
1 Digital læringsekspert

Digital 
læringsekspert 

Uddannelsen Digital læringsekspert er et praksisnært 
og varieret forløb til dig, der arbejder med læring.
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Modul 1

Forretningsforståelse i praksis

Lær hvordan du bliver forretningens bedste ven.
Lær hvordan du hjælper dine kolleger med at lykkes.

Hvad bliver dit udbytte af modul 1? 

På baggrund af det du lærer og afprøver i modul 1, kommer du til 

at opbygge rollen som trusted advisor, gennemføre dialoger med 

forretningen, og proaktivt afdække forretningskritiske mål og 

muligheder, som L&D/HR kan hjælpe med at opnå. Du kommer med 

andre ord til at spille en væsentlig og tydelig rolle i at understøtte jeres 

forretning i både drift og strategi. 

Hvad lærer du på dette forløb? 

• Du lærer at forstå den forretning, du understøtter (Business 

Model Canvas) 

• Du bliver ’trusted advisor’ for dine vigtigste stakeholders, så du 

kommer ‘med til bordet’ 

• Du lærer alt om stakeholderarbejdet, herunder hvordan du 

analyserer og prioriterer stakeholders, samt designer en 

kontinuerlig mødestruktur 

• Du lærer og gennemfører proaktive dialoger med dine stakeholders 

ude i forretningen, så du bygger tillid og skaber relationer 

• Du afdækker og aktiverer konkrete forretningsbehov, hvor du kan 

tilføre værdi til forretningen med dine faglige kompetencer 

• Du opbygger en ny måde at arbejde på, så du aktivt kan arbejde 

med forretningsforståelse og stakeholders i din fremtidige praksis 
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Modul 2

Digitalt læringsdesign

Lær hvordan du hjælper dine kolleger med at lykkes .
Lær hvordan du digitaliserer dine læringsdesigns .

Hvad bliver dit udbytte af modul 2? 

Der er lavet alt for meget digital læring, der ikke virkede! Men vi kan 

meget mere i dag, og du kommer fremover til at designe læringsløsninger 

til disse mange nye muligheder. Når du har gennemført dette forløb, har 

du lært og afprøvet, hvordan du designer og implementerer effektive 

læringsforløb med digitale elementer, der både understøtter forretningen 

og reelt hjælper medarbejderne med at lykkes.  

Hvad lærer du på dette forløb? 

• Du lærer, hvordan mennesker lærer bedst i sociale, arbejds- og 

digitale miljøer 

• Du lærer at designe med udgangspunkt i både forretningsbehov, 

modtagerens behov og læringsbehov 

• Du lærer om de mange nye muligheder for læringsdesigns af digitale og 

blendede læringsforløb, og det enorme udbytte, der kan hentes 

• Du lærer om og afprøver at designe læringsløsninger med 

udgangspunkt, hvad der virkelig forhindrer og hjælper medarbejderne 

• Du lærer om at designe læring til både push og pull 

• Du forstår hvordan data kan anvendes i design og evaluering  

af læringsforløb 

• Du udarbejder en plan for lancering og drift at læringsforløb for at 

opnå optimal engagement og effekt 

• Du lærer at engagere de nødvendige roller fra analyse til lancering 

og drift af læringsforløb
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Individuel  
sparringssession
30 min.

ARBEJDE MED  
EGEN VIRKSOMHED
2-3 timer

Digitalt indhold
45 min.

Digitalt indhold
1 time

Virtuelt check-in
1 time

Individuel samtale
1 time

ARBEJDE MED  
EGEN VIRKSOMHED
1 dag

ARBEJDE MED  
EGEN VIRKSOMHED
2-3 timer

Digitalt indhold
45 min.



4 Digital læringsekspert

Hvad er dit udbytte? 

• Kommer til at gøre en forskel med det samme 

• Arbejder med konkrete projekter i din virksomhed 

• Sparer med erfarne eksperter i alle dele af arbejdet med forretningen og design af 

digital læring 

• Kommer tættere på forretningen 

• Få værktøjer til at skabe bedre forretningsforståelse 

• Bliver bedre til at tænke læring digitalt  

• Bruger de nyeste digitale muligheder til at accelerere værdiskabelse for medarbejdere 

og ledere 

• Ved hvilke kompetencer og processer, der skal til for nå forretningsmål med digital læring 

• Netværk med ligesindede  

Kontaktinfo

Næste åbne hold

2. maj – 26. juni

Modul 1: Forretningsforståelse i praksis

21. august - 6. oktober

Modul 2: Digitalt læringsdesign

Pris for hele uddannelsen

44.950 kr. ekskl. moms.

Mads Willum Høj Jensen 
Direktør og partner, Blendit Learning

mads@blenditlearning.dk

+45 29 33 76 54

Christian Sørensen 
Kommerciel ansvarlig, Blendit Learning

cs@blenditlearning.dk

+45 22 56 78 88
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Du er hermed inviteret til at blive en del af 

Nordens kommende digitale læringsnetværk 

Blendit Institute. Vi brænder for at gøre en 

forskel, og med over 25 års erfaring inden for 

forretning og digital læring, tilbyder vi med 

Blendit Institute både øgede kompetencer og 

vidensdeling med både Blendit Learnings egne 

eksperter og ikke mindst nuværende, tidligere 

og fremtidige kursister.


