
Adaptiv læring

- ADAPTIV LÆRING I FIRE DIMENSIONER



Alle kan opfylde deres fulde potentiale. 

Hvor læringsformen konstant tilpasser sig den enkeltes unikke behov. 

Hvor indholdet i hvert kursus er verdensklasse. 

Velkommen til firedimensional adaptiv læring – skabt af Area9. 

FORESTIL DIG EN VERDEN HVOR …



“Jeg har kendt Ulrik og Area9 i snart 10 år og anser dem for at være fremragende og meget praktisk orienterede entre-

prenører inden for læring. De har velsagtens haft et helt årtis forspring i deres forståelse af uddannelsesteknologi, men 

modsat mange andre visionære har de udviklet systemer, der ganske enkelt virker.”

PETER C. DAVIS
Uddannelsesrådgiver og tidl. President for McGraw-Hill Education.

Vores metode bunder i videnskabelig forskning samt tyve års 
erfaring. Vi har allerede hjulpet millioner af elever i hundredvis af 
områder og analyseret milliarder af datapunkter 

Vi arbejder sammen med vores kunder og partnere for at bygge 
fuldendte løsninger, hvormed man kan skabe, sammensætte, levere 
og måle læring. Vi kan assistere i alle dele af produktionen og er 
specialister i effektive, fleksible workflow-processer. Dertil kan vi 
også blot passe ind lige dér, hvor der er behov for åbne integrationer. 

Vi tror på, at teknologi kun er magtfuld, når den er designet til at 
arbejde for og med mennesker – i sig selv har den ikke nær så 
meget værdi. Undervisere, vejledere og elever bliver ikke erstattet 
af teknologi – de bliver derimod kompletteret og styrket.

Vi er passionerede omkring, at folk opfylder deres fulde potentiale. 
Vi tror på styrken i at have det sjovt, mens vi leverer vores bedste.

Vi glæder os meget til at tale med dig. 

INDIVIDUEL LÆRING I VERDENSKLASSE

VORES MISSION: AT HJÆLPE 

MED AT LEVERE VERDENS BEDSTE 

LÆRINGSRESULTATER VALIDERET 

GENNEM EN LANGSIGTET,

VIDENSKABELIG METODE. 

Area9 tilbyder værktøjer og services, der bidrager
til mere effektiv læring.

Vi arbejder med elever i alle aldre samt organisationer
i alle afstøbninger for at levere målbare resultater. 

Vi forventer at blive bedømt på resultater
– videnskabelige såvel som økonomiske. 



1997: Sophus Medical, som er banebrydende inden for computerbaseret, medicinsk simulation-
stræning, grundlægges af Ulrik Juul Christensen m.fl. Udvikler det officielle førstehjælpskursus til 
Røde Kors i Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrig og Danmark. 

JANUAR 2018: AREA9 LYCEUM GRUNDLÆGGES

Area9 Lyceum er uden tvivl vores mest ambitiøse satsning nogensinde. Vi begiver os ud på en rejse,
hvor vi vil opbygge verdens mest avancerede læringsteknologi til at levere det 21. århundredes
firedimensionale læring. 

Vi har samlet et hold af verdens førende eksperter til at skabe en helt ny adaptiv sequencer (kernen i 
leveringen af adaptivt og individualiseret indhold). Samtidig skaber vi verdens mest avancerede indholds-
udviklingsplatform, som er afgørende for at sætte nye standarder inden for intelligent indhold.

2014:  Hitachi bliver partner med Area9 for sammen at lancere verdens mest avancerede, adaptive ud-
dannelsesplatform inden for corporate læring. 

2015: Der indgås et partnerskab med National Safety Council, den førende organisation inden for 
sikkerhedstræning I USA, hvor kurser lanceres på den adaptive platform.

2016: Area9 indgår i en række samarbejder og får kunder inden for flere nye industrier, herunder: 
Energi, olie og gas, detailhandel, bilindustri, transport, telekommunikation, sværindustri,
restaurationsbranchen m.fl.

2006: Area9 grundlægges.

2014: NEJM Knowledge+ lanceres i partnerskab med NEJM Group med hensigten om at skabe de mest 
effektive uddannelsesforløb op til lægernes certificeringer og akkrediteringer og for at engagere brugerne 
i livslang uddannelse. NEJM Group er en division i The Massachusetts Medical Society og udgiver af The 
New England Journal of Medicine.

Area9 Learning oprettes, dedikeret til uddannelse i virksomheder.

2008 - 2014: Area9 bliver partner med McGraw-Hill Education inden for adaptiv læringsteknologi.

McGraw-Hill Education køber senere Area9’s aktiviteter inden for det traditionelle skoleuddannelses-
område. LearnSmart er et intelligent læringssystem, som, baseret på kognitiv kortlægning, identificerer 
den studerendes viden inden for et specifikt fagområde og skaber en individuelt tilrettelagt læringsvej. 
SmartBook er en digital version af den traditionelle lærebog.

