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2 – Introduktion

forord

ELYK er et omfattende projekt, der har
strakt sig over tre år. I løbet af denne
periode har forskere undersøgt og udviklet
forskellige koncepter samt generet ny
viden.
ELYK-bogen er blevet til på baggrund af
dette arbejde, men adskiller sig fra forskernes videnskabelige rapporter ved at være
en let tilgængelig introduktion til ELYK.
Bogen er ment som en indgang til ELYK,
hvor man kan danne sig et overblik over,
hvad det samlede projekt er gået ud på.
Bogen afspejler derfor ikke projektets fulde
kompleksitet, men tilbyder et indblik i de
syv delprojekter.
Er man interesseret i en mere detaljeret gennemgang af ELYK og de enkelte
delprojekter, kan man læse forskernes
rapporter på www.elyk.dk. n
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Projektleder

Projektleder Karsten Gynther, videncenterchef ved Educationlab, Forskning og
Udvikling, University College Sjælland
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indledning

Det er mig en glæde med denne bog
at præsentere resultaterne af et unikt
samarbejde mellem to professionshøjskoler og to universiteter i Danmark. Bogen
er en af flere måder, hvorpå vi formidler
resultaterne fra det treårige forsknings- og
udviklingsprojekt ELYK: E-læring, yderområder og klyngedannelse. Projektet er et
forskningsbaseret innovationsprojekt, og
med brugerdrevne og eksperimentelle metoder har projektet udviklet nye e-læringskoncepter til kompetenceudvikling og
erhvervsuddannelse rettet mod små og
mellemstore virksomheder i yderkanterne
i Danmark. I kort og levende form præsenterer vi med denne bog syv nye
e-lærings-koncepter til inspiration for
uddannelsesudviklere og forskere, som
arbejder med it-støttet kompetenceudvikling og udvikling af nye it-didaktiske
design.
Alle koncepterne forsøger at udvikle
radikale og nytænkende svar på indlejrede
sociale, kulturelle og didaktiske rutiner,
praksisser og logikker i specifikke uddannelseskontekster. Koncepterne skal som
sådan ses som forsøg på brud med årtiers
didaktiske rutiner i uddannelsessystemet. Alle koncepter trækker på en bred
forståelse af e-læring som digitalt medieret kompetenceudvikling. E-læringens
traditionelle styrkesider genkendes i flere
af koncepterne. Viden repræsenteres
gennem redundant kommunikation med
fokus på digitale mediers muligheder for
visualisering og multimodale udtryksformer. Nye repræsentationsformer inddrages også, idet nogle af koncepterne har
arbejdet med ”mixed reality”, hvor fysiske
artefakter tilføres et supplerende digitalt
informationslag, som fleksibelt kan aflæses

med f.eks. en mobiltelefon. Fleksibilitet er
da også et kendt potentiale ved e-læring,
og koncepterne inddrager disse muligheder for fleksibilitet i tid, sted og mobilitet.
Centralt for alle koncepterne er e-læringens mulighed for at give deltagerne
ubegrænset adgang ikke kun til digitale
ressourcer, men også til digitalt understøttede fællesskaber, hvad enten det er med
medstuderende, underviser, mester, terapeut eller andre virksomheder i en klynge.
Med sit fokus på brugerdreven innovation
har projektet i særlig grad haft fokus på
udvikling af e-lærings-koncepter, som kan
understøtte ”brugerens” empowerment,
uanset om ”brugeren” er en elev, en studerende, en patient, en medarbejder, en
underviser eller en virksomhedsejer.
Kigger man på tværs af de udviklede
koncepter, så er det helt nye, som ELYK
projektet har bidraget med, et koncept,
vi kalder ”koblede kontekster”. Med dette
koncept som overordnet designframework
har vi udviklet nye digitalt understøttede
koblinger af så forskellige kontekster som:
uddannelse/arbejde, behandlingsrum/
træningsrum/hjemmerummet, koblede

didaktiske rum (abstrakt læring/simuleret
praksis/praksisnære læringsrum/praktik)
samt koblingen af traditionelt klyngesamarbejde i virksomheder baseret på fysisk
fremmøde med mulighederne i et teknologimedieret virksomhedssamarbejde.
Jeg takker EU og mål 2-programmet for
den støtte, som projektet har modtaget.
En særlig tak skal lyde til alle de ”brugere”,
som har deltaget i udviklingen af de nye
koncepter.
Venlig hilsen
Projektleder
Karsten Gynther
University College Sjælland
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Knap så dejligt
”Der var så dejligt ude på landet,” skrev H.C.
Andersen i eventyret ”Den grimme ælling”
i 1843. Men man kan spørge sig selv,
om der i dag stadig er så dejligt ude på
landet? Mange landsbyer oplever skolelukninger, nedlæggelse af lokale sygehuse og
busruter samt arbejdspladser, der flytter
produktion til Østen. De små købmænd
kan ikke konkurrere med de gigantiske
indkøbscentre og supermarkeder som BILKA, Føtex og Kvickly, så de må dreje nøglen
rundt og søge arbejde i netop BILKA, Føtex
eller Kvickly. De unge mennesker søger
ind til storbyerne for at studere, få kortere
til arbejde, skole og indkøbsmuligheder.
Det efterlader en skov af ”til salg-skilte” i
landsbybilledet, og i værste tilfælde skæmmer tomme, mørke og forfaldne landejendomme landskabet, som i H.C. Andersens
tid både var idyllisk og romantisk.
I medierne kalder man yderområderne
for ”den rådne banan” og maler dystre
billeder om landsbysamfundenes fremtid.
Udtrykket ”den rådne banan” er ikke ligefrem tiltrækkende, og nyuddannede ønsker ikke at flytte ud i de små bysamfund i
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Danmarks yderområder. De vil hellere blive
boende i storbyerne, hvor de har studeret
i mange år. Her har de opbygget et solidt
netværk af venner, familie og arbejdskontakter. Resultatet af denne udvikling er, at
befolkningen i yderområderne bliver ældre
og ældre, og der kan være fare for, at disse
samfund næsten dør helt ud, hvis der ikke
gøres noget for at vende udviklingen. n
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Politikerne
slår bremsen i
Det er ikke kun medierne, som er opmærksomme på, at yderområderne trænger til
et kompetenceløft. De dystre realiteter er
også drevet ind over Christiansborg som
en tung mørk sky, og politikerne har besluttet, at der skal gøres noget for at ændre
på denne negative udvikling. Derfor er der
blevet udarbejdet regionale og nationale
erhvervspolitiske strategier, som går ud på
at skabe klyngedannelse mellem virksomheder og videninstitutioner samt sætte
fokus på brugerdreven innovation og brug
af e-læring.
Disse strategier har fungeret som inspiration for ELYK-projektet, som fra marts
2009 til februar 2012 har udarbejdet en
samlet løsning, der imødekommer tre
identificerede erhvervspolitiske udfordringer i yderkantsområderne. Kort fortalt er
de tre udfordringer følgende:
1. Der er generelt et lavere uddannelsesniveau i yderkantsområderne sammenlignet
med de større byer i Danmark. Der er brug
for et kompetenceløft i disse områder.
Derfor skal der skabes nye efteruddannel-
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sesmuligheder, som også er tilgængelige i
regioner med store geografiske udfordringer.
2. Virksomhederne i yderkantsområderne
har ofte specialiserede medarbejdere med
meget forskellige uddannelsesbaggrunde,
hvilket betyder, at disse virksomheder
har svært ved at rekruttere og fastholde
medarbejdere. Derfor er der brug for nye
fleksible og specialiserede netbaserede
uddannelser til forskellige målgrupper
på små og mellemstore virksomheder i
yderområderne.
3. Det kan være vanskeligt at samarbejde
og dele viden mellem virksomheder i yderområderne, fordi de er spredt over et stort
geografisk område. Derfor er der brug for
at udvikle nye netværks- og klyngedannelsesformer for disse virksomheder. n

Målet
med ELYK
I ELYK-projektet blev der først udviklet
og faciliteret klynger af små og mellemstore virksomheder i et netværk mellem
virksomheder, viden- og uddannelsesinstitutioner i yderområderne i Region
Syddanmark og Region Sjælland. Dernæst
blev der etableret en række forskningsprojekter i de oprettede netværk, som
via brugerdreven innovation udviklede
en række forskellige e-lærings-løsninger
med henblik på at styrke medarbejdernes
kompetencer. Projektets idé har været at
koble disse to målsætninger sammen på
en måde, så de adresserer de tre tidligere
omtalte erhvervspolitiske udfordringer,
som er karakteristiske for de to regioners
yderområder. n

Hvad er ELYK ?
ELYK er en forkortelse for e-læring, yderområder og klyngedannelse. Projektet
er et partnerskab mellem University
College Sjælland, der har varetaget
rollen som leder af projektet, University
College Syddanmark, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet.
Projektet er finansieret af EU, og støtten er bevilliget af Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling, og har løbet fra
marts 2009 til februar 2012.
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De forskellige
stadier i projektet
ELYK-projektet har været delt ind i fire for- og Region Sjælland, som blev dannet med
udgangspunkt i den skitserede klyngeskellige forsknings- og udviklingsstadier,
som forkortes FOU1, FOU2, FOU3 og FOU4. dannelse i FOU1. Direktør og forsker Niels
Henrik Helms ved Knowledge Lab ved Syddansk Universitet, Campus Odense stod
Den indledende fase
i spidsen for FOU2 Syd-casen E-business
I FOU1 blev der foretaget en analyse af
potentielle deltagere til ELYK-netværket og Fyn. Lektor ved Institut for Psykologi og
Uddannelsesforskning ved Roskilde Uniklyngerne. I analysen blev der inddraget
versitet Simon Heilesen stod i spidsen for
resultater fra tidligere klyngeanalyser i de
FOU2 Øst-casen Energilandsbyer.dk.
to regioner.
Det blev desuden undersøgt, hvilke
Udvikling af e-lærings-støttede
psykologiske, organisatoriske og institukompetenceudviklingsstrategier
tionelle udfordringer, der er forbundet
I FOU3 undersøgte man, hvilke former for
med at øge anvendelsen af e-læring som
e-lærings-baserede kompetenceudviket strategisk redskab til at øge og forlingsstrategier der ville være relevante for
bedre kompetenceudvikling, samt hvilke
regionale initiativer det ville være relevant forskellige typer og klynger af små og melat iværksætte for at fjerne de barrierer, der lemstore virksomheder, og hvordan man i
ville hindre implementeringen af e-læring. et regionalt perspektiv kunne tilrettelægge
rådgivningsprogrammer, der kan vejlede
virksomheder på dette område.
Nye teknologimedierede klyngeformer
I FOU2 undersøgte man, hvordan digitale
Brugerdreven konceptudvikling af
teknologier kan understøtte udvikling af
nye former for klyngedannelse i yderområ- e-lærings-baseret efteruddannelse
derne. Der blev etableret en eksperimentel I FOU4 blev der etableret fem forskningsog udviklingsprojekter fordelt i de to
klynge i henholdsvis Region Syddanmark
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netværk med henblik på at udvikle nye former for brugerdrevne e-lærings-baserede
uddannelses- og efteruddannelsestilbud.
FOU4 Syd stod for tre af projekterne, og
FOU4 Øst stod for to.
Formålet med FOU4 har været at skabe
et nationalt kvalitetsløft for spredning
og anvendelse af innovative og fleksible
læringsmiljøer i uddannelsessystemet og
private virksomheder med særlig fokus på
yderområderne.
I FOU1 og FOU3 har forskerne udelukkende beskæftiget sig med at tilegne sig
viden, som senere er blevet brugt i FOU2
og FOU4. Denne bog vil koncentrere sig
om FOU2 og FOU4. n
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Fremgangsmåden i ELYK
Arbejdet i ELYK-projektet har været baseret
på en innovationsmodel, som er blevet
udviklet for at understøtte brugerdrevne
udviklingsprojekter. Modellen har således
fungeret som en ramme for arbejdsgangen
i det overordnede ELYK-projekt samt de to
FOU2-projekter og de fem FOU4-projekter.
Modellen dikterer arbejdsprocessen, ved
at man starter i øverste venstre felt og bevæger sig i urets retning. I startfasen, som
kaldes undersøgelse, dannede forskerne
sig overblik over de problemstillinger, der
gjorde sig gældende i små og mellemstore

virksomheder i yderkantsområderne. Man
undersøgte ligeledes muligheder og faldgruber ved forskellige e-lærings-løsninger,
der i teorien kunne hjælpe virksomhederne. I anden fase, som kaldes prototyping, udviklede man i samarbejde med
de forskellige parter i projektet koncepter
og prototyper på digitale løsninger, som
man kunne tænke sig at afprøve i praksis. I
tredje fase, som kaldes eksperiment, bragte
man prototyperne ud i virkeligheden for
at teste dem i hænderne på slutbrugerne.
I sidste fase, som kaldes implementering,

deltagelse

vurderede man, hvorvidt det var lykkedes
at skabe en ny og bedre praksis, som vil
kunne spredes til de to regioner.
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FOU 2
Del 2, FOU 2 – 19

