
Beskrivelse af e-didaktisk kompetenceudviklingsforløb 

Projekt E-didaktik (Videreudvikling af eksisterende udbud uden for de større byer) 2021-2022, fik 

bl.a. til formål at fokusere på formaliseret og systematisk videreudvikling af e- didaktiske 

kompetencer hos undervisere i såvel den netbaserede sygeplejerskeuddannelse i VIA, som de 

campus-baserede udbud i VIA Sygeplejerskeuddannelsen.  

Under corona-nedlukningerne blev der gjort erfaringer med online forløb, ligesom det blev tydeligt, 

at der var et behov for kompetenceudvikling for underviserne. Kompetenceudviklingen som her 

beskrives forventes at udvikle undervisernes e-didaktiske, tekniske og pædagogiske kompetencer 

på tværs af udbud samt at give VIA Sygeplejerskeuddannelsen et brand som et uddannelsessted, 

hvor undervisningen er fleksibelt tilrettelagt, og at der anvendes moderne digitale 

undervisningsformer.  

Der er en forventning på dekanniveau om, at der indgår online forløb i hvert enkelt semester på 

samtlige udbud af VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Desuden forventes det, at undervisere fra 

andre udbud end Viborg får øget ejerskab til den netbaserede sygeplejerskeuddannelse igennem 

deltagelse og videreudvikling af denne.  

 
Ressourcer til deltager: Kompetenceudviklingsforløbet strækker sig over et semester svarende til 5 

måneder. Til gennemførelse af forløbet vurderes et ressourceforbrug på 10 timer pr underviser der 

deltager, fordelt på: 

- 1 time til gennemlæsning af inspirationskatalog og forberedelse til første workshop 

- 2 timer til workshop, der inspirerer til aktiviteter 

- 5 timer til egen udvikling og gennemførelse af læringsaktivitet, sparring med en mentor 

samt forberedelse til afsluttende workshop. 

- 2 timers afsluttende workshop 

Ressourcer til workshop-afholder: Til planlægning og gennemførelse af hele forløbet, estimeres 

der til hver workshop-afholder et tidsforbrug på 7 timer. Der skal minimum være 2 til at lede og 

facilitere forløbet. Derudover 1 times vejledning pr. deltager fordelt mellem start og slut workshop.  

Kompetenceudviklingsforløbet er afprøvet af to omgange i 2022. På baggrund af evalueringer efter 
afprøvningerne, anbefaler projektgruppen, at forløbet afvikles primo/medio august eller 
primo/medio januar, således at underviserne kan nå at planlægge og tilrettelægge online 
undervisning i forestående semester. Desuden er det vigtig at have fokus på videndeling mellem 
underviserne, samt muligheder for sparring undervejs i forløbet med en mere erfaren online 
underviser  
 
Herunder ses en beskrivelse af læringsforløbet sat ind i en e-tivitetsskabelon. 

 

 

 

 

 



Etivitet for e-didaktisk kompetenceudviklingsforløb. 

Projektforløb efteråret 2022  

Titel og indhold: Afprøvning af inspirationskatalog med fokus på skabelon for e-tivitet og et 
blended læringsdesign, in-and-out-of-class 

Baggrund: Som en del af din kompetenceudvikling, kan du lade dig inspirere af forskellige 
typer af læringsdesigns og skabeloner til udvikling af læringsforløb. Online 
eller digitale aktiviteter kan være én af de veje, du kan gå for at favne de 
forskellige studerendes læringsstile og behov, men dette kræver særlige 
kompetencer. Derfor arbejder du i denne afprøvning med egen 
kompetenceudvikling gennem anvendelse af inspirationskataloget og 
skabeloner til at udvikle dit eget læringsdesign med elementer af blendede 
læringsformer, herunder kollaborativ læring.  

Mål: At du udvikler kompetencer rettet imod: 
- Planlægning og afvikling af online læringsforløb med e-didaktiske 

elementer, herunder kollaborativ læring 

Du/I skal: Forløbet består af 5 aktiviteter in-and-out-of class. 

 
Aktivitet 1:  Out-of-class (ca. 1 time) 
Forberedelse inden vi mødes til første workshop.          

• Læs e-bogen: ‘Inspirationskatalog til blendede læringsforløb’. Det tager ca. 
50 min at læse.  Hvis du har spørgsmål så medbring disse til den kommende 
workshop “Aktivitet 2". 

