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TI GODE PODCASTER
Sir Ken Robinsons tale “Does school kill 
creativity“ ble TED-talks mest nedlastede 

sending noen gang – med 67 millioner 
nedlastninger.  Sir Ken gikk dessverre bort i august 
i år, men han etterlater seg en arv om hvordan 
man kan gjøre fagstoff  engasjonerende og fagfelt 
underholdende, uten å miste seriøsiteten. Les 
mer om hvorfor podcastene brer om seg også i 
fagmiljøer.

DA SKOLE-NORGE GIKK ONLINE
Guri Melby var helt fersk som statsråd da 
Norge stengte ned og hun hørte at 

60 000 lærere hadde dannet facebookgruppe for 
å takle koronakrisen.  Dette dugnadsarbeidet ville 
hun gjerne bidra inn i og stilte opp med egen live-
sending i gruppa.  En av administratorene i gruppa, 
Susanne Koch fi losoferer omkring nedstenging og 
læring og hva som har skjedd i etterkant av den 
første korona-bølgen.

I DENNE UTGAVEN

FØLG OSS PÅ TWITTER @NADE_FUN
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ANNERLEDESÅRETEBBA KØBER
ANSVARLIG REDAKTØR, 
SYNKRON

2020 begynte på sedvanlig vis i vårt felt, med 
semesterstart, interessante konferanser og møtesteder 
for fagfolket, med meldinger fra storting og regjering 
for sektoren.  Så hørte vi vagt om et virus fra Kina.

Så smalt det i Norge. 12 mars 2020 vil for mange være en 
dato de alltid vil huske. Dagen da Norge bestemte strategi 
for å møte virus-trusselen vi såvidt hadde begynt å danne 
oss et bilde av. Og de bestemte seg for å stenge ned Norge 
fysisk inkludert skolene, og for å gå digitalt.

Digital dugnad
For oss som driver med fl eksibel utdanning var det så 
mye å gripe fatt i at det ble vanskelig å velge.  Samtidig 
visste ingen hvor farlig viruset var.  En liten gruppe 
bestemte seg for å lage en møteplass for lærere på 
facebook, og dette beskriver en av administratorene, 
Susanne Koch, grundig på side 10. Gruppas 
moderatorkorps jobbet vaktskift og døgnet rundt for 
å hjelpe lærere som trengte et felleskap for å klare å 
gjøre undervisningen digital på svært kort tid.  

Da samfunnet åpnet opp igjen var Norge er et 
av de landene med minst smitte.  Kostnadene 
ved nedstengningen er likevel permitteringer og 
arbeidsløse.  Heldigvis har regjeringen igangsatt tiltak, 
som å kunne studere mens man går på dagpenger. 
Dette håper vi vil fortsette ut over korona-epidemien.

Oppe i det hele går landet gjennom en 
kompetansereform - lære hele livet, og vi har et 
intervju med statsråd Henrik Asheim på side 4, samt 
to av FuNs medlemmere på side 5, som tar for seg 
hvordan de har bidratt inn i reformen og dugnaden 
med å opprette og utvide kurstilbud. 

Ellers har vi som vanlig anmeldelser og omtaler av 
bøker, fi lmer og konferanser på feltet. Vi håper dere får 
inspirerende lesestoff  i høstdagene som kommer!

Utfordringene vi har stått overfor i utdanningssek-
toren i 2020, har overgått det meste av det vi har sett 
før. Men løsningene som har vært forsøkt, og som har 
vært foreslått, har gitt oss en fantastisk sjanse til å se 
nye muligheter. Nå kan vi identifi sere og fi nslipe byg-
gesteiner til fremtidens kompetansesamfunn. Her er 
våre innspill:

1. Utnytt det naturlige eksperimentet. Forskningen 
som skjer nå, må også ta opp i seg tidligere arbeid 
på feltet.  Vi trenger forskning som leder til han-
dling.

2. Styrk satsingen på utdanning.no som stedet med 
oversikt over all utdanning i Norge, slik at fl est 
mulig fi nner de utdannningsmulighetene som 
passer for dem der. Gjør manøvrering på utdan-
ning.no til grunnkunnskap for alle innen karrierev-
eiledning eller rådgivning hos NAV. Krav om tilbud 
på utdanning.no i tilsagnsbrevet til høyere utdan-
ning må gjeninnføres. 

