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Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
Skoleåret 2017/2018

Kort om tiltaket
Å undervise og lære via nettet kan by på utfordringer for både lærer og student. Fagskolen i Hordaland
(FIH) mottok i 2017 midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) til prosjektet "Kvalitet i undervisning ved
hjelp av digitalisering". Målet var å sikre kvalitet i skolens nettundervisning gjennom utviklingsarbeid
knyttet til studiets lærings- og undervisningsformer på nett. Ønsket var å ta i bruk de muligheter den
teknologiske utviklingen gir for å aktivisere studenter og tilrettelegge for nettstøttet læring mellom
samlingene.

Helt konkret har skolen gjennom «eg e-lærer»- prosjektet etablert infrastruktur for nettundervisning
(vedlegg 1) og satt i gang en systematisk kompetanseheving innen nettpedagogikk og digital
undervisningskompetanse for å styrke kvaliteten i undervisningen.

Samtlige lærere har vært kurset i bruk av digitale verktøy og gjennomgått en sertifiseringsprosess der
de ved å delta på kurs samt utføre praktiske oppgaver blir sertifisert Nettlærer, Nivå 1: digitale verktøy
(vedlegg 2 og 3).

Lærere ved skolen er nå sertifisert Nettlærer nivå 1: Digitale verktøy, og nytter i stadig økende
grad digitale verktøy for å motivere og aktivere studenten i egen læringsprosess og med det øke
læringseffekten. Studentene melder om at de er svært positive til endringen, og at de digitale
læringsressursene er til god hjelp i læringsprosessen. Skolen anser prosjektet som en suksess, og er
allerede i gang med neste fase.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
1. Tiltaket skal stimulere til oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning
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I takt med økende studenttall og et næringsliv i endring som etterspør fleksible undervisningstilbud med
høy kvalitet, ønsket skolen å ta i bruk de muligheter den teknologiske utviklingen gir for å videreutvikle
skolens digitale undervisning, og med det tilby en enda mer oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning.
Med 30 nettklasser og 19 heltidsklasser, fordelt på seks studiesteder, har Fagskolen i Hordaland et
etablert samlings- og nettstøttet tilbud, og har over tid høstet viktige erfaringer. Erfaringene samstemte
med NOKUTs senere funn etter tilsyn med nettbaserte utdanninger i fagskolesektoren, og skolen har
sett at det var et klart behov for en mer dynamisk undervisningsform for å sikre kvalitet i undervisningen.
Både erfaring og forskning har pekt på viktigheten av fokus på å etablere læringsnettverk for å
muliggjøre dannelse av læringsfellesskap, og gjennom disse opprettholde læringstrykket mellom
samlinger. Bruk av digitale verktøy til aktiviteter som nettmøter, samskriving og videoforelesning,
muliggjør dette.

For å styrke samarbeid og kommunikasjon mellom studiestedene, var det behov for digitale og virtuelle
klasserom (vedlegg 1). Dette ville også tillate mer effektiv og målrettet bruk av lærerressursene.

Etter nevnte tilsyn av all nettbasert teknisk fagskoleutdanning, signaliserte NOKUT til Råd for
offentlige fagskoler (RFF) at det er behov for kvalitets- og kompetanseheving, samt nye verktøy for
nettundervisning i fagskolesektoren. RFF pekte på viktigheten av å gjøre et arbeid for å koordinere
kompetansehevingstiltak innen nettundervisning, og Fagskolen i Hordaland ønsker gjennom dette
prosjektet å bidra i kompetansehevingsarbeidet for sektoren, slik at også andre fagskoler vil kunne dra
nytte av dette prosjektet.

Det som gjør tiltaket nyskapende er ikke anskaffelsen av tidsriktig utstyr og programvare, men at det
sikrer kompetanseheving hos samtlige ansatte, og ikke bare hos enkeltlærere og ildsjeler som på
eget initiativ søker kompetanseheving. Ved å tilby- og rydde tid til kurs på egen arbeidsplass, sikrer
vi at lærerne har en grunnkompetanse og en felles referanseramme. Dette kan igjen skape et miljø
for refleksjon og drøfting av de enkelte kursenes innhold og tema. Det hjelper ikke å gå til anskaffelse
av teknologisk utstyr og programvare hvis lærerne ikke vet hvordan utstyret kan brukes, både
teknisk og pedagogisk. Med andre ord sikrer vi at samtlige lærere har en teknisk og nettpedagogisk
grunnkompetanse, og er dermed i stand til å ta gode didaktiske og pedagogiske valg for å sikre kvalitet i
nettundervisningen.

