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1 Hvad er VIAdukt? 

VIAdukt handler om Didaktik, Udvikling, Kompetence og Teknologi – i VIA. Initiativet er forankret 
i VIA It og digitalisering.   
 
For en kort præsentation af projektet - se: 
• VIAdukts side på Medarbejderportalen 
 
VIAdukt er en videreudvikling af VIAs digitale transformationsprogram, indsatsområde 1.10 om 
digitalisering og didaktik. Indsatsområdet blev etableret i sommeren 2020 på foranledning af 
Covid-19 -nedlukning, -omlægning og -omstilling i foråret samme år. Erfaringer fra den 
didaktiske disruption, som Covid-19 omlægningen var anledning til i foråret 2020, var en 
trædesten for indsatsen i 2021. Hvor Covid-19 omstillingen i vid udstrækning var baseret på 
handletvang til nødundervisning ud i det uvisse, var perspektivet i 2021 en mere langsigtet 
didaktisk udvikling. Indsatsen i 2021 var derfor koncentreret om didaktisk modellering baseret 
på erfaringer i VIAs uddannelser.   
 
Erfaringer fra den didaktiske omstilling i VIAs uddannelser i forbindelse med Covid-19 
omstillingen i foråret 2020 er opsamlet i følgende rapporter: 
• Digital didaktik med Covid-19 som anledning: Recirkulation af uddannelsernes 

erfaringsopsamling fra forår 2020, formidlet november 2020 
• Digital didaktik med Covid-19 som anledning: Anbefalinger til fortsat udvikling af digitale 

didaktikker i VIA, formidlet december 2020. 
 

Erfaringer fra indsatsen med didaktisk modellering i VIAs uddannelser i 2021 er opsamlet i 
følgende rapport: 
• Digitalisering og didaktik i VIAs uddannelser (Statusrapport); initiativer, tiltag og erfaringer i 

2021, formidlet januar 2022 

2 Didaktisk modellering i 2022 

En viadukt er en brokonstruktion for en færdselsåre, der fører over andre færdselsårer. 
Undertiden fortæller en viadukt også om området under broen. Det er med udgangspunkt i en 
tilsvarende forståelse, at VIAdukt i 2022 fokuserer på digitalisering som drivkraft for didaktisk 
udvikling.  

mailto:phma@via.dk
mailto:rigo@via.dk
mailto:anly@via.dk
https://medarbejder.via.dk/afdelinger-og-udvalg/it/kompetenceudvikling/Sider/viadukt.aspx
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/140198646/Med_Covid_19_som_anledning_recirkulationsdokument_2020_11_06_.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/140198646/Med_Covid_19_som_anledning_recirkulationsdokument_2020_11_06_.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/140198648/Indsats_1.10_Rapport_december_2020.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/140198648/Indsats_1.10_Rapport_december_2020.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/145154585/Digitalisering_og_didaktik_Statusrapport_2021_2022_01_19_.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/145154585/Digitalisering_og_didaktik_Statusrapport_2021_2022_01_19_.pdf
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2.1 Akkumuleret erfaring 

I 2022 er der gennem VIAs ledelseskæde på ny indsamlet materialer med beskrivelser af 
initiativer og tiltag knyttet til digitalisering og didaktik i VIAs uddannelser. Uddannelsernes 
tilkendegivelser er det afgørende grundlag for den didaktiske modellering, VIAdukt har foretaget.  

Tilkendegivelserne bearbejdes og behandles med afsæt i resultater fra 2020 og 2021. Den 
didaktiske modellering, der er opsamlet og beskrevet i ovennævnte rapporter danner således 
grundlag for fortsat didaktisk modellering.  

Det er afgørende, at den didaktiske modellering er udtryk for en akkumuleret erfaring med 
reference til konkrete uddannelsesinitiativer og -tiltag i VIA. Erfaringsbaseringen refererer både 
bredt til aktiviteter i VIAs uddannelser og til konkret praksis i specifikke uddannelser i VIA.  

2.2 Udvikling af genrer for didaktisk digitalisering 

De didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag, som VIAs uddannelser har tilkendegivet, vidner 
om, at der er i forskellige sammenhænge opereres i forskellige didaktiske genrer. En genre kan 
defineres som et afgrænset delområde, karakteriseret ved et bestemt indhold, form, stil eller 
tilsvarende.  
I den behandling, som VIAdukt er i gang med, opereres med fire forskellige didaktiske genrer. 
Det er en pointe, at de fire didaktiske genrer kan defineres som almene og tværgående – og som 
således ikke i udgangspunktet er afgrænset til specifikke uddannelser.  
 
De fire didaktiske genrer fordrer hver deres forståelse, formgivning og udmøntning i 
uddannelsesarbejdet. Genrerne har også hver deres udfordringer og dilemmaer knyttet til de 
didaktiske digitaliseringsinitiativer- og tiltag i uddannelse og undervisning.  
 