3. Behold og bygg videre på muligheten for å ta 
utdanning mens man går på dagpenger. Fleksibil-
itet i utdanningsform er en måte å senke terskelen 
på for å gå inn i et læringsløp, uavhengig av hva 
slags erfaringer man har med skole, uavhengig av 
hva slags behov man har når det gjelder undervis-
ningsform, og uavhengig av læringsevne. 

4. Utvid retten til “hjemmeskole.” Bygg et kom-
petansemiljø for fl eksibel utdanning i grunnskolen, 
som ikke bare utvikler kompetanse på god net-
tundervisning, men god undervisning for barn som 
av fl ere ulike årsaker ikke møter på skolen. Det kan 
være langtidssykdom eller det vi kaller skoleveg-
ring eller ufrivillig fravær.

5. Gjør livslang læring tilgjengelig  På Arendalsuka 
i fj or spurte FuN: Trenger vi et Spotify for livslang 
læring?  Dette har blant annet Teknologirådet ar-
beidet med i en ny rapport til Stortinget: “En strøm-
metjeneste for læring”.  FuN mener at tiden er moden 
for å gjøre livslang læring lett tilgjengelig for alle.

HJØRNESPARK:
Fem råd for et bedre utdanningssystem etter koronaen
TOMMY BULL HENSTEIN, 
DIREKTØR I FLEKSIBEL UTDANNING NORGE
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Omfattende og ambisiøs  
kompetansesatsing 

Stortinget har vedtatt Kompetansereformen. Kompetansegapet 
skal tettes igjen. Mottoet er å skape mer og inkludere flere. 
Gjennomgangstonen i reformen er at vi må lære hele livet for å 
holde tritt med utviklingen.

 
HENRIK ASHEIM INTERVJUET AV  
TORHILD SLAATTO

Tiltakene er mange og sikter 
vidt og bredt. Det er som et stort 
lappeteppe av tiltak som skal 
dekke hele arbeidslivet med en 
mengde små og store ruter i 
hele fargespekteret. Ingen skal 
behøve å stå utenfor og kjenne 
seg utdatert, fastslås det fra 
Kunnskapsdepartementet og 
Stortinget. Reformen er ambisiøs, 
veldig ambisiøs.

TIL SYVENDE OG SIST 
Synkron spør ansvarlig statsråd, 
Henrik Asheim (H) om hvem som 
har fått «prosjektlederansvaret» for 
Kompetansereformen.  
Hvem skal sørge for den praktiske 
gjennomføringen og være den 
som om noen år skal avgi rapport 
om hvorvidt målene er nådd?

- Kompetanseformen har tiltak på 
alle nivåer i utdanningssystemet, 
og det er derfor flere som 
er involvert i den praktiske 

gjennomføringen. Blant annet 
er det flere direktorater som 
samarbeider om flere av tiltakene. 
Men til syvende og sist er det 
jo vi i Kunnskapsdepartementet 
som er ansvarlige for å følge opp 
at vi når de målene vi har satt 
oss, sier forsknings- og høyere 
utdanningsminister Asheim. 
 
MODULER OG FLEKSIBILITET 
Kompetansereformen slår fast at 
utdanningssystemet ikke er godt 
nok tilpasset et arbeidsliv med 
økende behov for vedlikehold og 
oppdatering av kompetanse. Målet 
er at det skal bli lettere å skaffe 
seg grunnleggende kompetanse, 
og det skal bli enklere å ta etter- 
og videreutdanning ved siden 
av jobben. Modulbasering og 
fleksibilitet er viktige stikkord, 
og det betyr tilgang til flere 
nettbaserte utdanningstilbud som 
kan gjennomføres ved siden av 
jobb. Fagskoletilbud skal kunne 
gis i mindre porsjoner, oppdelt i 
moduler.

VERDIFULLE BIDRAG 
Mer bruk av nettbaserte tilbud 
innebærer utvikling av nye tilbud, 
og de skal selvsagt være gode, 
både faglig sett og didaktisk. Dette 
krever kompetanse.  
Hva mener statsråden om 
den solide kompetansen på 

nettstudier som finnes hos 
utdanningsaktører, ikke minst hos 
mange private aktører, og hvordan 
vil departementet trekke inn denne 
kompetansen?  
 
