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1. Didaktisk design for blended learning i 

relaterede vidensfag på 

Ergoterapeutuddannelsen i University College 

Lillebælt 

1.1 Indhold 

Designet omhandler følgende sygdomslærefag: Somatik; herunder: Geriatri, medicin & 

patologi, reumatologi, ortopædkirurgi, onkologi og børneneurologi samt psykiatri; herunder: 

Personlighedsforstyrrelser, angst, affektive lidelser, skizofreni, spiseforstyrrelser, 

selvskadende adfærd, misbrug, demens, selvmord, belastningsrelaterede sygdomme, 

retspsykiatri og børnepsykiatri. 

1.2 Undervisningsform 

Undervisningsformen i sygdomslærefagene er blended learning, defineret som: ”Blended 

learning integrerer netbaseret undervisning med tilstedeværelsesundervisning på en 

planlagt pædagogisk udbytterig måde, som ikke bare kombinerer, men har pædagogisk 

gavn af at integrere tilstedeværelsesaktiviteter med netbaserede aktiviteter og omvendt” 

(Vignare 2007 S. 37).  

Blended learning er valgt fordi det giver mulighed for arbejde på både videns, færdigheds 

og kompetenceniveau (Referencegruppen 2007). 

1.3 Læringsudbytte 

Viden  

For det enkelte sygdomslærefag gælder det at den studerende: 

Har viden om fagområdets teori og metode samt om områdets praksis.  

Har viden om sygdommens ætiologi, diagnostiske kriterier, symptomer, 

årsagssammenhænge, behandlingsmetoder herunder indikationer og kontraindikationer. 

Kan kombinere relevant viden fra fagområdet med ergoterapeutisk tilgang til aktivitet og 

deltagelse. 

Færdigheder  

For det enkelte sygdomslærefag gælder det at studerende: 

Kan anvende fagområdets metoder og redskaber i forhold til indsamling af data, analyse af 

data og den ergoterapeutiske intervention.  

Kan vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger i forhold til fagområdet og 

begrunde de valgte handlinger og løsninger ud fra dette. 

Kan anvende viden om sygdomslære, behandlingsprincipper og behandlingsmetoder i 

forhold til ergoterapeutisk intervention.  
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Kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere 

og brugere i forhold til fagområdet. 

Kompetencer  

For det enkelte sygdomslærefag gælder det at studerende: 

Kan indsamle og fortolke relevante data fra fagområdet som bruges til løsning af 

ergoterapeutiske problemstilling 

Skal kunne identificere egne læringsbehov i forhold til fagområdet og i tilknytning til 

professionen udvikle egen viden og færdigheder. 

Kan reflektere over egen sygdomslærefaglighed i samarbejde med borgere, patienter, 

pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.  

1.4 Studieaktiviteter 

Studieaktivitetsmodellen er styrende tænkning for det didaktiske design 

(Professionshøjskolernes Rektorkollegium 2012).  

Studieaktiviteterne består både af aktiviteter, der er initieret af uddannelsesfaglig 

medarbejder og af aktiviteter, der er initieret af studerende, evt. i samarbejde med 

uddannelsesfaglig medarbejder.  

Der vil være studieaktiviteter, hvor både uddannelsesfaglig medarbejder og studerende 

deltager og studieaktiviteter hvor kun studerende deltager, enten i grupper eller individuelt. 

1. Studieaktiviteter initieret af uddannelsesfaglig medarbejder, hvor både 

uddannelsesfaglig medarbejder og studerende deltager:  

Aktiviteterne understøtter i særlig grad læringsmål for viden indenfor den 

ergoterapeutiske professionsuddannelse. 

Der er vægt på studerendes forståelse af centrale begreber og teorier.  

Aktiviteterne består af introduktion til de studieaktiviteter, der omhandler det enkelte 

sygdomslærefag, læsning af litteratur til pensum samt at se videoer eller at lytte til 

lydfiler med optaget undervisning i det enkelte sygdomslærefag.  

 

2. Studieaktiviteter initieret af uddannelsesfaglig medarbejder, hvor kun studerende 

deltager:  

Aktiviteterne understøtter i særlig grad læringsmål for færdigheder.  

Der er vægt på studerendes anvendelse af viden i et ergoterapeutisk perspektiv. Altså 

at de studerende kan omsætte den viden, de har opnået ved at se videoerne til at 

analysere og intervenere i et borgerperspektiv.  

Aktiviteterne består af løsning af opgave i grupper på baggrund af en case samt 

refleksion over fælles læringsudbytte efter besvarelse af casens refleksionsspørgsmål. 

 

3. Studieaktiviteter initieret af studerende, evt. i samarbejde med uddannelsesfaglig 

medarbejder, hvor kun studerende deltager:  

Aktiviteterne understøtter alle læringsmål.  
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Der er vægt på studerendes egen læring med fokus på, at de studerende kan omsætte 

viden til analyse og intervention i et borgerperspektiv.  

