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Bakgrunn
• Arbeidslivet sin skule

• 2/3 er deltidsstudentar

• 57% er studentar på nett- eller 
samlingsbaserte tilbod (i UH er det 5 %)

Kilde: Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning, 2021

Kjelde: DBH-F
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Fagskuletilsynsforskriften:

- Fagleg ansvarleg
- Utdanningsfagleg ansvarleg

Utdanningsfagleg
kompetanse: «kompetanse i å 
fremme studenters læring, 
kan bestå av pedagogisk, 
didaktisk, digital- eller annen 
relevant kompetanse».

«Fagskolen skal selv sikre at 
fagmiljøet får nødvendig 
kompetanseutvikling»

Kompetanse
krav



• 1 av 4 har formell nettpedagogisk kompetanse

• 6 av 10 har deltatt i ikkje-formelle kurs

• 6 av 10 har meir enn tre år med erfaring frå nettbasert undervising

• Under halvparten vurderer sin eigne nettpedagogiske kompetanse 
som god

• 82 % av dei som underviser på nett ønskjer kompetanseheving i 
nettpedagogikk

• 78% av dei som underviser stadbasert ønskjer kompetanseheving i 
nettpedagogikk



❖ Kartlegg utdanningstilbodet 

❖ Gjer kompetanseheving mogleg

❖ Vurderer tilsynsforskrifta

Kva gjer HK-dir?



Utdanningskvalitet

Leiaransvar å sikre systematisk arbeid 

med utdanningskvalitet som er godt forankra i 

god utdanningsfagleg kompetanse

Utdanningsfagleg ansvarleg ein nøkkel når det gjeld å 

leggje til rette for at alle undervisarane på fagskulen 

har høve til å utvikle seg og gi god undervising.



Takk for merksemda!



Systematisk kvalitetsarbeid innen 
nettbaserte studier ved Fagskolen Innlandet

2 0 0 5 - 2 0 2 1

Norges mest framtidsrettede fagskole,
der fagmiljø møtes og 
kompetanse utvikles. Anne Rørvik

Avdelingsleder, IT-D,KEM og 
FDV



1600
studenter

60% fra Innlandet
Gjennomsnittsalder

33 år

1000
Samlingsbaserte 

studier

600 
stedbaserte 
utdanninger



Våre studier:

De tekniske fagene 
er tallmessig størst

Helsefag er blitt 
stadig viktigere 

Landbruksfagene 
spenner bredt

Økonomi og 
ledelse tiltrekker 
seg stadig flere 

studenter 



Fokusområder og ambisjoner

AMBISJON: Fagskolen Innlandet skal til enhver tid tilby utdanninger i tråd 

med samfunnets krav og arbeidslivets behov.

AMBISJON: Fagskolen Innlandet skal være arbeidslivets foretrukne 

læringsarena og samarbeidspartner for utvikling av høyere yrkesfaglig 

kompetanse.

AMBISJON: Fagskolen Innlandet skal sikre kontinuerlig utvikling av studentenes 

og de ansattes kompetanse i henhold til arbeidslivets behov.

AMBISJON: Fagskolen Innlandet skal ha en kultur som preges av kontinuerlig 

forbedring gjennom engasjerte, nytenkende, stolte, ansvarsfulle, kompetente og 

handlekraftige ansatte, der alle jobber godt i lag i henhold til vår visjon, våre 

fokusområder, ambisjoner og mål.



Kort historikk:

• 2005 Første kull startet (Bygg- /anleggsstudier , 120 fsp. 4 år)

• 2008 Egen nettpedgruppe (5-7 lærere), kurs og opplæring veiledning i bruk av programvare og LMS

• 2012 Prosjektgruppe (5 lærere) med fokus på utdanningskvalitet innen nettbaserte studietilbud

• 2019 Ny LMS. Overgang fra Fronter til Canvas 

• 2021 Digitaliseringsgruppe (8 personer)

• DIKU-prosjekt 2018 «Nettbaserte utdanninger og nye digitale læringsformer», 5 delprosjekter

