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Det eneste konstante er forandring 
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Framtidas læring?  E-læring? Bare koble 
på strøm til klasserommet? 



Tradisjonell instruktivisme dominerer  
høyere utdanning 

• Informasjon oppfattes som kunnskap 
• Læreren formidler «kunnskap» til studentene 
• Kunnskap anses som «gitt» og objektiv 
• Individuell læring 
• Konkurranse om karakterer 
• KPR: Kopier, Pugg og Reproduser 
• Fokus på det ene korrekte svaret  
• Læringsrelasjon mellom student – lærer 
• Læreren får betalt for forelesninger, ikke for å 

bygge læringsmiljø 



Skole for endring? 

• Tradisjonell utdanning er 
statisk: en lærer formidler 
«kunnskap» - fra en som kan 
eller vet - til de som ikke kan 
eller vet.  

• Dette forbereder ikke for 
endring men heller for passiv 
aksept av endring uten 
spørsmål,  

• eller aggressiv motstand not 
uunngåelig endring 
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Fra undervisning til e-læring 

”One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea”.   

Walter Bagehot 



Input education                                          Output / Outcome education 



Informasjon kan formidles.  
       Kunnskap må bygges. 

Kunnskap krever at  

               læring  
            finner sted. 

                   Dette  involverer 

        Kognitive prosesser 

eller Læringsaktiviteter 
 



The five Cs in modern learning 

In addition to knowledgeable and with 
integrity 
 Five key qualities for the Information Age.  
Be:    

Creative,  

efficient Communicator,  

Critical information literate and thinker   

Collaborator and Competent 

 



Et virtuelt klasserom 

• På nett 

• Kan nås globalt 

• Mobilt – sitt hvor som helst, studer når 
som helst 

• I samhandling med andre studenter 

• Tutor(s) 

• Læringsressurser 

• Dynamisk og fleksibel læring for endring 

• «Blended» 



Læring 

• er ”økende deltakelse” 
• er en kollektiv aktivitet 
• øker med passende aktivitet 
• øker ved å prøve, gjøre feil og korrigere disse - 

sammen 
• øker ved å være aktivt engasjert i læring, arbeide med 

innhold, lage hypoteser, spekulere, løse problemer, gi 
uttrykk for og forhandle om mening, engasjere 
hverandre 

• øker gjennom formativ tilbakemelding fra lærere og 
medstudenter 

• øker gjennom refleksjon 



Disrupsjon i læring 
• Digitale studenter reagerer mot intellektuell konformitet 

– Mange er lite lineære i tenkningen, multitasker gjerne og har kort 
oppmerksomhetsspenn 

• Lærings-avatarer blir vanlige  
– Avatarer kan tilpasses personlige læringsbehov  

• Læringsstier og Læringsstasjoner for samhandling erstatter det 
tradisjonelle klasserommet 
– Samhandlings-læring i nettverk. Problemløsning i virtuelle rom kan utnytte 

verdien av kollektiv intelligens og kreativitet   

• Praktisk problemløsning blir pådriver i læring 
– Problemløsning krever tenkning på høyere nivå, tilgang til intelligent maskinvare, 

samarbeid og livslang læring 

• Realkompetanse betyr mer enn karakterer  
– Det en student kan gjøre i praksis blir viktigere enn det han kan huske til en 

eksamen.   

• Venner og familie blir medelever og medskapere  
– En persons nettverk blir stadig viktigere  

• Formell akkreditering vil ikke lenger avgjøre 
– En portfolio viser hva studenten kan og vil lære. Arbeidsgivere foretrekker 

selvstendige søkere med indre motivasjon, med samarbeidsevne og som viser 
utholdenhet og målrettethet.  

 

 



Utdanning for bærekraftig utvikling 

• Komplekst 

• Ukjente variabler 

• Holistisk perspektiv 

• Interdisiplinært 

• Dynamisk, rask og 
konstant utvikling  
av kunnskap 

• Globalt 

• Kontekster endres hele tiden 
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MSc Development  Management 

• Heltids studie over to år  

• Nettbasert læring i virtuelle rom på Fronter 

• Studenter i Norge, Uganda, Kenya, Ghana, Sri Lanka, Bolivia, USA 

• To uker F2F introduksjon på campus i Kristiansand 

• En  måned F2F i Sri Lanka slutten av 2. semester +3 måneders arbeid i felt 

• 20-30 studenter 

• Internasjonalisert. 10-15 nasjonaliteter.  