Netværk
gør
stærkere
I udkantsdanmark slider de små virksomheder for at følge med udviklingen. De traditionelle nære netværk er under opbrud,
og derfor er der behov for at udvikle nye
netværksformer. Men i en presset hverdag
kan det være svært for virksomhederne at
finde tid til at indgå i et netværk. Dynamiske netværk er imidlertid en vigtig måde at
skaffe viden og kontakter på og finde svar
på mange af de problemer, virksomheden
står midt i. Netværket kan give det kompetenceløft, der gør en forskel. Virksomheden
får del i andre virksomheders erfaringer,
kontakter og viden. Netværket er stedet,
hvor virksomheden kan møde ny viden –
her kan der fx være foredrag med eksperter, adgang til konsulentydelser og mulighed for at komme i dialog med andre, der
enten har samme hverdag eller måske kan
bidrage med synsvinkler udefra. Fordele
og ulemper ved løsninger, muligheder
inden for offentlige støtteordninger eller
kontakt til udbydere af nødvendig efteruddannelse er blot nogle af mulighederne.
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Hvorfor er der brug for teknologimedierede netværk?
Ofte mangler de små og mellemstore
virksomheder netop et lokalt, regionalt og
specialiseret netværk, hvor de kan spørge
andre til råds og dele viden og idéer. Derfor er der brug for nye digitale samlingssteder og netværk, hvor virksomheder, der
deler udfordringer, kan udveksle erfaringer. Ideen bag ELYK-projektet er at binde
de små og mellemstore virksomheder i
yderkanterne sammen, for at de i fællesskab kan løfte hinandens kompetence- og
vidensniveau.
De teknologimedierede klyngeformer
FOU2 har dannet basis for to cases, der går
under forkortelsen FOU2 Syd og FOU2 Øst,
fordi de henholdsvis har taget udgangspunkt i virksomheder beliggende i Region
Syddanmark og Region Sjælland. Begge
har drejet sig om at oprette en digital platform, som har gjort det muligt at opbygge
et online netværk. Begge projekter har
taget udgangspunkt i brugerdreven innovation, og det er i høj grad slutbrugerne,

som igennem interviews, workshopper
og test har været med til at udvikle og
forbedre prototyperne i de to projekter.
Lektor ved Institut for Psykologi og
Uddannelsesforskning ved Roskilde
Universitet Simon Heilesen har været
projektkoordinator for FOU2 Øst-casen
Energilandsbyerne.
Direktør og forsker ved Knowledge Lab
ved Syddansk Universitet Niels Henrik
Helms har været projektkoordinator for
FOU2 Syd-casen E-business Fyn.
Ud over de to digitale platforme er der
blevet genereret ny viden omkring digitale
netværk og klyngedannelse i begge FOU2projekter, som kan danne basis for videre
forskning på området. n

E-business
Fyn-casen
FOU 2, Syd, E-business Fyn-casen – 21

Involverede
forskere

Projektkoordinator Niels Henrik Helms.
Direktør ved Knowledge Lab; Institut for
Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk
Universitet
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Udvikling Fyn

Udvikling Fyn er et samarbejde mellem
fem kommuner på Fyn, hvis mål er at få
skabt mere vækst igennem udvikling af
de fynske attraktioner og virksomheder.
Udvikling Fyn beskæftiger sig med
virksomhedsservice, turisme og projektudvikling. Organisationen hjælper til i
alle faser med vejledning af iværksættere og etablerede virksomheder.

De fem kommuner er: Odense, Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og
Assens.
Website: www.udviklingfyn.dk

Globalisering
spænder ben
Globaliseringen skaber både muligheder
for, og gør det vanskeligere at være en lille
virksomhed i udkants Danmark. Tidligere
foregik det meste af handel og samspil
regionalt eller nationalt, og mindre virksomheder fungerede typisk som underleverandører til de større virksomheder,
men i takt med den stigende globalisering
har spillereglerne ændret sig. I dag kan
de store danske virksomheder på nogle få
minutter undersøge, om de skruer, de har
brug for, fx kan fås billigere i Polen eller
Kina. På den måde er globaliseringen kom-
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met de store virksomheder til gode. De
små virksomheder skal ikke længere blot
konkurrere med andre underleverandører
i Danmark, men også kunne se de muligheder og udfordringer, der ligger i at have
hele verden som marked. Og det kræver
synlighed, innovation og blik for egne
særlige kompetencer.
For at fremme udvikling og innovationskraften i små og mellemstore virksomheder i yderområderne på Fyn indledte ELYKprojektet et samarbejde med Udvikling
Odense. Et fynsk erhvervstiltag som i dag

hedder Udvikling Fyn, fordi målet er at
styrke erhvervsudviklingen på hele Fyn.
I dette samarbejde forsøgte ELYKprojektet og Udvikling Fyn i fællesskab at
skabe en ny horisont blandt de små og
mellemstore virksomheder. I stedet for det
lokale netværk som horisont har partnerne
udviklet et digitalt netværk , der giver
virksomhederne mulighed for at søge
information, samarbejde og udvikle viden
i fællesskab. Det løfter blikket og giver
globale muligheder.
Netværket, som har fået domænenavnet

www.e-businessfyn.dk, skal blandt andet
styrke vidensadgangen for de små og mellemstore virksomheder i yderområderne
på Fyn. Desuden skal et online forum være
med til at sikre, at virksomhederne har
mulighed for at dele viden og erfaringer
med hinanden. n

E-business Fyn
E-business Fyn blev etableret i 2009
for at give fynske små og mellemstore
virksomheder en hjælpende hånd til
at øge deres viden og kompetencer
inden for e-handel.
E-business Fyn er en del af Udvikling
Fyn. Website: www.ebusinessfyn.dk
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E-business Fyn var et nyt tiltag, da de
indgik samarbejdet med ELYK-projektet.
Derfor var der endnu ikke udviklet en
velfungerende hjemmeside.
”Selvom vi selv har været med til at
udvikle e-businessfyn.dk, fik vi jo nærmest
hjemmesiden foræret af ELYK-projektet. Vi
tog imod sitet med kyshånd, for det gav
virksomhederne en mulighed for at tale
sammen,” siger projekt- og udviklingschef Maria Hunosøe fra Udvikling Fyn og
tilføjer:
”E-business Fyn fokuserer på e-handel,
og vi er en stamkreds på cirka 100 fynske
virksomheder, der har det til fælles, at de
sælger deres produkter eller ydelser på
nettet. Så hjemmesiden gav os samtidig et
sted, hvor vi kan lægge alle de dokumenter fra konferencer og foredrag op, som
E-business Fyn holder.
Ydermere har virksomhederne mulighed
for at se hinandens kontaktoplysninger,
selv lægge dokumenter op i de tre netværk
som de er delt ind i, samt diskutere ting
der omhandler e-handel i et lukket debatforum.”
Udvikling Fyn har haft gode erfaringer
med at oprette fysiske netværk i E-business
Fyn, men det har ikke været så let at overføre denne succes til det digitale netværk.
”Vi har etableret tre fysiske netværk i
e-business Fyn, så vores drøm var, at vi via
ELYK-projektet kunne overføre noget af
den aktivitet, der sker i den virkelige verden, til hjemmesidens debatforum. Men
en evaluering af dette har vist, at forummet slet ikke er blevet brugt så meget, som
vi havde håbet på. Erfaringer siger ellers,
at hvis virksomhederne kender hinanden
i forvejen, så skulle der være en god base
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Hønen og ægget

for at skabe et online netværk, men det
har så ikke været tilfældet her,” siger Maria
Hunosøe.
Udvikling Fyn har ikke decideret været
ude at spørge virksomhederne, hvorfor de
ikke bruger netværket så meget, men projekt- og udviklingschefen har selv et bud.
”Der findes andre online fora for folk, der
handler på nettet. Amino er fx et iværksætter chat-forum, hvor der er flere grupper,
som deler viden med hinanden omkring
e-handel, og jeg kan høre på virksomhederne, at der er mange, der netop bruger
dette forum, ” siger Maria Hunosøe.
Projekt- og udviklingschefen mener, at
det er vigtigt, at diskussionsforummet har
skullet være selvkørende, derfor er der ikke
blevet presset på fra E-business Fyns side
for at holde forummet kunstigt i live.
”Vi har givet virksomhederne et login og
vist dem, hvordan man bruger hjemmesiden, men vi har haft den holdning, at det
skulle leve i sig selv. Vi kunne sikkert godt
få lidt mere liv i netværket, men det ville
kræve, at vi selv begyndte at poste mere
indhold i. Man kommer jo ikke steder, hvor

Maria Hunosøe, projekt- og udviklingschef
ved Udvikling Fyn

”Virksomhederne har primært brugt arkivfunktionen,
som er en hel vidensdatabase af foredragspræsentationer og dokumenter om
e-handel, der er ret gode at
få erfaringer af”

der ikke er indhold. Det er lidt hønen og
ægget. Grunden til, at virksomhederne
bruger Amino, er fordi, det er et internationalt forum, hvor de er sikre på at få en
masse brugbar viden.
De skal ikke skabe det hele selv, og det
er måske også kendetegnet for de mindre
virksomheder. De er begyndere, og det
er ikke dem, som holder liv i de faglige
diskussioner. De er meget afhængige af,
at det er andre, der leverer input til dem,”
siger hun.

Mens brugerne ikke har brugt den nye
hjemmeside til at debattere på forummet,
så har de til gengæld gavn af den viden,
som de kan hente via hjemmesidens arkiv.
”Virksomhederne har primært brugt
arkivfunktionen, som er en hel vidensdatabase af foredragspræsentationer og
dokumenter om e-handel, der er ret
gode at få erfaringer af,” siger Maria Hunosøe. n

Energilandsbycasen
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Involverede
forskere

Projektkoordinator Simon Heilesen. Lektor
ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet
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Energiklyngecenter Sjælland
Centret blev oprettet med henblik på at
hjælpe alle 17 kommuner i Region Sjælland med at skabe grønne løsninger på
energiområdet, reducere udledningen
af drivhusgasser hos både offentlige og
private parter og skabe grøn vækst. Det
er centrets opgave at informere, iværksætte initiativer på området, facilitere
nye former for tværkommunale

samarbejder og skabe et generelt kompetenceløft på energiområdet.
Energiklyngecenter Sjælland er etableret på initiativ af Lolland, Kalundborg og
Roskilde kommuner i samarbejde med
Region Sjælland. Centret er finansieret
af initiativtagerne samt Vækstforum og
EU’s mål 2 midler.
Website: www.energiklyngecenter.dk

Med omtanke
for miljøet
Bæredygtig energi, CO2-kvoter og global
opvarmning er emner, der står højt på den
politiske dagsorden. De fleste er enige om,
at der skal gøres noget for at nedsætte
energiforbruget, men det er ikke kun politikernes ansvar.
Det er en fælles opgave, og alle bliver
nødt til at hjælpe til, hvis vi skal have vendt
den negative udvikling. Det er indlysende
for de fleste, at det er på tide at skrue ned
for radiatoren og snuppe cyklen i stedet
for bilen, men hvad kan man ellers gøre,
hvis man gerne vil være med til at gøre