Den indeholder det samme som lærebogen, men i modsætning til e-bogen, som vi typisk kender den, 
“skræddersyer” SmartBook indholdet, så det individuelt tilpasses den studerendes behov. Fra 2010 til 
2018 har over 13 millioner elever brugt LearnSmart og Smartbook.

AREA9´S HISTORIE

2005: Laerdals HeartCode bliver American Heart Associations adaptive læringsplatform for ACLS
(Advanced Cardiac Life Support) & PALS (Pediatric Advanced Life Support). 

2002: Laerdal Medical opkøber Sophus Medical og kombinerer dermed Laerdals kernekompetencer 
inden for produktionen og distributionen af akutmedicin med Sophus Medicals styrker inden for 
softwareudvikling. 



“I Area9 har vi viet mere end 20 år til at forstå, hvordan mennesker tænker og lærer – samt hvordan vi kan forbedre disse processer. Vores 

forskning og udvikling har gennem to årtier fokuseret på menneskelige faktorer, læring, produktudvikling, indholdsudvikling og datalogi.”

ULRIK JUUL CHRISTENSEN, MD
Grundlægger og direktør hos Area9



   

HVAD ER ADAPTIV LÆRING?

Benjamin Bloom beviste, at effekten ved en 1:1 lærer/elevsituation har en standardafvigelse på 2 (2-sigma) i forhold til traditionel klasseundervisning. 
Adaptiv læring sikrer personlig vejledning i en stor målestok og til en lav pris.

BLOOM’S 2-SIGMA PROBLEM

EKSEMPLER PÅ HVORDAN ADAPTIV LÆRING ADSKILLER SIG FRA TRADITIONEL E-LÆRING

ADAPTIV LÆRINGTRADITIONEL E-LÆRING

TILPASSER SIG DEN ENKELTE

VISER KUN INDHOLD, NÅR DET ER NØDVENDIGT 

TAGER HØJDE FOR, HVAD ELEVEN ALLEREDE VED 

FØLGER OP PÅ DET, ELEVEN HAR SVÆRT VED 

ENS FOR ALLE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INDHOLD FØRST - DEREFTER SPØRGSMÅL /////////////////////////////////

IGNORERER, HVAD ELEVEN ALLEREDE VED /////////////////////////////////

STARTER FORFRA HVER GANG ////////////////////////////////////////////////// 

I 1984 redegjorde Benjamin Blooms forskning for noget, som 
de fleste synes er oplagt. Nemlig at en 1:1 lærer/elevsituation 
skaber dramatisk meget mere læring end traditionel klasseunder-
visning. Flere studier har gjort samme erfaringer i forhold til per-
sonlig vejledning over for e-læring. En lærer med kun én elev 
sikrer, at eleven konstant har fokus på de vigtigste læringsmål, 
at sværhedsgraden løbende justeres efter elevens niveau, og at 
eleven altid føler sig både udfordret og motiveret. 

Med adaptiv læring imiterer vi den ideelle lærer/elevsituation, 
hvor indholdet læres hurtigere, dybere og hvor læringen fasthol-
des. Dermed kan vi optimere læringsprocessen for den enkelte 
– i stor skala og til lav pris. 

“Area9 har været pionererne inden for uddannelsesteknologier 

som fokuserer på, hvor forskelligt mennesker lærer. Vores forsk-

ning støtter opfattelsen af, at adresseringen af disse forskel-

ligheder meget vel kan være et af de vigtigste gennembrud i 

læringsteknologi – hvis ikke den vigtigste.

Ulrik Juul Christensen er en af de største tænkere inden for 

uddannelsesteknologi og research.”

SUMMATIVE PRÆSTATIONSRESULTATER

TODD ROSE
Forsker ved Harvard University og en af verdens førende forskere i
individualitet og forfatter til bestselleren ”The End of Average”.

Klasseundervisning med mange elever

Klasseundervisning med mange elever og test 

Personlig vejledning



   

Op til 70% af det vi lærer, er glemt inden for 24 timer! 
Ved bl.a. at genbesøge indholdet iht. den enkeltes be-
hov fæstnes det indhold, som medarbejderne normalt vil 
glemme efter den første eksponering. 

Via dataindsamling opbygges den enkeltes glemselskurve. 
Det adaptive system sikrer, at eleven gentagne gange 
arbejder med det specifikke indhold. Indholdet præsen-
teres lige inden den enkelte glemmer det. Den løbende 
gentagelse på det helt rigtige tidspunkt og i den helt rigtige 
form sikrer, at stoffet mestres og huskes over tid.

Alle øvelser i Area9’s system fordrer en bevidst reflek-
sion på et meta-kognitivt plan, hvor eleven vurderer, hvor 
sikker hun eller han er på sit resultat. 

Data fra selv-evaluering og flere andre data-signaler fra 
elevens arbejde indsamles og bruges til at tilpasse det 
kommende indhold.

Dermed sikrer vi, at eleven både lærer nyt og er fuldt
bevidst om sin viden og sine kompetencer.

