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Kort om tiltaket
Formålet med prosjektet Digital samhandling er å utvikle læringsmetodikk som setter fagskolestudenter
i stand til å lære og bruke Integrated Concurrent Engineering (ICE). ICE er utviklet for å effektivisere
prosjektering av komplekse byggeprosesser ved å ta i bruk samhandling, digitale verktøyer og
interaktive plattformer. ICE er utviklet av det amerikanske romfartsinstituttet NASA, i samarbeid med
Stanford Universitetet i USA og har vist seg å gi svært gode resultater. Fagskolen Oslo Akershus (FOA)
er den første institusjonen som har utviklet læringsmetodikk innen ICE for fagskolestudenter. FOA har
gjennomført følgende:
- Bygd et samhandlingsrom som legger til rette for deling av digitale tredimensjonale bygningsmodeller
- Utviklet læringsmetodikk tilpasset fagskolestudentens erfaringer, og Bygg- anleggs-og
eiendomsnæringens (BAE-bransjens) behov.
- Utviklet samarbeid med bedrifter som allerede bruker ICE
Prosjektet setter fagskolestudenter i stand til å delta og lede ICE-prosesser og -møter. Gjennom
å ta i bruk kombinasjonen av digitale modeller, interaktive verktøy og fysisk samlokalisering har
fagskolestudentene tilegnet seg ferdigheter som tidligere ikke var tilgjengelig, og som i stor grad er
etterspurt i BAE-bransjen. Fagskolen har samarbeidet tett med sentrale aktører i byggebransjen som
selv har erfaring med ICE. Arbeidet har gitt FOA ny kunnskap om interaktivitet og digital samhandling,
samt et tettere samarbeid med sentrale aktører i byggebransjen.
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Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig
utdanning?
Tiltaket skal stimulere til økt kvalitet og relevans i høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagskolen Oslo Akershus sitt arbeid med utviklingen av læringsmetodikk innenfor digital samhandling
har sammenheng med at Bygg- anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-bransjen) i økende grad bruker
ny teknologi og metodikk knyttet til BIM og ICE. Disse nyvinningene har gjort det mulig å bygge raskere,
med bedre kvalitet, og til en lavere pris.
Den tradisjonelle prosjekteringsfasen i byggebransjen foregår etter en lineær arbeidsfordeling, hvor
en faggruppe gjør seg ferdig med sin del av prosjekteringen før arbeidet overlates til neste gruppe.
Denne metoden gjør overleveringsfasen sårbar og stimulerer i liten grad til tverrfaglige løsninger.
Samtidig ser vi at byggeprosjekter stadig blir mer komplekse og stiller høyere krav. For eksempel
forventes det at dagens bygg har langt lavere energiforbruk enn tidligere. Selv om bruken av ICE er
økende, er det ofte høyt konfliktnivå mellom ulike aktører i BAE-næringen. Mange byggeprosjekter
ender opp i juridiske tvister og rettsaker. Økt konfliktnivå kan blant annet forklares med den tradisjonelle
lineære arbeidsfordelingen og økende kompleksitet. En ICE-prosess søker å bygge ned de lineære
arbeidsprosessene og fasilitere tverrfaglig samarbeid gjennom hele prosjekteringsfasen. Prosessene
stimulerer også til samhandling gjennom gjensidig tillit og felles avgjørelser.
De gode resultatene ICE kan vise til når det gjelder kvalitet, byggetid og kost er årsaken til at stadig flere
aktører tar i bruk denne metodikken. Metodikken krever at det er noen gitte faktorer tilstede. Stanford
University som driver forskningsbasert utvikling av ICE, har definert disse faktorene på følgende måte:
- En prosess som har som målsetting å ta i bruk ICE
- Et tverrfaglig team
- En integrert tredimensjonal bygningsmodell
- Et fysisk lokale utformet for samhandling og interaktivitet
- En infrastruktur som integrerer egnet programvare og deling av modeller
Effektive ICE-prosesser kjennetegnes også av at deltakerne føler de har eierskap til prosessen og at
ICE-møter ledes på en god måte. Det er innenfor disse rammene FOA har utviklet sin læringsmetodikk.
Studentene jobber gjennom studiet i tverrfaglige team, med relevante verktøy og infrastruktur, samt i
tilrettelagte lokaler – altså under de samme forutsetningene som de møter i arbeidslivet. I tillegg trenes
de i å delta i selve prosessen, både som fagtekniske eksperter og ledere. Slik får fagskolestudentene
kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bidra til at bransjen i større grad evner å bruke
samhandling for å utvikle læring og gjennomføre bedre byggeprosjekter. FOA sin oppgave er å stimulere
til økt kvalitet og relevans knyttet til digital samhandling. Dette gjør vi ved å:
- Gi studentene kjennskap til og erfaring med en arbeidsmetode og prosess som brukes av stadig flere
aktører.
- Gjøre studentene i stand til å bidra til å fornye og øke kvaliteten på arbeidet i BAE-bransjen.
- Gi studentene økt kompetanse til å gjennomføre samhandlingsprosesser, optimalisert gjennom bruk av
digitale verktøy.

Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte

I byggebransjen foregår ICE-møter innenfor fastsatte rammer og en etablert praksis. Det har derimot
tidligere ikke eksistert didaktikk for denne metoden rettet mot fagskolestudenter. Det finnes tilgjengelige
kurs for næringslivet, men det finnes i liten grad svar på hvordan kursopplegget kan anvendes utenfor
denne settingen. FOAs utfordring har vært å lage et undervisningsopplegg som setter studentene i
stand til å gå ut i jobb, og bidra både som ledere og deltakere i ICE-møter. Innhenting av erfaringer fra
det gjennomførte prosjektet gir klare indikatorer på at arbeidet i vesentlig grad har gitt studentens evne
til å lede digitale samhandlingsprosesser i reelle byggeprosjekter. Tilbakemeldingene fra studentene
som etter studiet er ute i relevante jobber, er at de er i stand til å lede og utvikle ICE-prosesser i reelle
byggeprosjekter, Ref1.
Å gjennomføre en ICE-prosess med bruk av en tredimensjonal modell på interaktive tavler, har ført
til et kvalitativt sprang innen prosjektering av bygg. For å forstå innholdet i dette spranget kan det
være nyttig se på hvordan tverrfaglig prosjektering ble løst uten bruk av tredimensjonale modeller som
grunnlag for samhandling. Tidligere ble todimensjonale tegningene fra ulike fagområder som arkitekt,
elkraft og VVS lagt over hverandre på et lysbord og de ulike fagansvarlige så sammen på de manuelt
overlagte tegningene for å avdekke konfliktområder. Gjennom fagkunnskap og erfaring var de i stand til
å oppdage mange konflikter, men kvalitetskontrollen var manuell og ikke regelstyrt. Vegger ble framstilles
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som streker, rørstrekk som ulike stiplede linjer avhengig av funksjon, elektroinstallasjoner ble fremstilt
ved hjelp av symboler. Leseren av disse tegningene måtte omtolke de tegningstekniske kodene, og
deretter for sitt indre øye gjøre tegningen tredimensjonal. Det er en langt mer krevende øvelse enn å
se en tredimensjonal framstilling av et faktisk objekt. Det særegne ved å bruke interaktiv teknologi i
samhandlingsprosessen kommer til syne når vi ser på hvordan konflikter blir tingliggjort ved bruk av
interaktive verktøy. Kollisjonen mellom to fagområder i et byggeprosjekt blir langt på vei et fysisk objekt,
som deltagerne i prosessen kan endre, snu rundt på og gjøre om til en løsning ved å jobbe sammen på
en interaktiv tavle. Flere kan forstå innholdet i det som skal bygges og terskelen for å bidra blir lavere.
Denne økte deltagelsen bidrar demokratiserende for hele arbeidsprosessen. Trekkene i dette arbeidet
kan beskrives som en myndiggjørende prosess hvor deltagerne blir satt i stand til å finne nye felles
løsninger.