Statusnotatet opsummerer arbejdet med de fire didaktiske genrer. 

3 Genre FYSISK: Didaktisk digitalisering i uddannelse og 
undervisning baseret på fysisk samvær og tilstedeværelse  

3.1 Uddannelsernes tilkendegivelser 

Uddannelsernes didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag er i denne genre karakteriseret ved 
at finde sted i undervisningslokaler på Campus eller på anden måde fordre fremmøde på en 
given lokalitet. 
 
Der er i 2022 i alt 31 tilkendegivelser om didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag for fysisk 
baseret uddannelse eller undervisning i materialet fra uddannelserne. Tilkendegivelserne 
omhandler: 
 
• Digitale læremidler 

Lidt mere end 50% (16) af tilkendegivelserne er koncentreret om digitale læremidler.  
o De fleste er fokuseret på kurser i teknisk og praktisk anvendelse af et eller flere 

konkrete digitale læremidler.  
o Nogle få er optaget af, hvordan et eller flere digitale læremidler organiserer 

samarbejde eller koordinering i uddannelsen eller undervisningen.  
o Andre få er optaget af didaktisk anvendelse af digitale læremidler. 

 
• Online undervisning 

Ca. 25% (7) af tilkendegivelserne er rettet mod forhold omkring online undervisning i en i 
øvrigt fysisk baseret uddannelse.  
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Tilkendegivelserne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem fokus online didaktik, rammer og 
indhold i samarbejde om online undervisning og undervisningsformater for digitale 
teknologier. 
 

• Uddannelsesgrundlaget 
Ca. 15% (4) af tilkendegivelserne er koncentreret om uddannelsesgrundlaget. 
Tilkendegivelserne fordeler sig ligeligt mellem et fokus på hhv. uddannelsesforståelse og -
modeller og de studerendes digitale dannelse. 
 

• Organisatoriske forhold 
Ca. 10% (3) af tilkendegivelserne er koncentreret om organisatoriske forhold.  

o To uddannelser er optaget af digitalt læringsmiljø og samarbejde  
o En enkelt uddannelse er optaget af at skabe overblik over undervisernes e-didaktiske 

kompetencer. 
 
• Netværk 

En enkelt uddannelse tilkendegiver et samarbejde/netværk for dialog og refleksion med en 
anden uddannelse. 

3.2 VIAdukt medgenererer i genren FYSISK 

VIAdukt indgår i 2022 som medgenerende part i et antal didaktiske udviklingsinitiativer og -
tiltag i udvalgte uddannelser i VIA. I genren FYSISK drejer det sig om: 
  
Temadag 
VIA Byggeri planlægger en halv temadag om digital dannelse for uddannelsens 100 undervisere. 
VIAdukt har tilkendegivet ønske om at følge og eventuelt deltage medgenererende i 
planlægning og andre relevante processer.   

3.3 Skitse til refleksionsspørgsmål  

VIAdukt arbejder på udvikling af refleksionsspørgsmål, der kan understøtte fortsat udvikling af 
genren FYSISK – både lokalt og generisk. Refleksionsspørgsmålene tilsigter at adressere 
grundlæggende genrebestemmelse og -afklaring knyttet til den øvrige didaktiske modellering: 
 
Didaktiske tilgange og kategorier 
• Hvad er fysisk baseret uddannelse og undervisning? (genrens kendetegn) 
• Hvordan indgår digitalisering i uddannelsens eller undervisningens planlægning? – 

gennemførelse? – efterbehandling? 
• Hvorved beriger digitaliseringen uddannelsen eller undervisningen?  
• Hvori består digitaliseringens didaktiske kvaliteter og potentialer? 
 
Digitale organiseringer (digital forbundethed) 
• Hvorfor er digitaliseringen vigtig eller væsentlig som organisering af digital forbundethed? 
• Hvordan arbejdes der med digital forbundethed i genren? 
• Hvad betyder digitalisering, når uddannelse og undervisning baseres på fysisk samvær og 

tilstedeværelse?  
 
Digitale læremidler 
• Hvorfor og med hvilket sigte inddrages konkrete digitale læremidler? 
• Hvordan skrives arbejdet med digitale læremidler ind i den samlede undervisnings logik og 

sammenhæng? 
• Hvad bidrager det konkrete digitale læremiddel med? 
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4 Genre NET: Didaktisk digitalisering i netbaseret uddannelse 
og undervisning  

4.1 Uddannelsernes tilkendegivelser 

Uddannelsernes didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag er i denne genre karakteriseret ved 
at de primære uddannelsesaktiviteter er online medierede, og som derfor i lav grad eller slet ikke 
fordrer fysisk fremmøde.  
 