Recharge (genopladning) 

SELV-EVALUERING

GENTAGELSER

1 2 3 4 5

% AF INDHOLD DER HUSKES

100%

10%

“Ved at benytte nye såvel som efterprøvede teknologier til 

adaptiv og personaliseret læring har Ulrik Christensen og hans 

team af talentfulde Area9-medarbejdere potentialet til radikalt 

at forbedre uddannelsessektoren. Eleverne lærer det, der er 

vigtigst hurtigere og mere effektivt, og underviserne får frigjort 

ressourcer til at agere som de vejledere og mentorer, som alle 

elever har mest brug for.”

TONY WAGNER
Ed.D. Senior Research Fellow, Learning Policy Institute.
Forfatter til “The Global Achievement Gap and Creating Innovators”.

HVORDAN VIRKER DET? 



   

22 %
Ubevidst inkompetent

8%
Bevidst inkompetent

 

9%
Ubevidst kompetent

61%
Bevidst kompetent

ADAPTIV LÆRING REDUCERER TIDEN BRUGT PÅ INDLÆRING 

TID I TIMER

100%

10%

0 1 2 3 4

45 min er det normale tidsforbrug for
et almindeligt digitalt kursus

Ved brug af “Adaptiv læring” reduceres
dette med op til 50%

Vi bør alle vide, hvad det er, vi ikke ved. Area9 har udført et 
studium af en verdensomspændende teknologivirksomhed, der 
påviser, at ansatte kan være 20%-40% ”ubevidst inkompetente” 
inden for de områder af viden, der er allermest centrale i deres 
job. Med Area9’s adaptive læring får den enkelte, herunder un-
dervisere og ledere, et klart overblik over, hvad den enkelte ved 
og ikke ved, og dertil hvorvidt de ved det eller ej – på tværs af 
hele virksomheden.

Denne graf viser den reduktionen i tid, der opnås ved at benytte adaptiv læring frem for traditionelle digitale ressourcer.

Adaptiv læring optimerer den enkeltes bevægelse hen i mod ”bevidst kompetence” og for nogle læringsmål endda automacitet.

BEVIDST KOMPETENCE
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FORDELENE



   

HVORDAN VI BRUGER DET, VI VED

En visuel repræsentation, der viser, hvordan de fi re dim
ensioner interagerer m

ed
 hinand

en.

METALÆRING
METAKOGNITION
ET DYNAMISK TANKESÆT

Den digitale tidsalder er med til at ændre uddannelses-
verdenen, da kompetencer såsom kreativitet og omstillings-
parathed får mere og mere fokus på bekostning af den tid, der 
er til rådighed til tilegnelse af ny viden.

Area9’s platform er designet til at registrere og arbejde med 
samtlige af elevens kompetencer: deres beherskelse af fær-
digheder, viden, karakteregenskaber og metalæring (metalæring 
er kort fortalt ”læring om læring”).

Dette forbedrer muligheden for, at eleverne bliver selvstændige 
og reflekterede i deres læring. Det fordrer også bedre under-
visning og en mere oplyst beslutningsproces hos undervisere, 
vejledere, coaches og andre læringsspecialister, idet de får et 
komplet overblik over “den enkeltes - samt hele virksomhedens 
- samlede kompetencer.

FIRE-DIMENSIONAL LÆRING



OMRÅDER ...

“Det er vigtigt for os, at vi, parallelt med vores fokus på vækst, investerer i at få vores medarbejdere til 
fuldt ud at forstå vores mål om at skabe jobs i verdensklasse og produkter i høj kvalitet. Jo mere effektivt 
vi kan komme ud med denne fortælling, des stærkere bliver hele vores brand.” 

Jacques Panis, President for Shinola

Kunderne siger:

“Inden for sundhedssektoren er det afgørende, at salgsteamet har nøjagtig og detaljeret viden om produk-
terne. Adaptiv læring sikrer, at vores medarbejdere oparbejder det nødvendige vidensniveau på den mest 
effektive måde.” 

Kristian Villumsen, EVP Chronic Care, Coloplast

“Vi påskønner meget vores tætte samarbejde med Area9 om vigtigheden af mangfoldighed og diversitet i 
ledelse. Deres innovative ‘Adaptive Learning’ teknologi gør det både muligt, og uhyre effektivt for os, at 
træne alle medarbejdere og ledere samtidig i en virksomhed – hvilket er helt essentielt, når det vedrører 
vores kurser i skjulte fordomme eller inkluderende ledelse og kultur.” 

Tine Arentsen Willumsen, CEO for Above & Beyond Academy og stifter af The Danish Diversity Council

OPLÆRING    I    SALGSTRÆNING    I    KUNDETRÆNING

CERTIFICERINGSFORBEREDELSE     I    PRODUKTKENDSKAB

CALL CENTRE     I    EFTERUDDANNELSE

- Og mange flere…
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AREA9LYCEUM.COM