• Modulariserte 10 ECTS kurs  

• Lærer og spesialtrent tutor i hvert kurs 

• Høy gjennomføring: nesten  90%  

• Over gjennomsnitt karakterer 

• Sosialt 

• Priser:  
2012 – beste læringsmiljø på UIA. 
2008: TISIP prisen for innovativ e-pedagogikk 

• Første poeng-givende pilotkurs i 2003 



Et virtuelt klasserom 
• På nett 

• Globalt 

• Samarbeid, interaksjon med  
medstudenter;  

• Spesialtrente Tutor(s)  
(på andre kontinent) 

• Varierte læringsressurser 

• «Study guide» med innhold, 
læringsaktiviteter og tidsrammer  (2 A 
course; Anytime, Anywhere) 

• Quizzes, mapper og eksamen 

• Dynamisk og fleksibel læring for endring 



ti 

 

... collaboration in CoPs need detailed planning and design 



The DM courses: each course 10 ECTS. 
Three courses per semester 

 



Høykvalitets lærings-situasjon; 
”Produktiv interaksjon”: 

1. Aktivt engasjerende 

2. Hyppig gruppearbeid 

3. Interaksjon og tilbakemelding 

4. Utgangspunkt i realistiske og motiverende 
oppgaver 

5. Kontekstualisert 

6. Kan raskt tilpasses 
og endres 



Merk: 

• “Study guides”, med læringssti, er omfattende 
og detaljerte, med læringsaktiviteter, video-
forelesninger, e-bøker, artikler og blogger 

• Tutors med lang erfaring er alltid tilgjengelige 
og omsorgsfulle 

• Kursene er resultat av team-arbeid og 
kvalitetssikret 

 



Vurdering 

• 50% hjemme-eksamen 

• 30% gruppe – og individuelle innleveringer 

• 20% deltakelse: 

– Online quizzes 

– Egne innlegg i diskusjonsforum 

– Kommentarer til andre 

– Relevans 



DM erfaringen 

• Høy grad av gjennomføring 
• Heltidsstudie over to år mulig med tilstrekkelig 

lærerstøtte  (online tutors) 
• Likestilling 
• Studentene får god erfaring i argumentasjon, 

resultatorientert læring, å være proaktive og ta 
initiativ 

• «Blended» løsning med  
noe F2F viktig for  
motivasjon i langvarige 
 studier 

• Overraskende sosialt 



Nettbasert samarbeidslæring? 

• Nettbasert opplæring av «online tutors» 

 
– E-teaching kursene: 

• 1.Online tutoring, e-pedagogics  and building good VLEs 
http://www.uia.no/portaler/studietilbud/etter-_og_videreutdanning/e-teaching_1 

• 2.Construct credit giving online courses yourself 

 

• Gruppe-skriving av e-bøker 
• http://ufbutv.com/e-books/ 
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Framtidas utdanning 
• Global konkurranse om skarpe og kreative hjerner 

• Standardisering og internasjonalisering av høyere utdanning 

• Nettverk av samarbeidende institusjoner 

• Akkumulering av studiepoeng og joint degrees. 

• Kompetanse viktigere enn formelle grader 

• Mer blended og nettbasert læring 

• Mer privatisert utdanning, mer intern bedriftsopplæring 

• Mindre forelesninger, mer læringsaktiviter 

• Mer vekt på læringsutbytte og utbygging av støttefunksjoner 
for studentene 

• Mer individ-tilpasset og «just-in-time» kurs 

 



Trend 
• Internasjonale nettverk av universitet som tilbyr 

nettbaserte kurs bygd på en felles standard 
– Coursera.org  

• Internasjonaliserte, nettbaserte studier som konkurrerer 
om de beste studentene 

• Mer studier uavhengig av tid og sted, men med 
tidsrammer og samarbeidslæring 

• Flere interaktive e-bøker og pedagogisk bruk av sosiale 
media 

• Ulike kvalitetsnivå fra automatiserte til lærerintensive e-
kurs  

• Valg av passende nivå av student – lærer interaksjon 
etter hva som skal læres, dybde og overflate 



Ferdigheter å utvikle 
• Informasjons-håndtering 

– Ferdigheten å søke, kritisk vurdere, sette sammen , reflektere på og 
bruke informasjon til problemløsning 
 

