 

anvendelig form. 
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UDMØNTNING I INDSATSOMRÅDER 

Projektopdraget resulterede i 9 hovedprojektområder med en række underprojekter. I alt har der 

været 21 projekter under puljen, som alle er dokumenteret på eVidenCenters hjemmeside  

www.evidencenter.dk  

Oversigt over hovedindsatsområder 

E-læring på efter-/videreuddannelsesområdet  (VF1) - FoU-projekt 124590 

Formål 

Formålet med projektet er at udvikle og implementere større anvendelse af e-læring i efter- og 

videreuddannelsessystemet. 

Målgruppe 

Projektet er målrettet undervisere, uddannelsesinstitutioner og studerende inden for efter- og 

videreuddannelsesområdet. 

Resultater 

Resultatet af projektet er e-læringsmoduler til VVU- og diplomuddannelser inden for det tekniske, 

det merkantile og det sundhedsfaglige område. 

Udvikling af fagspecifik e-didaktik (VF2) - FoU-projekt 124576 

Formål 

Formålet med projektet er at bidrage til udvikling og erkendelse af it’s mange muligheder for at 

forbedre fagligheden i undervisningen, og dermed anskueliggøre for underviserne, at anvendelse 

af it kan forbedre deres undervisning. 

Målgruppe 

Undervisere på de videregående uddannelser. 

Resultater 

Kortlægning af hvad der virker i hvilke fag, så de studerende slet og ret lærer faget bedre. I samme 

forbindelse inddrages erfaringer med pædagogisk it som blended learning og omstrukturering af 

uddannelses-elementers tilrettelæggelse, så det i højere grad modsvarer de nye generationers 

læringsstile. 

It-baserede studieredskaber (VF3) - FoU-projekt 124581 

Formål 

Formålet med projektet er at indsamle viden om og udvikle it-baserede redskaber til selvudvikling 

af de studerendes studiekompetencer. 

http://www.evidencenter.dk/
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Målgruppe  

Studerende ved de videregående uddannelser. 

Resultater 

Udvikling af netbaserede studieredskaber så de studerende bliver i stand til at studere mere 

effektivt og selvstændigt uden at skulle vente på at undervisere og vejledere har tid til at hjælpe. 

Studieredskaberne kan f.eks. være dialogværktøjer til problemformulering/projektarbejde, e-

portfolio-værktøjer, refleksionsmetoder, begrebs-wikier’s, selvtest, visiteringstest mv. 

 

Kompetenceudvikling af undervisere (VF4) - FoU-projekt 124583 

Formål 

Formålet med projektet er at bidrage til udvikling af undervisere ved professionshøjskoler og 

erhvervsakademiers kompetencer i forhold til anvendelse af e-didaktik og undervisning af 

generation Y. 

Målgruppe 

Undervisere på de videregående uddannelser. 

Resultater 

 E-læringsobjekter, der giver mulighed for selvstudie inden for pædagogisk anvendelse af it 

 E-læringspædagogisk laboratorium 

 150-225 gennemførte kurser på Certificering i e-læringspædagogik 

 

Forsøg med it-baserede prøveformer (VF5) - FoU-projekt 124584 

Formål 

Formålet med projektet er at støtte udvikling af it-baserede prøveformer, fordi det dels vurderes 

at være en metode til at få it ind i undervisningen, og dels for at lave mere erhvervsnære 

eksamener. 

Målgruppe 

Studerende og undervisere ved de videregående uddannelser. 

Resultater 

Forsøg med prøver som f.eks. simulerer en konkret arbejdsopgave i erhvervet eller som kræver, at 

man kan søge og forholde sig kritisk til information på internettet. Derved kobles undervisningen 

og eksamenerne tættere til det arbejdsliv, som de studerende uddannes til, og de studerende vil 

ikke længere opleve, at undervisningen foregår i sidste årtusinde, mens de selv lever deres liv i det 

nye. 
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Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it (VF6) - FoU-projekt 124586 

Formål 

Projektets formål er at udvikle best practice for it-støttet undervisnings-differentiering i 

erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. 

Målgruppe 

Studerende og undervisere ved de videregående uddannelser. 

Resultater 

Der gennemføres forsøg med f.eks. blended learning og særligt tilrettelagte e-læringsforløb 

baseret på afdækning af de studerendes forudsætninger. 

Projektet indsamler eksisterende erfaringer fra uddannelsesinstitutionerne og udvikler en best 

practice for it’s støttende rolle i differentiering af undervisningen. 

 

It som fastholdelse 600092 (VF7) - FoU-projekt 124587 

Formål 

Projektet tager udgangspunkt i frafaldet på erhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelserne og vil beskrive best practice for anvendelse af it som middel til 

fastholdelse af frafaldstruede studerende. 

Målgruppe 

Frafaldstruede studerende ved videregående uddannelser. 

Resultater 

Projektet indsamler viden om eksisterende initiativer med henblik på at beskrive hvad der virker, 

og hvad der ikke virker ved konstruktion af communities med fastholdelsesperspektiv. Herunder 

hvordan communities kan anvendes som platform for fjernundervisning, så de studerende får 

mulighed for at veksle mellem traditionel undervisning og netbaseret undervisning i stedet for at 

falde fra, hvis de i en periode ikke har ressourcer til at møde op til undervisning. 

 

Uddannelseskompetencer til det nye årtusinde (VF8) - FoU-projekt 124588 

Formål 

Formålet er at udvikle uddannelsesforløb, der stiller krav til anvendelse af de it-relaterede 

kompetencer, som vil blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. 

Målgruppe 

Studerende, undervisere og uddannelsesinstitutioner inden for det videregående område. 
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Resultater 

Forsøg med tilrettelæggelse af uddannelsesforløb, der stimulerer nye uddannelseskompetencer, 

hvor det er vigtigere at kunne tillære sig nye værktøjer hurtigt end at lære at beherske specifikke 

værktøjer i uddannelsen. I forlængelse heraf bør de studerende udstyres med kompetencer i 

forhold til at vurdere indholdet på nettet, ikke mindst i forhold til web 2.0 og på sigt det 

semantiske web. 

Fjernundervisning (VF9) - FoU-projekt 124589 

Formål 

Formålet med projektet er at beskrive best practice for tilrettelæggelse af erhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelser som fjernundervsining. 

Målgruppe 

Studerende, undervisere og uddannelsesinstitutioner inden for det videregående område. 

Resultater 

Der eksisterer allerede forskellige fjernundervisningsinitiativer, men for at udnytte det fulde 

potentiale er der behov for en koordineret indsamling og vurdering af erfaringer og en beskrivelse 

af best practice. 
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Organisering 

 

 

Alle projekter har været organiseret efter det samme hovedkoncept. Organiseringen har skullet 

sikre gennemsigtighed, identificering af overlapninger mellem projekterne, ensartede beskrivelser 

af succeskriterier, evaluering, offentliggørelse, samt størst muligt sammenhæng til tidligere 

projekter og erfaringer. 

Der har derfor, som støtte til hovedindsatsområderne, været organiseret 5 tværgående projekter. 

 

Tværgående projekt nr. 1 (TG1)  

Formålet med projektet er at samle viden om de områder, som bearbejdes og udvikles i VF 

projekterne 2009/2010. 
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Indsamlingen skal ske i samarbejde med VF projekternes deltagere og projektledere, således at 

viden som de ligger inde med dokumenteres, ligesom der søges specifikt på viden, som de 

efterspørger. 

Der søges primært nationalt, sekundært internationalt, med særlig vægt på lande som har en, med 

Danmark, matchende uddannelsestradition. 

Der samles løbende op på den indhentede viden, således at denne føres ajour hen over 

projektåret. 

Den indsamlede viden er løbende dokumenteret på en fælles videndelingsside for alle 

projekterne: www.erfaringsopsamling.dk 

Siden kan fremover anvendes af alle der har interesse i eller behov for at søge viden om emner 

relateret til de ni indsatsområder. 

Tværgående projekt 2 (TG2) 

Udvikling af mediematerialer 

Formålet med projektet er at få et samlet overblik over alt medieudvikling i de samlede VF 

projekter, således at der ikke sker uhensigtsmæssigt paralleludvikling, opstår redundans, gives 

ensartet tilbagemelding på fx læringsobjekt-drejebøger etc. 

Formålet er desuden at projektdeltagere i projekter med anvendelse af multimedier får forståelse 

for brugen af virkemidler i forhold til målgruppen og den faglige læring, samt at deltagerne får 

indsigt i hvordan fx visuelle virkemidler kan fremme forståelsen for læring af ellers svært 

tilgængeligt fagstof. 

 

Tværgående projekt 3 (TG3) 

Evaluering 

Formålet med projektet er at sikre en ensartet kontinuerlig evaluering på baggrund af 

projekternes egne opstillede mål og succeskriterier. 

Indhold 

Alle projekter skal have udarbejdet mål og succeskriterier. Disse vurderes i TG3 for deres egnethed 

som grundlag for den løbende evaluering og projektets slutevaluering. 

Projektet er ansvarligt for at der i alle projekter opstilles spørgerammer, evalueringsskemaer, 

dialogrammer, og afholdes løbende evaluering og slutevaluering for hvert enkelt projekt.  

Arbejdet udføres i samarbejde med projektlederen og konsulenten for det enkelte projekt. 

http://www.erfaringsopsamling.dk/
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Resultater er offentliggjort på projektets hjemmeside under Det Nationale Videncenter for e-

læring. 

Data fra evalueringerne findes i eVidenCenters database, idet hvert projekt har anvendt 

resultaterne i deres projektafrapporteringer, hvorfor der ikke er grundlag for særskilt 

offentliggørelse af evalueringsdata. 

 

Tværgående projekt 4 (TG4) 

Videnformidling fra projekterne 

Formålet med projektet er at sikre en ensartet og kontinuerlig videnformidling fra de enkelte 

projekter. 

I hvert projekt, er det i succeskriterierne beskrevet hvad der offentliggøres hvornår og hvordan. 

I TG 4 sikres det ligeledes at eVidenCenter har modtaget de i VF projekterne nævnte materialer til 

brug for offentliggørelsen. 

 

Tværgående projekt 5 (TG5) 

Konference 

Formålet var at sikre, at projektlederne fra de enkelte projekter kunne få hjælp til at klargøre 

oplæg til den afholdte konference i foråret 2010. 

 

Generelle rammer for alle projekter 

Succeskriterier 

Alle projekter har som indledning skullet udarbejde en projektbeskrivelse med formål, mål, 

indhold, milepæle og resultat beskrevet. Dette er sket med baggrund i vidensøgning og 

behovsanalysen. Samtidig har alle skullet udarbejde succeskriterier på baggrund af den udarbejde 

skabelon, se bilag 1. Formålet med at anvende egne beskrevne succeskriterier for projekterne har 

været, at projektets deltagere fik indkredset projektets indhold så grundigt, at der var enighed om 

mål og indhold samt resultat. Med succeskriterierne har deltagerne i projektet kunnet opnå det 

fulde ejerskab til indholdet, ligesom de selv har udvalgt hvornår, hvordan og indenfor hvilke 

områder de ville evaluere proces og resultat. 

