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Uddannelseskonsulent  

Peder Ohrt 

• Flipped Classroom 

• Definition på blended learning  

• Studieaktivitetsmodellen 

• Beskrivelse af studieaktivitetsmodellen 

• Skematisk oversigt over uddannelsesforløb 

Til oversigten 

http://esdhweb.ucl.dk/262192.Folder - Studieaktivitet.pdf
/ucl/links/link.phtml?idesc=1&iid=3286276


Et uddannelseskoncept i krise 

2 Peder Ohrt  2016 



Udfordringen i et underviserperspektiv 

 Underviseren skal redefinere og genopfinde sig selv som underviser 

 Blended learning er ikke  bare en tilføjelse af teknologi, men en re-design af undervisningen 

 De undervisere der har de faglige kompetencer, er ikke nødvendigvis dem der har de 

pædagogiske kompetencer  

 Underviserne oplever ikke nødvendigvis noget behov for at forandre den pædagogiske 

praksis 

 Mange undervisere forstår on-line undervisning som en dikotomi til traditionel 

undervisning 

 De(t) første år med omlægning til parallelundervisning og blended learning har resulteret i 

et kvalitetstab og dårligere evalueringer – selv om der også er eksempler på det modsatte 

”alle elsker udvikling  og  hader forandring” 

3 Peder Ohrt  2016 



Flipped classroom 
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Hvordan øger vi kvaliteten af de færre tilstedeværelsestimer vi har til rådighed??? 

Hvordan gør vi dialog og studenteraktivitet mulig online??? 

Peder Ohrt  2016 



Blended Learning 

 
Blended Learning kan defineres som undervisning, der “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 ) 

Peder Ohrt  2016 



Alt starter og slutter i Fronter Peder Ohrt  2016 6 



Alt starter og slutter i Fronter Peder Ohrt  2015 7 



Instruktionsvideoer 

(virtuelle noter) 

Videoforelæsninger 

Screencast-o-matic 

Introduktionsvideoer 

Potcast 

Onlineintroduktion 

Webinar 

Webinar 

Blog 
Forum 

Instruktionsvideoer 

Fællesdokument 

Chat 

Padlet  

Online opgavevejledning 

Online gruppevejledning 

Simultan validerede 

fokusgruppeinterview 

Poll Everywhere  

Styrede læringsforløb 

Telepresence Mediefil - eksamensoplæg 

Digital selvstuderende 

Kvalitative interview 

Online studieaktiviteter i Videreuddannelsen 

Hvid skrift = asynkrone studieaktiviteter 

Sort skrift = synkrone studieaktiviteter 
Klik på aktiviteten og se et eksempel!! 

Undervisning Studieopgaver 

og øvelser 

Refleksion og 

formidling 

Fordybelse og 

forberedelse 

Initieret af underviseren 

Initieret helt eller delvis 

af studerende 

Deltagelse af 

studerende 
Deltagelse af undervisere 

og studerende 

MasterClass 

Peder Ohrt  2016 

Online skriveværksted 

http://www.screencast.com/t/0clLV4pqLd
http://ivmv-ucl.blogspot.dk/
https://youtu.be/KgRouwh4Ha8
https://www.youtube.com/watch?v=Cbi7yWW3wwM


Telepresence (parallelundervisning) 

Du skal gøre som du plejer men ........ 

♦ Hvad er Telepresence??? 

♦ Quickstart guide til Telepresence 

♦ Undervisernes og de studerendes erfaringer 

♦ men først og fremmest skal du træne funktionerne på en træningslejr! 
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Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6WWRD3DZGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z6WWRD3DZGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z6WWRD3DZGM&feature=youtu.be
https://docs.google.com/a/ucl.dk/presentation/d/1wHzDmToMHNr7gdt5y-v_pymC1su_Z4EyxuMeAGgQeqw/edit?usp=sharingslide=id.p
https://docs.google.com/a/ucl.dk/presentation/d/1wHzDmToMHNr7gdt5y-v_pymC1su_Z4EyxuMeAGgQeqw/edit?usp=sharingslide=id.p
https://docs.google.com/a/ucl.dk/presentation/d/1wHzDmToMHNr7gdt5y-v_pymC1su_Z4EyxuMeAGgQeqw/edit?usp=sharingslide=id.p
https://docs.google.com/a/ucl.dk/presentation/d/1wHzDmToMHNr7gdt5y-v_pymC1su_Z4EyxuMeAGgQeqw/edit?usp=sharingslide=id.p
http://goo.gl/UncHxh


Peder Ohrt 2014 10 

Undervisningsvideo – optaget i studie. 

