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Innhold



• Ferdigheter innen ulike måter å tenke på. Evne til kreativitet, kritisk

tenkning, problemløsning, beslutningstaking og læring.

• Ferdigheter innen ulike arbeidsmåter innen kommunikasjon og 

samhandling.

• Ferdigheter innen informasjons - og kommunikasjonsteknologi ( IKT ) og 

informasjonskompetanse.

• Ferdigheter til å mestre et godt liv og til å delta aktivt i samfunnet.

Ferdigheter for 21. århundre definert av OECD



• Industri 4.0: Internet «smelter sammen» med produksjon og produkter:

– IoT – Internet of Things – tingenes internet

– Virtual Reality

– Artificial Intelligence – kunstig intelligens

– Robotisering

– Big data

• Utdanning 4.0: Bruk av industri 4.0 teknologi i utdanning

Industri 4.0 og Utdanning 4.0



• Voksne fagarbeidere som er i jobb fra hele landet

– Trenger fleksibilitet

– Trenger effektive læringsprosesser

– Trenger et læringsfellesskap og faglig nettverk – ikke generelt sosialt samvær

– Vil ofte helst unngå reise med opphold pga. økonomi, familieforpliktelser og 

arbeidsforhold

– Motivert for læring og faglig videreutvikling fordi det inngår i karriereutvikling

Målgruppen for nettundervisning



• Utviklet for 5.1 studier på 30 studiepoeng i første omgang i 2017

• Lagt tett opp til lærernes undervisningspraksis i starten

• Videreutviklet gjennom prosjekt om digital vurdering i 2017 - 2018

• Understøttes av nettpedagogisk kurs i Vestfold-modellen

• FiV har nå tre 30 studiepoeng akkrediterte nettutdanninger for elektro, 

én for velferdsteknologi og én for kjøkken- og restaurantledelse

• FiV har nå to 120 studiepoeng akkrediterte nettutdanninger med 

samlinger for elektro 

Historien



• Blended learning – e-læring og videokonferanse

• Designet for maks 25 studenter

• «Meningskapende helhet» - Biggs, J. / Raaheim, A

• Studentsentrert

• Styrt fremdrift

• Benytter Moodle som læringsplattform og Adobe Connect til 

videokonferanse

• Studentene bruker samskrivingsverktøy og videokonferanse (Skype, 

Zoom, el.lign.)

• Enkelte program som Mindmeister,com og Padlet 

Presentasjon av modellen



Læringsutbytte

beskrivelser

VurderingLæringsaktiviteter

Constructive alignment (Biggs, 2003) 



1) sammenheng og samsvar mellom undervisning, vurdering, og 

læringsutbytte er nødvendig 

2) læring skjer ved studentenes konstruksjon av mening gjennom 

relevante læringsaktiviteter

Constructive alignment – Biggs (2003)
Meningsskapende helhet – Raaheim (2016) 



Læringsutbytte

beskrivelser

Vurdering

Læringsaktiviteter

Pedagogisk 
tilnærming 

Vår meningsskapende helhet – FiV 2018





• Sosialkonstruktivisme – John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky

• Sosiokulturell læringteori – Lev Vygotsky

• Konnektivisme - George Siemens og Stephen Downes (2005)

• TPACK - Punya Mishra and Matthew J. Koehler (2006) “Technological 

Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge.” 

Pedagogisk plattform

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.3855&rep=rep1&type=pdf


• Alle innleveringer med tilbakemeldinger er åpne for alle studentene i 

«klassen». Samskaping av felles læringsstoff

• Felles læringsblogg

• Påvirkning av vurderingskriterier

• Læringsgrupper

• Gruppesamtaler på nettsamling

• Medstudentvurdering

• Gruppeoppgaver

Sosiokulturell læring



Studentene forbereder 
nettsamling med 
presentasjon, artikler, 
video, mm. på 
læringsplattform

Nettsamling med 
spørsmål og drøfting av 
tema. Plenum og 
gruppesamtaler

Studentene skriver 
læringsnotater, 
gruppeoppgaver, blogg, 
Veiledning og vurdering 
av medstudenter i 
læringsgrupper og av 
lærer

Læringsrapporter fra e-
læringskoordinator til 
bruk for studenter, 
lærere og skoleledelse

14



STUDENTSENTRERT

Forarbeid som egenarbeid med læringsressurser på læringsplattform 
– presentasjoner, artikler, videoer, mm. 