Bruken av ICE har likevel vist seg å være både komplisert og krevende for deltagerne. Den tradisjonelle
rollen i et byggemøte er å sitte stille og svare ut henvendelser knyttet til eget fagområde. ICE-metodikken
ønsker å trekke inn deltagernes tverrfaglighet og la nye løsninger finne sin form gjennom bruk av
tredimensjonale bygningsmodeller og interaktive tavler. Det å ta ansvar for å lede ICE-møter i et
reelt byggeprosjekt byr også på særegne utfordringer. Det er en oppgave som krever sammensatte
ferdigheter; lederen må ha innsikt i tekniske løsninger, inngående kunnskap om BIM og ICE-prosesser,
samt evne til å organisere fram nye løsninger basert på tidligere konfliktfylte og kompliserte forhold. Det
er derfor nødvendig at studentene i løpet av utdanningen får den nødvendige trygghet til å være positive
bidragsytere, samt lede slike prosesser. Det å organisere fram deltagelse er en ferdighet som må utføres
for å læres. Det er ikke tilstrekkelig å lese en manual for å oppnå resultater. Her blir studentenes egne
aktiviteter knyttet til ICE i studietiden vesentlig for å utvikle eget læringsutbytte. Tilstedeværelsen av
teknologi er heller ikke i seg selv tilstrekkelig for å stimulere til økt læringsutbytte. FOAs erfaring er at
tilgang på gode teknologiske og interaktive løsninger, sammen med aktive didaktiske grep, må være
tilstede for å utvikle evnen til problem og konfliktløsning i et digitalt miljø. Denne nye samforente evnen
adresserer noen av BAE-bransjen utfordringer knyttet konflikter og behov for reduserte byggefeil. Dette
er bidrag som er med på å gi studentene økt læringsutbytte.