Det har været en proces for mange af deltagerne at skulle beskrive ret præcist hvad de forventede 

at nå frem til og hvordan, samt at skulle forholde sig til at de selv skulle vælge relevant 

evaluerings- og produktform i forhold til projektets formål. Men mange har angivet, at det er en 
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god måde at arbejde på, og at det giver stor ansvarlighed og medejerskab til projektet fra start til 

slut. 

Dog har en del angivet, at der går en del tid fra det egentlige arbejde med indholdet i projektet på 

grund af afrapporteringerne, og det er derfor blevet foreslået at der skal tilknyttes en 

projektobservatør, som løbende foretager opsamlinger og forbereder projektafrapporteringen. 

Opgaven kunne evt. ligge hos den konsulent, som i forvejen er tilknyttet projektet. 

Egen evaluering 

Deltagerne har løbende kunnet evaluere op mod egne succeskriterier. Spørgerammer og 

elektroniske spørgeskemaer er blevet udviklet i samarbejde med en fast konsulent, således at 

vidensopsamlingen har været let tilgængelig for deltagerne og således at det hurtigt har kunnet 

konstateres, hvis der var opnået viden eller erfaringer i et projekt, som kunne anvendes i et andet 

projekt. 

Nogle projekter har alene anvendt slutevaluering, mens andre pga. projektets natur har anvendt 

løbende evaluering. For mere om den konkrete evaluering henvises til projekternes 

afrapporteringer. 

Creative Commons License 

Alt e-læringsmateriale udviklet under projekterne stilles frit til rådighed under reglerne for 

Creative Commons License NonCommercial ShareAlike 2.5 Denmark. Læs mere om betydningen af 

dette på  

http://www.creativecommons.dk/om/ 

Det betyder blandt andet, at alt udviklet materiale er frit tilgængeligt på Den nationale 

Materialeplatform og på eVidenCenters hjemmeside.  

Videndeling 

Alle projekter har i succeskriterierne skullet forholde sig til hvordan projektets 

deltagere/uddannelsesinstitutionen skulle videndele såvel internt som eksternt. Alle har deltaget i 

konferencen foråret 2010. 

eVidenCenter har på sin hjemmeside offentliggjort alt materiale samt oprettet en hjemmeside om 

erfaringer med e-læring relateret til projekterne. 

Yderligere er og bliver resultaterne af projekterne løbende videreformidlet på såvel generelle som 

mere specifikke konferencer. 

Spredning på uddannelser: 

Der har været en god spredning på forskellige erhvervsrettede uddannelser, dog således at 

sygeplejerske uddannelsen er let overrepræsenteret. I projekterne har indgået; læreruddannelsen, 

http://www.creativecommons.dk/om/
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pædagoguddannelsen, bioanalytikeruddannelsen, radiografuddannelsen, 

finansøkonomuddannelsen og lederuddannelse. 

Deltagende uddannelsesinstitutioner har været: 

 University College Nordjylland 

 VIA University College 

 NETAU – Netbaseret Akademiuddannelse 

 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 

 University College Lillebaelt 

 University College Syddanmark 

 Erhvervsakademi Århus 

 Erhvervsakademiet Lillebaelt 

 

Yderligere har en række uddannelsesinstitutioner, videncentre og enkeltpersoner indgået i 

projekterne Udvikling af fagspecifik e-didaktik og Kompetenceudvikling af undervisere på de 

videregående uddannelser. 

Indsatsområders resultater og perspektiver 

VF projekterne har som helhed sikret øget fokus på e-læring som middel i undervisningen på de 

erhvervsrettede videregående uddannelser. Projekterne har som helhed været meget ambitiøse 

både i de beskrevne mål omkring brugen af resultaterne og i forhold til ønsket omfang.  

Den af ministeriet udmeldte og aftalte tidsramme var i første omgang et undervisningsår. Det viste 

sig hurtigt, at denne tidsramme ikke var realistisk idet uddannelsesstederne i stort omfang havde 

timelagt de mulige projektdeltageres tid og derfor først skulle frigøre disse. Yderlige kunne det 

hurtigt konstateres, at de erhvervsrettede videregående uddannelser stod med et reelt problem i 

forbindelse med afprøvningen, idet uddannelserne veksler mellem læring på praktiksteder og 

læring på uddannelsesstedet, hvorfor det var vanskeligt at afholde afprøvninger af udviklede 

forløb og materialer på den rette målgruppe, som var i et praktikforløb. Det har gjort, at næsten 

alle projekter har oplevet tids- og ressourceproblemer, som alle er blevet løst løbende i 

samarbejde med eVidenCenter, bl.a. ved at den samlede projektportefølje blev forlænget med ½ 

år. Enkelte projekter har fået yderligere forlængelse for at kunne nå optimal udvikling og 

afprøvning. 

På nogle af de deltagende uddannelsesinstitutioner har det været et reelt problem at frigøre 

undervisere hurtigt nok fra undervisningen til projekterne. Uddannelsesinstitutionerne er samtidig 

præget af en intensiv koncentration af alle underviserkræfter omkring eksamen i maj/juni samt 

semester start i august/september. Dette sammenholdt med at alle projekterne har arbejdet 

systematisk med behovsanalyser, erfaringsindhentelse samt succeskriterier, har medført at 

projektperioden og afprøvningen på studerende har været meget sammenpresset for en del 
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deltageres vedkommende, og at projektafrapporteringsfasen og dermed refleksionsfasen har 

manglet tid. 

Det må derfor anbefales, at der ved fremtidig projekter af samme omfang afsættes 1½ år til 

behovsanalyse, erfaringsindsamling, succeskriterier, indholdsudvikling, afprøvning og evaluering, 

og herefter afsættes yderligere 3 måneder som fordeles med 1½ måned til det enkelte projekts 

projektafvikling herunder etablering af nye teams (se venligst kaskadeeffekten nedenfor) og 

projektafrapportering, samt 1½ måned til udarbejdes af samlerapport og videnformidling til ikke 

deltagende uddannelsesinstitutioner. 

Sammenspil mellem eVidenCenter og de enkelte delprojekter. 

Alle ni indsatsområder har været organiseret i et eller flere projekter. Alle projekter har haft 

tilknyttet en eller flere pædagogiske konsulenter fra Det Nationale Videncenter for e-læring. 

Konsulenten har i samarbejde med projektgruppen arbejdet med indholdet af de tidligere 

beskrevne tværgående projekter (TG1-5). 

Konsulenten har tilgået arbejdet med projektgrupperne ud fra følgende systematik. 

Igangsættelse af projekt 

Niveau 1 - planlægning 

Dette punkt har hjulpet til at identificere, hvad det er projektdeltagerne ønsker at arbejde med. 

 Beskriv hvad I ønsker at udvikle.  

 Beskriv hvad udviklingen vil føre til, og hvorfor jeres valg er vigtigt. 

 Beskriv hvor udviklingen har sammenhæng til uddannelsesstedets vision, strategi, 

handlingsplan. 

 Notér hvilke informationer, der er nødvendige og relevante, for at I kan påbegynde 

udviklingen. 

 Beskriv hvilke klare mål I vil arbejde frem mod. 

 

Niveau 2 – kom i gang 

 Opstil hypoteser på områder hvor I tror der vil ske ændringer i jeres daglige arbejde. 

 Beskriv de forventede ændringer og hvad disse vil medføre. 

 Beskriv hvilke succeskriterier teamet har som helhed og beskriv individuelt den enkeltes 

succeskriterier. 

 Overvej hvor der vil ske effektivisering, og hvor der evt. kan opstå problemer.  
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Niveau 3 – undervejs 

 Afprøv løbende hvad I er nået 

frem til.  

 Hvilken effekt har det, I har 

lavet indtil nu, haft? 

 Er der noget I kan konkludere 

på? 

 Er der noget, der bør justeres? 

 Hvad har I konkret fået udført? 

 Hvilke delmål er nået? 

 

Niveau 4 – refleksion og resultatbeskrivelse 

Dette niveau hjælper jer videre i forløbet eller afslutter projektsamarbejdet med mulige ideer til 

nye samarbejder. 

 Hvordan har det I har lavet passet med jeres opstillede hypoteser? 

 Hvilke mål har I nået – hvordan og med hvilket resultat?  

 Hvad kan konkluderes på baggrund af den viden og de erfaringer, I har gjort jer? 

 Hvad nåede I ikke? Hvorfor? 

 Hvordan har evalueringen været set i relation til teamet og de individuelle succeskriterier? 

 Hvor vil I anbefale, at der arbejdes videre? Både med det I har lavet, men også med det I 

ikke nåede? 

 

Erfaringer 

Erfaringerne med arbejdsformen har været gode og har hjulpet til at styrke projekternes 

målrettethed, ejerskab og videndeling. Samtidig har arbejdsformen sikret, at projekterne som 

helhed har genereret nye idéer til fremtidige projekter og videreudvikling. 

Samarbejdet mellem konsulenter fra eVidenCenter og projektgrupperne har sikret synergi mellem 

projekter af lignende karakter samt hurtig erfaringsudveksling, ligesom der er dannet nye 

projektidéer på tværs af projekterne. 
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Konklusion med perspektivering 

Hovedparten af projekterne er nået videre, end man kunne have forventet. Dette skyldes både de 

enkelte projektgruppers høje ambitionsniveau, og samarbejdet med eVidenCenter som har 

muliggjort fællesudvikling og samarbejde på tværs, med det resultat, at de bevilligede midler er 

blevet anvendt mest muligt effektivt. Den korte projektperiode har betydet, at langt hovedparten 

af projekterne har haft behov for udsættelse for at kunne nå afprøvning og evaluering. 

Det har generelt været en udfordring af få uddannelsesinstitutionerne til at samarbejde på tværs, 

idet der ikke er tradition for en sådan arbejdsform på erhvervsrettede videregående uddannelser. 

Dette bør være et indsatsområde i næste puljebevilling, hvor man kan forestille sig at projekter 

med deltagere fra mindst 2 uddannelsesinstitutioner har fortrinsret. 

Projekterne har igangsat fokus på e-læringsmulighederne på de videregående uddannelser, men 

der er fortsat et stort behov for efteruddannelse af underviserne. VF 2 og VF 4 om e-didaktik og 

certificeringskurser har været startskuddet til at flere forholder sig reflekterende til brugen af e-

læring i undervisningen,men der er fortsat behov for fokus på dette område. Derfor kan det 

anbefales at der etableres projekter som tager afsæt i disse to projekter, med henblik på 

efteruddannelse af undervisere samt løbende justering af didaktiske overvejelser i forbindelse 

med brugen af e-læring. Det har været en succes, at der på baggrund af projekternes 

opsummerede viden er udviklet certificeringskurser og temaer til disse, således at der sker en 

systematisk videndeling fra projekterne ud til andre undervisere. 