• Se læringsressource - film om e-tivitetsskabelon og in-and-out-of-class design 
(5 min) Link til film 

• Gør dig overvejelser over, hvilken undervisning du ønsker at udvikle med 
kollaborative online elementer. Din ide/ideer præsenterer du i plenum ved 
første workshop, max 2 min. (aktivitet 2) 

Aktivitet 2: In-class online workshop (2 timer) 

• Velkomst og præsentationsrunde (10 min v. Anne Boier Sørensen) 

• Oplæg om forskel på didaktikken mellem Campus og NETuddannelsen og det 
ind-i-mellem (15 min v. Anita Lyngsø)  

• Eksempler på kollaborative online elementer ud fra e-tivitetsmodellen + 
in/out of class (10 min v. Eva Nielsen)  

• Deltagere præsenterer egen ide i plenum. (2 min/pers, i alt 15 min) 

https://via-sgpl-viborg.ispring.eu/app/preview/3358fa6e-8c12-11ed-82dd-fe77588cd542
https://viaucdk.sharepoint.com/:v:/s/Projekte-didaktikUndervisningsmodeller/EWCg1ebqVhFPjOC5d2jBpvcBCYPwGxsJ8whNIkJU3hj7xQ?e=uDg51l


(Pause 10 min)  

• Gruppearbejde i breakout rooms. Her skal du i gruppen: 1) debattere 
eventuelle spørgsmål til inspirationskataloget og oplæg, samt hvordan det 
kan inspirere dig. Nedskriv 2-3 pointer på padlet. (10 min) 

• Opsamling i plenum (5 min) 

• Gruppearbejde i breakout rooms: Drøft jeres egne ideer til udvikling og 
afprøvning af et forløb. Forbered 2 min, hvor I igen i plenum hver især 
fortæller, hvor jeres ide har bevæget sig hen nu. (i alt 25 min) 

• Drøftelse i plenum af ideer (15 min) 

• Afrunding og aftaler med mentor / og evt. med andre deltagere (5 min) 
Aktivitet 3: Out-of-class (ca. 5 timer) 
Arbejde med udvikling af læringsforløb 

• Du kan med fordel genlæse inspirationskataloget omhandlende udarbejdelse 
af læringsforløb med online læringselementer 

• Du skal udvikle og afprøve et læringsforløb med anvendelse af en eller begge 
præsenterede arbejdsmodeller (e-tivitet/in-and-out-of-class) 

• Du skal sparre med din mentor undervejs ift. udvikling af læringsforløb. 
Invitér din mentor til sparring. 

• Du skal forberede dig til den afsluttende workshop. Her får du 5 minutter til 
at præsentere dit læringsforløb samt refleksioner over processen 

Aktivitet 4: In-class online workshop (2 timer) 
Opsamling og evaluering af læringsforløb og projektdeltagelse. Vær opmærksom på 
at vi gerne vil optage præsentationerne. Vi spørger om tilladelse ved fremlæggelsen. 

• Velkomst v. Anne Boier Sørensen (10 min) 

• Fælles videndeling, hvor du præsenterer dit læringsforløb, samt de 
refleksioner du har over processen (5min/pers + 5 min 
spørgetid/feedback/pers, 10 min pause midtvejs, 70 min i alt) 

• Breakout room, hvor I i grupper reflekterer over egen læring igennem hele 
forløbet, og hvad er det næste bedste skridt? (20 min) 

• Afslutning (10)  
Aktivitet 5: Out-of-class – fremadrettet forløb 
Selvstændig videre udvikling og afprøvning af læringsforløb. 

Aflevering og 
Deadline: 

Aktivitet 1 – deadline før afvikling af aktivitet 2 
Aktivitet 3 – deadline før afvikling af aktivitet 4 

Tidsforbrug: 10 timer. Heraf 5 timer til forberedelse af- samt deltagelse i workshops og 5 timer til 

udvikling af eget læringsforløb. 

Litteratur og 
ressourcer: 

Inspirationskatalog udarbejdet af arbejdsgruppe fra projekt e-didaktik. LINK 

Supplerende litteratur (se mappe med baggrundslitteratur): Fink, D. L. (2005). 

Integrated course design. The IDEA Center, 42, 1-6.  

Godsk, M., & Hansen, J. S. (2016). Learning design som systematisk alternativ til one-

hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet. 

Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 9(15) 

Vejledning og 
Feedback: 

Der tilbydes 1 times sparring med tildelt mentor. 

 

https://via-sgpl-viborg.ispring.eu/app/preview/3358fa6e-8c12-11ed-82dd-fe77588cd542

