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Undervisning på 
Ergoterapeutuddan
nelsen 
– Sygdomslære

Tjek vores 
designs ud

Undervisning på 
Ergoterapeutuddan
nelsen 
– Ergoterapi

Drøftelser og sparring
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Sygdomslære på Ergoterapeutuddannelsen
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Viden

Færdigheder

Kompetence

1

2

3

Har viden om og kan reflektere over betydningen af aktivitet og 
deltagelse i sammenhæng med livsvilkår og omgivelsernes 
indflydelse på menneskets fysiske og mentale sundhed og livskvalitet

Kan i samarbejde med borger og patient vurdere aktivitetsbehov i 
relation til sundhed og livskvalitet og begrunde indsatser, der 
understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring 
af aktivitet og deltagelse

Identificere egne læringsbehov og formulere egen viden og 
færdigheder

3

Læringsdesign og roller 

4

Etablering af 
studiegrupper

Forpligtelser og 
roller hos de 
studerende

Peer-feedback

05

04
Sygdomslære på 

uddannelsen

Studieplan

Rise (platform) 05

04

06

02

01

03
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På tværs af to 
udbudssteder

5

5

Blended

6

Intro til 
sygdomslære

Studie-
aktiviteter 

(online)

Studie-
aktiviteter 

(online)

F2F
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Læringsdesign og roller

7

Etablering af 
studiegrupper

Forpligtelser og 
roller hos de 
studerende

Peer-feedback

05

04
Sygdomslære på 

uddannelsen

Studieplan

Rise (platform) 05

04

06

02

01

03
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Online studieaktiviteter

8
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F2F

9

ü Opsamling

ü Nyt

9

Kig dig omkring i vores designs
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Formål – udvikling eller besparelse…
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Formål

– Besparelser gennem digitalisering

– Gøre den teoretiske undervisning mere attraktiv og ”aktiv”

– At komme godt i mål med læringsudbytter på 1. semester –
højne det faglige niveau ift. de grundlæggende teorier om 
ergoterapi

– Et ønske om at muliggøre adgang til nyeste teori for alle 
studerende og undervisere på uddannelsen. 
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Digitalt læringsdesign

12

Målgruppe
Studerende på 1. semester

Øvrige studerende på uddannelsen 

Undervisere på Ergoterapeutuddannelsen

Afsender
Uddannelsen/underviser i den grundlæggende 
ergoterapeutiske teori. 

Rasmussen og Fischer, 2008. Målgruppeanalyse. 
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Ergoterapi – Digitale læringsdesigns
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Digitalt 
materiale

Intro 
F2F

Studie-
aktiviteter

F2F

13

Stilladsering og opdatering

14

Digitalt 
materiale

Læringsudbytter
Viden

Forklare betydningen af aktivitet og deltagelse i sammenhæng med livsvilkår og 
omgivelsernes indflydelse på menneskets sundhed og livskvalitet 

Beskrive kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og 
sygdom

Kompetence

Argumentere for samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af 
menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere 
sundhed og livskvalitet. 

Redegøre for aktiviteters terapeutiske potentiale

1

2
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Indhold, funktionalitet og æstetik

15

Indhold

Funktionalitet

Æstetik

Præsentation af grundlæggende teori og modeller om ergoterapiens 
kerneområder med multimodalt indhold (billeder, lyd, tekst, quiz) 

Tilgængeligt på læringsplatform (itslearning) i et særskilt rum. 
Muligt at tilgå fra forskellige devices (PC, Tablet, mobil) på alle 
tidspunkter. 
Mulighed for feedback på quizzer. 

Anderledes (lækkert) design – med en ensartet struktur

Rasmussen og Fischer, 2008. Målgruppeanalyse. 
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Anvendelsesmuligheder, relevans og 
overraskelse 

Den grundlæggende teori i hovedfaget –
ergoterapi.

Anvendelsesmuligheder

Relevans

Overraskelse

Oplevelse af at blive klædt godt på til undervisning, og at 
de forstår teorier og modeller bedre, særligt teori og 
modeller, som vi kun har på engelsk

Forberedelse til undervisning, repetition eller 
opdatering på øvrige semestre, hjælp til 
eksamenslæsning. Repetition i bacheloropgaven

16

Rasmussen og Fischer, 2008. Målgruppeanalyse. 
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Udfordringer og evaluering

17

Tilgængelighed 

Design og struktur

Underviserrollen

Den dygtige studerende

Tidsbesparende

17

Og så kom CORONA…

18
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Drøftelser i Breakout rooms

19

Corona-indflydelser på blended forløb 
De studerende har nu mange online 
studieaktiviteter og undervisning
– Mon de studerende er blevet mættet med 

online aktiviteter? Hvad betyder det?
– Hvilke erfaringer har I med at afholde 

"F2F" online?

F2F undervisningen
– Hvordan skaber du et aktiverende og 

engagerende læringsmiljø i F2F 
undervisningen (opsamling, nyt, aktiviteter?)

19

Tak for nu...

20

Maja Melballe Jensen. Lektor, Ph.d., Program for Læring og IT

MAME@via.dk

Jeanette Baagø. Lektor, Ergoterapeut, MR. 
JEBA@via.dk
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