Eksempler på fokuspunkter i fremtidige projekttiltag: 

 Udvikling af en e-lærercertificeringshjemmeside med personligt login, adgang til 

kursustekster, it-værktøjer, materialesamling og supplerende litteratur.  

 Udvikling af flere uddannelsesspecifikke certificeringskurser – herunder samarbejde med 

flere uddannelsesinstitutioner. 

 Udvikling af flere kombinationskurser. 

 Udvikling af kurser og temaer i takt med videnopsamling i projekter og observeret behov. 

 Udvikling af undervisningsforløb der anvender e-didaktisk metode og tilpasser denne til de 

behov som den enkelte uddannelse møder med. 

 

Brugen af video i en del af projekterne har tilført ny viden om brugen af praksisnær læring samt 

erfaring om video som virkemiddel i e-læring. Dette er en viden som kan få stor betydning for 

læring indenfor hele uddannelsessystemet. 

Eksempler på fokuspunkter i fremtidige projekter: 

 Hvem lærer med video? 

 Hvordan kan interagering støttes og udbygges i forbindelse med brug af video? 

 Hvor lange/korte sekvenser kan forskellige målgrupper håndtere? 
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 Hvad kan video med fordel kombineres med? 

 Fordele og ulemper ved brug af video og podcast. 

 

Anvendelsen af visuel læring gennem animationer og grafik, som fx ses i VF 6-2 har åbnet 

mulighed for nye læringsveje på uddannelser som tidligere var mere praksisrelaterede men nu er 

mere teoretisk funderede efter oprettelsen af professionsbachelor grader. Erfaringerne kan 

anvendes til nye projekter som, med udgangspunkt i analyser af differentieringsbehov hos de 

studerende, udvikler materialer som kan bruges på tværs af uddannelsesinstitutionerne, således 

at studerende som ikke helt matcher det faglige niveau på uddannelsen har mulighed for at lære 

eller genlære nødvendig faglig viden. 

Eksempler på fokuspunkter i fremtidige projekter: 

 Identificering af fagområder hvor der typisk er behov for visuelt baseret materiale 

 Identificering og udvikling af områder hvor der kan læres med e-læring 

 Udvikling af materiale under Creative Commons Licens således at den enkelte 

uddannelsesinstitution kan tilpasse og videreudvikle materialet. 

 Udvikling af materialer og forløb som kan styrke læringen i udkantsområder. 

 

Udviklingen af elektroniske test til både visitering og måling af opfyldelse af læringsmål har åbnet 

for at inddrage elektronisk testning som et fair og relevant værktøj i evalueringen af de 

studerendes viden og forståelse. Erfaringerne kan anvendes til en yderligere analyse af hvilke fag 

der med fordel kan anvende elektronisk evaluering helt eller delvist på de erhvervsrettede 

uddannelser. Samtidig kan en mere effektiv elektronisk visitering hurtigt identificere faglige 

områder, hvor den studerende har behov for supplerende læring for at kunne imødekomme de 

faglige krav på uddannelsen. 

Eksempler på fokuspunkter i fremtidige projekter: 

 Identificering af områder der egner sig til elektronisk testning 

 Identificering af områder hvor den studerende kan hjælpes med elektronisk visitering 

 Udvikling af opgavebanker som kan anvendes på flere uddannelser 

 Forsøg med kombinationseksamener, fx test og mundtlig eksamen 

 Forsøg med videolink baserede mundtlige eksamener 

 

Erfaringerne fra projekter som inddrager kommunikation og læring i WEB 2.0 teknologier, fx VF8, 

tager afsæt i den kommunikationsform som er fremherskende hos de nuværende og kommende 

ungdomsgenerationer. På baggrund af den viden som er opsamlet i projekter vil det være relevant 

i fremtidige projekter at fokusere på, at der også er unge, som ikke anvender Web 2.0, ligesom der 

er mange undervisere som ikke er fortrolige med medierne eller slet ikke anvender dem.  

Spændvidden i anvendelsen er derfor stor. Det er forståelsen for og kendskabet til hvordan Web 

2.0 kan inddrages i undervisningen også. 
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Eksempler på fokuspunkter i fremtidige projekter: 

Web 2.0-medierne stiller derfor uddannelsesstedet overfor nye udfordringer i forhold til: 

 at kunne begå sig socialt i Web 2.0 teknologier 

 at kunne kommunikere og modtage kommunikation i et åbent digitalt miljø 

 at kunne håndtere de praktiske aspekter i Web 2.0 teknologierne 

 at kunne forholde sig kritisk til indlæg 

 at kunne skelne mellem det personlige, det private og det offentlige 

 at kunne adskille ejerskab og fællesskab til fx tekster 

 

Organisering af fremtidige projekter 

Den anvendte organisering kan med fordel anvendes i fremtidige projekter, men bør styrkes med 

en projektobservatør, fx som en udvidelse af konsulentfunktionen med henblik på fokus på 

afrapportering og videndeling. Projektobservatørens rolle vil være at opsamle viden og idéer til 

brug for projektdeltagernes afrapportering. 

Ved etablering af nye projekter vil det være en fordel med øget samarbejde på tværs af 

uddannelsesinstitutioner.  

For at sikre, at viden fra ovenstående projekter videregives i nye projekter kan det anbefales at 

sammensætte projektgrupperne efter nedenstående model. 

For at der kan ske en videnspredning er det vigtigt, at projekternes opnåede viden når ud til 

kollegerne og andre uddannelsesinstitutioner, og at evt. udviklet materiale anvendes bredt i 

uddannelsessystemet. En måde at sikre dette på er, at projektmedlemmer, fra de afsluttede 

projekter indgår i de nye projekter. Derved sikres, at der kan tages afsæt i allerede opnået viden. 
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Spredningsmodel 

Spredningsmodellen kan illustreres således: 

 

 

 

Modellen styrkes, hvis der fastholdes en løbende erfaringsudveksling mellem teamene. Modellen 

sikrer at viden spredes, men også at opnået viden hos enkeltpersoner afprøves i nye 

sammenhænge. 

 

Konkrete forslag til nye indsatsområder 
Jf. ovenstående har It-indsatsen i 2009 på de videregående uddannelser og Det Nationale Videncenter for 

e-lærings projekter i videncenterpuljen identificeret en række områder, som der med fordel vil kunne 

arbejdes videre med. Områderne er i det efterfølgende perspektiveret i en række nye IT-indsatsområder på 

de videregående uddannelser. 

IT-afdækning af førfaglige forudsætninger 

Formål 

Projektets formål er at udvikle metoder og modeller til identifikation af nødvendige reelle forudsætninger 
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(realkompetencevurdering) på grundlæggende faglige områder hos studerende, der søger om optagelse på 

erhvervsrettede videregående uddannelser. 

Beskrivelse 

Nogle nødvendige studieforudsætninger kommer i nogle sammenhænge først i spil et stykke inde i 

uddannelsen. Hvis disse forudsætninger reelt ikke er til stede hos studerende, medfører det manglende 

udbytte af undervisningen, ekstraarbejde for at indhente det manglende og i værste fald frafald fra studiet. 

It-baserede metoder og modeller, der kan afdække de studerendes reelle forudsætninger allerede ved 

indgangen til uddannelsen, kan medvirke til at identificere behovet for kompetencesupplering så tidligt, at 

den studerende kan nå at supplere sig på området inden behovet er akut. 

 

Fleksible suppleringsmuligheder 

Formål 

Projektets formål er at udvikle modeller og implementeringer af suppleringsfag eller indledningsfag, der 

tilrettelægges fleksibelt i forhold til den studerendes reelle kompetencer. 

Beskrivelse: 

I overgangen mellem uddannelsesniveauerne vurderes de studerendes forudsætninger oftest udelukkende 

på baggrund af deres formelle kompetencer. Med den stigende anerkendelse af realkompetencer følger, at 

de studerende både kan have behov for fleksible suppleringsmuligheder på områder, hvor de studerendes 

reelle kompetencer i større eller mindre grad dækker de formelle forudsætningskrav og de studerende kan 

have behov for at supplere sig på områder, hvor deres formelle kompetencer reelt ikke er dækkende.  

It giver mulighed for at sådanne suppleringsfag eller indledningsfag kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til 

studerendes reelle kompetencer. 

 

Fleksibel tilrettelæggelse af moduler på VVU- og diplomuddannelserne. 

Formål 

Projektets formål er at udvikle og implementere didaktiske modeller, hvor it giver mulighed for at 

realkompetencevurdering af de studerende afspejles i tilrettelæggelsen af individuelle uddannelsesforløb 

indenfor efter- og videreuddannelse. 

Beskrivelse 

På en række efter- og videreuddannelser kan studerende have praktiske erfaringer fra den profession, som 

efter- eller videreuddannelsesområdet retter sig imod. I det omfang disse realkompetencer kan 

anerkendes, har det betydning, at uddannelsesinstitutionen er i stand til at håndtere meritgivning i efter- 

eller videreuddannelsen, så den studerende kan koncentrere sig om de områder, hvor den studerende har 

behov for kompetenceudvikling. Der er derfor brug for didaktiske modeller til beskrivelse af, hvor it kan 

understøtte mulighederne for at tilrettelægge fleksible individuelle forløb på dele af uddannelsen. 
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Tilrettelæggelse af fleksible praktik-moduler på KVU- og professionsbacheloruddannelserne. 

Formål 

Projekternes formål er ved hjælp af IT at understøtte en styrket sammenhæng mellem den teoretiske 

undervisning og praktikopholdet og at udvikle fleksible modeller for gennemførelse af praktik. 

Beskrivelse 

Forum for Business Education, august 2009 peger på mulighederne for at tilføre praktikbegrebet virtuel 

praktik som praktikform. Den virtuelle praktik er kendetegnet ved, at den inddrager de digitale medier som 

hovedformidlingsværktøj og at den studerende kommunikerer via e-mail og får sine opgaver tilsendt 

elektronisk, og/eller der afholdes videokonferencer. Undervisningsministeriets praktikkonference i foråret 

2010 anbefalede, at praktikbegrebet udvides, så det bliver muligt at tilbyde alle studerende på de 

erhvervsrettede videregående uddannelser meningsfyldte praktikforløb. Derfor giver det mening at udvikle 

og afprøve virtuelle praktikmodeller. 

 

Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it 

Formål 

Projektets formål er at udvikle nye undervisningsmetoder og  –materialer, der er baseret på pædagogisk 

anvendelse af it. Projektet understøtter således strategien om at udvikle bedre undervisnings- og 

læringsmiljø med it. 

Beskrivelse: 

It kan målrettes til den enkeltes behov, så der både bliver ekstra udfordringer for talenterne og er ekstra 

hjælp til dem, der har brug for det. Der anvendes allerede forskellige digitale redskaber i de videregående 

uddannelser mhp. tilrettelæggelse af f.eks. blended learning og særligt tilrettelagte e-læringsforløb for 

disse grupper. Et effektivt og overbevisende udbytte af dette potentiale forudsætter resultater, der kan 

demonstrere best practice på væsentlige behovsområder. Derfor er der behov for forsøg på forskellige 

uddannelsesområder for at identificere disse behov. 