30 – FOU 2, Øst, Energilandsby-casen

jorden til et lidt grønnere sted at bo?
I samarbejde med Energiklyngecenter
Sjælland har ELYK-projektet udviklet en
online-platform, som bruges til at informere, udveksle erfaringer og udvikle viden
om energispørgsmål mellem kommunale
energimedarbejdere, virksomheder og
borgere. Platformen hedder Energiklyngen
for landsbyer og åbne landområder, og
formålet er at informere folk om mulighederne for at spare energi, hvilket er med til
at skåne miljøet.
Desuden har man ønsket at skabe et

forum for de organisationer, virksomheder
og borgere, der har interesse i energispørgsmål.
Man kan få adgang til forummet igennem Energiklyngecenter Sjællands hjemmeside, men der er også mulighed for at få
adgang til platformen via domænet www.
energilandsbyer.dk. Energiklyngecenter
Sjælland har ønsket at registrere trafikken på platformen, og derfor kræves det,
at man opretter en profil med et login og
kodeord for at bruge platformen.
Da der er flere forskellige kategorier
af brugere af forummet, er det delt ind
i tre brugerniveauer. Medarbejderne fra
Energiklyngecenter Sjælland har administratorstatus, hvilket betyder, at de har
ubegrænsede rettigheder til at strukturere
systemet og redigere indholdet på siden.
Energimedarbejdere i de deltagende
kommuner kategoriseres som partnere, og
de har mulighed for at redigere sider og
uploade materiale i hele systemet. Borgere
og virksomheder har adgang til at læse
indhold i hele systemet. Desuden har de
mulighed for at skrive indlæg i de særlige

diskussionsfora, som er oprettet for hver
landsby.
Der er altså adgang til nyttige informationer om energiforhold, samt udveksling
og opbygning af viden i forummet, hvor
man kan fortælle om erfaringer, lægge
materialer op og diskutere med andre. n

FOU 2, Øst, Energilandsby-casen – 31

Energiklyngecenter Sjællands formål er
at informere og skabe grønne løsninger
på energiområdet, så da ELYK kontaktede
centret for at indgå et samarbejde, åbnede
det op for nye muligheder, som centret
ikke tidligere havde haft ressourcer til.
”For os har det været utrolig lærerigt at
være en del af ELYK-projektet, og det har jo
også været en fordel for centret at få tilført
de ressourcer, som ELYK kunne levere.
Rent teknisk er vi ikke så stærke, så hvis
vi ikke havde deltaget i ELYK-projektet, så
havde vi ikke haft en tilsvarende platform.
Vi havde muligvis slet ikke fået idéen til at
skabe et online debatforum, og vi havde
højst sandsynligt heller ikke haft ressourcerne og den ekspertise, det kræver at få
sådan et projekt op at stå,” siger Sara Edske
Møller, der er klyngekonsulent ved Energiklyngecenter Sjælland.
Der har været lidt startvanskeligheder
forbundet med projektet, men det har ikke
været et problem for Sara Edske Møller.
”Det har helt klart været en positiv
oplevelse at være med i ELYK-projektet, og
vi har haft et rigtig godt samarbejde. Vi har
jo været med fra starten, og vi har været
helt på det rene med, at det har været
et pilotprojekt, hvor vi skulle prøve os
frem, for konteksten med at få borgere og
erhvervslivet i tale har jo ikke været prøvet
før,” siger klyngekonsulenten.
Helt optimalt skulle platformen være
et sted, hvor viden og erfaringer kunne
sprede sig på tværs af borgere, landsbyer,
virksomheder og kommuner, men der har
ikke været så meget aktivitet på forummet,
som man havde håbet.
”Rent teknisk har platformen fungeret
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efter hensigten, men alligevel formår vi
ikke at få fat i den målgruppe, vi gerne vil
nå ud til. Det er jo ikke systemets skyld.
Det handler om, at de borgere, vi gerne vil
have fat i, ikke er digitaliseret endnu. De
har det bare bedst med at tage en telefon
eller skrive et brev. Så det er en stor udfordring at få dem til at bruge platformen,”
siger Sara Edske Møller.
Desuden har mange af de oprettede
landsbyer deres egne hjemmesider, hvilket
har flyttet fokusset fra ELYKs platform.
”Vi har pt. seks landsbyer, som er i gang
med energiprojekter, så mange af dem
har deres egne hjemmesider i landsbyen,
derfor har de koncentreret sig om, hvilke
handlingsplaner de hver især har udformet. Så lige nu har hver enkel landsby ikke
behov nok for informationer til at gå ind
på den platform, som er blevet udviklet i
ELYK-projektet. Det betyder, at platformen
ikke er blevet brugt i det omfang, som vi
havde håbet på,” siger Sara Edske Møller. n

En lærerig
proces

”For os har det været utrolig
lærerigt, at være en del af
ELYK-projektet”

Sara Edske Møller, klyngekonsulent ved
Energiklyngecenter Sjælland

FOU 4
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moderne teknologi løfter
kompetencer
FOU4 har ligesom FOU2 været delt op i en
syd og øst side. I alt består FOU4 af fem forskellige projekter, hvor tre af projekterne
tager deres udspring i Region Syddanmark,
og to på Sjælland.
I FOU4 har forskerne hovedsageligt lagt
fokus på at undersøge, hvordan moderne
teknologi som mobiltelefoner, iPads og digitale platforme kan hjælpe forskellige uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder i yderkantsområderne i
Danmark med at løfte medarbejdernes, de
studerendes og virksomhedernes kompetenceniveau. FOU4 tager ligesom FOU2
udgangspunkt i brugerdreven innovation,
og det er i høj grad undervisere, elever og
medarbejdere, som igennem interviews,
workshops og tests har været med til at
udvikle og forbedre prototyperne i de fem
projekter.
Ligesom i FOU2 er der blevet generet
ny viden i FOU4, som kan danne basis for
videre forskning inden for e-læring.
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FOU4 Øst

De to projekter i FOU4 Sjælland er følgende:
El-casen
Projektkoordinator og forsker:
Kevin Mogensen
Forsker: Janne Gleerup
Forsker: Simon Heilesen
Fysioterapi-casen
Projektkoordinator og forsker:
Ove Christensen
Forsker: Karsten Gynther
Forsker: Trine Brun Petersen

FOU4 Syd

De tre projekter i FOU4 Syd er følgende:
ITD-casen
Projektkoordinator og forsker:
Anna-Britt Krog
Forsker: Ulla Gerner Wohlgemuth
Lundsbjerg-casen
Projektkoordinator og forsker:
Anna-Britt Krog
Forsker: Dorthe Carlsen
NETAU-casen
Projektkoordinator og forsker:
Jens Jørgen Hansen
Forsker: Dorthe Carlsen
Forsker: Jacob Buris n

Lundsbjerg
casen
FOU 4, Syd, Lundsbjerg-casen – 35

Involverede
forskere

Projektkoordinator Anna-Britt Krog,
postdoc ved Knowledge Lab, Institut for
Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk
Universitet

Eksempel på de
studerendes
videoer

Dorthe Carlsen, lektor ved Udvikling og
forskning, University College Syddanmark

Sikkerhed ved udstødning

Sikkerhed ved ind- og udstigning
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Finn Hansen scanner en
mobistick for at afspille det
tilhørende videoklip på sin
smartphone
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Færdigproducerede
mobisticks, som er
klar til at blive
klistret op på
væggen

Mobillæring
Nogle elever oplever, at det er en kamp
at lære at læse og skrive. Ligegyldigt hvor
hårdt man griber fat om blyanten og forsøger at tvinge bogstaverne ned på papiret i
den rigtige rækkefølge, så lykkes det bare
aldrig. Det samme kan ske, når man skal
læse højt. Koldsveden springer frem på
panden, hver gang læreren kigger ud over
klassen for at udpege det næste offer, som
skal gennemgå dagens tekst. Følelsen af
nederlag kan spire frem som ukrudt i en ellers velplejet have. Drømmen er at komme

væk fra klasselokalets fire klaustrofobiske
vægge, hvor lektielæsning og opgaveskrivning er i høj kurs, og ud i erhvervslivet,
hvor man kan få lov til at beskæftige sig
med ting, som ikke kræver, at man skal
have 12 i diktat for at være på toppen.
For at hjælpe elever med skrive- og læsevanskeligheder ved EUC Syd Lundsbjerg
har ELYK-projektet i samarbejde med faglærer Kurt Jørgensen udviklet en alternativ
undervisningsform i faget arbejdsmiljø.
Idéen har været at få eleverne ud af klas-

Hvad er EUC Syd
Lundsbjerg?
EUC Syd er en forkortelse for erhvervsuddannelsescenter syd. Skolen
ligger i Lundsbjerg ved Aabenraa og
er en del af Sønderjyllands største
uddannelsesinstitution med fire
afdelinger fordelt i Aabenraa, Tønder,
Haderslev og Sønderborg.
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seværelset og ud i virkeligheden, hvor de
med hjælp fra mobilteknologi kan forholde
sig til og reflektere over konkrete problemstillinger vedrørende arbejdsmiljø. n

Eleverne brugte både
smartphones og Ipad til
at optage film på
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Mobillæring er
fremtiden
”I forhold til den gammeldags undervisning tror jeg,
at det er meget lettere for
mange af eleverne, at de kan
se et filmklip, hvor sikkerhedsreglerne bliver illustreret
og forklaret på samme tid.”
”Jeg ser en stor fremtid i
mobisticks”, siger underviser
i arbejdsmiljø Kurt Jørgensen, faglærer ved EUC SYD
Lundsbjerg
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Der er uro i klasselokalet. Eleverne småsnakker i hjørnerne, og enkelte er stimlet
sammen om et bord og ser Youtube-klip på
en computer. Undervisning i arbejdsmiljø
på EUC SYD Lundsbjerg ved Aabenraa
er lige begyndt. Ved tavlen står faglærer
Kurt Jørgensen og kigger ud over klassen.
Normalt ville han i løbet af ugen via power
point-præsentationer og tavleundervisning
blandt andet undervise eleverne i, hvilke
sikkerhedsregler man skal overholde, når
man arbejder med lastbiler. Men i dag
er undervisningsformen lidt anderledes.
Eleverne skal nemlig ikke sidde parkeret i
klasselokalet og besvare spørgsmål og lære
sikkerhedsregler udenad hele dagen.
I stedet for skal de ved hjælp af
smartphones og iPads optage film af
hinanden, hvor de demonstrerer, hvilke
sikkerhedsforanstaltninger man skal tage,
når man arbejder med lastbiler. Derefter
skal de redigere filmene og uploade dem
til Youtube. Til sidst skal de kode filmene til
en mobistick også kaldet en QR-kode, som
de kan scanne med deres smartphones,
hvorefter de kan se filmene.

Kurt Jørgensen synes, at det har været
en udfordring at blive introduceret for en
ny undervisningsform, men han kan se, at
formen passer godt til de elever, som har
svært ved at læse og skrive.
”I forhold til den gammeldags undervisning tror jeg, at det er meget lettere for
mange af eleverne, at de kan se et filmklip,
hvor sikkerhedsreglerne bliver illustreret
og forklaret på samme tid. For en, som er
ordblind, er det ikke særlig sjovt at skulle
gå ind på Arbejdstilsynets hjemmeside og
læse om reglerne, for det er ikke et brugervenligt sprog, der benyttes på siden,”
forklarer han, inden han går ned til et par
elever for at hjælpe dem.
Der er lidt problemer med at redigere
filmklippene, og Kurt Jørgensen har ikke
lige umiddelbart svaret.
”Det er altid sjovt at prøve noget nyt,
men jeg er ikke så fantastisk god til alt det
der med computer, men bare jeg kan finde
nogle elever, der har forstand på teknologien, så går det hele”, siger han og tilføjer: ”Og
der er altid nogle, der kan, så det løser sig.”
Faglæreren har registreret, at tidligere

hold, der har deltaget i arbejdsmiljøkurset,
er begyndt at lave mobisticks i forbindelse
med andre fag på erhvervsskolen, hvilket
gør, at han ser en stor fremtid i mobisticks.
”Nogle af de gamle elever har taget
idéen om mobisticks til sig, og jeg har
opdaget, at der hænger mobisticks rundt
omkring på skolen,” fortæller han.
På trods af at Kurt Jørgensen er meget
begejstret for den nye undervisningsform,
mener han alligevel ikke, at man kan undvære den gammeldags form for klasseundervisning.
”Jeg kan se, at det kan give nye muligheder og en anden måde at indlære på.
Men denne undervisningsform skal efter
min mening ikke overtage den almindelige
undervisning 100 procent, men den kan
bruges som en variation,” siger faglæreren. n

Eleverne fra faget arbejdsmiljø ved EUC
Syd Lundsbjerg har forladt det indelukkede klasselokale og er gået udenfor. Himlen
er mørkegrå, og det trækker op til regnvejr.
Eleverne er i gang med at planlægge filmoptagelserne, der senere skal blive til små
filmklip om hvilke sikkerhedsregler, man
skal overholde, når man arbejder med lastbiler. Mens vejret skifter fra mørkt til vådt,
diskuteres det ivrigt, hvordan rollerne skal
fordeles. Hvem skal være kameramand,
hvem skal være ”skuespiller”, og hvem skal
have lov til at stå over?

af klassekammeraterne hele seancen på en
smartphone.
Finn Hansen er ikke en af de elever, der
har svært ved at læse eller skrive, men han
synes alligevel, at det har været lærerigt at
bruge mobiltelefoner i undervisningen.