• DIKU-Prosjekt 2020 «Økt digital kompetanse og kvalitet for lærere på Fagskolen Innlandet og Fagskolen Oslo»



Formell nettpedagogisk kompetanse hos skolens lærere og ledere

2019/20: Alle lærere og ledergruppen ved FI:

Nord universitet 7,5 stp. Ledelse av læreprosesser i et virtuelt læringsmiljø, del 1

(Nå: Nettbaserte læringsformer – Dybdelæring i praksis)

2020: 7,5 stp. Ledelse av læreprosesser i et virtuelt læringsmiljø, del 2 

3  har mastergrad innen nettbasert utdanninger og voksnes læring 

Nordiske prosjekter:

• Kurs for fagskolelærere i Norge og Sverige - ICIS Industri College Indre Skandinavia

• Et samarbeidsprosjekt mellom Fagskolen Innlandet og Palmenia Center for Continuing Education, Universitet i Helsinki 



• Kurs for nyansatte, 6 samlinger august – november

• Tema:  

• fagskolen som skoleslag

• innføring i lærerrollen

• læringsstrategier 

• perspektiver på læring og læringskultur, 

• klasseledelse

• bruk av programvare og læringsplattform (Canvas)

• Mentorordning for nye lærere første året

• Håndbok for nyansatte

Ny som lærer ved Fagskolen Innlandet?



For alle lærere
• Kursvirksomhet for alle lærere i felles møtetid og på 

planleggingsdager 

❑ LMS, ny programvare, digital didaktikk, 

videoproduksjon, vurderingsformer mm.

• Deltakelse på eksterne kurs 

• Læringsfestivalen NTNU, FuN, Bett, EDUCA Berlin

• Medlemsskap i FuN og Digital Innlandet 



Systematiske undersøkelser blant studentene

• Alle fysiske samlinger avsluttes med spørreundersøkelse  f.eks. gjennomført i 

læringsplattformen. 

• Studiebarometeret, fagskoleundersøkelsen - årlig undersøkelse



Utviklingsprosjekt 2020-21(HK-
dir):

«Økt digital kompetanse og 
kvalitet for lærere på Fagskolen 
Innlandet og Fagskolen Oslo 
(Digital ABC)

Et samarbeidsprosjekt mellom 
Fagskolen Oslo og Fagskolen 
Innlandet

Prosjektgruppen består av 
lærere og IT-ansatte ved de to skolene



https://fagskolen-innlandet.no

Avdelingsleder Anne Rørvik

E-post: annror@fagskolen-innlandet.no

Telefon: 913 65 984 /61 14 54 00



INKLUDERENDE OG 
UNIVERSELL 
NETTPEDAGOGIKK?
Kjetil Knarlag
Avdelingsdirektør Universell



Inkludering – et 
samfunnsansvar

• Demokrati
• Ikke-diskriminering
• Likestilling
• Deltakelse på samfunnets arenaer
• Bærekraft - Agenda 2030 - Leave

no-one behind
• Lovkrav og forskrifter 



Strategi for inkluderende læringsmiljø

”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik 
måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, 
uten behov for tilpassing og spesiell utforming.”

CRPD – faglig definisjon

https://www.youtube.com/watch?v=zl53ownJU1c


Universell utforming: Kravspek

Formalkrav: LDL § 18 med forskrift
Fagskoleloven / UHL
WAD 
EAA 

Teknisk krav: WCAG 2.1 A og AA eller tilsvarende

Innhold: Automater
Nettløsninger

Tidsfrist: LDL (2021)
WAD (2023)



Det digitale læringsmiljø og #uu
• Grensegangen mellom læringsprosesser, 

pedagogikk og teknologi

• Digitale læremidler (LDL)
• Nettbaserte redskaper som kan brukes i det 

pedagogiske arbeidet, og som er utviklet med 
hensikt å støtte læringsaktiviteter

• Nettsider, dokumenter, video, læringsplattform, 
nettsider, konferanseverktøy, digital eksamen, 
samhandlingsverktøy…

Teknologi

Universell 
utforming

Spesifikke
målgrupper

Pedagogikk

Brukskvalitet
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Pedagogisk kompetanse for #uu og kvalitet i digital 
inkludering