 

Didaktiske e-læremidler 

Formål 

Projektets formål er at støtte underviserne i deres vurdering og udvælgelse af e-læremidler i forbindelse 

med undervisningen, samt at udvikle best practice for didaktisk design af e-læremidler. Projektet 

understøtter således strategien om at udvikle bedre undervisnings- og læringsmiljø med it. 

Beskrivelse 

Vurdering af e-læremidler til brug i undervisningen er en forholdsvis ny udfordring for mange undervisere. 

De fleste undervisere har stor erfaring med at vurdere traditionelle læremidler til brug i undervisningen, 

men når de skal vurdere e-læremidlers anvendelighed i en undervisning, er der både pædagogiske, 

teknologiske og didaktiske barrierer.  Der stilles andre krav til e-læremidler end til mere traditionelle 

undervisningsmaterialer.  
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En beskrivelse af de væsentligste vurderingskriterier til brug for vurdering af e-læremidler, vil kunne hjælpe 

underviserne med at vurdere og udvælge e-læremidler til undervisningen. 

Projektets perspektiver er dels at disse kriterier bliver en del af underviserne didaktiske praksis og dels at 

kriterierne afspejler sig i producenternes udvikling af e-læremidler. 

 

Multimodale undervisningsmetoder 

Formål 

Projektet vil undersøge, hvilke konsekvenser multimodale tekster har fået og kan have for udvikling af 

læsekompetencer i en multimodal tekstkultur. Projektet understøtter således strategien om at udvikle 

bedre undervisnings- og læringsmiljø med it. 

Beskrivelse 

Elever og studerende bruger i høj grad de digitale medier, men deres forståelsesstrategier er hverken 

tilstrækkelige eller bevidste. Den multimodale tekst kombinerer flere udtryksformer: tekst, billeder, 

animationer, video, lyde og musik. Det kræver særlige kompetencer at læse tekster med sammensatte 

udtryksformer, idet de enkelte udtryksformer både skal kunne aflæses hver for sig og kunne læses som en 

sammensat multimodal udtryksform. Det er derfor vigtigt, at elever og studerende undervises i 

multimodale læse- og skrivestrategier for at opnå at blive bevidste og kompetente læsere. 

 

E-kompetenceudvikling af undervisere på de videregående uddannelser 

Formål 

Formålet med projektet er at bidrage til udvikling af undervisere ved professionshøjskoler og 

erhvervsakademiers kompetencer i forhold til anvendelse af e-didaktik og fleksibel undervisning. Projektet 

understøtter således strategien om at udvikle bedre undervisnings- og læringsmiljø med it. 

Beskrivelse 
De nye studerende på de videregående uddannelser tilhører alle "net-generationen" eller "generation Y" og 
er karakteriseret ved højt tempo og utålmodighed, at foretrække "learning by doing", at være sociale og 
interagerende, at være visuelt orienterede og ved altid at være på nettet og på farten. Det stiller naturligvis 
krav til undervisningens tilrettelæggelse og derfor selvfølgelig også til underviserne. Der er derfor et 
markant behov for at udruste underviserne med kompetencer, der kan modsvare de studerendes it-
kompetencer. 
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Oversigt over resultater 

Nedenstående resultater er uddrag af de udgivne rapporter og delrapporter som er offentliggjort på 
www.evidennet.dk 

 

VF 1.1 Konsultationssygepleje med fokus på kroniske patienter i almen praksis (FoU-projekt 

124590) 

Forord og baggrund for projektet 

Projektet blev initieret af Region Nordjylland på baggrund af en fremskrivning af demografiske data for 

antallet af praktiserende læger. Disse data viste med al tydelighed, at i Region Nordjylland ville antallet af 

praktiserende læger falde drastisk i løbet af de kommende år. Og der er ikke uddannet praktiserende læger 

til at overtage ledige praksisser. Region Nordjylland ønskede at UC Nordjylland udviklede formel 

uddannelse af sundhedsfagligt personale, der kunne aflaste lægerne og samtidig sikre borgerne en ensartet 

kvalitet i sundhedsydelserne til Region Nordjyllands borgere.  

Af UC Nordjyllands IT-strategi fremgår det, at målet er at være mest anerkendt for at anvende IT i 

uddannelse, i forbindelse med udvikling af nye undervisnings- vejlednings og læreformer. Nærværende 

projekt anses for at være en del af opfyldelsen af dette mål. 

Formål 

Overordnet set var projektets formål at udvikle og udbyde et e-læringsmodul, hvor sundhedsfagligt 

personale kan videreuddanne sig i at arbejde i almen praksis med patienter, der lider af kroniske sygdomme 

(sukkersyge, rygerlunger og forhøjet blodtryk) 

Indhold  

Modulets indhold – det vil sige e-læringen - blev omsat til 4 temaer, som deltagerne skulle arbejde med i 

grupper. Til hvert tema blev der knyttet nogle opgaver, som skulle bearbejdes og besvares i grupper 

gennem kollaborative læreprocesser. Der blev tilknyttet en gennemgående vejleder til hver gruppe.  

Det første tema omhandlede grundlæggende teori og kommunikation i forhold til konsultationer i almen 

praksis.  

De følgende 3 temaer omhandlede de 3 ovennævnte patientgrupper. Til disse temaer blev der produceret 

konstruerede videofilm af en konsultation. I videofilmenes konstruktion var indlagt mulighed for at arbejde 

med studieordningens indhold. Til hver videofilm blev der knyttet en række ressourcer fx en beskrivelse af 

patientens sygdomsforløb, relevant elektronisk litteratur og aktuelle medicinske behandling, som 

deltagerne kunne inddrage i deres besvarelser af de stillede opgaver.  

 

Se videolæringsobjektet KOL-patient her. 

Projektets resultater er: 

 E-læringsbaserede undervisningsforløb til modulet ”Konsultationspleje med fokus på kroniske 

patienter i almen praksis” 

 E-læringsforløb er gennemført i ItsLearning i perioden januar til juni 2010 

http://www.evidennet.dk/
http://avenbuild.advsh.net/default14.asp?uddID=61&fagID=370&CryptID=idF2rtoRrPFt&styleID=42
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 Eksemplarisk e-læringsmateriale til modulet ”Konsultationspleje med fokus på kroniske patienter i 

almen praksis” 

 

Der er desuden udviklet 3 video-læringsobjekter.  
 

VF 1-2 Omlægning fra fremmødebaseret undervisning til e-læring på et sundhedsfagligt modul 

(FoU-projekt 124590) 

Formål 

Formålet med projektet var at udvikle og implementere anvendelse af e-læring på Sundhedsfagligt 

Diplommodul (SD) ”Strategier i klinisk kvalitetsudvikling” 

Mål 

Omlægning fra fremmødebaseret undervisning til e-læring på det sundhedsfaglige modul ”Strategier i 

klinisk kvalitetsudvikling” 

Beskrivelse 

Der blev tilrettelagt et blended forløb (9ECTS point) med ca. 3 fremmødegange af 4 timer hver 

(introduktion, midtvejs og slut). 

Motivation 

Kvalitetsudvikling blev introduceret i sundhedsvæsnet sidst i 1980erne. I løbet af 1990erne blev der 

iværksat en række lokale kvalitetsinitiativer, som var baseret på frivillighed, men samtidig begyndte de 

ansvarlige på amtskommunalt og nationalt niveau at interessere sig for kvalitetsudvikling. Det resulterede i 

forpligtende aftaler om kvalitetsudvikling med krav til dokumentation og offentliggørelse af data. 

Udviklingen er efter årtusindskiftet fortsat mod stadig stigende centralisering af kvalitetsarbejdet 

resulterende i bl.a. den fælles danske kvalitetsmodel, som alle danske hospitaler fra august 2009 er 

forpligtiget til at omsætte til virkelighed.  

Konsekvensen er, at kvalitetsudvikling i dag er et anliggende for alle i sundhedsvæsnet, men i praksis er der 

de fleste steder udnævnt særlige kvalitetsansvarlige medarbejdere. En præmis for at kvalitetsudvikling kan 

lykkedes for disse medarbejdere er, at der er ledelsesopbakning, hvilket igen kræver, at de lokale ledere har 

indblik i de strategier i kvalitetsarbejdet, som de dels selv kan benytte sig af, dels selv bliver udsat for.  

Det Sundhedsfaglige Diplommodul ”Strategier i klinisk kvalitetsudvikling” arbejder netop med disse forhold, 

men i øjeblikket er det kun de kvalitetsansvarlige medarbejdere og ikke deres ledere, som deltager i 

modulet – til trods for at det i øjeblikket er mere aktuelt end nogensinde før.  

Med tilbuddet om e-læring håber vi på også at kunne få ledere fra sundhedsvæsnet til at deltage i modulet. 

Resultater 

Modulet er omlagt til et e-læringsmodul. 

Et elektronisk læringsmateriale til brug for modulet vedr. akkreditering. Akkreditering er udvalgt ud fra 

evalueringen fra sidste fremmødehold, hvor de studerende gav udtryk for at det var et svært emne. 

Desuden er akkreditering relevant for både kommunalt og regionalt ansatte. 



It-indsatsen på de erhvervsrettede videregående uddannelser 2009-2010 
- tværgående afrapportering  

 

 

 
Side 31 af 49 

 

Det Nationale Videncenter 

                       for e-læring 

Kompetenceudvikling af projektdeltagerne. 

Endvidere at der kan dannes grundlag for overførbarhed og generalisérbarhed af e-læring i forhold til andre 

diplommoduler samt på andre områder generelt i efter-og videreuddannelses regi i VIA University College. 

 

VF 1-3 Netbaseret Akademiuddannelse (FoU-projekt 124590) 

Formål med projektet 

Projektet havde til formål at udvikle e-læringsmoduler til VVU profilen Akademiuddannelse i Ledelse.  

Det er formålet, at modulerne skal styrke de studerendes lyst til at lære samt bidrage til et større 

læringsudbytte hos de studerende.  

Læringsmodulerne skal bidrage til, at min. 80 % af alle Netau´s  studerende på Akademiuddannelsen i 

Ledelse i fremtiden deltager i mindst 2 fagmoduler og det langsigtede mål er, at mindst 50 % af alle 

studerende færdiggør den samlede uddannelse. Dette kan af gode grunde ikke måles endnu. 

E-læringsmodulerne skal endvidere medvirke til at reducere behovet for teksttungt lærebogsmateriale til 

fordel for interaktivt e-læringsmateriale. 

Det er yderligere målet, at læringsmaterialet skal reducere den ”teoriangst”, som ofte forekommer hos 

praktikere. 

De 3 læringsmoduler kan findes på nedenstående links: 

Læring i hverdagens praksis: http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=id6KoT8meFH6&styleID=43 

Forandringsledelse: http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idOTYpLG3HSNY&styleID=43 

Strategisk formidling: http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idZamqmhy9OII&styleID=43 

De 3 læringsmoduler er udarbejdet så de medvirker til at give de studerende ledelsesmæssige 

kompetencer, der kan omsættes til praksisrelaterede situationer. 