- Regjeringen satser stort på 
utdanning og kompetanseutvikling 
som følge av den økonomiske 
krisen. 
Det har blitt lyst ut midler blant 
annet til nettbaserte tilbud og til 
bransjeprogrammene. Blant dem 
som har fått tilskudd, finner vi 
mange private aktører som raskt 
har etablert digitale tilbud. Dette er 
et verdifullt bidrag til denne store 
satsingen, sier Asheim.

VIDEREUTDANNINGSPROGRAM 
Kompetansereformen er også 
en fortsettelse av tiltak fra 2018 
og 2019, blant annet tilskudd 
til utvikling av nye fleksible 
videreutdanningstilbud i samarbeid 
med arbeidslivet. De første treparts 
bransjeprogrammene kom for 
flere år siden og er nå utvidet til 
å omfatte åtte bransjer: reiseliv, 
frisør, detalj- og faghandelen, 
industri- og byggenæringen, 
anleggsbransjen, mat og drikke, 
elektro-, automasjons-, fornybar- 
og kraftnæringen og kommunal 
helse og omsorg. 

Forsknings- og høyere 
utdanningsminister Henrik Asheim. 
Foto: Marte Garmann

    BERSKOMPETANSEREFORMEN
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«God tilpasning 
til arbeidslivets 

mangfoldige behov  
er ikke samlebånds-

arbeid.»

KOMPETANSEREFORMEN
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Levert av Kunnskapsdepartementet i 

april 2020.  

Debatt og vedtak i Stortinget  

juni 2020.

Kompetansereformen – Lære hele 

livet – har som mål at ingen skal gå 

ut på dato som følge av manglende 

kompetanse. Meldingen inneholder 

flere tiltak rettet mot å tette gapet 

mellom hva arbeidslivet trenger av 

kompetanse, og den kompetansen 

arbeidstakerne faktisk har. 

Bransjeprogrammene er 

opplæringstilbud som tilbys for 

ansatte, permitterte og ledige i 

bransjene. Det er kurs og  

videreutdanningsmoduler på nett.

FAKTA  
KOMPETANSEREFORMEN

DESENRALISERT OG FLEKSIBEL 
Kompetansereformen viser 
til at i enkelte deler av landet 
er det vanskelig å rekruttere 
kompetent arbeidskraft. Det er 
mange eksempler på at voksne 
som utdannes lokalt, hvor en 
lokal aktør, for eksempel et 
utdanningssenter, formidler 
desentralisert og fleksibel 
utdanning, bidrar med verdifull 
kompetanse i eget lokalområde. 
- Hvordan vil departementet 
benytte seg av slike regionale 
og lokale aktører for å styrke 
rekrutteringen i mindre sentrale 
strøk av landet?

- Regjeringen er opptatt av 
mer fleksible og desentraliserte 
utdanningstilbud slik at mennesker 
uavhengig av hvor de bor eller 
hvilken livssituasjon de er i, 
kan ta utdanning. Vi styrker 
også fylkeskommunenes rolle. 
Fylkeskommunene har for 
eksempel ansvar for å sørge for 
at tilbudet innenfor videregående 
opplæring og fagskolesektoren er 
tilpasset behovene regionalt, og 
for å koble sammen universiteter, 
høyskoler og andre tilbydere av 
kompetanse-utvikling med det 
regionale arbeidslivet. I tillegg har 
Kommunal- og moderniserings-
departementet satt i gang et 
prosjekt med kompetansepiloter 
som skal styrke tilgang til kompe-
tanse i distriktene, sier Asheim. 

MÅ SE NYTTEN 
Kompetansereformen rommer så 
mye at en artikkel rekker ikke mer 
enn å skrape i overflaten. 
 Et siste spørsmål til ansvarlig 
statsråd, for Kompetansereformen 
handler om motivasjon.  
Hvordan motivere den som er i 
ferd med å bli utdatert, til å sette i 
gang med videreutdanning?  
 
- Jeg tror vi må legge bedre 
til rette for at voksne kan ta 
utdanning. Det gjelder både 
Lånekassens ordninger og 
hvordan studieløpene er bygget 
opp.  Under koronakrisen 
har vi også sett at det er høy 
oppslutning om for eksempel 
bransjeprogram. Disse 
programmene har personer med 
lite utdanning som målgruppe. 
Det at man har kunnet 
kombinere permittering med 
tilrettelagte tilbud, har fått flere 
over terskelen. Det er også viktig 
at tilbudene utvikles i samarbeid 
med arbeidslivet, slik at de blir 
så arbeidsrelevante som mulig, 
og at folk kan se nytten av å ta 
mer utdanning, avslutter Henrik 
Asheim.