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

Tiltaket er delt inn i tre faser; utforming av fysisk læringsareal, utvikling av læringsmetodikk og pågående
videreutvikling av undervisningsopplegget. Alle fasene utvikles i tett samarbeid mellom studenter,
ansatte og arbeidsliv.
I forkant av prosjektet ble det gjennomført kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner fra Veidekke, ÅF,
SWECO og Tønsbergprosjektet (utbygging av ny fløy ved sykehuset i Tønsberg). Innspillene fra dette
arbeidet ga rammen for utformingen av et fysisk læringsareale. Innspill fra disse intervjuene var også
startpunktet for utviklingen av aksjonene som inngikk i utviklingen av læringsmetoden – se mer nedenfor.
I tillegg hadde én av skolens faglærere, før oppstart, deltatt på Stanford University sitt sertifiseringskurs
i ICE. Denne sertifiseringen foregikk i samarbeid med Veidekke ved at faglæreren over en periode på
ett år fulgte et av Veidekkes byggeprosjekter som brukte ICE-møter som verktøy. Læringsmetodikken
har blitt utviklet gjennom aksjonsforskning hvor involvering og deltagelse er grunnlaget for å utvikle ny
læring. Det er FOAs faglærere og studentenes egne brukeropplevelser som har vært fundamentet for
utviklingen av prosjektet.
Gjennom en serie ICE-møter, avholdt av og for faglærerne, ble erfaringer om ICE dokumentert. I de
påfølgende oppsummerings- og evalueringsmøtene blant faglærerne ble rammen for studentenes egen
læringsprosess satt på plass. Det betyr at når studentene selv gjennomførte ICE-møter, bygget innholdet
på erfaringer og kunnskap fra nøkkelpersoner i BAE-næringen, samt erfaringer fra faglærerne på BIM-
studiets bruk av ICE.
Også studentenes bruk av ICE i tverrfaglige prosjekter har vært en del av aksjonsforskningsprosjektet.
Studentenes aktiviteter har blitt innhentet, systematisert og gjort tilgjengelig for deltagerne
underveis. Også i etterkant av studieåret har FOA innhentet erfaringer fra studentene som deltok i
aksjonsforskningsprosjektet. Noen av studentene, som etter endt studium fikk jobber knyttet til ICE i
BAE-næringen, har blitt intervjuet om de opplever undervisningen har fungert opp mot hvordan ICE
brukes på arbeidsplassen. Disse innspillene har vært verdifulle for å vurdere prosjektets reliabilitet og
faglig relevans.
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Fokuset på relevans har vært sentralt i prosjektet. Motivasjonen for å gjennomføre prosjektet bygger
på et opplevd behov for å finne relevant innhold opp mot en anvendt situasjon. Denne tilnærmingen
til utvikling er sentral innenfor profesjonsutøvelsen. FOAs arbeid har hatt som målsetting å utvikle
profesjonsbegreper innen ICE-metodikk på grunnlag av praktisk erfaring. Det er i samarbeid med
studenter, næringsliv og lærere at FOA har funnet formen for innholdet i læringen som retter seg mot
digital samhandling.
Samhandlingsarealet ved FOA har også blitt tatt i bruk av reelle byggeprosjekters ICE-møter. Denne
reelle bruken gir en klar indikasjon på kvaliteten i prosjektet og anvendelsen i metoden. Som et
eksempel kan det nevnes at Prosjekt Nytt nasjonalmuseum har gjennomført et av sine ICE-møter i FOAs
lokaler, Ref2.
De eksterne aktørenes bruk av arealene er verdifull for skolen av flere grunner:
- Det viser at arealene avsatt til ICE er funksjonelle, og møter behovene til noen av Norges største og
mest prestisjefulle prosjekter
- Det gir gode og relevante innspill for FOAs egen bruk av ICE rettet mot egne studenter
- Det gir fagskolestudentene en opplevelse av at deres kunnskap er relevant og anvendbar i BAE-
næringen, når bransjen selv benytter de samme arealene som brukes i studiesammenheng.
Det har også vært viktig å sikre validiteten i prosjektet gjennom å involvere deltakerne. Dette fokuset har
blitt ivaretatt gjennom:
- Kontinuerlig fokus på transparens.
Deltagerne - lærere og studenter - har fortløpende, og i størst mulig grad fått tilgang på innholdet i
aksjonene. Innholdet i aksjonene var utgangspunkt for diskusjonene med studenter og lærere rundt
hvordan aktiviteten skulle tas videre.
- Fokus på deltagelse.
Det har vært en målsetting om å sette deltagerne i stand til å handle innenfor den rammen som
aksjonene har hatt. Det har vært viktig at aksjonene i størst mulig grad var et resultat av hva deltagerne
hadde behov for.
- Rom for endring.
Prosjektet har endret seg på bakgrunn av den retningen aksjonene tok. Det har vært rom for at
deltagernes oppfatninger og diskusjoner kan endre løpet til selve prosjektet. Denne muligheten til å
kunne skape endring må videre være kjent og oppleves som reell av deltagerne.

Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon

Prosjektet Digital samhandling har inngått i et masterstudium i yrkespedagogikk på OsloMET. Gjennom
fire år (2015-2019) har en av faglærerne på BIM-studiet på FOA foretatt undersøkelser i byggebransjen,
bygd opp et tilpasset læringsareal og utviklet en læringsmetodikk tilpasset høyere yrkesfaglig utdanning,
Ref3. Innsamling av data, og videre analyse, har vært gjennomført som et kvalitativt forskningsarbeid,
som har tatt i bruk aksjonsforskning som metode.
I planleggingen av det fysiske og faktiske ICE-rommet har FOA tatt i bruk et eksternt
kvalitetssikringssystem for utforming av aktive pedagogiske arealer. Metoden heter Learning Space
Rating System. Systemet er utarbeidet av den amerikanske utdanningsstiftelsen EDUCAUSE, Ref4.
LSRS bygger på et pedagogisk konstruktivistisk grunnsyn, og vektlegger utforming av læringsarealer
som tilrettelegger fleksibilitet i læringsformene, bruk av ny teknologi og deltagelse. Målsettingen for å
ta i bruk metoden har vært å kvalitetssikre at studiets pedagogiske grunnsyn blir legges til grunn for
utformingen av læringsarealet. Resultatet har blitt et areal tilrettelagt for samhandling, informasjonsdeling
og interaktivitet, Ref5. Bruken av LSRS har gitt en poengmessig score av rommets funksjonalitet,
utforming, infrastruktur og integrasjon mot resten av skolens drift og strategiske plan. FOA har ved
to anledninger foretatt en evaluering av ICE-rommet opp mot LSRS (2015 og 2017). Gjennom den
første gjennomgangen av ICE-rommet ble det synliggjort et behov for økt fokus på integrasjon mot
resten av skolens pedagogiske arbeid, samt å gjøre arbeidet med rommet mer deltagende. En av
konsekvensene av denne gjennomgangen var å gjennomføre et aksjonsforskningsprosjekt som satte
som mål å utvikle læring knyttet til digital samhandling. Resultatene og poengoppnåelsen fra begge
gjennomganger av LSRS ligger som et vedlegg til denne søknaden. Bruken av LSRS har bidratt til å
øke skolens egen bevissthet til hvordan utforming av et læringsareale kan knyttes opp mot et helhetlig
pedagogisk grunnsyn.
Det videre aksjonsforskningsprosjektet har gitt ytterligere innhold til arbeidet med å utvikle digital
samhandling. Første del av aksjonsforskningsprosjektet sentrerte seg rundt en serie ICE- møter hvor
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faglærerne tok i bruk ICE for å finne løsninger på problemer i en tredimensjonal modell. Faglærerne
deltok også i planleggingsmøter før ICE- møtene og i oppsummerings og planleggingsmøter i etterkant
av begge ICE-møtene. For å dokumentere aksjonene er det brukt lydopptak.
Også studentenes aktiviteter inngår i datagrunnlaget for aksjonsforskningsprosjektet. Studentenes
aktiviteter foregikk i etterkant av lærernes egne ICE-møter. Studentene har lært seg bruk av ICE
gjennom å samhandle i en prosess. De har fått tildelt rammefaktorer og forutsetninger som har ligget
til grunn for deres aktiviteter og oppgaver. De måtte likevel gjøre sine egne erfaringer med metoden.
Gjennom disse egne erfaringene har de gjort begrepene knyttet til ICE og digital samhandling til
sine egne. De har utviklet evnen til å reflektere over innholdet, og de har gjort tilpasninger i metoden
underveis.
Videre ble det gjennomført et intervju med noen av studentene etter prosjektets aksjoner var
gjennomført. Dette var studenter som hadde deltatt i aksjonene på fagskolen, før de var utplassert
i bedrift i to uker. Gjennom studentens logger og presentasjoner fra utplasseringsperioden ble det
tydelig at de hadde gjort seg verdifulle erfaringer med bruk av ICE i de reelle byggeprosjektene de
hadde deltatt i. Studentene trakk fram hvordan deres egne kunnskaper om ICE-møter var anvendbar
kunnskap i et reelt byggeprosjekt. For prosjektets del er dette med på å gi en beskrivelse av kvaliteten i
det gjennomførte prosjektet.
Metoden med å gjennomføre kvalitative intervjuer har gitt mulighet til å foreta en felles sammenstilling av
innholdet i aksjonene. Med felles sammenstillinger menes prosesser hvor en kan sammenfatte utsagn,
begreper eller trekk fra en situasjon, og se etter tilsvarende innhold i den neste situasjonen. Denne
systematikken i innhenting og bearbeiding av grunnlagsdata har vært avgjørende for å kunne utvikle en
læringsmetodikk innen ICE tilpasset høyere yrkesfaglig utdanning.

Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen høyere yrkesfaglig utdanning.

Prosjektet Digital samhandling har tatt utgangspunkt i studiet for Bygningsinformasjonsmodellering
(BIM) på FOA. Det er innen bruk av BIM at denne typen digital samhandling så langt har hatt sin største
utbredelse, men bruken av ICE i dagens byggebransje er økende. Det betyr at også andre byggfaglige
FOAs studenter vil måtte forholde seg til denne metodikken, selv om de ikke har gjennomført et dedikert
BIM-studium.
FOA er i gang med å trekke skolens andre tekniske fag tettere inn mot bruken av ICE spesielt og BIM
generelt. ICE er relevant for alle fagdisipliner involvert i et byggeprosjekt. For FOAs del betyr det at
studiene innen bygningsteknikk, elkraft og KEM er naturlige deltagere i skolens videre arbeid med ICE.
Disse tekniske linjene vil i større grad fokusere på tverrfaglighet, samhandling og digital problemløsing.
Her er et tilrettelagt læringsareale, og en utarbeidet læringsmetodikk viktig.
Arbeidet med digital samhandling har lagt grunnlaget for FOAs videre arbeid innen ICE. Det betyr at
prosjektet Digital samhandling har ført til en varig endring i innholdet av skolens undervisning. Nye
årskull med studenter følger nå et læringsløp som er utviklet gjennom prosjektet Digital samhandling.
På bakgrunn av arbeidet med prosjektet Digital samhandling planlegger FOA følgende aktiviteter:
- Aktiv læring og digitale verktøy.
Med bakgrunn i erfaringene fra prosjektet Digital samhandling er FOA i gang med å utforme nye
interaktive klasserom, og utvikle aktiv læring tilpasset ny teknologi. De erfaringene som er gjort i
sammenheng med utvikling av læring knyttet til ICE, lar seg anvende når større deler av skolen skal ta
i bruk interaktive verktøy og digitale løsninger. Konkret betyr det at FOA ønsker å utforme sine arealer
på en måte som stimulerer deltagelse, samhandling og bruk av interaktivitet. Denne utformingen av
læringsarealer vil kvalitetssikres gjennom bruk av LSRS.

- Construction City.
FOA har inngått et samarbeid med prosjektet Construction City (CC). CC består av bedrifter som bla
OBOS, AF, NTNU, SINTEF, SWECO. CC tar mål av seg til å bli et av verdens fremste kompetansesenter
for BAE-bransjen. Ett av områdene FOA vil samarbeid med CC om er å videreutvikle bruken av ICE i
byggefasen av et prosjekt. Arbeidet med prosjektet Digital samhandling blir på denne måten en døråpner
for videre samarbeid med BAE-bransjen.

- Den digitale fagarbeider. FOA er inne i et arbeid med å utvikle et modulbasert deltidsstudium med tittel
Den digitale fagarbeider. Målsettingen med studiet er å tilby fagarbeidere i BAE-bransjen læring i praktisk
anvendelse av digitale verktøy og prosesser. Ett av temaene i denne utdanningen vil være bruk av ICE.
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Her vil fokuset være hvordan ICE vil påvirke produksjonen på byggeplass. Erfaringene fra prosjektet
Digital samhandling vil være styrende for utformingen av denne delen av utdanningsløpet.

Lenker og referanser er merket med Ref* i teksten. Disse referansene ligger som et vedlagt dokument.

Vedlegg
Vedlegg
* Signert oversendelsesbrev.pdf
* LSRSv1bscoresheet1012015.pdf
* LSRSv1bscoresheetfeb2017.pdf
* Referanser og lenker.pdf
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