Der er i 2022 i alt 2 tilkendegivelser om didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag for 
netbaseret uddannelse eller undervisning i materialet fra uddannelserne. Tilkendegivelserne er 
fokuseret på: 
• Analyse 
• Prøvehandlinger 
• Videndeling. 

4.2 VIAdukt medgenererer i genren NET 

VIAdukt indgår i 2022 som medgenerende part i et antal didaktiske udviklingsinitiativer og -
tiltag i udvalgte uddannelser i VIA. I genren NET drejer det sig om: 
 
Netværk for netuddannelser i VIA 
Der etableres et netværk mellem undervisere på VIA’s netuddannelser. Netværket vil i første 
omgang blive centreret omkring den netbaserede læreruddannelse, sygeplejerskeuddannelse, 
socialrådgiveruddannelse og pædagoguddannelse. I takt med at der etableres nye netbaserede 
udbud i VIA, skal der være mulighed for at disse får pladser i netværket.  
VIAdukt sidder med ved netværksmøderne, med henblik på at indsamle viden om, hvad der 
skaber det gode netværk. Denne viden indgår i netværkets fortsatte udvikling.  
Netværket indledes pr. august 2022. 
Netværket etableres i samarbejde med Projektnetværk for net- og hybride uddannelser v/ Hanne 
Sandahl (HSAN) og Helle Johansen (HJON). 

4.3 Skitse til refleksionsspørgsmål 

VIAdukt arbejder på udvikling af refleksionsspørgsmål, der kan understøtte fortsat udvikling af 
genren NET – både lokalt og generisk. Refleksionsspørgsmålene tilsigter at adressere 
grundlæggende genrebestemmelse og -afklaring knyttet til den øvrige didaktiske modellering: 
 
Didaktiske tilgange og kategorier 
• Hvad er netbaseret uddannelse og undervisning? (genrens kendetegn) 
• Hvordan indgår digitalisering i uddannelsens eller undervisningens planlægning? – 

gennemførelse? – efterbehandling? 
• Hvorved beriger digitaliseringen uddannelsen eller undervisningen?  
• Hvori består digitaliseringens didaktiske kvaliteter og potentialer? 
 
Digitale organiseringer (digital forbundethed) 
• Hvorfor er digitaliseringen vigtig eller væsentlig som organisering af digitale forbundethed? 
• Hvordan arbejdes der med digital forbundethed i genren? 
• Hvad betyder digitalisering, når uddannelse og undervisning er netbaseret?  
 
Digitale læremidler 
• Hvorfor og med hvilket sigte inddrages konkrete digitale læremidler? 
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• Hvordan skrives arbejdet med digitale læremidler ind i den samlede undervisnings logik og 
sammenhæng? 

• Hvad bidrager det konkrete digitale læremiddel med? 

5 Genre HYBRID: Didaktisk digitalisering i hybridbaseret 
uddannelse og undervisning  

5.1 Uddannelsernes tilkendegivelser 

Uddannelsernes didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag er i denne genre karakteriseret ved 
samtidighed eller parallelitet mellem to eller flere didaktiske genrer eller virkeligheder (fx 
onsite/online eller fysisk/netbaseret deltagelse). Udgangspunktet er, at uddannelsens og 
undervisningens deltagere befinder sig fysisk på forskellige lokationer, mens de synkront 
deltager i fælles uddannelsesaktiviteter. Deltagernes fysiske lokation kan være synkrone 
forbindelser mellem Campus og private lokationer og/eller flere forskellige Campus-lokationer i 
VIA eller på institutioner udenfor VIA (nationalt og internationalt).  
 
Der er i 2022 i alt 5 tilkendegivelser om didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag for 
hybridbaseret uddannelse eller undervisning i materialet fra uddannelserne. Tilkendegivelserne 
er fokuseret på:  
• Demografiske udfordringer 
• Internationalisering 
• Digitale platforme. 

5.2 VIAdukt medgenererer i genren HYBRID 

VIAdukt indgår i 2022 som medgenerende part i et antal didaktiske udviklingsinitiativer og -
tiltag i udvalgte uddannelser i VIA. I genren HYBRID drejer det sig om: 
 
Netværk for hybride uddannelser i VIA 
Der etableres et netværk mellem undervisere på VIA’s hybride uddannelser. Netværket vil i første 
omgang blive centreret omkring den hybride administrationsbacheloruddannelse og den hybride 
bioanalytikeruddannelse. I takt med at der etableres nye hybridbaserede udbud i VIA, skal der 
være mulighed for at disse får pladser i netværket.  
VIAdukt sidder med ved netværksmøderne, med henblik på at indsamle viden om, hvad der 
skaber det gode netværk. Denne viden indgår i netværkets fortsatte udvikling.  
Netværket indledes pr. august 2022. 
Netværket etableres i samarbejde med Projektnetværk for net- og hybride uddannelser v/ Hanne 
Sandahl HSAN) og Helle Johansen (HJON). 