KOMPETANSEREVOLUSJON I EU 
Norge er ikke alene om kraftfull 
kompetansesatsing. Bare få 
uker etter at Stortinget hadde 
diskutert og sagt mange fagre 
ord om kompetanse og behov, 

var EU på banen med sin The 
Skills Agenda. Europa trenger 
en kompetanserevolusjon for 
å sikre innbyggernes framgang 
og utvikling under det grønne 
og det digitale skiftet, uttaler 
EU-kommisjonen. EU setter tall 
på sine friske mål. Blant annet 
skal halvparten av alle voksne 
mellom 25 og 64 år ha deltatt i 
læringsaktiviteter det siste året. 
Dette betyr at om lag 120 millioner 
mennesker skal være i en definert 
læringssituasjon i løpet av et år.

Det at man har kunnet 
kombinere permittering med 
tilrettelagte tilbud, har fått flere 
over terskelen.     Henrik Asheim

Bilde: Pavlo Vakhrushev

KOMPETANSEREFORMENKOMPETANSEREFORMEN
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Høyskolen Kristiania: 
2000 nye studieplasser for arbeidsledige og permitterte

AV TORHILD SLÅTTO

Kompetansereformen, hva 
betyr den for utdannings- 
institusjonene?

-Hvordan kan din skole bidra til å 
nå målene?

- Høyskolen Kristiania har en 
strategisk satsning på fleksibel 
livslang læring. Vi har et stort 
tilbud av fleksible utdanninger 
på nett som møter behovet 
for tilgang til læring hele livet. 
Studiene kan tas ved siden av 
arbeid og andre forpliktelser. 
Vi praktiserer studiestart hver 
dag hele året, og studentene 
har stor grad av fleksibilitet 
med fri progresjon og valgfrihet 
med hensyn til omfang og 
gjennomføringstid. Studentene 
følges tett opp av faglige 
veiledere fram til eksamen. 

Våre nettstudier dekker et 
bredt spekter av fagområder, 
er praksisnære og har høy 

grad av arbeidslivsrelevans. 
Høyskolen Kristiania satser på 
å tilrettelegge studier for etter- 
og videreutdanning gjennom å 
jobbe tett opp mot arbeidslivet. 
Vi erfarer at det er et stort behov 
for fleksibilitet i tilrettelegging av 
kompetanse for ansatte. 

Høyskolen Kristiania deltar også 
aktivt i flere råd og utvalg og i tett 
dialog med partene i arbeidslivet 
for å fremme gode løsninger som 
kan bidra til å nå målet om høy 
kompetanse i norsk arbeidsliv.

- Har din skole satt i gang 
nye utdanningstilbud som 
en følge av insentiver i 
Kompetansereformen?

-Høyskolen Kristiania 
arbeider kontinuerlig med 
studieinnovasjoner og har 
en strategisk satsning på 
å øke tilbudet av fleksibel 
livslang læring. Insentivene i 
Kompetansereformen har gitt 
oss muligheten til å skalere opp 
denne utviklingen enda raskere.  

Konkret har vi siste halvår mottatt 
midler til å utvikle og tilby tre nye 
fleksible studier i samarbeid med 

næringslivsaktører:

Digital markedsføring for små 
og mellomstore bedrifter, 
Bærekraftige innkjøp rettet 
mot offentlig sektor og Kunstig 
intelligens – praktisk nytte

Videre har vi gjennom 
«Kompetansepakken for 
arbeidsledige og permitterte» 
mottatt midler for å skalere 
opp eksisterende nettstudier. 
Tildelingen var av et slikt omfang 
at vi har kunnet tilby ca. 2000 
nye studieplasser fordelt på ca. 
30 enkeltemner i vår portefølje. 
Plassene ble fylt opp svært raskt, 
og vi opplevde at dette tilbudet 
dekket et stort behov. Utover 
dette jobber vi kontinuerlig 
med videreutvikling av fleksible 
studietilbud som dekkes av 
Høyskolen Kristianias egne 
midler. 

- Hva ser du som styrken i 
Kompetansereformen, og hva er 
eventuelle svakheter?   