 

VF 1-4 Implementering af e-læring i efter- og videreuddannelserne (FoU-projekt 124590) 

Formål  

At udvikle e-læringsmodulerne om projektarbejde så de studerendes motivation øges og dermed lysten til 

at udarbejde den obligatoriske projektrapport og dermed gøre faget/uddannelsen færdigt. 

Beskrivelse 

E- læringsmodulet, som er visuelt støttet, henvender sig til studerende indenfor merkonom – og 

teknonomuddannelsen, samt studerende på overbygningen af Akademiuddannelsen.  

http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=id6KoT8meFH6&styleID=43
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idOTYpLG3HSNY&styleID=43
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idZamqmhy9OII&styleID=43
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Som erstatning for tilstedeværelsesundervisning og som supplement til vejledningen i udarbejdelse af 

projektskrivning, skal det udviklede materiale, tilbyde de studerende tre læringsobjekter, der på en 

pædagogisk og kreativ måde giver vedkommende mulighed for at i gangsætte, udarbejde og afslutte en 

projektopgave.  

Motivation 

At man gennem forbedret og mere motiverende læring kan fastholde de studerende, således at antallet af 

studerende, der udsætter eksamen på grund af rapporten reduceres. 

De studerende på Netau-online kommer med forskellige uddannelsesbaggrunde. Nogle har aldrig prøvet at 

udarbejde en projektopgave tidligere og andre kommer med en længerevarende uddannelse med erfaring i 

projektopgaveskrivning. 

De interaktive læringsobjekter omkring projektskrivning giver såvel den erfarne som den uerfarne mulighed 

for at tilegne sig viden omkring projektudarbejdelse, netop ud fra den uddannelsesmæssige baggrund de 

møder med.  

Resultat 

Tre læringsobjekter, som skal sikre at max 10 % af de studerende beder om udsættelse p.g.a. 
manglende viden om hvordan de skal arbejde med projektrapporten.  

VF 2 e-Didaktik (FoU-projekt 124576) 

Formål 

Formålet med VF2 projektet har været at bidrage til udvikling og erkendelse af it’s mange muligheder for at 

forbedre fagligheden i undervisningen, og dermed anskueliggøre for underviserne, at anvendelse af it kan 

forbedre deres undervisning. 

Motivation 

Baggrunden for projektet har været, at der blandt undervisere er uklarhed om, hvad begrebet e-

læringsdidaktik dækker over, og at der ikke er konsensus om hvilke didaktiske overvejelser underviserne på 

de forskellige typer af uddannelser bør gøre sig, når de anvender e-læring. Derudover er der ikke altid 

overensstemmelse mellem uddannelsens og fagets mål, de mål man som underviser opstiller, målgruppens 

behov og e-didaktikken. Endelig er det for mange undervisere uklart, om der er en forskel på e-didaktik 

indenfor forskellige fagområder som fx de naturvidenskabelige fag og de humanistiske fag. 

Produkt 

Projektet har udviklet en elektronisk overvejelsesmodel (Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel) til brug for 

en strukturering af undervisernes didaktiske overvejelser forud for, under og efter et forløb med e-læring.  

Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel beskriver de faktorer og elementer som en underviser må gøre sig 

overvejelser omkring i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af et forløb med e-

læring, og stiller en række værktøjer til rådighed herfor. 

Modellen skelner mellem tre forskellige former for e-læring, den kognitivistiske, den social-

konstruktivistiske og den konstruktivistiske, og beskriver hvordan underviserens rolle, materialeformen, 

samarbejdsformen og kommunikationsformen afhænger af valget af e-læringsform. 
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Til modellen er desuden knyttet en begrebsforklaring, som beskriver dens væsentligste begreber. 

Modellen kan findes på adressen http://edidaktik.evidencenter.dk 

VF 3-1 (FoU-projekt 124581) 

Projektet har skabt en e-læringsplatform, der giver de studerende input til processen fra idé til 

problemformulering til specialeopgaven, der skal omhandle deres konkrete praktikvirksomhed. Platformen 

indeholder en række afgrænsede, konkrete e-læringsobjekter, der fremmer den studerendes refleksion 

over praksis i virksomheden og knytter bånd til det teoretiske framework fra studiet. Platformen er inddelt i 

to hovedområder: 

Diskussion og anvendelse af det fag-teorietiske materiale fra Finansøkonom-studiet. Denne del er opbygget 

ikke ud fra de divergerende fagområder, men med en holistisk struktur, så den studerende bliver støttet i 

sin forståelse af teorier som værktøjer til at løse konkrete problemer, der overskrider faggrænser  

En del der fokuserer på metodiske overvejelser fra problemstilling til problemformulering og skal støtte den 

studerende i at skabe en konkret problemformulering. Også her findes en række e-læringsobjekter der 

understøtter den refleksive proces. 

Den studerende kan ved hjælp af en række ”test dig selv” øvelser arbejde med de teoretiske værktøjer på 

generelt plan. Desuden er der en branche-specifik del – også med e-læringsobjekter, der fokuserer på 

identifikation af problemstillinger indenfor den konkrete virksomhed og branche. Den studerende kan 

kontinuerligt gennem processen søge yderligere støtte i form af forklaringer og eksempler.  

Resultater 

 E-læringsmateriale om situationsanalyse, problemformulering og branchespecifik situationsanalyse 
(interaktive hjælpeværktøjer). 

 E-læringsplatform med materiale til det generelle niveau  
 

VF 3-2 e-portfolio i sygeplejerskeuddannelsens teoriforløb (FoU-projekt 124581) 

Projekt e-portfolio i sygeplejerskeuddannelsens teoriforløb er et delprojekt ifm. projekt: It-baserede 

studieredskaber (VF3). Dette overordnede projekt har til formål at fremme it-integration i erhvervsrettede 

videregående uddannelser.   

 

Projektets formål var at udvikle et e-læringsmateriale, der synliggør, hvordan læring ved hjælp af den 

pædagogiske plejeplan kan overføres til den kliniske plejeplan i praksis. E-læringsmaterialet var tænkt som 

et supplement til undervisningen og skulle skabe mulighed for undervisningsdifferentiering. Den 

pædagogiske plejeplan omfatter sygeplejeprocessen med vurderings-, planlægnings-, udførelses- og 

evalueringsfasen. E-læringsmaterialet indeholder et element med forklaring, på hvordan viden og læring fra 

den pædagogiske plejeplan transformeres til den kliniske plejeplan, som anvendes på sygehusene. E-

læringsmaterialet om sygeplejeprocessen placeres i e-portfolioens værktøjskasse sammen med de øvrige 

eksisterende pædagogiske redskaber.  

 

Resultat 

http://edidaktik.evidencenter.dk/
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E-læringsmaterialet om sygeplejeprocessen er en samling af ni e-læringsobjekter grupperet ift. 

sygeplejeprocessens fire faser.  Alle ni objekter er udformede, så de tilgodeser fire læringsstile. Materialet 

er tilgængeligt for de studerende og deres vejledere via uddannelsens intranet og e-portfolioens 

værktøjskasse, hvori der er et link til e-læringsmaterialet.  

Se materialet på: 

http://www.evidencenter.dk/emneside.aspx?menuID=3&omraadeID=140&sideID=255&folditem=div2  

 

VF 4 Kompetenceudvikling af undervisere (FoU-projekt 124583) 

Formål  

Formålet med VF4-projektet har været at udvikle en række praktisk orienterede samt teoretisk funderede 

certificeringskurser i e-læringspædagogik rettet mod undervisere på de mellemlange videregående 

uddannelser.  

Mål 

VF4-projektet har stilet mod at efteruddanne undervisere i e-læringspædagogik med henblik på at udvikle 

undervisernes kompetencer inden for it og pædagogik.  

Målet er, at kursusdeltagerne udvikler kompetencer til at: 

 planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere it-baserede læreprocesser 

 træffe og begrunde beslutninger om undervisningsforløb med it  

 vurdere underviserens mulige roller ved inddragelse af it i undervisningen 

 begrunde, formulere og formidle principper for vurdering af it-baserede læremidler, værktøjer og 
kommunikationsmidler. 

 

Resultater 

 Oprettelse af en certificering i e-læringspædagogik 

 13 certificeringskurser 

 Omkring 200 gennemførte kurser 

 34 igangværende kursister 

 Over 300 undervisere har gennemgået et til to temaer fra udvalgte certificeringskurser i forbindelse 
med tilstedeværelsesforløb (seminarer, pædagogiske dage og kursusdage). 

 Samarbejde omkring uddannelsesspecifikke kurser (sundhedsuddannelserne) 

 Der er udarbejdet to uddannelsesspecifikke kurser til sundhedsuddannelserne. 

 
Opsamling af erfaringer fra andre projekter 

 FOU (wiki-projekt). Erfaringerne fra dette projekt er udmundet i et certificeringskursus om wikier i 
undervisningen. 

 På baggrund af resultater og erfaringsindsamling fra VF8 er der udviklet et certificeringskursus om 
Web 2.0 i undervisningen. Der igangsættes endnu et certificeringskursus om Web 2.0 og netværk i 
foråret 2011. 

 Inddragelse af e-didaktisk model udarbejdet i VF2 i certificeringskurserne. 

 Ny viden fra andre VF-projekter indgår i certificeringskurserne. 

http://www.evidencenter.dk/emneside.aspx?menuID=3&omraadeID=140&sideID=255&folditem=div2
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 Inddragelse af resultater fra både interne og eksterne projekter/undersøgelser omkring it og 
pædagogik i certificeringskursernes indhold.  

 Udvikling af kombinationskurser på baggrund af eksisterende certificeringskurser  

 Der er foreløbigt udviklet et kombinationskursus, virtuelle kommunikationsformer med Web 2.0, til 
pædagoguddannelsen ved UCC. 

 

VF 5-1 It baserede prøveformer (FoU-projekt 124584) 

Projektets formål er at udvikle it baserede redskaber til at gennemføre prøve efter 1. modul på 

sygeplejerskeuddannelsen på UC Lillebælt og UC Syddanmark. Prøven tænkes gennemført som en frivillig 

intern prøve af de studerendes faglige viden i fagene sygepleje, anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik. 

Udgangspunktet er konkrete cases i forhold til hvilke de studerende skal besvære en række faglige 

spørgsmål med relation til de konkrete cases efter multiple choice princippet. 

Spørgsmålene og den dertil knyttede pointgivning vil indeholde progression og dermed teste den 

studerendes viden på flere niveauer. 

Ved prøvens afslutning vil den studerende modtage resultatet af testen. 

I første omgang er projektet implementeret som en studieaktivitet på sygeplejeuddannelsens modul 1. 

I prøven har ca. 100 studerende fordelt på de to uddannelsessteder deltaget. 

