
fremtidsrettet – engasjerende – samhandlende

Arbeidslivets skole
Digital samhandling og aktiv 
læring 



Vi satser! Strategi for samhandling og 
digital læring
Hva?

• Fremtidens læring: bruk av nye digitale 
samhandlingsverktøy

Hvordan?

• Aktiv læring som en strategisk del av 
skolens kvalitetsarbeid

• Fagskolens utvikling av læringsarealer 
tilrettelagt for aktiv læring

Hvorfor?

• For å øke og sikre studentenes 
læringsutbytte på tvers av alle skolens 
avdelinger

• Samhandling mellom skole og næringsliv
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Kvalitetsprisen for 
høyre yrkesfaglig 
utdanning 2019
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Integrated 
Concurrent
Engineering (ICE)

- løse utfordringer
i komplekse
tverrfaglige
byggeprosjekter
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Integrated Concurrent Engineering (ICE)

Samhandling på interaktive flater
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Effekten av ICE?

• Deltagelse og tilstedeværelse en forutsetning

• Myndiggjøring og beslutningsmyndighet gir effekt 

• Samhandling på interaktive flater er med på å gjøre 
komplekse byggeprosjekter mer effektive og levere 
bedre kvalitet

• Tilgang på teknologi og fleksible arealer 
understøtter utbyttet av ICE prosessen

• Utforming av arealer for ICE møter er også godt 
egnet for andre læringsaktiviteter 
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Overført metodikk på 
til nytt klasserom 
- Pilot!
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Learning Space Rating System (LSRS) 

- Et poengbasert system som premierer 
fleksibilitet, brukerinvolvering og flater for digital 
deling. 

- Bruken av systemet fungerer bevisstgjørende i 
forhold til å prioritere sider av læringsarealets 
utforming. 

- Det gir også mulighet til å sammenligne en før 
og etter situasjon. 

Ref. EDUCAUSE

https://www.educause.edu/eli/initiatives/learning-space-rating-system


LSRS anvendt på utforming av læringsarealer

13.11.20208



Klasserommets tidligere utforming 
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Planlagt ny utforming
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As build…
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Studentenes tilbakemelding 
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Lærernes tilbakemelding 
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Hva ønsker 
studentene? 

13.11.202014

EDUCAUSE: 2019 

Study of 

Undergraduate 

Students and 

Information Technology 

https://library.educause.edu/resources/2019/10/2019-study-of-undergraduate-students-and-information-technology


Studentaktivitet vs læreraktivitet
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Hva er foretrukket metode? 

• Studentene foretrekker fysisk 
deltagelse og tilstedeværelse 
i alle typer læringsaktiviteter

• EDUCAUSE 2019
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https://library.educause.edu/resources/2019/12/2019-study-of-faculty-and-information-technology


To faktorer viktig for kvalitet 

• Tilstedeværelse som utgangspunkt 
for læringsaktivitet 

• Arealer tilrettelagt for studentenes 
egen aktivitet og bruk av egen 
teknologi understøtter studentenes 
læring 
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Takk for meg!
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