”Hvis man bare skal sidde
inde i klasseværelset i otte
timer i træk, så falder man i
søvn til sidst.”
”Jeg synes, at det har været spændende
at få lov til at lave film og mobisticks. Jeg
har følt mig mere motiveret i forhold til
almindelig klasseundervisning, og jeg tror
faktisk, at det er godt for indlæringsevnen,
når man er ude og lave noget praktisk. Hvis
man bare skal sidde inde i klasseværelset
i otte timer i træk, så falder man i søvn til
sidst”, siger Finn Hansen, inden han skal
tilbage til klasseværelset for at redigere de
mange filmklip, hvor han spiller hovedrollen. n

”Jeg synes ikke, at det har
været så svært at komme i
gang med at lave mobisticks.
Vi startede jo med at lægge
alle filmene op på nettet. Og
så gik resten ret nemt med
at få lagt dem over på mobisticks og få dem sat op rundt
omkring på skolen. Det tog
ikke mere en halvanden time,
så var vi faktisk færdige”, siger Benni Johansen, 21 år.

Læring
der
holder
dig
vågen

”Jo, kom nu, Finn, du kan da sagtens stå
foran kameraet,” siger en kammerat med
et bredt smil. Finn Hansen på 28 år kigger
lidt tøvende på manuskriptet. Han følger
transport og logistik-retningen på EUC
SYD Lundsbjerg med henblik på at få et
arbejde på et lager, når han er færdig med
sin uddannelse.
”Okay”, siger Finn Hansen lidt usikkert og
studerer manuskriptet en ekstra gang.
I løbet af få minutter er eleverne i gang, og
mens Finn Hansen illustrerer og forklarer
om sikkerhed ved kranarbejde, filmer en
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Elever i gang med at optage film.
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ITD-casen
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Involverede
forskere

Projektkoordinator Anna-Britt Krog,
postdoc ved Knowledge Lab, Institut for
Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk
Universitet

Ulla Gerner Wohlgemuth, lektor, Ph.D. ved
Udvikling og Forskning, University College
Syddanmark

Eksempel på en tachograf/køreskive
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Køre-hvile-tids-reglerne gælder i hele EU

Direktør Palle Hansen er meget begejstret
for køre-hvile-tids-app’en, som han mener,
kan hjælpe hans chauffører, når de er på
vejen
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Kørehviletidsapp’en
Der er kø på den tyske motorvej. Lastbilchaufføren kigger på klokken. Den
nærmer sig 18. Det er fire timer siden, at
han startede motoren og kørte videre mod
nord - hjem til Danmark. Han har været en
tur i Frankrig med pumper fra Grundfos
og er nu på vej tilbage med bilen fuld af
spånplader. Han må kun køre fire en halv
time ad gangen, ellers overtræder han
køre-hvile-tids-reglerne.
Da køen endelig snegler sig forbi et skilt,
hvor der står ”Rastplatz”, er chaufføren
glad. Der er stadig fem minutter tilbage,
før han skal holde pause. Da han kører ind
på pladsen, er den stopfyldt. To lastbilchauffører står og snakker med hinanden
med en kop kaffe i hånden. Den ene af
lastbilerne blokerer delvist for en plads.
Den nyankomne chauffør ruller vinduet
ned og siger: ”Hey, kan du ikke rykke lidt?”
Chaufføren med kaffen i hånden kigger på
sit ur og svarer: ”Det går ikke, jeg må ikke
køre før om 20 minutter.”
Den første chauffør har store problemer.
Hvis han kører videre, overtræder han
køre-hvile-tids-reglerne, og hvis han ikke

flytter sin lastbil, blokerer han for al trafikken på rastepladsen. Efter et stykke tid finder han endelig en ledig plads. Det er sidst
på ugen, og chaufføren vil gerne hjem,
men han har allerede kørt sine to gange
fire en halv time, så nu skal han holde en
god lang pause. Han ved, at han normalt
skal holde 11 timers hvil, men to gange om
ugen behøver han kun holde ni timers hvil,
eller er det tre gange? Han har svært ved
at huske alle reglerne. Hvad skal han gøre?
Køre to timer for tidligt og risikere en stor
bødestraf eller vente to timer for længe,
som han kunne have brugt på at holde
weekend sammen med sin familie?
For at forsøge at løse problematikken
omkring køre-hvile-tids-regler har ELYKprojektet i samarbejde med ITD udviklet
en køre-hvile-tids-app, som kan downloades til chaufførernes smartphones.
App’en består af to indbyrdes forbundne
elementer i form af en køre-hvile-tids-test
og et opslagsværk omkring køre-hvile-tidsreglerne. Køre-hvile-tids-testen fungerer
som et multiple choice-spil, hvor hvert
spørgsmål har tre svarmuligheder. Hver

Hvad er ITD?
ITD står for International Transport
Danmark. ITD er brancheorganisation for
de moderne og udviklingsorienterede
virksomheder inden for landevejstransporten i Danmark, uanset om de beskæftiger sig med national eller international
vejtransport.
ITD bygger bro mellem medlemmernes forretningsmæssige hverdag

og transporterhvervets politiske og
markedsmæssige rammer. ITD har viden
om landevejstransportens rammebetingelser, og organisationen stiller denne
viden til rådighed for medlemmerne
i form af rådgivning og målrettede
værktøjer.
Yderligere oplysninger:
http://www.itd.dk/

dag har chaufføren mulighed for at svare
på op til tre tilfældige spørgsmål. Svarer
han forkert, bliver han automatisk ledt
over til de relevante paragraffer i opslagsværket. Ideen bag app’en er, at den både
skal hjælpe chaufførerne med at repetere
reglerne og fungere som et opslagsværk,
de kan tage med på farten. n
Hvis du scanner QR-koden
med din smartphone,
så kan du selv prøve kørehvile-tids-spillet
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Lars Engdahl, som er køre-hvile-tidskonsulent, er en af de medarbejdere ved
ITD, som har været med til at udvikle
køre-hvile-tids-app’en lige fra starten. Lars
Engdahl har været en stor fortaler for at
udvikle dette værktøj i mange år, og han er
helt sikker på, at app’en kan være en stor
hjælp for chaufførerne.
”Køre-hvile-tids-reglerne er vanskelige
for alle at lære. Grundtanken i reglerne er
ikke så svær. Der, hvor problemet opstår,
er, når reglerne skal fortolkes i en praktisk
sammenhæng. Reglerne omfatter nemlig
alle typer af kørsel, hvilket betyder, at der
er forskellige muligheder og tolkninger af
reglerne, og det kan være med til at komplicere tingene.”
Den traditionelle måde at undervise
medarbejdere i transportvirksomheder på
er meget koncentreret.

”Køre-hvile-tids-reglerne er
vanskelige for alle at lære.”
”Vognmanden kan købe et kursus hos ITD,
hvor en af konsulenterne kommer ud på
virksomheden og underviser i køre-hviletids-reglerne. Kurserne bliver for det meste
afholdt i aftentimerne eller weekenden og
tager et sted mellem 4 og 5 timer at gennemføre. Der er tre elementer i mit kursus.
Først gennemgår jeg et Power Point-show,
som er ment som en igangsætter. Derefter
skal deltagerne lave praktiske opgaver,
som bliver gennemgået i plenum bagefter.
Desuden laver vi nogle praktiske øvelser
på tachografen, som er den køreskive, der
registrerer lastbilens kørsel,” fortæller Lars
Engdahl.
Køre-hvile-tids-konsulenten ser kørehvile-tids-app’en som et supplement for
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chaufførerne på farten. ”Jeg synes, at kørehvile-tids-app’en er et supergodt værktøj,
som kan være med til at holde fokus på
reglerne. Der er selvfølgelig ingenting,
der kan stå alene, og det kan app’en heller
ikke, men den kan være med til at holde
gryden i kog hos den enkelte chauffør. Og
jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man ikke
falder i søvn i sin ”det plejer jeg at gøre”-rutine, men at man kan få et spørgsmål, som
måske vedrører et eller andet i periferien,
hvor man så skal forholde sig til, hvordan
reglerne er,” siger Lars Engdahl.
Køre-hvile-tids-konsulenten mener også,
at app’en kan være med til at hjælpe de
chauffører, som ofte skifter job.
”Chaufførerhvervet er præget af stor
udskiftning. Cirka 30-40 procent af chaufførerne er såkaldte nomader, som rejser fra
den ene virksomhed til den anden. Det vil
sige, at man ikke når at få uddannet disse
chauffører ordenligt. I disse tilfælde kan
køre-hvile-tids-app’en være med til at sikre,
at flere af disse chauffører er opdateret.”
Lars Engdahl mener absolut, at kørehvile-tids-app’en har en fremtid, selvom
ELYK-projektet er i sin afsluttende fase.
”Det kræver selvfølgelig, at folk ikke
begynder at føle, at nu kender de alle
reglerne, og stopper med at bruge den.
Jeg har undervist i køre-hvile-tids-bestemmelserne i tre et halvt år, og jeg har stadig
en gang imellem en aha-oplevelse, hvor
jeg tænker: ”Nå, var det sådan, at reglerne
skulle tolkes”. Så når jeg kan få sådan en
oplevelse på trods af, at jeg ikke beskæftiger mig med andet end køre-hvile-tid, så
burde der jo være mange gange, hvor en
chauffør eller en vognmand siger:
”Aha.” n

Et supergodt
værktøj

”Jeg synes, at køre-hvile-tidsapp’en er et supergodt værktøj, som kan være
med til at holde fokus på
reglerne.”