 

VF 5-2 It baserede prøveformer på Bioanalytikeruddannelsen (FoU-projekt 124584) 

Formål 

Formålet med dette forsøg var at undersøge om modul 2 eksamen med fordel kunne gennemføres som en 

internetbaseret MC eksamen (multiple choice), af ½ times varighed.  

Besvarelsen skulle rettes og bedømmes automatisk. Baggrunden for dette forsøg var at VIAUC 

Bioanalytikeruddannelsen ønskede at udvikle en tidssvarende eksamensform, hvor de studerende havde 

adgang til alle hjælpemidler, herunder deres computer og internettet, under eksamen.  

Forsøgsdesign 

Modul 2 eksamen, som er en intern eksamen, skal evaluere de studerendes kompetencer indenfor fagene 

cellebiologi, histologi og anatomi og fysiologi. 

Mål der skal evalueres ved prøven  

 viden om og forståelse af fysiologiske funktioner i fordøjelsessystemet, blod, hjerte- og 
kredsløbssystemet respirationssystemet, nervesystemet og urinvejene. 

 viden om og forståelse af morfologi og funktion af celler og væv generelt samt blodceller. 

 færdighed i genkendelse, beskrivelse og navngivning af celle- og vævsmorfologi i farvede humane 
præparater fra obligatoriske mikroskopi- og farveøvelser, samt fra pensum. 

 viden om og forståelse af kemiske og fysiske processer i relation til farvning og fixering af væv. 

 viden om kemiske og fysiske processer i relation til registrering af elektriske impulser fra 
organismen. 
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 viden om og forståelse af udvalgte laboratoriemedicinske analyser og deres anvendelse i 
forbindelse med de fire cases der arbejdes med i modulet (fordøjelsescase, blodcase, hjerte-
kredsløbscase og respirationscase) 

 

Dvs. de studerende skal have evalueret deres viden om og forståelse for forskellige fagområder. 

Vurderingen er foretaget elektronisk og den studerende har fået svar på sit resultat umiddelbart efter 

prøvens afslutning. 

VF6-1 Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it (FoU-projekt 124586) 

Projektet er i gang værende og afsluttes ultimo 2011 

Mål  

At undersøge mulighederne for at fremme undervisningsdifferentiering i læreruddannelsen gennem 

inddragelse af IKT.  

Opnå viden om og erfaringer med mulighederne for anvendelsen af IKT i forhold til læring i den 

netbaserede læreruddannelse. 

Hovedproblemstillinger der arbejdes med i projektet: 

 De studerende har forskellige læringsforudsætninger, og ikke alle har tilstrækkeligt udbytte af 
teksttunge studier. 

 Der mangler synkrone samarbejdsplatforme på den netbaserede læreruddannelse, så de 
studerende får bedre mulighed for at udnytte potentialet i samarbejde om læring. Det sidder 
forskellige steder i landet. 

 De lærerstuderende er ikke godt nok forberedt på at udnytte IT i folkeskolen. (er det de 
studiestøttende aktiviteter, der kommer i spil her?) 

 De mangler platforme der kan understøtte tankerne om digital port folio, der er et krav ifølge 
studieordningen på læreruddannelsen i Nørre Nissum. 

 Der er stigende behov for knowledgemanagement og integration af forskellige vidensformer.  

 At give studerende med uhensigtsmæssige læringsstrategier mulighed for alternativer. 
 

Løsninger og indsatsområder der er fokus på: 

 At de studerende tilegner sig viden om centrale dele af indholdet gennem arbejdet med indholdet i 
forskellige medier. (Film og lydklip) 

 At de studerende får mulighed for at samarbejde om læring. 

 At de studerende føler sig bedre rustet til at integrere IT i undervisningen 

 At de studerende udarbejder digitale portfolier 

 At de studerende anvender One Note som redskab til dynamisk organisering af forskellige 
informationer 

 At de studerende begynder at anvende alternative læringsstrategier. (IT baserede) 
 

VF6-2: Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it (FoU-projekt 124586) 

Formål 

Formålet med det konkrete projekt var at udvikle forskellige tilbud og aktiviteter i form af læringsobjekter 

(e-læringsmateriale) som kan anvendes til undervisningsdifferentiering i sygeplejerskeuddannelsen.  
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Derudover var det projektets formål at ”udvikle best practice for it-støttet undervisnings-differentiering i 

erhvervsakademi- og professionsuddannelserne”. 

Delprojekt om medicinregning 

Formål 

At der udvikles it-baserede læringsobjekter om centrale emner inden for medicinregning som hver enkelt 

studerende kan anvende i forhold til netop sine behov, og som kan anvendes i forbindelse med undervisning 

i medicinregning. Og at disse gøres tilgængelige for alle på internettet. 

Medicinregning for sygeplejestuderende: http://medicinregning.evidencenter.dk 

Materialet består primært af seks moduler om forskellige centrale emner inden for medicinregning 

(omregning mellem enheder, beregning af styrker, volumener og stofmængder, beregninger vedr. 

fortyndinger m.m.). Hvert modul består af en kort introduktion, en modultekst med teori, eksempler og 

illustrationer, en række opgaver som kan besvares online og hvor man får feedback og forklaringer på sine 

svar, og et kort resumé. Desuden er der i hvert modul nogle opgaver man kan besvare hvis man, før man 

begynder at arbejde med modulet, vil have et indtryk af om man har behov for at arbejde med det. Disse 

opgaver kan medvirke til at give de studerende en bedre fornemmelse af om de faktisk bedømmer deres 

egne kompetencer inden for medicinregning realistisk. 

Elementer af undervisningsdifferentiering i e-læringsmaterialet: 

 Mouse over-forklaringer i modultekster. Her findes uddybende forklaringer, for de brugere der har 
brug for det. 

 Opdeling af emner i separate moduler. Så man kan vælge at arbejde med det netop det man har 
brug for. 

 Både teori/forklaringer og eksempler i modultekster og opgaver. Brugeren kan vælge hvad hun 
helst vil. 

 Mange opgaver – bl.a. for de som foretrækker at prøve med det samme, i stedet for først at læse 
teori. Og generelt for at brugerne får mulighed for at afprøve og øve sig. 

 Forklaringer på hvordan alle opgaver kan løses – bl.a. for de som har svært ved at nå det korrekte 
resultat. 

 Resumé – bl.a. for de der vil have et hurtigt overblik. 

 

Delprojekt om infektionsforsvaret 

Formål 

At der udarbejdes e-læringsmateriale om infektionsforsvaret med fokus på undervisningsdifferentiering 

som tilgodeser forskellige læringsstile, giver de studerende mulighed for at arbejde med emnet på 

forskellige måder samt giver de studerende mulighed for at tilegne sig og/eller repetere basal viden og 

basale begreber. 

Se materialet ”Infektionsforsvaret – et e-læringsmateriale for sygeplejerstuderende”: 

http://infektionsforsvaret.evidencenter.dk/  

E-læringsmaterialet indeholder bl.a. følgende centrale elementer: 

http://medicinregning.evidencenter.dk/
http://infektionsforsvaret.evidencenter.dk/
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 En visuel gennemgang af emnerne overfladebarrierer, huden, respirationsveje, normalflora og 
surhedsgrad (pH). Under hvert af disse emner kan man læse og se/få overblik, detaljer og 
uddybning – ved hjælp af både tekster, billeder og animationer 

 ”Vil du vide mere?” – en del af elæringsmaterialet hvor man kan få yderligere viden relateret til 
blandt andet sygdomstilstande, ændrede funktioner og normalflora 

 Interaktive opgaver med svar hvor man kan teste sin viden 

 To spil hvor man kan teste sin viden 

 En E-ordbog med definitioner på en lang række fagudtryk 

 
Med både tekst, tegninger, animationer, ordbog, interaktive opgaver og spil er der taget hensyn til 

forskellige læringsstile.  

VF7 It som fastholdelse 600092 (FoU-projekt 124587) 

Projektet har bestået af en række underprojekter som gennemgås særskilt 

IT som fastholdelse af etniske minoritetsstuderende på pædagoguddannelsen JYDSK 

Projektbeskrivelse 

Projektet tager udgangspunkt i en udvalgt gruppe af minoritetsstuderende som har et særligt behov for 

opkvalificering af kommunikative færdigheder. Med kommunikative færdigheder menes både 

danskskriftlige, verbale (dansk) og billedsproglige kompetencer. Igennem projektet ønskes at understøtte 

og fremme minoritetsstuderendes ressourcer for at øge den sociale integration med henblik på at 

minimere frafald. Dette ud fra en antagelse om at IT kompetencer kan være med til at give øget adgang til 

fællesskabet. 

Konkret indhold 

Etablering af IT kurser med fokus på Word, Power Point, Billede og videooptagelse og  –redigering, 

StudieNet. 

Projektets succeskriterier 

Følgende punkter indgår som succeskriterier for projektet: 

 At de studerende deltager i kurset. 

 At de studerende efter kurset øger anvendelsen af IT ved projektforløb og eksamener. 

 At frafaldet blandt de studerendes mindskes gennem øget studieglæde og trivsel. 

 At de studerende får et øget selvværd og oplever sig som ressourcestærke studerende der kan 
bidrage til fællesskabet, og at undervisere og medstuderende ligeledes oplever 
minoritetsstuderende som ressourcestærke. 

 At der blandt kursusdeltagerne udvikles superbrugere der fremover kan afholde frivillige IT kurser 
og workshops. 

 
Projektet var særligt rettet mod en udvalgt gruppe på 12 kvindelige minoritetsstuderende med særlige 

behov. Etniske minoritetsstuderende defineres i overensstemmelse med Danmarks Statistik og Ministeriet 

for flygtninge, indvandrere og integration.  

Hvorfor er her så stille? 

Læreruddannelsen VIAUC 
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Udgangspunkt 

Udgangspunktet for projektet var en generel iagttagelse af, at kommunikationen i påfaldende grad var 

ændret efter indførelse af en ny studieplatform, Studienet, ved Læreruddannelsen i Århus.  

Det gjaldt kommunikationen: 

 mellem studerende  

 mellem studerende og undervisere 

 
Det mest iøjnefaldende træk var, at kommunikationen var fraværende, dvs. at der generelt fandt meget lidt 

synlig kommunikation sted. Og at kommunikationen, i det omfang den fandt sted, måtte karakteriseres 

som mere privat, end det gjorde sig gældende på den tidligere anvendte platform First Class, hvor der var 

langt flere kollektive ytringer.  

Vi arbejdede ud fra den tese, at denne privatisering af kommunikationen, som tendens kunne virke 

ekskluderende og isolerende, og vi antog, at forholdet kunne have negativ betydning for 

gennemførelsesniveauet på studiet. 

Mål 

Perspektivet har været fastholdelse af studerende. I særdeleshed studerende, der befinder sig i 

problematiske situationer. Med dette perspektiv for øje blev målet for projektet dels at samle viden om 

frafald ved lærerstudiet generelt, dels at belyse studerendes refleksioner omkring - og deres anvendelse af 

denne nye studieplatform. 

 
Undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvad ved vi om frafaldsårsager ved læreruddannelsen generelt? 