Aktiviteterne består af selvtest og individuel refleksion med afsæt i det enkelte 

sygdomslærefags læringsmål, teori og undervisningsvideoer.  

 

4. Studieaktiviteter initieret af studerende, hvor både uddannelsesfaglig medarbejder og 

studerende deltager:  

Aktiviteterne understøtter i særlig grad læringsmål for kompetencer. Der er vægt på 

studerendes evaluering af egen læring.   

Aktiviteterne foregår i plenum. Aktiviteterne består af oplæg fra studerende med status 

på opnået læringsudbytte samt defineret behov for hjælp til opnåelse af fuldt 

læringsudbytte.  

Oplæg efterfølges af feedup, feedback og feedforward fra uddannelsesfaglig 

medarbejder, læger eller medicinstuderende og medstuderende.  

1.5 Evaluering 

Designet er opbygget med fokus på den fortløbende feedback til de studerende, som er 

meget vigtig for de studerendes kontinuerlige læring, samt deres følelse af at blive set, hørt 

og forstået.  

De studerende skal kunne forstå og forestille sig meningsfuldheden i det, den 

uddannelsesfaglige medarbejder beder dem om (Pintrich 2003). Altså forstå og arbejde 

med sygdomslærefagene, for at kunne omsætte det i den egentlige ergoterapifaglig 

kontekst.  

Feedback kan invitere, indføre, udfordre og vejlede studerende. Den kan øge studerendes 

tro på sig selv og støtte studerendes dømmekraft samt føre til effektiv læring 

(Arbejdsgruppen 2015).  

De studerende skal være åbne for både at give feedback og modtage feedback fra 

medstuderende i studiegrupper og i plenum, både fra uddannelsesfaglig medarbejder og 

fra medstuderende.  

Peerfeedback vægtes højt. Der er fokus på, at de studerende kan evaluere eget 

læringsudbytte i det enkelte sygdomslærefag og at de selv kan handle, for at fremme læring 

af eventuelle mangler i læringsudbyttet, jf. kompetencemål (Referencegruppen 2007).  

1.6 Læringsteori 

Designet er opbygget ud fra konstruktivismens idé om, at læring er en aktiv proces, hvor 

viden konstrueres ud fra den studerendes egne erfaringer og en høj grad af refleksion.  

De studerende er i centrum og tager selv kontrol over egen læring via de opgaver, som den 

uddannelsesfaglige medarbejder har knyttet til sine oplæg (Ally 2008).  

De studerende forventes altså at opnå en høj grad af læring ved kontinuerligt at reflektere 

over, om de har forstået den viden, de bliver præsenteret for i undervisningsvideoerne og i 
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testmaterialet, om de formår at anvende viden i case opgaverne og om de formår at 

identificere, erkende og handle på behov for hjælp eller mere viden i forløbet. 

Undervisningen indeholder vidensformidling i form af en række korte videooptagelser, fordi 

det giver den studerende mulighed for aktivt at bearbejde data, reflektere og udvikle sin 

faglighed. 

1.7 Studenterrolle 

Designet stiller krav til studerendes aktive medvirken og selvinitiering i læreprocessen. De 

studerende forventes at have læst pensum og set alle de undervisningsvideoer, eller aflyttet 

tilsvarende lydfiler, de bliver bedt om i undervisningsplanen, inden de mødes i grupper til 

løsning af caseopgave. 

De forventes ligeledes rettidigt at løse opgaven, reflektere over gruppens opnåede 

læringsudbytte ved hjælp af en række refleksionsspørgsmål og forberede sig grundigt til 

feedback. I den individuelle studietid forventes den studerende ved hjælp af selvtest, at 

forholde sig kritisk til eget læringsudbytte.  

Hvor langt er vedkommende i sin læringsproces? Hvad mangler vedkommende, for at have 

opnået fuldt læringsudbytte? Hvad vil vedkommende gøre for at nå dertil og hvilken hjælp 

har vedkommende brug for fra den uddannelsesfaglige medarbejder?  

Det er vigtigt at pointere, at det er refleksionerne, de studerende bringer med til den 

uddannelsesfaglige medarbejder, der danner baggrund for den feedback, de får. De 

studerende skal i høj grad være aktive, opsøgende og initiativtagende (Salmon 2016).  

Når de studerende opfylder ovennævnte krav, forventes de til gengæld at opnå læring på et 

kompetent niveau. 

1.8 Underviserrolle 

I introduktionen til et sygdomslæreforløb arbejder den uddannelsesfaglige medarbejder 

som formidler af den viden og de ressourcer, de studerende skal bruge på. 

Denne vidensformidling danner udgangspunkt for de studerendes efterfølgende aktiviteter.  