5.3 Skitse til refleksionsspørgsmål 

VIAdukt arbejder på udvikling af refleksionsspørgsmål, der kan understøtte fortsat udvikling af 
genren HYBRID – både lokalt og generisk. Refleksionsspørgsmålene tilsigter at adressere 
grundlæggende genrebestemmelse og -afklaring knyttet til den øvrige didaktiske modellering: 
 
Didaktiske tilgange og kategorier 
• Hvad er hybridbaseret uddannelse og undervisning? (genrens kendetegn) 
• Hvordan indgår digitalisering i uddannelsens eller undervisningens planlægning? – 

gennemførelse? – efterbehandling? 
• Hvorved beriger digitaliseringen uddannelsen eller undervisningen?  
• Hvori består digitaliseringens didaktiske kvaliteter og potentialer? 
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Digitale organiseringer (digital forbundethed) 
• Hvorfor er digitaliseringen vigtig eller væsentlig som organisering af digitale forbundethed? 
• Hvordan arbejdes der med digital forbundethed i genren? 
• Hvad betyder digitalisering, når uddannelse og undervisning er hybridbaseret?  
 
Digitale læremidler 
• Hvorfor og med hvilket sigte inddrages konkrete digitale læremidler? 
• Hvordan skrives arbejdet med digitale læremidler ind i den samlede undervisnings logik og 

sammenhæng? 
• Hvad bidrager det konkrete digitale læremiddel med? 

6 Genre VEKSEL: Didaktisk digitalisering i vekselbaseret 
uddannelse og undervisning  

6.1 Uddannelsernes tilkendegivelser 

Uddannelsernes didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag er i denne genre karakteriseret ved 
at studerende har fysisk base på en anden lokation end uddannelsens lokation (Campus). Basen 
kan være en institution eller en virksomhed.  
Vekseluddannelse er i udgangspunktet baseret på en form for praksisoplæring, mesterlære eller 
tilsvarende i den profession, der uddannes til. Den fysiske base kan være organiseret som 
praktikophold af kortere eller længere varighed eller i form af et ansættelsesforhold. 
 
Der er i 2022 blot en enkelt tilkendegivelse om didaktiske digitaliseringsinitiativer og -tiltag for 
vekselbaseret uddannelse eller undervisning i materialet fra uddannelserne.  
• Tilkendegivelsen er fokuseret på online praktikindkald. 

6.2 VIAdukt medgenererer i genren VEKSEL 

VIAdukt indgår i 2022 som medgenerende part i et antal didaktiske udviklingsinitiativer og -
tiltag i udvalgte uddannelser i VIA. I genren VEKSEL drejer det sig om: 
 
Arbejdsgruppe for vekseluddannelse i VIA Bygningsingeniør 
Der etableres forventeligt en arbejdsgruppe for udvikling af vekseluddannelse v/ Lotte 
Thøgersen (LOT). 
VIAdukt deltager forventeligt i arbejdsgruppen. 

6.3 Skitse til refleksionsspørgsmål 

VIAdukt arbejder på udvikling af refleksionsspørgsmål, der kan understøtte fortsat udvikling af 
genren VEKSEL – både lokalt og generisk. Refleksionsspørgsmålene tilsigter at adressere 
grundlæggende genrebestemmelse og -afklaring knyttet til den øvrige didaktiske modellering: 
 
Didaktiske tilgange og kategorier 
• Hvad er vekselbaseret uddannelse og undervisning? (genrens kendetegn) 
• Hvordan indgår digitalisering i uddannelsens eller undervisningens planlægning? – 

gennemførelse? – efterbehandling? 
• Hvorved beriger digitaliseringen uddannelsen eller undervisningen?  
• Hvori består digitaliseringens didaktiske kvaliteter og potentialer? 
 
Digitale organiseringer (digital forbundethed) 
• Hvorfor er digitaliseringen vigtig eller væsentlig som organisering af digitale forbundethed? 
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• Hvordan arbejdes der med digital forbundethed i genren? 
• Hvad betyder digitalisering, når uddannelse og undervisning er vekselbaseret?  
 
Digitale læremidler 
• Hvorfor og med hvilket sigte inddrages konkrete digitale læremidler? 
• Hvordan skrives arbejdet med digitale læremidler ind i den samlede undervisnings logik og 

sammenhæng? 
• Hvad bidrager det konkrete digitale læremiddel med? 

7 Bilag 

Bilag 1: Didaktiske digitaliseringstiltag og -initiativer i VIAs uddannelser 2022 
(Grupperingsoversigt) 