Nettsamling med faglig dialog mellom faglærer og studenter og 
studenter i gruppe

Etterarbeid selvstendig og i læringsgruppe, læringsnotat, 
gruppeoppgaver, medstudentvurdering, felles læringsblogg

Etablering av vurderingskriterier i dialog mellom studenter 
og lærer

Skriftlig veiledning og vurdering fra lærer. Tilleggsveiledning ut 
fra studenters skriftlige veiledningsgrunnlag

Innlevering av læringsdata. Oppfølging fra e-læringskoordinator i form 
av månedlige rapporter og evt. individuell kontakt
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• Studentene skriver læringsnotat for hvert tema

• Fast mal som det skrives ut fra:

– Oppsummering med egne ord om faglig innhold (gjenfortelle og forstå – lavt i 

Blooms taksonomi)

– Kopling til egne yrkeserfaringer og praktiske bruksområder nå eller fremtidig 

(anvende – høyere i Blooms taksonomi)

– Refleksjon over læringsprosess og læringsutbytte (utvikling av vurderingsevne)

• Støtte fra «tilbakemeldingsrobot» under skriveprosessen

• Medstudentvurdering

• Skriftlig tilbakemelding fra faglærer

Læringsnotater



• Gruppeoppgave for hvert emne. Kan være skriftlig, filmopptak, lydfil, 

el.lign. 

• Bruk av case som gruppen har valgt fra eget fagområde

• Skal vise at de kan gjenfortelle, forstå og anvende temaet / emnet i 

nåværende eller fremtidig yrkespraksis

• Faglig «meningsskaping» og fellesskap

Oppgaver



• Etablerer læringsgrupper ved oppstart

• Læringsgruppene møtes virtuelt ukentlig – egen organisering

• Læringsgruppene har minst én gruppeoppgave pr. tema

• Gir hverandre medstudentvurdering på læringsnotater og oppgaver

• Veiledes til å være støttende for hverandre og gi konstruktiv 

medstudentvurdering ut fra vurderingskriterier

Læringsmiljø i tverrfaglig velferdsteknologi utdanning



Formidling Tilrettelegging

Lærerens rolle og arbeid endret



• Utviklingsmidler for 2017

• Prosjektgruppe bestående av professor Arild Raaheim, UiB, professor 

Elsebeth K. Sorensen, Aalborg Universitet, Kari Olstad, seniorrådgiver 

FUN, Reidar Grønli, rektor Fagskulen i Sogn og Fjordane og FiV. 

• Resultat er en modell for digital vurdering i nettstudier ved FiV

PROSJEKT DIGITAL VURDERING



• Summativ vurdering – kontrollerer ift standard (objektivistisk 

kunnskapssyn)

• Eks. standardisert eksamen - LØM

• Formativ vurdering – understøtter læring (prosessuelt kunnskapssyn)

• Mappevurdering – studentene kan bearbeide mappens innhold helt frem 

til en forhåndsbestemt dato, hvor innleveringene innleveres som 

eksamensmappe. Eksamensmappe pr. emne. Karakter. 