Efterfølgende arbejder den uddannelsesfaglige medarbejder mere moderator og skal sørge 

for at alle studerende får svar på eventuelle spørgsmål stillet i Fronter forummet.  

De studerende er aktive i forhold til arbejdet med indhold og den uddannelsesfaglige 

medarbejder står altså til rådighed med sparring på spørgsmål, ideer og strategier, der 

hjælper de studerende i deres arbejde.  

Dette kræver, at den uddannelsesfaglige medarbejder har stor indsigt, dels i fagets pensum 

og læringsmål og dels i gruppeprocesser og metode, da de skal hjælpe til med, at 

grupperne får løst konflikter, ikke går i stå og så videre (Salmon 2016).  

Den uddannelsesfaglige medarbejder har ligeledes en rolle som moderator i den 

opsamlende og afsluttende del af forløbet.  
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De studerende er aktive i forhold til hvilket indhold, de ønsker at bringe i spil, mens den 

uddannelsesfaglige medarbejder skal sørge for, at alle studerende får den nødvendige 

feedback på deres arbejde (Arbejdsgruppen 2015).  

1.9 Tid 

Designet bygger på den idé, at undervisning og læring ikke kun foregår i klasserummet som 

tilstedeværelsesundervisning i den skemalagte undervisningstid, men overalt og på den 

studerendes præmisser for gode tidspunkter at lære på.  

Fleksibilitet i tid giver en bedre læring for den studerende (Gynther, 2010).  

Hvis tidspunkt for hvornår de studerende skal se undervisningsvideoer alligevel er 

skemalagt, er det blot et udtryk for, at de studerende forventes at have set disse videoer 

inden deadline, altså på det tidspunkt, hvor gruppearbejdet om case opgaven går i gang.  

Når åben vejledning, opsamling og feedback er skemalagt, er det udelukkende for at 

rammesætte den uddannelsesfaglige medarbejders aktiviteter, som oftest foregår på flere 

hold, på flere semester i de samme uger.  

Det er i dette design op til de studerende, hvad de vil bringe op, ud fra det læringsudbytte 

de skal opnå og den uddannelsesfaglige medarbejder, der guider dem derhen. 

1.10 Rum 

Der er reserveret lokale til introduktion, opsamling og feedback.  

Den uddannelsesfaglige medarbejder kan tænkes at skulle instruere i en række emner og 

de studerende at fremvise, hvad de har lært i den rette kontekst.  

Øvrige studieaktiviteter er ikke lokalesat.  

At se undervisningsvideoer og lytte til lydfiler kan betegnes som digitale asynkrone 

studieaktiviteter. De er fleksible både i forhold til tid og sted.  

Undervisningsoplæggene er videooptagede og lagt digitalt tilgængelige for de studerende. 

De studerende kan tilgå oplæggene asynkront, hvor de ønsker at arbejde.  

Studieaktiviteterne i kategori 2 og 3 kan ligeledes tilgås digitalt. De studerende kan enten 

arbejde synkront eller asynkront.  

I digitale synkrone studieaktiviteter arbejder man på samme tid, men adskilt i rum. Man 

arbejder i stedet i virtuelle arbejdsrum. Dette kan i nogle tilfælde være en glimrende 

løsning, fordi det sparer tid, kan rumme mange studerende på én gang og kan optages og 

genses i de studerendes andre studieaktiviteter.  

Naturligvis kan de studerende også aftale at mødes fysisk, hvis de oplever behov for det. I 

disse tilfælde, skal de selv finde et arbejdssted. 

1.11 Digitale læremidler 

Til ovenstående sygdomslærefag er der udviklet et Fronter rum, der indeholder de digitale 

læremidler, de studerende skal anvende i det enkelte sygdomslærefag.  
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Fronter rummet indeholder studieplaner, beskrivelse af studieaktiviteter, litteratur samt 

videoer og tilsvarende lydfiler samt slides, hvor pensum for det enkelte sygdomslærefag 

gennemgås.  

Fronter rummet indeholder endvidere opgavebeskrivelse, case, refleksionsspørgsmål, link 

til Study Quiz samt forum til at stille og besvare hinandens spørgsmål i.  

Fronter rummet er designet efter principper om undervisningsmæssig-, didaktisk- og 

organisatorisk funktionalitet (Hansen 2010).  

De digitale læremidler i Fronter rummet er designet til at have en høj grad af 

brugervenlighed. De er tilgængelige, forståelige, motiverende, appellerende, anvendelige, 

fleksible, driftssikre og udfordrende og til at de studerende kan opnå det forventede 

læringsudbytte og opfylde forløbets faglige mål (Hansen 2010).  

Det har betydning for de studerendes læring, at læremidlerne retter sig mod forskellige 

læringsstilspræferencer (Lauridsen 2007).  