Lars Engdahl, køre-hvile-tids-konsulent
ved ITD

Konkurrenceelementet øger
læringen

Palle Hansen sidder foran sin computer på
kontoret ved Trio Transport. Han er i gang
med at teste køre-hvile-tids-app’en, som
er blevet udviklet i ELYK-projektet. Palle
Hansen er vognmand og direktør for Trio
Transport i Padborg. Firmaet har 17 chauffører, men indtil videre er det kun direktøren, der har testet køre-hvile-tids-app’en.
”Mine chauffører har ikke smartphones i
lastbilen, så de har ikke haft mulighed for
at teste spillet i bilerne. Derfor er det bare
mig, som har afprøvet spillet indtil videre.”
Forvirringen omkring køre-hvile-tidsreglerne er et velkendt problem hos Trio
Transport, og Palle Hansen mener, at det er
de mange afvigelser i reglerne, der gør det
svært at huske dem udenad.
”Selvom man har kørt lastbil i over 20
år, så kan man jo stadig komme i tvivl om
reglerne, så jeg er overbevist om, at kørehvile-tids-app’en vil være en stor hjælp for
mine chauffører, fordi spillet sørger for, at
man kommer ind og læser op på de regler,
som man har glemt,” siger Palle Hansen,
mens han demonstrerer, hvordan spillet
fungerer på en smartphone.
Vognmanden mener også, at køre-hviletids-app’en kan være med til at motivere
de chauffører, som ikke er så stærke rent
bogligt.
”Det kan være en fordel for nogle af
chaufførerne at genopfriske reglerne på
denne måde, for det er ti gange sjovere
at spille et spil end at sidde og læse om
reglerne i den brochure, som vi har fået
ude fra ITD”, siger Palle Hansen, som selv
har oplevet, at det er motiverende at bruge
app’en til at genopfriske reglerne.
”Når jeg bruger køre-hvile-tids-app’en,
kan jeg mærke, at jeg bliver mere moti-

veret for at lære reglerne, fordi de bliver
serveret som et spil. Jeg vil jo helst have
alle rigtige.”
Palle Hansen overvejer at bruge det konkurrenceelement, som ligger indbygget
i køre-hvile-tids-spillets design, til at give
sine chauffører lyst til frivilligt at genopfriske reglerne.
”Jeg kunne sagtens finde på at lave en
konkurrence mellem mine chauffører
over en periode på fx en måned, hvor den
chauffør, der havde svaret rigtigt på flest
spørgsmål, ville få en præmie. Det, tror jeg
godt, kunne motivere chaufførerne til at
sætte sig ned og læse reglerne en ekstra
gang,” siger vognmanden, inden han vender tilbage til spillet. n

”Grunden til, at kørehvile-tids-app’en er så god,
er, at man har den lige ved
hånden”
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Involverede
forskere

Projektkoordinator Jens Jørgen Hansen,
chefkonsulent ved Udvikling og forskning,
University College Syddanmark

Dorthe Carlsen, lektor ved Udvikling og
forskning, University College Syddanmark

Screendump, onlinekonference i
Adobe Connect
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Jacob Buris, lektor i dansk ved University
College Syddanmark

Et skridt op af
karrierestigen
15 år i det samme job kan få enhver til at
smutte forbi jobindex.dk eller jobzonen.dk
i frokostpausen. Problemet er bare, at man
ikke nødvendigvis har lyst til at søge et job
et andet sted, hvor man skal lave akkurat
det samme, som man har gjort de sidste 15
år. Man har lyst til at prøve nye udfordringer. At udskifte uniformen med skjorte og
slips kan være en drøm, som virker fjern,
fordi man måske mangler de nødvendige
kompetencer. Heldigvis er der gode muligheder for at efteruddanne sig i Danmark,
men tiderne har skiftet. Sidste gang man
sad på skolebænken, blev fristilen afleveret
i et linjeret kladdehæfte, og læreren brugte
stadig kridt og pegepind. Det kan være
svært at huske, hvordan man udformer en
eksamensopgave eller kommer i gang med
at skrive en problemformulering, og netop
det kan være med til at stoppe folk fra at

tage skridtet og tage en efteruddannelse
og tilegne sig de kompetencer, det kræver
at tage et skridt op af karrierestigen.
For at hjælpe studerende i faget ”Ledelse
i praksis” ved Net Au har ELYK-projektet
i samarbejde med underviser Andreas
Kærgård og studerende i faget udviklet
tre delkoncepter i NETAU-casen for at
forbedre faget og gøre ”Ledelse i praksis”
mere struktureret og lettere at overskue.
De tre delkoncepter er videokonferencen,
skriveværktøj til eksamensopgaver og den
udvidede læseplan. n

Hvad er Net AU

Underviser Andreas Kærgård

Net AU er en forkortelse for netbaseret
akademiuddannelse og er et samarbejde
mellem 8 af landets 10 erhvervsakademier. De 8 akademier er: Erhvervsakademi
Århus, Erhvervsakademi Dania, Copenhagen Business – Academy of Professional
Higher Education, Erhvervsakademi Kolding, ErhvervsAkademi Sjælland, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervs-akademi
Sydvest, Københavns Erhvervsakademi.
www.netau.dk
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Videokonferencen
Fjernundervisning har eksisteret i mange
år. Før internettets udbredelse kunne
studerende følge undervisning ved hjælp
af brevkurser. Hvis man var i tvivl om en
problemstilling, kunne man løfte røret
og ringe til sin underviser og få svar på
sine spørgsmål. Senere blev undervisning
online, og de studerende kunne spare
gåturen ned til postkassen, når de skulle
aflevere opgaver. I stedet kunne de sidde
derhjemme og uploade dem på nettet.
Så kom Skype til, og pludselig havde de
studerende mulighed for at være i visuel
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kontakt med deres underviser og medstuderende. Den teknologiske udvikling har
altså gjort det meget nemmere at være
fjernstuderende, men der kan stadig gøres
meget for at optimere undervisningsformen.
I ELYK-projektet har man ønsket at
forbedre brugervenligheden for de studerende ved at integrere videokonference
med resten af undervisningen. Derfor
har man eksperimenteret med at bruge
videokonferenceprogrammerne Illuminate
og Adobe Connect for at skabe et bedre

online undervisningsmiljø. Med Adobe
Connect bliver følelsen af et virtuelt klasseværelse fx bestyrket af, at man har en
fælles tavle, som underviseren styrer, og
som eleverne kan følge med på. Samtidig
er der en funktion, der gør, at eleverne kan
”række hånden op” for at sige eller spørge
om noget, hvilket betyder, at alle ikke
snakker i munden på hinanden. Således
kan underviseren bedre styre og strukturere undervisningen, selvom den foregår
online. n

For underviser Andreas Kærgård har introduktionen til videokonferencen haft stor
betydning for hans undervisning. Tidligere
brugte han Skype, når han skulle kommunikere med de studerende, men programmet manglede en stor del af de funktioner,
som Adobe Connects videokonference
tilbyder.
”Jeg ser helt klare fordele ved at bruge
denne videokonference. Den er jo udviklet
til formålet og designet efter vores behov,
hvilket gør det nemmere for mig at håndtere undervisning i forhold til at bruge
Skype,” siger han.
I modsætning til Skype, hvor man kun
kan være i visuel kontakt med én person
ad gangen, kan underviseren se og kommunikere med alle de studerende på én
gang. Derfor er videokonferencen blevet
et uundværligt hjælpemiddel i Andreas
Kærgårds undervisning.
”Det er blevet meget nemmere for mig
fx at forklare, hvordan en bestemt ledelsesmodel skal forstås. Samtidig er det også
blevet meget nemmere for de studerende
at få svar på spørgsmål, fordi vi kan snakke

”Videokonferencer er utrolig
ressourcebesparende både
lærings-, miljø- og tidsmæssigt.”

om det med det samme i modsætning
til den asynkrone kommunikation, hvor
man hele tiden skal vente på at få sendt
spørgsmål og svar frem og tilbage mellem
hinanden.”
Andreas Kærgård ser en stor fremtid i at
bruge videokonferencer i fjernundervisning. ”Jeg er helt sikker på, at det er noget,
der er kommet for at blive. Der er jo nogle
fantastiske perspektiver i videokonferencen, fordi den blandt andet tillader folk at
være til stede i ”samme rum”, selvom de
sidder spredt rundt omkring i hele verden.
Desuden er videokonferencen utrolig
ressourcebesparende både tids-, miljø- og
uddannelsesmæssigt,” siger han.
På trods af at underviseren er meget
begejstret for at undervise via videokonferencer, mener han stadig, at den asynkrone
kommunikationsform er et væsentligt
element i uddannelsen.
”Ledelse i praksis” følges ved siden af et
fuldtidsarbejde, derfor er det vigtigt, at
de studerende stadig har mulighed for at
følge undervisningen, når de har tid,” siger
Andreas Kærgård. n

Lettere at
gennemføre
undervisningen

”Der er jo nogen fantastiske
perspektiver i videokonference, fordi den blandt andet
tillader folk at være til stede
i ”samme rum”, selvom de
sidder spredt rundt omkring
i hele verden.”
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Videokonferencen
styrker
forståelsen

”Jeg synes, at det har været
super godt, at blive undervist
via videokonferencen”
Stefan Nielsen på 35 år er en af de studerende, som har været med til at teste den
videokonference, som er blevet udviklet i
ELYK-projektet. Han er meget tilfreds med
resultatet.
”Jeg synes, at det har været supergodt, at
blive undervist via videokonferencen. Jeg
har brugt det til at få opsummeret det stof,
som vi har skullet læse i undervisningen.
Hvis der fx var nogle teorier, jeg var i tvivl
om, har Andreas kunnet gennemgå det via
videokonferencer, og det har været med
til at få det sidste til at falde på plads,” siger
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han. Desuden synes Stefan Nielsen, at det
har været lettere at følge med i undervisningen, fordi han har kunnet se underviserens kropssprog.
”Det har været rart at få sat ansigt på ens
underviser, samtidig med at det har hjulpet på forståelsen, at jeg kunne se Andreas’
mimik og kropssprog. Hvis man bare taler i
telefon, så mangler man den visuelle side,
og en stor del af kommunikationen sker jo
igennem kropssproget,” siger han.
For medstuderende Poul Kristensson
(billede til højre) har videokonferencen

været med til at nedbryde den fysiske
barriere, der er mellem de studerende på
holdet. Han føler, at videokonferencen har
været med til at skabe en form for virtuelt
klasserum, hvor han har haft mulighed for
at komme tættere på sine medstuderende.
”Videokonferencerne har været med til
at sætte ansigter på mine medstuderende,
og jeg har på den måde haft nemmere
ved at spørge dem om hjælp, fordi jeg i
gåseøjne føler, at jeg kender de andre på
holdet lidt, selvom jeg aldrig har mødt
dem i virkeligheden,” siger han. n
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Skriveværktøjer
til akademisk
skrivning
Fig. 1

Fig. 2
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De fleste elever og studerende har oplevet
det. Eksamen nærmer sig, og man skal i
gang med at udforme en problemformulering til sin eksamensopgave, men det
er så svært at komme i gang. Ligegyldigt
hvor meget man vrider sin hjerne, drypper
der ingen geniale tanker ned på papiret.
Man stirrer på den hvide skærm. Blink,
blink, blink. Cursoren bevæger sig i takt
med hjertebanken, og man bliver mere og
mere frustreret. Man er blevet ramt af en
ordentlig omgang skriveblokering, og man
har brug for hjælp til at få sparket gang i
tastearbejdet.
For at forsøge at løse dette problem for
de studerende i faget ”Ledelse i praksis”
ved Net AU blev der i ELYK-projektet udviklet en række skriveværktøjer, der fungerer
som en slags brugsanvisninger, der netop
skal hjælpe de studerende med at få hul på
deres problemformulering til den afsluttende eksamen.
Skriveværktøjet ”Fra emne til problemformulering” (Fig. 1) er delt ind i tre trin,
der guider den studerende igennem den
første proces.
Næste skridt i processen er at udveksle
problemformulering med en medstuderende, så man får et sæt friske øjne på den
foreløbige problemformulering (Fig. 2).
Det sidste skridt i processen er at gøre
problemformuleringen skarpere (Fig 3).
Der blev ligeledes udviklet en brugsanvisning til hurtigskrivning, som er den
metode, de studerende skulle gøre brug
af i den første fase af udformningen af
problemformuleringen (Fig. 4). Se skriveværktøjerne i fuld version i Appendix. n

Fig. 3

Fig. 4

En hjælpende hånd til
skriveblokeringer

”Da Jacob introducerede
skriveværktøjer, gik der et
lys op for mig. Det var virkelig en halleluja-oplevelse, og
jeg synes, at idéen er fuldstændig rigtig.”

Andreas Kærgård har gentagne gange
oplevet, at studerende i faget ”Ledelse
i praksis” har store problemer, når de
nærmer sig eksamen, og de skal begynde
at spore sig ind på en retning for deres
problemformulering.
”Det er uvant for mange at komme i
gang med at skrive en større opgave,
specielt når det gælder udformningen
af en problemformulering. Det kan være
vanskeligt for dem at identificere lige præcist hvilken retning, deres projekt skal gå,”
fortæller Andreas Kærgård.
I samarbejde med Jacob Buris blev der
udviklet en række skriveværktøjer, som
kunne hjælpe de studerende med at få hul
på deres problemformulering.
”Da Jacob introducerede skriveværktøjer, gik der et lys op for mig. Det var virkelig
en halleluja-oplevelse, og jeg synes, at
idéen er fuldstændig rigtig. For Net AU
er det utroligt vigtigt, at undervisningen
er tilrettelagt sådan, at den langt hen ad
vejen næsten er selvinstruerende, fordi vi
ønsker en høj fleksibilitet i vores uddannelser. Idéen ved fjernundervisning er jo

netop, at du kan følge undervisningen,
hvor og hvornår du gerne vil,” siger Andreas Kærgård.
Ud over at skriveværktøjerne understøtter hele fjernundervisningens krav om, at
de studerende skal have mulighed for at
få hjælp døgnet rundt, oplevede Andreas
også, at de studerende fik nemmere ved at
udforme deres problemformuleringer.
”Nu hvor de studerende har skriveværktøjerne, er det nemmere for dem selv at gå
i gang med problemformuleringen. Jeg vil
selvfølgelig stadig gerne hjælpe, men nu
har de mulighed for først at prøve selv og
se, om de ikke når frem til et resultat,” siger
Andreas Kærgård. n
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Da Stefan Nielsen skulle i gang med sin
problemformulering, fik han meget glæde
af de skriveværktøjer, som var blevet udviklet i ELYK-projektet.