… men Flipped Learning er mere end bare video!!!! 

Peder Ohrt 2015 
Tilbage til oversigten 



Undervisningsvideo.  Screecast-O-Matic 

Peder Ohrt  2015 11 

Tilbage til oversigten 



Et styret læringsforløb – 6 videoer 12 

  Indhold Hvordan kan jeg bruge denne video i relation til 

modulopgaven? 

1.  Introduktion til kvalitative metoder  

 (17 minutter): 
  

  

Kendetegn ved kvalitative metoder incl 

videnskabsteoretisk afsæt 

Fænomenologi og hermeneutik 

Inspiration til, hvordan du i modulopgaven bl.a. kan 

argumentere for hvad den kvalitative metode – på 

baggrund af det videnskabsteoretiske afsæat - kan bidrage 

med i relation til din problemstilling. 

1. Forberedelse af interview  

(27 minutter) 

Stadier i en interviewundersøgelse 

Spørgsmålstyper 

Inspiration til hvordan forskellige spørgsmålstyper har 

forskellige forcer og hvilken betydning dette kan have for 

dynamikken i et interview. 

3.0  Udarbejdelse af interviewguide 

       (21 minutter) 

3 tilgange til at udarbejde en interviewguide 

Interviewguidens opbygning og layout  

Gode råd til udarbejdelse af interviewguide 

Inspiration til hvordan din interviewguide helt konkret kan 

opbygges. 

4.0  Gennemførelse af interview 

      (18 minutter) 

Betydning af fysiske rammer og rollen som 

interviewer 

Inspiration til overvejelser om hvilken betydning fysiske 

rammer samt egen adfærd og rolle som interviewer kan 

have for interviewet. 

5.0  Udvælgelse af informanter 

       (18 minutter) 

Forskellige strategier for hvordan der kan udvælges 

informant(er) 

Inspiration til hvilke overvejelser man bør gøre sig i 

relation til at udvælge informant til sit interview mhp. at 

kunne argumentere for dette valg i modulopgaven. 

6.0  Fejlkilder og bias  

      (10 minutter) 

Mulige fejlkilder ved gennemførelse af interviews 

Etik og jura i relation til modulopgaven 

Inspiration til at kunne forholde sig kritisk både før og 

efter udarbejdelsen af interviewet i relation til mulige 

fejlkilder – samt hvordan etik og jura kan medtænkes. 

Dette er en køreplan for undervisningen i kvalitative metoder.Undervisningen er bygget op af ialt 6 videoer, som præsenteres nedenfor 

efterfulgt af beskrivelse af, hvorledes du kan indtænke de pågældende indholdelementer i forhold til din egen modulopgave. Det anbefales at 

se videoerne i kronologisk rækkefølge (og evt. arbejde med din modulopgave mellem videoerne). 

I har mulighed for at få afklaret de spørgsmål, som videoerne evt. afføder for jer. I kan skrive disse spørgsmål i bloggen under tema 3, og de 

vil så danne afsæt for den opsamling, som jeg har med jer via telepresence mandag d. 16. november. Deadline for disse spørgsmål på bloggen 

er søndag kl 12.00.  

   

Randi Dam Schmidt Tilbage til oversigten 



Undervisningsvideoer om metoder i sundhedsuddannelserne 

Hvad er kvantitativ metode 

Kendetegn 

Fra problemformulering til spørgeskema 

Dataklargøring 

Kodning 

Hvad er analyse af data? 

Hvordan analyseres data? 