• Refleksjon 
– høyere refleksiv tenkning gjennom bl.a. asynkrone diskusjoner – 

for dypere forståelse og likeverdige muligheter for å delta 
 

• IKT  
 

• Interkulturell kommunikasjon & samarbeide i globale nettverk 
– Nødvendig i informasjonsalderen 

 
• Livslang læring. Hold deg oppdatert 

 
• Proaktivitet. Ta initiativ. Gjennomfør 

 
• The 5 Cs for future learning:  

Creativity, Critical thinking, Collaborative skills, Communication, Build 
Competence 



Læringsnivåer 

• Overflate 
vektlegger fakta og detaljer. Lær lister og 
informasjonsfragment.  ’Papegøye-læring’. Vis 
symptomer på læring.  
’Lær’ det og få det unnagjort. 

• Dybde 
fortolke mening,  se hele bildet, forstå helheten.  
Dialog med medstudenter former og utvikler dypere 
forståelse. 



Fra Individualisert til gruppe 

• Kursutvikler går bort fra å fokusere på det han 
kan levere, og over til hva studentene skal 
lære.  

• Hva er læringsutbyttet? 

• Konkretiser: Hva kan kursdeltakeren ved 
fullført kurs? 

• Uttrykkes med verb fra f.eks. Bloom’s 
taksonomi 



Læringsressurser og læringsaktiviteter 

• Les hva andre har funnet ut! 
• Lærer og kurs gir tilgang til bibliotek med læringsressurser: 

– Fagartikler, film, animasjoner, video-foredrag, quizzer, e-bøker, 
læringsplattform, fagblogger, spill, fortellinger 

• Lærer organiserer læringsaktiviteter i tidsrammer i en læringssti 
• Læringsaktivitetene speiler forventet læringsutbytte 

– Problemer som skal løses individuelt eller i gruppe innen en 
tidsramme 

• Lærer / tutors organiserer grupper 
• Bygg dypere forståelse gjennom diskusjon, praktisk problemløsning 

og produksjon 
• Samhandle med andre – lokalt og globalt 
• Produser artikler, rapporter og veiledninger selv 
• Gjør de tilgjengelige for andre gjennom blogger, Utube, nettsteder 

 



Online studenter gjør det ofte bedre 

• Nettbaserte kurs er mer strukturert 
– Pedagogisk, med mer læringsaktiviteter, flerveis 

tilbakemeldinger, interaksjon med medstudenter og 
produktorientert  læring 

– Innhold forberedt lenge før kurs-start, med mer varierte 
læringsressurser 

– Progresjon med tidsrammer og datoer for ferdigstillelse 

– DM studiene: intens interaksjon mellom 
– Studenter-studenter 

– Studenter-professorer 

– Studenter-tutors 

 



The international online  
E-teaching course 



The study guide 



Discussion forum 

 



Threaded discussions in groups 



Engasjerende læring 

 



Vanlige trinn i gruppe-prosjekt 

• Planlegg, lag tidsramme og fordel oppgaver 
• Bakgrunns-lesning og forskning  
• Synkron og asynkron diskusjon 
• Gruppemedlemmer sender innspill til vever 
• Vever skriver utkast og “sirkulerer” 
• Diskusjon og kommentarer til vever 
• Vever produserer endelig rapport / essay / 

“one-pager”og leverer  
• Bare de som har bidratt får navnet sitt på 



Hvordan jobbe i gruppe 
• Roller: vever / 

hovedforfatter og 
koordinator 

• Dokumentalist 
• Proponent 
• Opponent 
• Roter roller 
• Fordel arbeid 
• Sett deadlines 
• Planlegg 
• Hold hverandre 

informert 



Veving 
 “Veveren” trekker 

sammen “trådene”: 
bidrag fra de andre 

 God kvalitet på stoffet 
krever gode tråder 

 Veveren er redaktør, 
ikke ene-forfatter 

 Veveren  presenterer 
veven (dokumentet) 
som gruppas arbeid. 

 De som bidrar får 
navnet sitt på. 
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Globale nettbaserte 

samarbeidsstudier :   Lokale 

grupper eller individer  -  arbeider 

i nettbaserte praksisgrupper 

Tanzania, Ghana 

Uganda, Bolivia 
Norway, 

Sri Lanka 

Multikulturelt virtuelt samarbeid 