 Hvilke typer kommunikation fandt sted på undersøgelsestidspunktet? 

 Hvilke tanker gjorde de studerende sig omkring delelementer i den nye studieplatform? 

 Hvordan kan organisationen fremadrettet facilitere studierelevant kommunikation? 
 

Online vedligeholdelse af sociale bånd blandt studerende 

Lærer- og radiografuddannelsen, University College Nordjylland 

Hensigt og baggrund 

Lærer- og radiografuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN) har i 2009-2010 gennemført et 

udviklingsprojekt, hvor vi har iværksat tiltag til at støtte studerendes sociale kommunikation via it, for at 

styrke deres tilknytning til uddannelsen og dermed mindske frafald. Projektet har haft fokus på at fremme 

de studerende fortrolighed med at anvende it til social kommunikation, både it som uddannelsen stiller til 

rådighed, og it som er frit tilgængelig via internettet, fx Skype, msn, Facebook.  

Aktiviteter 

Projektets tiltag kan inddeles i tre kategorier:  

 Opfordring til studerendes online sociale aktiviteter før fysisk studiestart. 

 Opfordring til studerendes online sociale aktiviteter i løbet af studiets 1. semester. 
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 Opfølgning på studerendes sociale aktiviteter i løbet af studiets 1. semester. 

Deltagerne 

To hold i radiografuddannelsen og et hold i læreruddannelsen deltog i projektet. Projektlederne var 

undervisere ved hhv. radiografuddannelsen og læreruddannelsen. 

Resultater 

Studerende skaber og vedligeholder sociale bånd via kommunikation med it; sms, facebook, chat mm. 

Forskellige grupper af studerende har forskellige formål med deres sociale kommunikation med it - to 

primære tendenser: 

 Studerende med familieforpligtelser vedligeholder i høj grad social kontakt ved at kommunikere via 
it 

 Studerende uden familieforpligtelser vedligeholder social kontakt ved at kommunikere via it, men 
prioriterer at mødes fysisk 

 
Sociale bånd blandt studerende lider, hvis undervisning primært er tilrettelagt som individuelle studier. 

I forhold til at mindske frafald har vi endnu ingen resultater. Men når projektet følges op i uddannelsernes 

tilrettelæggelse, og man følger frafaldsprocenter gennem hele uddannelsesforløb, vil frafaldsprocenter 

kunne sammenlignes og undersøges for tendenser. 

 

VF 8 WEB 2.0 – uddannelse til det nye årtusinde (FoU-projekt 124588) 

 

Udgangspunktet for projektet var ikke blot at fremstille et undervisningsmateriale med introduktion til og 

anbefaling af en række teknologier, men at adressere de didaktiske muligheder disse tilbyder.  

 

Projektets indhold 
Et kursusforløb om anvendelsen af Web 2.0 i en undervisningsmæssig kontekst, hvor der arbejdes med 
Web 2.0 teknologier, herunder etablering af en faglig identitet og skabelsen af et fagligt netværk. 
Forudsætningen for at indgå i et fagligt netværk er, at hver enkelt deltager har en synlig, faglig identitet.  
 
Derfor indledes modulet/kurset med opbygningen af en individuel blog, der skal fungere som deltagerens 
faglige profil. 
 
Selve netværket opbygges og vedligeholdes i en Wiki, der bl.a. indeholder: 

 
 Links til alle deltagernes blogs  

 En opbygning, der løbende samler alle blog URL'er fra alle kursister, der over tid deltager i kurset 
opdelt holdvis eller efter uddannelses-/arbejdsområde 

 Fælles Web 2.0 ressourcer  

 Sider, hvor deltagerne under og efter kursusforløbet lægger Web 2.0 ressourcer med anbefalinger / 
anmeldelser. Eksempelvis: findes der en god hjælpefunktion, findes der tutorials eller newsgrupper, 
er der dansk hjælpefunktion osv.) 
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 Fælles udarbejdede tekster samt de til kurset udarbejdede undervisningsmaterialer (tekster og 
opgaver) 

VF9 – Fjernundervisning (FoU-projekt 124589) 

Projektet er igangværende 

Finansbacheloruddannelsen udbydes på 4 uddannelsessteder: Erhvervsakademi Copenhagen Business, 

Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi Århus og Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA på UC 

Nordjylland).  

På Finansbacheloruddannelsens 2. og 4. semester skal de studerende kunne vælge mellem 5 valgfag: 

 Finansielle forretninger og rådgivning 

 Revision 

 Ejendomshandel 

 Forsikring og pension 

 Ejendomsadministration 

 
Det enkelte valgfag omfatter 40-50 lektioner afhængigt af, om det følges på 2. eller 4. semester. Der er 

progression i valgfagene og mellem de 2 semestre ligger uddannelsens praktikdel på 3. semester. 

Imidlertid er der aktuelt og også forventeligt i fremtiden ikke studerende nok på uddannelsen, til at disse 

kan gennemføres på hver af de 4 uddannelsesinstitutioner. Derfor er institutionerne gået sammen om at 

udbyde valgfagene som fjernundervisning med begrænset fremmøde. 

Fjernundervisningen gennemføres af de forskellige erhvervsakademier således at et valgfag udbydes af et 

eller evt. to erhvervsakademier på vegne af alle fire. 

Projektindhold 

Projektets formål er at udvikle et pædagogisk og fagligt velfungerende koncept til fjernundervisning på 

Professionsbacheloruddannelsen. 

Konceptet skal indeholde: 

 Struktur 

 Indhold 

 Organisering 

 Kompetenceudvikling 

 
Projektperioden er 1. maj 2010 til 1. august 2011. 
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Bilag 1 
 

 

Projektbeskrivelse for VF-projekt  

- Succeskriterier 

- Mål 

- Videndeling og formidling 

 
Udfyldt af: Navn(e), Institution, Evt. afdeling 

Kontakt, eVidencenter:  

 

Vejledning: Dette dokument anvendes til at formulere projektets succeskriterier, foreløbige 

evalueringsovervejelser samt planer for videndeling og formidling. På baggrund af dokumentet 

udarbejdes den endelige projektplan, herunder produktionsplan og tidsplan. Den endelige 

evalueringsplan udarbejdes på baggrund af den endelige projektplan og den godkendte version af 

nærværende dokument. 

 

 

Projektets indhold 

Kort resumé af projektets indhold på nuværende tidspunkt (ca. 10-20 linier) 
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Projektets succeskriterier 

Spørgsmål Konkret svar Tilknyttet succeskriterium Hvordan kan dette 

evalueres 

Hvilke 

problemstillinger 

ønsker projektet at 

forandre? 

   

Hvad er årsagen til 

problemstillingerne? 

   

Hvordan vil projektet 

forbedre eller løse 

problemstillingerne? 

   

Hvilken viden og hvilke 

erfaringer bygger 

projektet på? 

   

Hvilken yderligere 

viden har projektet 

brug for? 

   

 

 

Projektets mål 

Spørgsmål Konkret svar Tilknyttet succeskriterium Hvordan kan dette 

evalueres 

Hvad er projektets 

konkrete 

pædagogiske mål? 

   

Hvad ønsker 

projektet at udvikle 

hos de lærende? 

   

Hvordan skal 

projektet 

implementeres? 

   

Hvordan skal    
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projektet forankres? 

 

Projektets videndeling og formidling 

Spørgsmål Konkret svar Tilknyttet succeskriterium Hvordan kan dette 

evalueres 

Hvilke erfaringer 

vil projektet 

offentliggøre? NB! 

Angiv former 

(artikel, oplæg, 

rapport) 

   

Hvordan vil 

projektet sikre 

intern videndeling 

blandt 

projektdeltagerne? 

   

Hvilke e-

læringsprodukter 

vil projektet 

offentliggøre? 

   

Hvilke resultater 

formidler projektet 

på 

videndelingskonfe-

rencen juni 2010? 
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Bilag 2 

Kontaktpersoner og link oversigt 

Indhold 

Uddannelsesinstitution, deltagere, mål, kontaktinformationer, link til rapporter og materiale 

VF 1-1 E-læring på efter- og videreuddannelsesområdet. 

Uddannelsesinstitution: UC Nordjylland 
 

Deltagere: Grethe Wedege grw@ucn.dk  
 

Projektets mål: 
 

Det er projektets formål at udvikle og udbyde et e-læringsmodul i en 
sundhedsfaglig diplomuddannelse, hvor sundhedsfagligt personale kan 
videreuddanne sig til at arbejde i almen lægepraksis. Modulet hedder 
'Konsultationspleje med fokus på kroniske patienter i almen praksis'. 
Projektets formål skal ses som et led i at opbygge en hel diplomuddannelse 
(bestående af i alt 6 moduler) rettet mod almen lægepraksis. 

Link til materiale: 
 

Videolæringsobjekt: KOL-patient 

Link til rapporter 
 

Afrapportering 

 

VF 1-2: E-læring på efter- og videruddannelsesområdet. 

Uddannelsesinstitution: VIA UC 
 

Deltagere: Charlotte Handberg CHD@VIAUC.DK og Anne Døssing ando@viauc.dk     
Projektets mål: 
 

I projektet udvikles e-læring til at understøtte området strategier i klinisk 
kvalitetsudvikling på Sundhedsdiplomuddannelsen. 

Link til materiale: 
 

Læringsobjekt Akkreditering i sundhedsvæsenet 

Link til rapporter 
 

Afrapportering 

 

VF 1-3: E-læring på efter- og videruddannelsesområdet. 

Uddannelsesinstitution: NetAu 
 

Deltagere: Andreas Kærgård beank51@gmail.com og Torben Krogh arnakke@privat.dk 

 
Projektets mål: 
 

Projektet havde til formål at udvikle en række e-læringsmoduler til VVU 
profilen Akademiuddannelse i Ledelse.  
E-læringsmodulerne skulle udvikles på tværs af fagmodulerne 
Organisation, Ledelse i Praksis samt Lederskab.  
Det var formålet, at modulerne skulle styrke de studerendes lyst til at lære 
samt bidrage til et større læringsudbytte hos de studerende.  

Link til materiale: 
 

Læringsobjekterne Forandringsledelse, Læring i hverdagens praksis og 
Strategisk formidling 
 

mailto:grw@ucn.dk
http://avenbuild.advsh.net/default14.asp?uddID=61&fagID=370&CryptID=idF2rtoRrPFt&styleID=42
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idRRB8T2UgPqE
mailto:CHD@VIAUC.DK
mailto:ando@viauc.dk
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idD5fr8oLV3Q&styleID=45
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=id30abZyBnWQ
mailto:beank51@gmail.com
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idOTYpLG3HSNY&styleID=43
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=id6KoT8meFh6&styleID=43
http://avenbuild.advsh.net/formaal.asp?styleID=43&CryptID=idZamqmhy9OII
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Link til rapporter 
 

Afrapportering 
 

 

VF 1-4: E-læring på efter- og videruddannelsesområdet 

Uddannelsesinstitution: NetAu/ teknisk akademi uddannelse 
Deltagere: Helga Jensen helga.jensen@mail.dk, Arne Noer hanneogarne@privat.dk, og 

Poul Henning Rasmussen phrasmussen@webspeed.dk  
Projektets mål: 
 

Projektet udviklede læringsobjekter til studierelateret projektarbejde på 
Akademiuddannelsen. 