Fagskolens samarbeidspartnere i næringslivet påpeker at tiltaket er svært relevant. I tillegg til den
pedagogiske gevinsten blir det fremhevet at den teknologiske utviklingen også er gjeldene i arbeidslivet,
og det er en stor fordel at studentene har, i tillegg til fagkompetanse, en evne til å lære og å ta i
bruk digitale verktøy for å løse oppgaver effektivt. Kværner Stord har også vist interesse for vår
undervisningsmodell til internkursing av ansatte i egen bedrift.

2. Tiltaket skal bidra til vesentlig utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte

Den typiske nettstudenten ved Fagskolen i Hordaland er voksen og kombinerer studier med jobb
og familieliv. Det vil si at nettstudenten ønsker effektive og fleksible studiemåter. Videre bringer
nettstudenten med seg erfaringer og perspektiver fra arbeidsliv som kan og bør nyttes som ressurser
i læringsprosessen. Dette er elementer som er viktig å ta med seg i den pedagogiske tilnærmingen.
Derfor ble disse tre tiltakene vektlagt i «eg e-lærer»:

� Kursing og kompetanseheving av lærere

Selv om skolens lærere er pedagoger med høy kompetanse i eget fag, var det helt nødvendig å styrke
lærernes nettpedagogiske kompetanse for å sikre høy kvalitet i undervisningen. Det ble etablert en e-
prosjektgruppe som satte i gang det digitale utviklingsarbeidet. Målet var å sikre kvalitet i undervisningen
gjennom å sørge for at den enkelte lærer ved skolen har oppdatert kompetanse i pedagogisk bruk av
digitale verktøy, slik at den er i stand til å ta gode valg i planlegging av undervisning og oppfølging av
nettstudenter. Det var også nødvendig å gi opplæring i både teknisk og pedagogisk bruk av innkjøpt
utstyr og programvare til både synkron og asynkron undervisning/ veiledning:
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• Programvare for samskriving og samhandling (både asynkron og synkron)
o One Note Klassenotatblokk
o G Suite for Education
o It`s Learning (LMS)

• Asynkron veiledning/ undervisning
o Screencast- O- Matic (skjermopptaker for videoforelesning/ digital vurdering)
o Camtasia (skjermopptaker for videoforelesning/ digital vurdering)

• Digitale klasserom (synkron undervisning og veiledning- med opptaksmulighet)
o Omnijoin (nettmøteprogramvare)
o Koffert med mobilt overføringsutstyr m/ drone (for undervisning/ veiledning fra felten)
o Fjernlab

� Sertifisering

Lærerne ble utfordret til å utføre praktiske oppgaver, det vil si teste ut de ulike verktøyene i undervisning
for evaluering og refleksjon rundt hvilke verktøy og på hvilken måte de kan nyttes for å fremme
nettstudentenes læringsutbytte (se vedlegg 2 for kompetansebeskrivelse av sertifisering Nivå 1: Digitale
verktøy).

� Anskaffelse av digitalt utstyr og programvare

Skolen gikk til anskaffelse av:

Digitalt klasserom:
Syv klasserom og tre auditorium ferdig installert med kamera, mikrofon, høyttaler og touch-skjerm for
undervisning i sanntid ved hjelp av samhandlings- og nettmøteprogramvare.
Tre kofferter klargjort for mobil overføring av både synkron- og asynkron undervisning eller veiledning fra
felten.

Virtuelt klasserom:
Nettmøteprogramvaren Omnijoin og programvare for både synkron og asynkron samhandling på nett.
Fjernlab lokalisert på Nordnes, der studentene kan logge seg på via egen datamaskin og kontrollere
egen programmering ved å observere fysiske endringer i vannivået i tanken.