Kvantitativ metode - Spørgeskema 

v/  lektor Ellen Margrethe Bugge 

Introduktion til kvantitativ metode 

Kvalitativ metode 

v/ lektor Ellen Boldrup Tingleff 

Introduktion til kvalitativ forskning 

Aktionsforskning 

v/ lektor Stina Meyer Larsen 

Introduktion til aktionsforskning 

Aktionsforskningens cykliske 
forskningsproces 

Samarbejde med praksis og  

forskerrollen 

Deltagerobservationer 

v/ lektor Lene Moestrup 

Introduktion til deltagerobservation 

Narrativ metode 

v/ adjunkt PhD Tine Aagaard 

Hverdagslivsinterview  - 
videnskabsteoretisk  baggrund 

Deltagerobservation i praksis 

Peder Ohrt 2015 

Hverdagslivsinterview                             
-  erfaringer fra et kvalitativt studie 

Tilbage til oversigten 



At speake hen over sin PowerPoint! 

 Kritisk læsning af kvalitative studier 

 

 

Podcast 

Peder Ohrt 2015 
Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLrvnvABrxmiPlZH6vKX-cbCQzk7oBrrSe


Skriftlighed i form af Blog eller Forum 

15 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



Skriftlighed i form af fællesdokumenter 

16 

Tilbage til oversigten 
Peder Ohrt 2015 

Peder Ohrt  2016 



Kirsten Honoré fortæller 

om sine erfaringer med at 

anvende Padlet og Poster 

på Modulet: Sygeplejeteori 

og praksis for afdelings-

sygeplejersker. 

17 

Peder Ohrt 2015 

 Eksempel på Poster i Padlet 

 Sådan kommer du i gang med Padlet (beklager, den lidt dårlige lyd) 

 Research Light – læs om konceptet og find håndbog nederst på siden her 

Brug af padlet  

– en fælles tavle til samarbejde 

og præsentation online 

Poster 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 

http://da.padlet.com/Kirsten/gruppe3
https://www.youtube.com/watch?v=mcifNtG4epM
http://www.cfk.rm.dk/om-cfk/vi-tilbyder/research-light/
https://da.padlet.com/
https://youtu.be/5LUZADtfdlc
https://youtu.be/5LUZADtfdlc


Poll Everywhere  

– stem med din mobiltelefon 

Peder Ohrt 2015 
Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



19 Onlineintroduktion 

Skriftlighed i form Chat 

Peder Ohrt 2015 
Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



20 Onlineintroduktion - USP 

Afstemningsredskabet Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 

https://c.deic.dk/p27r7weuyf8/


21 Webinar 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



Nabil tegner og fortæller 

..undervisning af sygeplejestuderende på Grønland i Anatomi og Fysiologi via AdobeConnect. 

Peder Ohrt 2015 
Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



23 Blå eller Kategori 4 undervisning 

De studerende læser en tekst. Samtidig formulerer de deres spørgsmål til teksten på AdobeConnect. Spørgsmålene er 

grundlaget for underviserens forberedelse og webinaret. Vi får altså fokuseret undervisningen på det der er svært, og 

de studerendes læring. 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



24 ”MasterClass” 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



25 Færdighedstræning 

Kursisterne producerer 

deres egen instruktions-

video, som de kan tage 

med sig og gense når de 

skal bruge færdigheden i 

klinikken… 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 

https://www.youtube.com/watch?v=R0CNRL2ugBs
https://www.youtube.com/watch?v=R0CNRL2ugBs


26 Opgavevejledning 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



27 Kvalitative interview & evaluering 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



28 Fokusgruppeinterview & Gruppevejledning 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 



29 Digital Selvstuderende 

Tilbage til oversigten 

Peder Ohrt  2016 

http://stud.ucl.dk/ucl-learning/studiekompetencer/
http://stud.ucl.dk/ucl-learning/studiekompetencer/


Peder Ohrt 

   
  
Skærmklip taget: 15-04-2013 10:06 
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Online skriveværksted 

Peder Ohrt  2016 

Tilbage til oversigten 