Link til materiale: 
 

Metode i projektarbejde 
Problemformulering i projektarbejde 
Projektopgaven 
 

Link til rapporter 
 

Afventer endelig version 

 

VF 2: E-læringsdidaktik 

Uddannelsesinstitution: e-VidenCenter, Det nationale Videncenter for e-læring 
 

Deltagere: Niels Jakob Pasgaard nipa@aabc.dk og Lise Steinmüller list@aabc.dk 
 

Projektets mål: 
 

Projektets formål var at udvikle en fagspecifik e-læringsdidaktik 

Link til materiale: 
 

E-didaktisk overvejelsesmodel: http://edidaktik.evidencenter.dk/  

Link til rapporter 
 

Afrapportering 

 

VF 3-1: It-baserede studieredskaber 

Uddannelsesinstitution: Niles Brock 
 

Deltagere: Per Reeslev PeRe@niels.brock.dk og Charlotte Forsberg 
chfo@niels.brock.dk  

Projektets mål: 
 

Projektet udvikler it-baserede studieredskaber inden for 
Finansøkonomuddannelsen. 

Link til materiale: 
 

Materialet Praktik-studieredskab  
 

Link til rapporter 
 

Afventer endelig version 

 

VF 3-2: It-baserede studieredskaber 

Uddannelsesinstitution: VIA UC Sygeplejeruddannelsen Holstebro 
 

Deltagere: Kirsten Nielsen kirn@viauc.dk  
 

Projektets mål: Projektet udvikler it-baserede studieredskaber inden for 

http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idJaQ02Q1KP6
mailto:helga.jensen@mail.dk
mailto:hanneogarne@privat.dk
mailto:phrasmussen@webspeed.dk
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idyKDsKFvreM&styleID=17
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idgfQorl2wUk2&styleID=17
http://avenbuild.advsh.net/default.asp?CryptID=idYnnpSOVaVBQ&styleID=17
mailto:nipa@aabc.dk
mailto:list@aabc.dk
http://edidaktik.evidencenter.dk/
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idiIWVresk8zQ
mailto:PeRe@niels.brock.dk
mailto:chfo@niels.brock.dk
http://avenbuild.advsh.net/forsidelo16.asp?CryptID=idlDKsyF54zYk&styleID=46
mailto:kirn@viauc.dk
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 Sygeplejerskeuddannelsen. 
Link til materiale: 
 

Materialet Sygeplejeprocessen og Plejeplan for syge (sidstnævnte 
udarbejdet af Carsten Munch Nielsen og Poul Henning Christensen, VIA 
Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus). 

Link til rapporter 
 

Afrapportering 

 

VF 4: Kompetenceudvikling af undervisere på de videregående uddannelser 

Uddannelsesinstitution: eVidenCenter 
 

Deltagere: Daniella Hansen daha@aabc.dk og Lise Steinmüller list@aabc.dk  
 

Projektets mål: 
 

Projektet kompetenceudvikles undervisere på erhvervsrettede 
videregående uddannelser inden for Certificering i e-læringspædagogik. 

Link til materiale: 
 

Læs om de udbudte certificeringskurser her: 
http://www.evidencenter.dk/emneside.aspx?menuID=2 
 

Link til rapporter 
 

Afrapportering 

 

VF 5-1: Forsøg med it-baserede prøveformer 

Uddannelsesinstitution: UC Lillebælt Sygeplejeruddannelsen og UC Syd Sygeplejeruddannelsen 
 

Deltagere: Dorte Villadsen dv@ucvest.dk, Pia Lysdal Veje pve@ucsyd.dk, Heidi 
Christiansen hch@ucsyd.dk og Linda Hauschildt Nielsen lshn@ucl.dk    

Projektets mål: 
 

Projektets formål var at udvikle it baserede redskaber til at gennemføre 
prøven efter 1. modul på sygeplejerskeuddannelsen som en it-baseret 
prøve. Prøven tænktes i testfasen gennemført som en frivillig intern prøve 
af de studerendes faglige viden i fagene sygepleje, anatomi og fysiologi, 
biokemi og biofysik. 
Udgangspunktet ville være en konkret case i forhold til hvilken de 
studerende besvarede en række faglige spørgsmål med relation til de 
konkrete cases efter multiple choice princippet samt indsætnings- og 
afkrydsningsopgaver formidlet via it. 
Spørgsmålene skulle indeholde progression og dermed teste den 
studerendes viden på flere niveauer. 
Ved prøvens afslutning skulle den studerende straks modtage resultatet af 
prøven. 
 

Link til materiale: 
 

Testene kræver bestilling og login. Testeksempler kan dog ses i 
afrapportering herunder. 

Link til rapporter Afrapportering 

 

VF 5-2: Forsøg med it-baserede prøveformer 

Uddannelsesinstitution: VIA UC Bioanalytikeruddannelsen 
 

http://avenbuild.advsh.net/default13.asp?uddID=57&fagID=369&CryptID=id6Z8JFhQq7&styleID=41
http://www.rins.dk/portalplejeplan/
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idvLI9dtcgLsk
mailto:daha@aabc.dk
mailto:list@aabc.dk
http://www.evidencenter.dk/emneside.aspx?menuID=2
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idGdDIdHV12LQ
mailto:dv@ucvest.dk
mailto:pve@ucsyd.dk
mailto:hch@ucsyd.dk
mailto:lshn@ucl.dk
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idrt1OFvRkG4c
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Deltagere: Karen Louise Møller klm@viauc.dk, Anne Sofie Landbo asl@viauc.dk og 
Thomas Bendsen  

Projektets mål: 
 

I projektet udvikles og afprøves digitale eksamensformer afviklet privat 
hos de studerende på Bioanalytikeruddannelsen 

Link til materiale: 
 

Testene kræver bestilling og login. Prøvetesten kan dog ses her: 
http://eksempeltestVF52010.advsh.net/testreferer.html 
brugernavn:  VF5 
kodeord: kirtel 
 

Link til rapporter 
 

Afrapportering 

 

VF 6-1: Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it 

Uddannelsesinstitution: VIA UC Læreruddannelsen i Nørre Nissum og Læreruddannelsen 
Haderslev 

Deltagere: Hilmar Dyrborg Laursen hil@viauc.dk og Søren Bach 
 

Projektets mål: 
 

Projektet fokuserer på udvikling og implementering af 
undervisningsdifferentiering gennem it på den netbaserede i Haderslev og 
Nørre Nissum. Det undersøges således, hvordan it kan understøtte de 
studerendes læringsstrategier og læringsudbytte gennem arbejdet i digital 
port folio, hvor der arbejdes med forskellige læringsressourcer, dynamisk 
strukturering af viden og refleksion over læring. 

Link til materiale: 
 

Projektet afsluttes sommeren 2011 

Link til rapporter 
 

 

 

VF 6-2: Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it 

Uddannelsesinstitution: VIA UC sygeplejeruddannelsen i Viborg og Holstebro 
 

Deltagere: Thomas R. Mikkelsen trm@viauc.dk  
Kirsten Møholt kimo@viauc.dk  
Inge Nygaard Mikkelsen inmi@viauc.dk  
Jonna Vilstrup jovi@viauc.dk  
Caterina Honores Lyng chl@viauc.dk  
Leif Vibild lvi@viauc.dk  

Projektets mål: 
 

Formålet med det konkrete projekt var at udvikle forskellige tilbud og 
aktiviteter i form af le-læringsmateriale som kan anvendes til 
undervisningsdifferentiering i sygeplejerskeuddannelsen.  

Link til materiale: 
 

Medicinregning 
 
Infektionsforsvaret 
 

Link til rapporter 
 

Afrapportering 

 

mailto:klm@viauc.dk
mailto:asl@viauc.dk
http://eksempeltestvf52010.advsh.net/testreferer.html
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=iduPQBUMwxdCU
mailto:hil@viauc.dk
mailto:trm@viauc.dk
mailto:kimo@viauc.dk
mailto:inmi@viauc.dk
mailto:jovi@viauc.dk
mailto:chl@viauc.dk
mailto:lvi@viauc.dk
http://avenbuild.advsh.net/medicinregning.asp
http://infektionsforsvaret.evidencenter.dk/
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=id4QAj9pQcS6E
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VF 7: It som fastholdelse 

Uddannelsesinstitution: VIA UC læreruddannelsen, CELM, UC Nordjylland, jysk pædagogseminariet 
Deltagere: Thomas Würtz Jensen TJEN@VIAUC.DK, Henny Stouby og Karen marie 

hedegård 
Projektets mål: 
 

Projektet undersøger og udvikler it-støttede metoder og værktøjer, der 
kan understøtte fastholdelse af de studerende. 

Link til materiale: 
 

 

Link til rapporter 
 

Erfaringsrapport, Hvorfor er her så stille?, Rapport fra Jysk 
pædagogseminarium 

 

VF 8: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde 

Uddannelsesinstitution: UC Syd, VIA UC og Metropol 
Deltagere:  Lis Faurholdt lfa@ucsyd.dk , Helen Clemensen, Annemette Fage Bang, 

Hans Wested 
Projektets mål: 
 

Et kursusforløb om anvendelsen af Web 2.0 i en undervisningsmæssig kontekst, hvor 
der arbejdes med Web 2.0 teknologier, herunder etablering af en faglig identitet og 
skabelsen af et fagligt netværk. 

Link til materiale: 
 

Wiki med projektets resultater: 
http://get-it.wikispaces.com/Afrapportering+ 

Link til rapporter 
 

Foreløbig afrapportering  

 

VF 9: Fjernundervisning 

Uddannelsesinstitution: Finansbachelor, NOEA 
Finansbachelor, EAA 
eVidenCenter 

Deltagere:  
Projektets mål: 
 

Formålet med projektet er at beskrive best practise for tilrettelæggelse af 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser som 
fjernundervsining. 
Der eksisterer allerede forskellige fjernundervisningsinitiativer, men for at 
udnytte det fulde potentiale er der behov for en koordineret indsamling og 
vurdering af erfaringer og en beskrivelse af best practise. 
 
Der iværksættes forsøg med omlæggelse af fag til fjernundervisning og 
fagelementer til e-læring. 

Link til materiale: 
 

 

Link til rapporter 
 

 Projektet afsluttes i 2011 

 

 

mailto:TJEN@VIAUC.DK
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idO1C6jFpTJ6
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idBJUuNvPmrsA
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idkjBRoBBN0sE
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idkjBRoBBN0sE
mailto:lfa@ucsyd.dk
http://get-it.wikispaces.com/Afrapportering
http://avendoc.advsh.net/vismateriale.asp?Rediger=5&Skole=adv&MaterialeID=idAbS830zVd2