Se vedlegg 1 for oversikt over anskaffelsen

Studentenes læringsutbytte

� Rapporter fra nettmøteprogramvaren, Omnijoin

Siden februar 2017, da utstyr og programvare ble tatt i bruk ved skolen, er det holdt nettmøter i 2910
timer. Altså er 388 arbeidsdager a 7, 5 timer nyttet til gruppearbeid/ læringssamtale/ forelesning i sanntid.
Dette viser at læringstrykket, og sannsynligvis samarbeidet har økt mellom samlingene ved innføringen
av nettmøter. Antall møter i perioden er 1138, altså mer enn det vi kan finne at lærere har arrangert i
perioden. Hvert møte varer gjennomsnittlig 2,5 timer. Med andre ord, så nytter studentene nettmøter til å
danne læringsfellesskap uavhengig tid og sted.

� Kvalitetsmelding

Tall fra kvalitetsmeldingen for Fagskolen i Hordaland for skoleåret 2017-2018 viser at
gjennomføringsgraden for klassene som har blitt påvirket av prosjektet i arbeidet med avsluttende
hovedprosjekt er høy:

Anlegg: 96, 86% av de uteksaminerte fikk utdelt vitnemål
Elkraft: 95,24 % av de uteksaminerte fikk utdelt vitnemål
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Til sammenligning er skolens totale tall for de uteksaminerte som fikk vitnemål 87,90 %.

Kvalitetsmeldingen viser også at nettstudentene som ble påvirket av prosjektet vurderer både
læringsmiljø, undervisningsutstyr og tilrettelegging for bruk av IKT som bedre enn dagstudentene. De
peker også i større grad på at det er samsvar mellom studieplan og opplæringen.

� Studentevaluering

I kommentarfeltet i studentevalueringen fremkommer det at studentene er svært fornøyd med
lærere som tar i bruk digitale verktøy i nettundervisningen. Der enkelte fremhever viktigheten av å få
hjelp, fra enten lærer eller medstudent, i det de står fast, påpeker andre at et jevnt drypp av digitale
læringsressurser opprettholder motivasjonen, og lokker dem inn i et læringsfellesskap. Rapportene fra
bruken av nettmøter støtter dette, da det er tydelig at studentene nytter nettmøtene utover de lærerstyrte
aktivitetene.

Resultat og kvalitet på nettstudentenes hovedprosjekt i testklassene ble også gjenspeilt i hvor aktive
gruppen hadde vært i samarbeid/ veiledning over nett. Dette skyldes ikke verktøyene i seg selv, men
viser at digitale verktøy muliggjør tettere samarbeid og veiledning, noe som gir utslag i resultater. I
de klassene der lærer tidlig la til rette for og skapte et miljø for gruppesamarbeid via nettmøte, traff
gruppene hverandre hyppigere over nett på eget initiativ, og leverte en prosjektrapport av høyere kvalitet
enn de klassene der læreren ikke la premissene for nettmøtene i oppstartsfasen av hovedprosjektet.

3. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv

«eg e-lærer» -prosjektet oppsto på bakgrunn av tilbakemeldinger fra både studenter, lærere
og næringsliv. NOKUT og RFF sin oppfordring er nevnt tidligere. Tilbakemeldinger i løpet av
prosjektperioden fra lærere og studenter har satt premissene for hvilke og hvor mange kurs som har blitt
tilbudt.

Skolen har installert utstyr for digitalt klasserom på hvert studiested samt hos Kværner Stord som er
samarbeidspartner i Stordmodellen. Dette gir mulighet for tett samarbeid. Representanter fra Kværner
Stord har også vært deltager på noen av kursene, og har vist interesse for vår undervisningsmodell til
internkursing av ansatte i egen bedrift.

Som nevnt tidligere, påpeker fagskolens samarbeidspartnere at tiltaket er svært relevant for arbeidslivet.
Den teknologiske utviklingen er også gjeldene i arbeidslivet, og det er en stor fordel at studentene har, i
tillegg til fagkompetanse, en evne til å lære og å ta i bruk digitale verktøy for å løse oppgaver effektivt.
Ved hjelp av mobilt overføringsutstyr kan både lærere og studenter visualisere praktiske problemstillinger
direkte fra felten. Dette er særs interessant i praktiske emner, men også i arbeid med hovedprosjekt som
ofte skrives med utgangspunkt i et oppdrag eller problemstilling gitt av næringslivet.

4. Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon

Kurspakken er utarbeidet av ansatte ved FIH som har formell kompetanse i nettpedagogikk og lang
erfaring med undervisning via nett. Gjennom et forprosjekt undersøkte e-prosjektgruppen andre skolers
erfaringer og testet ut og vurderte ulike digitale verktøy. Læreres holdninger og vurdering av egen
kompetanse ble kartlagt, og det ble utført kvalitative undersøkelser blant studentene. Kursmodellen ble
utarbeidet på bakgrunn av funnene, og har vært en blanding av intern kursing og veiledning og innleide
foredragsholder (Kursoversikt, vedlegg 3).

Skolen har ansatt en prosjektleder til å koordinere arbeidet, og har i tillegg opprettet en prosjektgruppe
der de ansatte har blitt frikjøpt til å drive utviklingsarbeid. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 6,2
millioner kroner, der Kunnskapsdepartementet har bidratt med 3,9 millioner i utviklingsmidler. Skolen har



UKPF-2018/10015 Page 5 (5) Innsendt - 14-sep-2018

rapportert inn grad av måloppnåelse og redegjort for bruk av tildelte midler i mars 2018. I juli 2018 ble
skolen tildelt nye 3 millioner kroner for videreføring av prosjektet.

5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen fagskole

FIH presenterte prosjektet for Nasjonalt fagskoleråd (NFR) 24. mai 2018, og fikk svært gode
tilbakemeldinger på de forskjellige modellene for mer fleksible opplegg og læringsmetoder, og den
systematiske måten det ble arbeidet med å løfte lærerne sin tekniske, men ikke minst pedagogiske
kompetanse på dette området.

Prosjektet ble også presentert på Vestlandskonferansen, en samarbeidskonferanse for Fagskolen i Sogn
og Fjordane, Fagskolen i Ålesund, Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Hordaland.

Skolen har også blitt kontaktet av blant annet Sørlandets fagskole og Hadsel og Steinkjer fagskole som
ønsker å gjennomføre et lignende prosjekt. Tilbakemeldingene er at prosjektet har høy overføringsverdi,
og flere skoler ønsker å høste av FIH sine erfaringer.

Fagskolen i Hordaland har som nevnt fått friske midler til å videreføre prosjektet, og er i gang med
interne utlysninger for deltagelse i prosjektgruppen. Årets prosjekt vil ha et klart pedagogisk fokus, og
markerte oppstart med et foredrag med Petter Kongsgården fra Universitetet i Sørøst- Norge, vinner av
«Årets nettlærer» i regi av Fleksibel utdanning Norge i 2016. Med andre ord fortsetter skolen modellen
med en blanding av intern og ekstern kursing.

Fokusområdene til deltagerne i prosjektgruppen vil være:

• Holde seg oppdatert på forskning og trender innen digitalisering av undervisning og videreutvikle
ressurssiden «Nettlæreren»
• Holde kurs for- og veilede lærere i bruk av innkjøpt utstyr (digitale klasserom/ koffert/drone) og
programvare (One Note, Google, OmniJoin, Screencast-O-
Matic, Camtasia, It`s Learning) til pedagogisk formål
• Veilede lærere i forbindelse med utvikling av digitale undervisningsopplegg
• Bistå lærere under undervisning i sanntid via Omnijoin
• Utarbeide sertifisering, nivå 2
• Utarbeide en modell for nettbasert undervisning ved Fagskolen i Hordaland
• Utarbeide opplæringsprogram i bruk av digitale verktøy for studenter ved Fagskolen i Hordaland

Vedlegg
Vedlegg
* Vedlegg 1 Infrastruktur for nettundervisning.pdf
* Vedlegg 2 Sertifisering nettlærer nivå 1.pdf
* Vedlegg 3 KURSOVERSIKT og klippekort.pdf
* Signert følgebrev fra styret.pdf

Forhåndsvisning

Bekreft og send inn
Jeg bekrefter at oversendelsesbrev signert av instituasjonens styreleder er lastet opp

https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41668
https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41669
https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41670
https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41685