”Jeg var overrasket over, hvor
godt skriveværktøjerne fungerer”

Stefan Nielsen, studerende i ”Ledelse i praksis” ved Net AU
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”Jeg var overrasket over, hvor godt skriveværktøjerne fungerer. I første omgang
havde jeg bare ud af det blå sendt en
kladde til Andreas, men han syntes, at jeg
skulle prøve at køre problemformuleringen
igennem de tre processer, og så endte det
ud i noget helt andet, end jeg var startet
med. Da jeg så sendte problemformulering til ham igen, skulle jeg faktisk ikke
finpudse særlig meget på den, før den var
godkendt”, siger Stefan Nielsen.
Poul Kristensson havde samme oplevelse af skriveværktøjerne som Stefan Nielsen. Men i stedet for at kaste sig direkte ud
i at lave en problemformulering som sin
medstuderende, lod han sig inspirere af de
tre skriveværktøjer, inden han gik i gang.
”Skriveværktøjerne var en god hjælp.
Især trin 2, for jeg ville nok aldrig selv have
tænkt på at spørge en af mine medstuderende, om de ville læse min problemformulering igennem for at undersøge
hvordan andre syntes, at den fungerede.
Samtidig hjalp skriveværktøjerne mig med
at få sat struktur på mine tanker, for jeg var
ikke lige helt klar over, hvordan jeg skulle
få skrevet mine idéer ned omkring det, jeg
gerne ville arbejde med i min eksamensopgave,” fortæller Poul Kristensson. n

Skriveværktøjer
der virker
Poul Kristensson, studerende i ”Ledelse i
praksis” ved Net AU ved arbejdet.
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Den udvidede
læseplan

Læseplan 1
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Ved skoleårets begyndelse får de fleste
studerende udleveret en læseplan over
fagets forløb. På meget få sider får man et
overblik over, hvilken litteratur man skal
have læst til de efterfølgende gange. Skal
der holdes oplæg, skal man aflevere skriftlige opgaver, og er der forslag til ekstra
litteratur, står det som regel også anført
på læseplanen. Man sidder på sin plads
og kigger de to-tre sider igennem, inden
man lægger læseplanen ned i tasken.
Man synes måske umiddelbart, at den er
detaljeret, men når man så kommer hjem
og skal i gang med at forberede sig, kan
man nemt komme i tvivl. Hvad var det lige
helt præcist, at underviseren ville have, at
man skulle gøre?
For at eliminere denne problemstilling,
hvor der opstår et svigt i kommunikationen mellem underviser og studerende, har
man i ELYK-projektet kigget på, om det var
muligt at forbedre designet af kommunikationen i det virtuelle læringsrum. Derfor
er der blevet kigget på underviserens valg,
fx i forbindelse med læseplanen.
På baggrund af den gamle læseplan

(Læseplan 1) er der blevet udviklet en
revideret udgave, som har ført til et nyt
design af læseplanen (Læseplan 2), hvor
opgavetyper og studieformer er blevet
ændret drastisk. I stedet for de normale
3-4 sider fylder den redesignede læseplan
27 sider, hvor periodens tema, formål og
læringsmål tydeligt er forklaret. Det er
nemt at overskue, hvilket materiale der
skal gennemgås til næste gang. Hvilke
debatter man skal deltage i. Hvad man skal
træne i sin hverdag som leder, samt hvilke
produkter man skal aflevere til næste
undervisningsgang. n

Læseplan 2

For underviser Andreas Kærgård har den
mest tidskrævende del af ELYK-projektet
været udviklingen af den udvidede læseplan.
”Læseplanen gik fra at være tre-fire sider
til omkring 27, og selvom læseplanen i
første omgang kan virke lidt uoverskuelig,
så mener jeg, at den er en klar forbedring
i forhold til den gamle læseplan. Den nye

”Den nye læseplan er mere
konkret, og den er nemmere
at styre efter, fordi de studerende er ikke i tvivl om, hvad
de skal lave.”
læseplan er mere konkret, og den er nemmere at styre efter, fordi de studerende
ikke er i tvivl om, hvad de skal lave, fordi
planen fortæller dem ned til den mindste
detalje, hvad for nogle opgaver de har i
denne uge, hvad de skal læse, og hvilke
debatter og diskussioner de skal deltage i,”
siger Andreas Kærgård.
På trods af, at læseplanen er blevet næsten syv gange så lang som tidligere, har
Andreas Kærgård ikke fået nogen negative
reaktioner på den udvidede læseplan
endnu.
”Vi har spurgt de studerende, om de ikke
ville udfylde et evalueringsskema, og alle
de besvarelser, jeg har gennemgået, har
været positive. Selvfølgelig synes de studerende, at det kan være lidt overvældende
med en læseplan på 27 sider, men når de
først lærer at bruge den, så er det en stor
hjælp, og de studerende fortæller, at de
er glade for, at læseplanen er blevet mere
struktureret,” siger han. n

Læseplan med
vokseværk
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Giver
overblik
og
struktur
For Stefan Nielsen voldte den udvidede
læseplan ingen problemer. Han oplevede
derimod, at det var nemmere for ham at
forholde sig til det, som hans underviser
bad ham om at gøre.
”Jeg synes, at den udvidede læseplan
fungerede rigtig godt. Den gjorde undervisningen meget mere dynamisk, fordi alt
var beskrevet i detaljer,” siger han.
Stefan oplevede også, at den udvidede
læseplan gjorde det lettere for ham at
forstå teorien i faget.

”Læseplanen har bestået af en god blanding af teori og opgaver, så på den måde
synes jeg, at den er supergod,” siger Stefan
Nielsen.
For medstuderende Poul Kristensson
tog det lidt tid at vænne sig til den nye
læseplan.
”I den første uge virkede den forvirrende, men da jeg lærte planen at kende, så
virkede den rigtig godt, fordi jeg på intet
tidspunkt var i tvivl om, hvad jeg skulle
nå at lære inden for en given periode. Det

Stefan Nielsen tjekker læseplanen.
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”I den første uge virkede den
forvirrende, men da jeg lærte
planen at kende, så virkede
den rigtig godt, fordi jeg på
intet tidspunkt var i tvivl om,
hvad jeg skulle nå at lære inden for en given periode. Det
betød, at jeg kunne arbejde
meget mere struktureret.”

betød, at jeg kunne arbejde meget mere
struktureret. Sideløbende med det her fag
følger jeg ”Organisation”, og der har vi haft
en læseplan, som kun var på to-tre sider.
Det har betydet, at mange af lektierne og
opgaverne har samlet sig sammen til sidst,
hvor det pludselig er gået op for én, at
man har rigtig travlt, hvis man skal nå at
lære noget, inden faget slutter,” siger Poul
Kristensson. n
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Fysioterapicasen
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Involverede
forskere

Projektkoordinator Ove Christensen,
læringskonsulent ved Educationslab,
Forskning og Udvikling, University College
Sjælland
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Trine Brun Petersen, projektleder ved
Educationlab, Forskning og Udvikling,
University College Sjælland

Projektleder Karsten Gynther, videncenterchef ved Educationlab, Forskning og
Udvikling, University College Sjælland
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Projektkoordinator for fysioterapi-casen
Ove Christensen hjælper Jytte Germansen
fra Brørup Fysioterapi med den digitale
patientmappe
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En hjælpende
hånd i en travl
hverdag
Klokken er kvart i to, og om 15 minutter
sidder den næste patient klar i venteværelset. Fysioterapeuten forklarer efter bedste
evne, hvordan patienten skal udføre tre
genoptræningsøvelser af knæet. Først viser
han selv, hvordan de skal udføres korrekt,
og derefter får han patienten til at gentage
øvelserne. Patienten tøver lidt, og fysioterapeuten viser dem en gang til, selvom han
føler sig presset af tiden. Den store viser
nærmer sig 12, og fysioterapeuten indser,
at han ikke kan nå at gøre patienten 100
procent fortrolig med øvelserne. Det
irriterer ham at sende en usikker patient
hjem, for hvis patienten glemmer, hvordan
øvelserne skal udføres korrekt, vil de ikke
hjælpe, og i værste fald kan de tilføje mere
skade end gavn.
For at forsøge at løse denne problemstilling samt effektivisere fysioterapeuters
arbejde har ELYK-projektet i samarbejde
med fysioterapeuter i ni klinikker udviklet
tre delkoncepter, der ved hjælp af mobiltelefoner og computere skal give fysioterapeuterne en række værktøjer, som skal

være med til at lette deres hverdag samt
hjælpe patienterne til en hurtigere rehabilitering. De tre delkoncepter er den digitale
patientmappe, Augmented Reality og online
efteruddannelse. n

De ni klinikker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brørup Fysioterapi
Odense Fysioterapi og Idrætsklinik
Fysioterapien Sct. Jørgens Park,
Næstved
Fysioterapi Kalundborg
Praktiserende fysioterapeut Lene
Duus, Nørager
Klinik For Fysioterapi, Årslev
Fysiopunkt: Fysioterapi &
Idrætsklinik, Odense
Centrum Fysioterapi, Odense
Vissenbjerg Fysioterapi &
Idrætsklinik
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Den digitale
patientmappe

Behandlerrum
hos Brørup
Fysioterapi

Smæk! Man har gjort en forkert bevægelse,
og smerten i knæet er uudholdelig. Det
kræver en tur på operationsbordet og et
genoptræningsforløb hos en fysioterapeut.
Man bliver instrueret grundigt i, hvordan
man laver sine genoptræningsøvelser korrekt, men når man så kommer hjem, kan
det godt være lidt vanskeligt at huske lige
præcis, hvordan øvelserne skulle udføres.
Den skriftlige beskrivelse kan godt være
lidt svær at forstå, også selvom den er
suppleret med nogle stregtegninger over
øvelserne.
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For at forsøge at løse dette problem udviklede ELYK-projektet i samarbejde med
en række fysioterapeuter den digitale patientmappe. Patientmappen fungerer således, at fysioterapeuten optager patienten
på en mobiltelefon, mens han udfører sine
genoptræningsøvelser. Derefter lægges
videoerne i en digital patientmappe, som
patienten kan tilgå via nettet. På den måde
kan patienten gense øvelserne hjemme på
sin egen computer.

