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Om 

VIA University College uddanner blandt andet 
fremtidens ingeniører, designere, lærere, 
pædagoger og sygeplejersker. 

• 40 videregående uddannelser
• 8 campusser i Region Midtjylland
• 20.000 studerende årligt på efter- og

videreuddannelser
• 30 specialiserede, kompetencegivende

uddannelser (akademi-, diplom- og
masterniveau)

VIA samarbejder tæt med offentlige og private 
virksomheder og sammen udvikler vi dansk 
erhvervsliv og morgendagens velfærdssamfund. 

Per Schou-Nielsen, specialkonsulent, 
cand.mag., med e-læring som speciale 
• Enheden for læringsdesign, Forskning og

Udvikling, Efter- og Videreuddannelse
• Projekter inden for sundhed, det sociale

område, pædagogik, ledelse og erhverv

• 2½ år hos VIA, 30 år i det private
• Arbejdet med ‘online undervisning’ siden 1988

• Kompetenceudvikling og understøttelse af
læreprocesser gennem e-læring og
læringsteknologi

• Det kommunikative, visuelle design og
indholdet
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 En national strategisk indsats for digitalisering 
af VEU 

Det gør vi 

Langt større fleksibilitet i afviklingen af kurser og 
uddannelse, som kan appellere til brugerne af VEU 

Online forløb 
 Blended forløb 

E-læringsmoduler 
Genkendelighed i brugergrænsefladen   Fokus på design (didaktisk, kommunikativt og visuelt)  

Formater  
Mobile enheder  
Platforme (anvendelsesorienterede)  

Nye forretningsmodeller for e-læring  Kompetence-, viden- og projektplatforme 
Aftagertilpasning 
E-commerce, forskellige brugsmodeller 

 Pædagogiske koncepter for anvendelse af digital 
læring på voksenområdet 

Design for læring – koncept og workshop for undervisere 
med opfølgning og support 

Øge tilgængeligheden af tilbuddene for voksen-,  
efter- og videreuddannelse 

Omlægning af diplom- og akademiforløb 

Muligheder for læring uafhængigt 
af tid og rum 



Det perfekte udgangspunkt 

https://slks.dk/mediernes-udvikling-2017/kort-nyt/brug-af-sociale-medier-i-2017/ 

https://slks.dk/mediernes-udvikling-2017/kort-nyt/brug-af-sociale-medier-i-2017


Eksempler 



Muligheder 
24/7 
Økonomisk bæredygtigt 
Praksis- og jobnærhed 
Øget tilgængelighed 
Forbedring af læreproces 
Feedback, opfølgning og evaluering 



       

Barrierer for e-læring hos udbyder 
• ‘Klasserummet skaber det bedste rum for læring og  

e-læring er et supplement’ 
• ‘Udvikling af e-læring er en software-disciplin’ 
• ‘Vi vil reducere omkostninger’ 

• Systemer og organisering 
• Indhold: Fokus på pensum og ikke kompetenceudvikling 
• Digitaliseringsproces og digitalt udstyr 



Følelser Udstyr 

Planlægning 

De individuelle behov 

Barrierer for 
e-læring hos 
aftager 

Organisation 



IT-platforme Udvikling  

Læring 

Ledere 
Bryd rammerne 

Fokusområder 



50%

 
 

NU OM 3-5 ÅR? FØR 

95% 

5% 

Klasseundervisning Online 

[PROCENT 
DEL] 

[VÆRDI]% 

Klasseundervisning Online 

*1 ud af 5 dage = online

50%50% 

Klasseundervisning Online 

* I projekter (rekvirerede forløb) fra 0 til 60 % op
til 90 % 

I krystalkuglen… 
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