
 
Projektskabelon UCL: 

Titel på projekt: Blended Learning på Ergoterapeutuddannelsen 
 

Formål: Øge studenter initiering jvf. Studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4 
Øge blended learning, herunder flipped learning 
Øge kvalitet af digitale læremidler 
 

Indhold: 
 

1. Udvikling af metode eller styret koncept for blended learning i 
sygdomslærefag på modul 3, 4, 7 og 8 

2. Udvikling af metode eller styret koncept for blended learning i ergoterapi 
teori og metode og omsætning i praksis 

3. Udvikling af metode eller styret koncept for blended learning i living lab 
 

Begrundelse i UCLs 
strategi: 

Antal % af uddannelseselementer der udbydes som BL i Sundhedsuddannelserne: 

2015: 30% 

2016: 75% 

2017: 100% 

Omfanget af BL i de enkelte fag (Studieaktivitet tilrettelagt som digital synkron og 

asynkron undervisning og digitale selvstudier): 

2015: 20% 

2016: 30% 

2017: 40% 

Gevinster for UCL: 
 

Gevinster ift. omverden: 
Bedre kvalitet i undervisningen 
Øget professionalisering af uddannelser 
Nye muligheder for anvendelse af ressourcer og effektivisering 
 
Midlertidige gevinster: 
Bedre mulighed for individualisering og differentiering af undervisningen 
Særlig opmærksomhed på frafaldstruede studerende 
Flere og bedre mulighed for feedback til de studerende 
Øgede kompetencer hos uddannelsesfaglige medarbejdere 
Øget fokus på ressourceanvendelse for den enkelte uddannelsesfaglige 
medarbejder 

Ressourceforbrug i 
projektet: 

Ad 1. Kirsten og Line  
(Møde med Lise om koncept samt finde læger eller medicinstuderende til 
videooptagelser) 
Ad 2. Britt, Camilla, Jane og Line  
(Møde med Lise om koncept, lave oplæg samt figurere på videooptagelser) 
Ad 3. Stina og Line 
(Møde med Lise om koncept, evt. lave oplæg til digitale læremidler) 
Lise laver skrivearbejde, videoer, evt. digitale læremidler samt Fronter sider. 

 

Projektstyring: 

Interessenter: Ledelse og undervisere ved Ergoterapeutuddannelsen i UCL 
 



 
Leverancer: 
 

Leverance 1: Nyt koncept for sygdomslærefag 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 2: Nye videoer til sygdomslærefag 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 3: Ny Fronter side til sygdomslærefag 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 4: Koncept for ergoterapi teori og metode 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 5: Videoer til ergoterapi teori og metode 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 6: Fronter side til ergoterapi teori og metode 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 7: Koncept for living lab 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 8: Evt. digitale læremidler til living lab 
Ressourceforbrug:  
 
Leverance 9: Evt. Fronter side til living lab 
Ressourceforbrug:  
 

Milepæle: Milepæl 1: Koncept (1) er færdigt 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt konceptet 
Ca. dato: 1. maj 
 
Milepæl 2: Nye videoer er færdige 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt videoer 
Ca. dato: 1. august 
 
Milepæl 3: Ny Fronter side er færdig 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt Fronter side 
Ca. dato: 15. august 
 
Milepæl 4: Koncept (2) er færdigt 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt konceptet 
Ca. dato: 1. september 
 
Milepæl 5: Videoer er færdige 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt videoer 
Ca. dato: 1. november 
 
Milepæl 6: Fronter side er færdig 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt Fronter side 



 
Ca. dato: 1. januar 
 
Milepæl 7: Koncept (3) er færdigt 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt konceptet 
Ca. dato: 1. sepetmeber 
 
Milepæl 8: Evt. digitale læremidler til living lab er færdige 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt evt. digitale læremidler 
Ca. dato: 1. november 
 
Milepæl 9: Evt. Fronter side er færdig 
Opnået delresultat: Jette og undervisere har godkendt evt. Fronter side 
Ca. dato: 1. januar 
 

 

 

 

 

 