Den digitale patientmappes formål er:
•
at registrere patientens udgangspunkt
ved behandlingens start
•
at øge patientens evne til at huske
terapeutens instruktioner og derved
sikre at øvelsen bliver udført korrekt
•
at øge patientens motivation gennem
visualisering af fremskridt i behandlingen
•
at øge patientens forståelse af sin
diagnose
•
at øge patientens forståelse af
terapeutens forklaringer om årsager

•

•

til lidelser og om hvordan disse kan
undgås
at forbedre og vedligeholde kommunikationen mellem patient og
fysioterapeut
at øge dokumentationen af behandlingen og dens resultater

Gevinsten ved den digitale patientmappe
er, at patienten får et bedre udgangspunkt
for at udføre sine øvelser rigtigt, får større
indsigt i sin egen behandling, og at den gør
patientens data til patientens egne. n

Fysioterapeutstuderende
Thomas Kristensen

Fremtiden for
fysioterapiklinikker
synes, at en af de smarteste ting ved den
digitale patientmappe er, at den forhindrer
patienterne i at udføre deres genoptræningsøvelser forkert.
”I de tilfælde, hvor jeg har en patient,
som skal udføre en øvelse, som er svær, er
der stor risiko for, at de kan komme til at
lave øvelsen forkert, og på den måde kan
han faktisk godt gå ind og gøre skaden
værre. Min måde at undgå det på er at lave
”Digitalisering i fysioterapeut-klinikker er fremtiden” to forskellige videooptagelser af patienten.
Både en hvor de laver øvelsen forkert, og
en, hvor de laver den korrekt. På den måde
”Tidligere skulle jeg bruge en masse
kan patienten se forskel, når han skal lave
tid på at lave et træningsprogram til
øvelsen derhjemme.”
Betinna Lyngbak, der er fysioterapeut ved patienten, men fordi jeg kan lave tre-fire
Og Thomas Kristensen kan se fremskridt
videosekvenser, hvor patienten laver de
Brørup Fysioterapi, havde lidt tekniske
hos en af sine kvindelige patienter, som
vanskeligheder, da hun først blev introdu- øvelser, som skal udføres derhjemme, så
har brugt den digitale patientmappe.
behøver jeg ikke bruge tid på at udforme
ceret for den digitale patientmappe, men
”Jeg har tydeligt kunne se forskel på
efterhånden som projektet er skredet frem, den traditionelle træningsoversigt, som vi
den måde, som hun udfører øvelsen på
gør på nuværende tidspunkt. Den digihar hun fået helt godt tag om teknikken,
før og efter, at hun er blevet introduceret
tale patientmappe kan nok ikke afløse de
og hun kan se masser af fordele ved den
gamle træningsprogrammer fuldstændigt, for den digitale patientmappe. Efter hun
digitale patientmappe.
havde været hjemme og se videoen af sig
men den kan fungere som et supplement
”Jeg synes, at hele konceptet omkring
selv, var hun betydelig bedre til at lave
den digitale patientmappe er meget spæn- til den måde, vi laver dem på i dag.”
øvelserne, end da hun gik herfra,” fortæller
Thomas Kristensen, der er i praktik ved
dende, og der er ingen tvivl om, at digitalisering af fysioterapi-klinikker er fremtiden. Odense Fysioterapi, Idrætsklinik og Fitness, Thomas Kristensen, der ikke mener, at man
Jeg tror, at den digitale patientmappe kan
komme til at hjælpe vores patienter rigtig
meget, når de først overvinder de første
tekniske startvanskeligheder”, siger hun.
Men det er ikke kun patienterne, som
har glæde af den digitale patientmappe.
Den har også vist sig at være tidsbesparende for fysioterapeuterne.

Fysioterapeut Betinna Lyngbak
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Fysioterapeut
Jacob Hansen

skal underkende effekten af visuel læring.
”Jeg tror, det betyder rigtig meget for
indlæringen, at patienterne kan se sig selv
udføre øvelserne. Hvis patienterne fx har
svært ved at udføre en bestemt øvelse, så
sætter jeg et spejl op foran dem, og så bliver de meget bedre. Det er jo den samme
effekt, der går igen, når de kan se sig selv
derhjemme på computeren”, siger Thomas
Kristensen.
Jacob Hansen, der er ejer af Fysioterapien Sct. Jørgens Park i Næstved, mener
ligesom sine kolleger, at den digitale
patientmappe har en lys fremtid foran
sig. Dog ser han frem til, at man får den
digitale patientmappe gjort til en del af
klinikkens øvrige behandlersystem.

”Den digitale patientmappe
er et godt redskab i forhold
til at sikre sig, at patienter
udfører øvelserne korrekt.”
”Jeg glæder mig til, at der kommer en
løsning, hvor den digitale patientmappe
er integreret i vores behandlersystem. Det
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kunne være en god idé, hvis den digitale
patientmappe fx blev oprettet automatisk,
når man fik en ny patient,” siger Jacob Hansen, der er helt sikker på, at den digitale
patientmappe er fremtiden i forhold til
evidensbasering. n

Projektkoordinator for
fysioterapi-casen Ove
Christensen hjælper Bettina
Lyngbak og Jytte Germansen fra Brørup Fysioterapi
med nogle tekniske vanskeligheder i forbindelse med
den digitale patientmappe
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Fanger
fejlene

Line Maul på 21 år varmer op på motionscyklen i træningssalen i Odense Fysioterapi, Idrætsklinik og Fitness. For to år siden
fik Line Maul revet korsbåndet over og
fik en revne i menisken, da hun spillede
fodbold. Først røg hun en tur på operationsbordet, og siden har den 21-årige gået
til fysioterapeut for at få genoptrænet sit
knæ. Hun har både fået et program, der
kræver, at hun bruger klinikkens træningsmaskiner, og tre øvelser, som hun skal lave
derhjemme. For Line Maul har den digitale
patientmappe været med til at gøre hende
mere bevidst om, hvornår hun gjorde
øvelserne forkert.
”Den digitale patientmappe har været med til at vise mig, hvor meget jeg
egentlig går indad med knæene i denne
øvelse, så derfor er jeg blevet meget mere
fokuseret på, at jeg skal huske at rette
knæene ud”, siger Line Maul, mens hun
viser øvelsen, som skal udføres med en
elastik rundt om benene.
”Når jeg træner hernede, laver jeg øvelserne foran spejlet, og derhjemme ser jeg
øvelserne på computeren, så jeg er sikker

78 – FOU 4, Øst, Fysioterapi-casen

på, at jeg udfører dem korrekt,” siger hun,
mens hun laver den næste øvelse. ”Den
sidste øvelse, som hedder planken, har
Thomas, som er min fysioterapeut, ikke
lagt op i dropbox, for den er ret simpel,
fortæller hun.
Den 21-årige havde kun få problemer
med at få installeret dropbox på sin
computer. ”Jeg spurgte min kæreste, om
han ikke ville hjælpe mig, men det var ikke
vildt svært, og jeg kunne sagtens selv have
gjort det,” siger Line Maul.
At udføre genoptræningsøvelserne korrekt er ikke den eneste gevinst, Line Maul
har fået ud af at deltage i udviklingen af
den digitale patientmappe. ”Jeg læser til
pædagog, og efter at Thomas introducerede dropbox for mig, er jeg også begyndt
at bruge dropbox ude på skolen, når jeg
skal lave gruppearbejde sammen med min
studiekammerat. Det er vildt smart, at vi
begge har adgang til det samme dokument, så vi ikke behøver at sidde og sende
dokumentet frem og tilbage, hver gang
vi skal lave rettelser i det,” fortæller Line
Maul. n

Line Maul i træningssalen i
Odense Fysioterapi,
Idrætsklinik og Fitness

Augmented Reality/
QR-koder

Træningsmaskiner og træningsredskaber
er en vigtig del i et genoptræningsforløb.
Derfor har de fleste fysioterapi-klinikker
enten deciderede træningssale, hvor
patienterne kan bruge træningsmaskiner, eller mindre træningsredskaber som
vippebræt, træningselastikker og bolde,
som patienterne kan købe og træne med
derhjemme. Når patienten enten skal
bruge træningsfaciliteterne eller køber et
træningsredskab, forklarer fysioterapeuten,
hvordan maskinen eller redskabet skal bruges. Men næste gang patienten skal træne,

er det ikke sikkert, at vedkommende kan
huske, hvordan man indstiller en bestemt
maskine, eller hvordan elastikøvelsen
skulle udføres.
For at løse dette problem eksperimenterede ELYK i samarbejde med fysioterapeuterne i tre udvalgte klinikker med brugen
af QR-koder (quick response codes).
Koderne sættes på den pågældende
træningsmaskine eller det pågældende
træningsredskab. QR-koden scannes med
en mobiltelefon, og patienten vil kunne
se et videoklip af en fysioterapeut, der

demonstrerer, hvordan den pågældende
maskine eller det pågældende redskab
skal bruges. n
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I den store træningssal i Brørup Fysioterapi
diskuterer fysioterapeut Bettina Lyngbak
og Jytte Germansen kort frem og tilbage.
Kameramanden står klar til at filme, når de
er parate.
”Skal vi ikke lige tage en øvegang uden
kamera, så du kan se, hvordan vi laver øvelserne?” siger Bettina Lyngbak, mens hun
trækker i det røde elastikbånd.
De to fysioterapeuter er i gang med at
lave videooptagelser, som skal vise, hvordan man udfører øvelser med elastikbånd
korrekt . Videooptagelserne kan patienten
se, når vedkommende scanner en QRkode, der følger med elastikbåndet.
”Vi har ikke så meget erfaring med QRkoderne, da vi ikke er kommet så langt
med dette koncept endnu, men jeg er
sikker på, at det ville kunne hjælpe patienterne, hvis de bliver i tvivl om, hvordan
man bruger træningsredskaberne,” fortæller Bettina Lyngbak, mens hun gør klar til
næste øvelse.
Imellem hver øvelse tjekker hun og kollegaen optagelserne for at være sikre på, at
kvaliteten er i orden, og at instrukserne til
øvelserne er til at forstå. I alt laver Bettina
Lyngbak og Jytte Germansen seks forskellige øvelser, som vil gøre det nemmere for
patienter at bruge elastikken derhjemme.
n
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Letter
forståelsen

Online
videreuddannelse

at videreudvikle din virksomhed og sikre
god indtjening – klar til fremtidens krav
om akkreditering

At drive en succesfuld fysioterapiklinik dre- kan blive en hel diplomuddannelse.
Uddannelsen er stadig under udvikling,
jer sig om mere end høj faglighed og god
men holdstart forventes at være april
patientpleje. En del af succesen afhænger
af fysioterapeutens evne som forretnings- 2012. n
mand. Der er konkurrence om patienterne,
og der skal tænkes i nye baner. Hvordan
markedsfører man bedst klinikken, og
hvilke nye innovative tiltag kan styrke klinikkens profil? Desuden har sundhedsområdet i løbet af de sidste år gennemgået
en udvikling, og der stilles stigende krav til
dokumentation af klinikkens kvalitet. Alle
disse faktorer kan være overvældende for
den enkelte fysioterapeut, da forretningsdrift ikke indgår som en væsentlig del af
deres uddannelse.
For at komme dette problem til livs har
ELYK-projektet i samarbejde med en række
fysioterapeuter og University College
Sjællands efteruddannelsesafdeling skræddersyet et forløb, som primært følges på
nettet.
Der er tale om et nyt tilbud til klinikdrift.
Formen er blended learning, og der er tale
om en halv diplomuddannelse, der kan
kombineres med andre moduler, så det
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Skræddersyet til
fysioterapeuternes
hverdag
” Da det er en delvis online uddannelse, vil vi gerne
prøve at gøre det så nemt for
de studerende som muligt.”

Uddannelseskonsulent Helle Harding fra
University College Sjælland har travlt med
at skaffe undervisere, der skal være med
til at lægge sidste hånd på uddannelsens
indhold.
”Hvordan hele undervisningsforløbet
helt præcis kommer til at se ud, er ikke
afgjort endnu, da det er underviserne, som
er med til at udforme læseplanen,” fortæller uddannelseskonsulenten.
Uddannelsen bliver skræddersyet til
fysioterapeuternes travle hverdag, og
størstedelen af undervisningen foregår
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derfor på nettet. ”Vi bruger internettet,
så vi kan tilrettelægge en undervisningsform, hvor de studerende ikke behøver at
være fysisk til stede hele tiden. Det er dog
kun en delvis online uddannelse, og de
studerende skal møde op til nogle enkelte
undervisningsgange. Blandt andet til en
opstartsdag, en midtvejsevaluering og
eksamen”, siger Helle Harding.
Helle Harding ønsker, at uddannelsen
skal være så fleksibel som mulig, derfor er
stedet, hvor de studerende skal mødes til
opstartsdagen, ikke fastlagt endnu.