• Kvalitetsbegrep med allmennytte

• Inkludering forutsetter kunnskap om 
mangfold og riktig bruk av teknologi

• Forutsetninger

• Verktøykompetanse: spesifikke ferdigheter

• Nettpedagogisk kompetanse: pedagogiske 
og digitale valg for best mulig 
læringsutbytte

• Kunnskapsoverføring bør formaliseres

Fra plikt til aktivitet



TPACK-modell tilpasset #uu og inkludering

Pedagogisk bruk
Bevisste faglige valg 
av digitale aktiviteter

Digitale 
verktøy

Bevisste valg og 
kunnskap om 

riktig bruk

Innhold
Teknikker for 

allmenn 
brukskvalitet 

(UX + UU)

Kontekst: Mangfold, funksjonsvariasjon, digitalisering, studentaktiv læring, lovkrav…



Eierskap og kunnskap på alle nivå

Rektorat, faglige og 
administrative ledere

- eierskap, satsninger og prioriteringer
- forventningsavklaring
- formål og konkretisering 
- planarbeid

Enhetsledere, systemeiere, 
læringsstøtte

- rutiner og retningslinjer for implementering
- opplæring av ansatte
- innkjøp og utvikling av systemer
- støttetjenester, ekspertkompetanse.

Faglærere, innholdsprodusenter

- produksjon av dokumenter
- video og synkron digital undervisning  
- annet læringsmateriell
- digital samhandling
- bøker og artikler mv.



Takk for 
oppmerksomheten!



LÆRINGSGRUPPER PÅ NETT
SOM SYSTEMATISK 
KVALITETSARBEID

Signe Baksaas Gjelstad,  

rektor ved Fagskolen Aldring og helse 
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2008 Fagskolen Aldring og 
helse - “Nettbasert med 
samlinger”

2019 “DIGILÆR” – digitale 
læringsmåter, 
målgruppe: studenter med 
norsk som andrespråk

2017 “Læringsgrupper på 
nett”

2020 Tilsyn; systematisk 
kvalitetsarbeid
Målsettingsarbeid

2021 Aktive og reflekterte 
studenter i virtuelle 
læringsgrupper



Læringsgrupper på nett
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• 4-7 deltagere
• 3-4 ganger pr semester
• Teamsmøter
• Praksisnære temaer som er relevante for studieoppgaver i praksis
• Foreberedelser som er annonsert på Canvas 
• Lærerstyrt
• Fordeling av oppgaver og ansvar
• Teknisk support 



✓ Hvorvidt er aktiviteten i læringsgruppen

forankret i utdanningens målsettinger og koblet

til utdanningens læringsutbyttebeskrivelser? 

✓ Hvorvidt blir det tilrettelagt for aktiv deltagelse? 

✓ Hvorvidt blir det tilrettelagt for utveksling av 

erfaring? 

✓ Hvorvidt blir det tilrettelagt for refleksjoner av 

praksisnære temaer?  

✓ Oppleves læringsmiljøet trygt og inkluderende? 

✓ Har vi tilstrekkelig informasjon om 

utbytte ved å delta i læringsgruppene? 

✓ Er det behov for endringer og/eller

justeringer av læringsgruppene? 

✓ Hvorvidt er det behov for mer (digital) 

kompetanse? 

Sentrale spørsmål i kvalitetsikringen av 
læringsgrupper på nett
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Den profesjonsfaglige kompetente 

lærer

Inspirasjon fra andre relevante 

prosjekter 

Kurs og utdanninger som hjelper til 

å videreutvikle egne pedagogisk 

opplegg («hverdagslæring»)

Kompetanseutvikling og «hverdagslæring»

32Profesjonsfaglig digital kompetent lærer. Modell TPACK etter Mishra & Koehler, Mishra 2006)



Oppsummering – Læringsgrupper på nett
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• Faglig og pedagogisk forankring

• Inngår i skolens systematiske 

kvalitetsarbeid 

• Digitale utviklingsprosjekter med 

økonomisk støtte 

• Kompetanseutvikling og hverdagslæring 