DEFINISJONER



VURDERINGSPRAKSISEN FRAM TIL 2017

Helsefagene stedbasert

• Mappevurdering

• Formativ arbeidsmappe

• Summativ 
presentasjonsmappe + 
eksamen med ekstern 
sensor pr.emne

Elektrofagene og maritime 
utdanninger

stedbasert

• Standpunkt karakterer 
basert på klasseaktiviteter 
og prøve i alle emnene

• Eksamen ved uttrekk pr år

• Utelukkende summativt

Nettstudier elektro 5.1

• Mappevurdering

• Læringsnotater

• Oppgaver

• Formativt

• Eksamensmapper pr. emne

• Summativ

• Eksamen med 
produksjonsdel og 
dokumentasjonsdel

• Summativ



• Hatti (1987) viser til at tilbakemelding er den viktigste faktoren for læring

• Bjørgen (1989) har påvist at positiv og konkret tilbakemelding gir bedre 

læring enn å påpeke feil og mangler

• Ifølge flere forskere øker positive tilbakemelding motivasjonen og 

mestringstroen hos studenter (Bandura, 1998; Wormnes & Manger, 

2005). 

VURDERINGSKULTUR



• Hva er målet mitt - LUB? «Feed up»

• Hvordan ligger jeg an? «Feed back» ift. LUB»

• Hvordan kan jeg nå målet mitt? «Feed forward» ift. LUB

Hattie og Timperley (2007) – tilbakemelding for læring



• Fokus på: 

– Ressurser

– Mestring

– Fremskritt

• Hva viser studenten at hun/han har lært og mestrer i forhold til 

læringsutbyttet og vurderingskriteriene?

• Hvor langt har studenten da kommet i arbeidet mot læringsutbyttet? 

• Hva kan hjelpe studenten til å forbedre arbeidet og / eller komme videre? 

LØSNINGSFOKUSERT TILBAKEMELDING OG 
VURDERING



• Diskutere vurderingskriterier på forhånd

• Gi tilbakemelding ift vurderingskriterier

• Gi forslag til læringsstrategier for å komme videre

FREMOVER - MELDING / VEILEDNING



• Læringsdata fra studentene selv og fra læringsplattformen

• Data om innsats, fremskritt, opplevd læringsutbytte og kvalitet på 

læringsmiljø innhentes månedlig

• Sammensettes av e-læringskoordinator til læringsrapporter – én til 

studentene, én til skoleledelse og faglærere

• Behandles av skoleledelse og faglærer for å sikre kvalitet på 

læringsprosessene, utvikle modellen og gjennomføringen, innhente 

korreksjoner og supplement til kvalitetssystemet, støtte og videreutvikle 

faglærere

Kvalitetsutvikling



• Innhente læringsdata og skrive læringsrapporter

• Presentere og diskutere læringsrapporter med skolens ledelse og 

faglærere

• Gir innspill til videreutvikling av kvalitetssystemet

• Følge opp studenter, som ut fra læringsdata viser behov for oppfølging

• En «tredjeperson» som ressurs for studentene om de har ulyst til å 

snakke med faglæreren

• Samme for faglærer

• Viser studentene at skolen «ser» og tar hver student «på alvor»

E-læringskoordinator sin funksjon



• Studentene forventer formidlingspedagogikk

• Behov for mye mer «scaffolding» - stilladsbygging i forhold til både den 

didaktiske modellen og teknologien

• Flipped learning – behov for trening for både studenter og faglærere

• Formativ vurdering – behov for trening for studentene for å forstå 

betydningen av jevn innsats og omlegging av arbeidsrytme

• Faglæreres trygghet i forhold til teknologi

• Videreutvikling av utdanningsteknologi med «utdanning 4.0»

Utfordringer



MODELL FOR Å TILRETTELEGGE OPPSTART

Kilde: Salmon, Gilly 

(2013). 



• Mer stilladsbygging på «rette» måte for at studentene skal komme 

raskere i gang med læringsprosessene

• Ta i bruk adaptive digitale læringsprosesser

• Videreutvikle formativ vurderingspraksis

• Teste ut og ta i bruk mer utdanning 4.0 teknologi – spesielt VR og 

spillteknologi

Videreutvikling av modellen og praksis



Takk for i dag! 