”Da det er en delvis online uddannelse,
vil vi gerne prøve at gøre det så nemt for
de studerende som muligt. Så vi booker
et mødelokale til opstartsdagen i nærheden af det sted, hvor der er flest tilmeldte
fysioterapeuter, så færrest mulige skal rejse
langt,” siger Uddannelseskonsulenten.
Uddannelsen er et helt nyt tiltag for de
praktiserende fysioterapeuter i udkants
Danmark. Derfor har University College
Sjælland været bevidst omkring markedsføringen af den.
”Vi er i gang med et samarbejde med en

Helle Harding, uddannelseskonsulent ved
University College Sjælland

masse praktiserende fysioterapeuter for
at udbrede kendskabet til uddannelsen.
Vi har blandt andet sendt brochurer ud til
600 klinikker rundt omkring i landet. Der er
plads til 20 deltagere på et hold, og når der
er 10 deltagere, starter vi holdet op,” siger
Helle Harding. n

PODIO-casen
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Involverede
forskere

Projektkoordinator Kevin Mogensen,
videnskabelig assistent ved Institut for
Psykologi og Uddannelsesforskning ved
Roskilde Universitet
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Janne Gleerup, post.doc. ved Institut for
Psykologi og Uddannelsesforskning ved
Roskilde Universitet

Simon Heilsen, lektor ved Institut for
Psykologi og Uddannelsesforskning ved
Roskilde Universitet

Elever ved CELF tester
den digitale læringsbro
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Projektkoordinator Kevin Mogensen filmer
testen af den digitale læringsbro på CELF i
Nykøbing Falster
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Den
digitale
læringsbro

Når man uddanner sig til elektriker, skal
man både sidde på skolebænken og være
ude i praktik. Det kan være rart med lidt
afveksling, men der kan også være nogle
problemer forbundet med den skiftende
hverdag. Når man følger undervisningen
på skolen, er man en del af et hold og et
kammeratfællesskab. Man tilegner sig
en masse teoretisk viden, som måske er
vanskeligt at forbinde med dagligdagen.
Når man så kommer i praktik, forsvinder
det fællesskab, man havde på skolen. Man
får nye kolleger, som befinder sig på et
andet fagligt niveau, og man kan let føle
sig nederst i hierarkiet. Desuden skal man i
gang med at ”oversætte” skolens teoretiske
viden til praksis, og det er ikke altid, at de
to ting stemmer 100 procent overens.
Som tiden går, bliver man opslugt af sit
nye arbejde, og selvom det er vigtigt, at
man er bevidst om, at skole og arbejde er
to sider af samme sag, kan det være svært
at vedligeholde forbindelsen mellem de
to led.
I et forsøg på at skabe en større sammenhæng mellem skoleforløb og praktik-

perioden for elektrikerlærlingene på CELF
har ELYK, i samarbejde med faglærer Kent
Nielsen og eleverne på 1. hovedforløb, eksperimenteret med brugen af læringsplatformen Podio. Det er således lærlinge, der i
fællesskab med undervisere og mestre har
bestemt, hvad prototypen skal kunne.
Læringsplatformen skal være med til at
bygge bro og skabe større sammenhæng
mellem elevernes skoleforløb og praktikperiode. Desuden er platformen ment som
et sted, hvor eleverne kan vedligeholde
kontakten med hinanden. n

Hvad er CELF?

CELF står for Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster. CELF
udbyder 75 uddannelser samt en lang
række kurser.
CELFs strategiske målsætning er at
skabe en sammenhængende og
udviklingsorienteret organisation til
glæde for kunder, medarbejdere og
samarbejdspartnere i erhvervslivet.
CELF: www.celf.dk
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En dag
med
Podio
Klasseværelset er dunkelt. Rullegardinerne
er rullet ned, og projektorens lysstråle rammer det hvide lærred og kaster lys tilbage
i rummet. Eleverne sidder med hver deres
bærbare computer foran sig. Oppe ved tavlen står it-medarbejder Carsten Storgaard
fra Roskilde Universitet. Sammen med
projektkoordinator Kevin Mogensen og
forsker Janne Gleerup er han taget til CELF i
Nykøbing Falster for at teste læringsplatformen Podio. Carsten Storgaard forklarer først
tankerne bag designet af platformen.
”Læringsplatformen er opbygget, så den
skal styrke båndet mellem de involverede
aktører i elektrikeruddannelsen. Ugeudfordringen skal understøtte forholdet
mellem eleven og skolen, portfolien skal
understøtte forholdet mellem eleven og
praktikstedet, og lærlingedebatten skal
understøtte forholdet mellem eleverne,”
siger Carsten Storgaard, mens han tegner
en skitse på tavlen. Han går tilbage til
lærredet og fortæller eleverne, hvordan de
skal bruge platformen.
”Læringsplatformen er udstyret med tre
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Læringsplatformen er opbygget, så
den skal styrke båndet mellem de
involverede aktører i elektrikeruddannelsen. Ugeudfordringen skal
understøtte forholdet mellem eleven
og skolen, portfolien skal understøtte forholdet mellem eleven og
praktikstedet, og lærlingedebatten
skal understøtte forholdet eleverne
imellem.

overordnede funktioner: En elevportfolio,
en ugeudfordring og en lærlingedebat.
Elevportfolien fungerer som en slags dagbog, hvor I skal registrere, hvilke arbejdsopgaver I har udført uge for uge i løbet
af jeres praktikperiode. Ugeudfordringen
er en teoretisk opgave, som stilles af jeres
lærer.
Tanken bag denne funktion er, at I får
jeres teoretiske viden genopfrisket i løbet
af praktikken, og på den måde kan I holde
kontakten til skolemiljøet ved lige. Lærlingedebatten skal være med til at under-

støtte det fællesskab, som I har opbygget
i jeres skoleforløb. I lærlingedebatten kan
I komme med kommentarer, stille spørgsmål, udveksle erfaringer og søge støtte
hos hinanden, mens I er i praktik”, fortæller
Carsten Storgaard.
Da introduktionen af læringsplatformen
er overstået, skal eleverne i gang med
tre forskellige øvelser, så de kan lære at
navigere rundt i Podio. Nogle af eleverne
har lidt vanskeligheder med at logge in på
Podio, og Carsten Storgaard må rundt og
hjælpe.

Den digitale læringsbro

Elev

Lærlingedebat

Elev

Ugeudfordring

Skole

Portfolio

Praktik
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Bagest i klasselokalet har faglærer
Kent Nielsen siddet og fulgt med. Han er
spændt på, om Podio kan blive et fremtidigt redskab i uddannelsesforløbet på
CELF.
”Jeg tror, at læringsplatformen har et
stort potentiale, men det er stadig for
tidligt at udtale sig om, hvorvidt læringsplatformen bliver en succes. For øjeblikket
får vi nogle klager over, at der er for langt
mellem skolen og virksomheden, forstået
på den måde at eleverne lærer noget teori
på skolen, men de har svært ved at bringe
det med over til virksomheden, og der vil
Podio i mine øjne være med til at nedbryde den barriere, således at der bliver
et bedre flow mellem det teoretiske og
praktiske og omvendt,” siger faglæreren,
inden han vender tilbage til øvelserne på
Podio. n

Skærmbillede
fra lærlingedebat

Skærmbillede
fra portfolio
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Et plus for
uddannelsen

Det er et par måneder siden, at Carsten
Storgaard var på besøg på CELF og introducere læringsplatformen for elever og
faglærer Kent Nielsen. Eleverne er godt i
gang med deres praktikperiode, og det
betyder, at Kent Nielsen hver uge har
uploadet en ugeudfordring på Podio, som
eleverne har skullet besvare.
”Der har ikke været så mange besvarelser, som jeg havde håbet på. Der er dog et
par enkelte elever, som har været meget
aktive,” siger Kent Nielsen, som tror, at det
skyldes arbejdsbyrden i praktikken.
Forsker Janne Gleerup diskuterer Podios
muligheder med faglærer Kent Nielsen.

”Jeg vil helt bestemt sige,
at det vil være et plus for
elevernes uddannelse, hvis
vi fortsætter med at bruge
Podio i undervisningen.”

Man skal jo lige holde sig for øje, at når de
er færdige med at arbejde, så har de helt
sikkert haft brug for at gå hjem og holde
fri,” siger han og tilføjer.
”Det har været valgfrit for eleverne at
deltage i projektet, så der har ikke været
sat decideret tid af i deres praktikforløb til
at besvare ugeopgaven. For at få flere besvarelser bliver vi nok nødt til at koordinere
det med deres mestrer, så der bliver afsat
tid til, at de kan besvare opgaverne.”
En anden årsag til, at det kun er få elever,
som har brugt den digitale læringsbro, er
måske, at platformen først blev introduceret i slutningen af elevernes skoleperiode.
”Hvis vi havde introduceret Podio for
dem tidligere i semestret, ville de have
nået at vænne sig til at bruge platformen.
På den måde ville det have været nemmere for dem at fortsætte med at bruge den,
når de kom i praktik,” siger Kent Nielsen.
Faglæreren er usikker på, om CELF skal
fortsætte med at bruge Podio, når ELYKprojektet stopper, men han kan sagtens se
fordelene ved den digitale læringsbro.
”Jeg synes, at brugen af Podio er rigtig
spændende, og jeg kan sagtens se nytten
af det. Jeg mener, at det vil være med til
at give noget mere tilknytning både til
virksomhederne og skolen. Jeg vil helt
bestemt sige, at det vil være et plus for elevernes uddannelse, hvis vi fortsætter med
at bruge Podio i undervisningen. n

”Der er mange af eleverne, som bare har
været inde at kigge på opgaverne uden
at besvare dem. Det har sikkert noget at
gøre med, at opgavens omfang har været
lidt i overkanten af, hvad de har kunnet
overskue. De har sikkert ikke haft tid eller
mulighed for at besvare alle opgaverne.
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Jacob Madsen, elev ved CELF

Holder sammen
på det hele

Danni Mierzwa, elev ved CELF
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Jacob Madsen, som er elev ved CELF, har
mest brugt Podio til at holde sig opdateret
på, hvad de andre i klassen har skrevet på
læringsplatformen.
”Jeg har ikke brugt Podio så meget, fordi
jeg har haft så travlt på arbejdet. Jeg har
været inde og kigge på ugeopgaverne,
men jeg har ikke selv lige nået at besvare
dem. I stedet har jeg tjekket, hvad de
andre fra min klasse har skrevet, så på den
måde har jeg måske også lært noget,” siger
han.
Jacob Madsen er stor tilhænger af Facebook, men kan sagtens forestille sig, at han
og klassekammeraterne ville begynde at
bruge den digitale læringsbro i stedet for.
”Tidligere har vi brugt Facebook til at
holde kontakten med hinanden i klassen,
men i fremtiden kunne vi jo bruge Podio.
Platformen trænger til lidt udvikling og
tilpasning, men så tror jeg, at Podio kunne
blive god. En af de ting, som jeg tror kunne
gøre Podio bedre, ville være, hvis der var
mulighed for at chatte med hinanden. En
klar fordel ved Podio i forhold til Facebook
er, at det bliver muligt at se sit skoleskema

her. Der er altså flere funktioner samlet
her, hvilket betyder, at man kun behøver at
logge ind et sted.”
Danni Mierzwa, som går på hold sammen med Jacob Madsen, er enig i mange
af klassekammeratens overvejelser omkring læringsplatformen.
” Problemet med at bruge Podio har
været, at jeg har haft en 37-timers arbejdsuge samtidig med, at jeg har kone og børn,
så at sætte sig foran computeren er ikke
lige det første, jeg gør, når jeg får fri,” siger
Danni Mierzwa, som dog alligevel fik sig
taget sammen og lavet nogle af ugeudfordringerne.

”En klar fordel ved Podio i
forhold til Facebook er, at det
bliver muligt at se sit skoleskema her. Der er altså flere
funktioner samlet her, hvilket
betyder, at man kun behøver
at logge ind et sted.”
Jacob Madsen, elektrikerelev
ved CELF

” I første omgang var det et irritationsmoment, at man skulle lave lektier, når
man kom hjem, fordi det var noget ekstra
ud over det, man havde i forvejen. Især
i de første 14 dage, som var ualmindelig
hårde, men den grundlæggende idé om at
holde fast i den viden, man har, synes jeg
rigtig godt om,” siger han.
Danni Mierzwa taler af erfaring. Han har
tidligere været i praktik, inden han blev
introduceret til læringsplatformen, og han
kan tydeligt mærke forskel.
” Jeg synes, at Podio har været med til at
skabe en større sammenhæng mellem skolen og praktikken, men der er stadig langt,
før platformen fungerer optimalt. Løsningen på nogle af problemerne kan være, at
man allerede fra skoleårets begyndelse får
integreret Podio i undervisningen. Læreren
kunne fx uploade vores lektier på Podio, så
man vænner sig til at bruge læringsplatformen, mens man går på skolen,” siger
han. n
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