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Overordnet målsetting 

Utforske hvordan studieprogrammets 

arbeidslivsrelevans kan økes ved å bruke digitale 

læringsarenaer og - verktøy til å presentere og 

diskutere relevante perspektiver fra arbeidslivet.
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Verktøy

• Film og simuleringsverktøy for visualisering

• Studentproduserte videoer 

• Digitale gruppemøter

• Digitale tilbakemeldinger

• Omvendt klasserom
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Læringsdesign praksisstudier
Design: 
1) Studentene lager en digital presentasjon 

av en problemstilling
2) Studentene er inndelt i grupper og ser 

hverandres bidrag
3) Digitalt gruppemøte
4) Oppsummering i rapport

Evaluering:
Fokusgruppeintervju
Spørreskjemaer til studenter og ansatte
Observatørskjema + opptak av Skypemøte 2019



6

En workshop og en spørreundersøkelse avdekket behov 

for økt digital kompetanse

- underviserens opplevelse

Det var komfortabelt å være i en veilederrolle

Jeg ble stresset av at tekniske problemer kunne oppstå

Det var stressende å veilede diskusjonen 

Jeg var usikker på hvor mye jeg skulle bidra inn i diskusjonen

Jeg syntes det var vanskelig å vurdere arbeidet
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annerledes – spennende –

frustrerende – tidkrevende - lærerikt

Dette er et arbeidskrav som vi bør fortsette med. 

Jeg tror dette kan bidra til å øke studentenes 

generiske ferdigheter

Studentene bør få mer teknisk opplæring i forkant

Prosjektet bidrar til å øke studentenes digitale 

kompetanse (digital samhandling og dømmekraft)
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Læringsdesign matmikrobiologi

• Digitale forelesninger 

• Seminarer hvor studenter jobber 
gruppevis med filmatiserte case laget i 
samarbeid med matbransjen

– Tematikk: 

• Biofilm

• Holdbarhet

• Utbrudd av matbåren sykdom

– Samarbeid med Salmar og Mattilsynet
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Digitale læringsressurser 

Publisert i NTNUs YouTube kanal og i 
Mediasite

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHTGp7T4

Zn_ov1WPg7KIkL5YDFHx2-ez

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHTGp7T4Zn_ov1WPg7KIkL5YDFHx2-ez
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Utvikling av begrepstest i matmikrobiologi

• Måler studentgruppens forståelse av sentrale begreper

• Utviklet test skal gjennomføres 1.semester (pre-test), 3. 5 og 6. 

semester.

• Spørreundersøkelse distribuert til 268 aktører
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Begrepstest

Første gjennomkjøring vår 2019
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Holdningsundersøkelse

• Hensikt: studere studentenes holdninger til 
matteknologi gjennom studiet

• Hypotese: studentene endrer seg fra novise til 
ekspert i løpet av matteknologistudiet

• Spørreundersøkelser og fokusgruppeintervjuer 
blant studenter (1,4,6 semester) og uteksaminerte 
kandidater
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Øke studiets arbeidslivsrelevans

Jeg opplevde at det jeg lærte på studiet var 

relevant for jobben jeg startet i

Praksis i bedrift er viktig for å forberede 

studenten på arbeidslivet

Diskusjoner av case fra arbeidslivet er viktig ifht. 

arbeidslivsrelevans

Ved endt studium bør studentene beherske digitale 

verktøy for kommunikasjon og databehandling

Studentene bør få trening i grunnleggende 

programmering og modellering
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Utvikling av utdanningsfaglig 

kompetanse gjennom prosjektet

• Prosjektet er jevnlig presentert i faggruppe, 
faglærermøter ved Institutt og i ulike forum ved 
NV-fakultet 

• Prosjektet har gjennomført opplæring og 
erfaringsdeling i møter underveis i prosjektet

• Workshop og spørreundersøkelse er gjennomført 
for å avdekke kompetansebehov
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Læringsstøtteenheters bidrag i prosjektet:

• NTNUs Multimediasenter: universell 
utforming og rådgivere i produksjon 
digitalt læringsmateriale. Lagring av 
studentproduserte videoer i Mediasite

• Institutt for lærerutdanning og 
Skolelaboratoriet: pedagogisk 
forskningshøyde, evalueringsverktøy, 
diskusjonspartnere

• Utdanningsledelse på fakultets- og 
instituttnivå har lagt til rette for 
erfaringsdeling og diskusjoner i ulike 
forum