De digitale læremidler i Fronter rummet er derfor sammensat med forskellighed i 

udtryksformer og modaliteter (Hachmann 2012). Nogle har bevægelse, andre stilstand. 

Nogle har billeder, lyd, farve og musik, andre har ren tekst.  

1.12 Oversigtsskema 

STUDIEAKTIVITETER STUDERENDE UNDERVISER TID RUM FRONTER

RUM 

K1 Introduktion til 

faget 

Det forventes at 

studerende har 

læst beskrivelse 

af didaktisk 

design og 

studieplanen 

igennem inden 

introduktionen 

Den 

uddannelses-

faglige 

medarbejder 

formidler viden 

og sikrer at 

studerende har 

forstået deres 

rolle i forløbet 

1 lektion Lokale er 

reserveret 

Beskrivel

se af 

didaktisk 

design og 

studiepla

n 

K1 Se videoer eller lyt 

til lydfiler og læs 

tilhørende litteratur til 

faget 

Det forventes at 

alle studerende 

ser videoer eller 

aflytter lydfiler og 

læser litteratur til 

faget samt 

besvarer 

hinandens 

spørgsmål i 

Fronter forum 

Den 

uddannelses-

faglige 

medarbejder 

modererer forum 

til spørgsmål  

Egen tid Gruppe-rum 

kan bookes 

efter 

gældende 

regler 

Videoer 

Lydfiler 

Slides 

Litteraturl

iste 

K2 Løsning af 

caseopgave med 

refleksions-spørgsmål 

Det forventes at 

alle studerende 

har set videoer 

Den 

uddannelses-

faglige 

5 

lektioner 

Gruppe-rum 

kan bookes 

efter 

Caseopga

ve med 

tilhørend
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i grupper  eller aflyttet 

lydfiler, har læst 

litteratur og har 

skimmet 

caseopgave og 

refleksionsspørg

smål igennem 

inden 

gruppearbejdet 

samt besvarer 

hinandens 

spørgsmål i 

Fronter forum 

medarbejder 

modererer forum 

til spørgsmål  

gældende 

regler 

e 

refleksion

s-

spørgsmå

l 

K2 Refleksion over 

fælles læringsudbytte 

i grupper og 

forberedelse af fælles 

oplæg til feedback 

Det forventes at 

gruppen 

nedskriver oplæg 

til feedback og 

gemmer det i 

deres 

portfoliomappe 

samt besvarer 

hinandens 

spørgsmål i 

Fronter forum 

Den 

uddannelses-

faglige 

medarbejder 

modererer forum 

til spørgsmål  

2 

lektioner 

Gruppe-rum 

kan bookes 

efter 

gældende 

regler 

 

K3 Individuel selvtest  Det forventes at 

studerende har 

gennemført den 

individuelle test 

som baggrund 

for evaluering 

samt besvarer 

hinandens 

spørgsmål i 

Fronter forum 

Den 

uddannelses-

faglige 

medarbejder 

modererer forum 

til spørgsmål  

Egen tid Gruppe-rum 

kan bookes 

efter 

gældende 

regler 

Link til 

Studyquiz 

K3 Individuel 

refleksion over 

læringsudbytte samt 

forberedelse af 

individuelt oplæg til 

feedback 

Det forventes at 

alle studerende 

nedskriver oplæg 

til feedback og 

gemmer det i 

deres 

portfoliomappe 

samt besvarer 

hinandens 

spørgsmål i 

Fronter forum 

Den 

uddannelses-

faglige 

medarbejder 

modererer forum 

til spørgsmål  

Egen tid Gruppe-rum 

kan bookes 

efter 

gældende 

regler 

 

K4 Oplæg fra Det forventes at Den 2 Lokale er Forum til 
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studerende med 

status på opnået 

læringsudbytte samt 

defineret behov for 

hjælp til opnåelse af 

fuldt læringsudbytte.  

alle grupper 

tager initiativ til 

og får givet deres 

mundtlige oplæg 

uddannelses-

faglige 

medarbejder 

sikrer at alle 

grupper har givet 

deres mundtlige 

oplæg  

lektioner reserveret spørgsmå

l  

K4 Feedup, feedback 

og feedforward fra 

uddannelsesfaglig 

medarbejder, læger 

eller 

medicinstuderende 

og medstuderende.  

Det forventes at 

alle studerende 

aktive med at 

give 

medstuderende 

feedback og selv 

tager imod 

feedback og 

hjælp til 

opnåelse af fuldt 

læringsudbytte 

Den 

uddannelses-

faglige 

medarbejder 

sikrer at alle 

studerende har 

modtaget ønsket 

feedback og 

hjælp til 

opnåelse af fuldt 

læringsudbytte 

2 

lektioner 

Lokale er 

reserveret  
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