- Vi vil peke på følgende 
trekk som en styrke i 
Kompetansereformen:

Regjeringen er helt avhengig av utdanningsaktørene 
på alle nivåer for å nå de høye målene som er satt i 
Kompetansereformen. Vi har stilt et par spørsmål til to 
av FuNs medlemmer, Høyskolen Kristiania og Nordland 
fagskole

Tove Kristiansen, teamleder for 
avdeling for fleksibel og livslang læring, 
Høyskolen Kristiania Bilde: HK

KOMPETANSEREFORMEN
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 Î Tydelig satsning på fleksible 
utdanningstilbud som kan 
møte arbeidstakeres behov for 
å kombinere utdanning med 
arbeid.

 Î Bevilgning av offentlige midler 
som insentiv til å utvikle nye 
og skalere opp eksisterende 
fleksible utdanningstilbud.

 Î Endring av regelverket for 
voksnes rett til støtte fra 
Lånekassen.

 Î Initiativ til å utvikle en digital 
kompetanseplattform. 

 Î Lovfeste en plikt for 
fylkeskommunene til å tilby 
karriereveiledning for alle 
uansett hvor i landet de bor.

Av svakheter i Kompetanse-
reformen vil vi trekke fram 
følgende:

 Î Tiltakene stimulerer i 
større grad tilbudet enn 
etterspørselen.

 Î Manglende utredning av 
endringer i arbeidslivet 
som påvirker det framtidige 
behovet for etter- og 
videreutdanning, særlig 
innenfor digitalisering, 
miljøproblematikk og 
bærekraftig utvikling.

 

- Hvordan kan din skole bidra til å 
nå målene? 
 
- For oss som fylkeskommunal 
fagskole er det primære 
oppdraget å tilby utdanninger 
som er etterspurt regionalt og 
lokalt i Nordland. Det betyr 
generell og spesifikk kompetanse 
hos bedrifter av ulik størrelse, 
spesialiseringsgrad og geografisk 
plassering. Det kan vi bare 
løse gjennom en enda tettere 
kontakt med arbeidslivet. 
Både kommuner og private 
bedrifter, spesielt de små, har 
imidlertid store utfordringer 
med å definere sine konkrete 
framtidige kompetansebehov. 
Enda vanskeligere for mange 
bedrifter er det å forplikte seg 
til rekruttering av studenter til 
framtidige studietilbud.  
 
Det mest konkrete grepet for 
å nå disse målene i framtiden 
er å etablere og videreutvikle 
faglige råd med representasjon 
fra næringene og arbeidslivet. 
Gjennom disse kan vi sikre en 
løpende kontakt med bedrifter, 
bransjeorganisasjoner og 
kommuner som kan øke graden 
av forpliktende bidrag begge 
veier. 
 
- Har din skole satt i gang nye 
utdanningstilbud som en følge av 
insentiver i Kompetansereformen?

- Vi har ikke satt i gang 

nye tilbud som følge av 
Kompetansereformen. Det tar 
lang tid å utvikle nye tilbud, og 
de nye tilbudene våre har vært 
forberedt i mange år. Form og 
innhold i både disse og framtidige 
tilbud vil nok bli påvirket av 
intensjonene og insentivene i 
Kompetansereformen. 
 
- Hva ser du som styrken i 
Kompetansereformen, og hva er 
eventuelle svakheter?  
  
- Intensjonen i Kompetanse-
reformen er dens største styrke. 
De statlige utviklingsmidlene 
som har vært tildelt de siste 
årene, gir utvilsomt gode bidrag 
til å utvikle både pedagogiske og 
didaktiske virkemiddel og ikke 
minst anskaffe utstyr som gjør 
oss i stand til å øke fleksibiliteten 
i utdanningstilbudene våre. 
Nordland fagskole har fått midler 
til både nettpedagogisk utdanning 
og utstyrskjøp. Slike tilskudd er 
svært nyttige for å nå målene om 
en endring mot mer fleksible og 
tilpassede utdanningstilbud. 

Samtidig som prosjektmidler kan 
gi riktig retning i utviklingen, må 
mesteparten av utviklingsarbeidet 
springe ut av den daglige driften. 
Situasjonen for oss er at de 
statlige midlene til drift bare 
dekker mellom halvparten og to 
tredjedeler av kostnadene ved 
normal drift. Slik situasjonen 
er nå, akkumulerer vi økte 
driftsunderskudd for hver ny 
studieplass vi søker. God tilpasning 
til arbeidslivets mangfoldige behov 
i både utviklings- og driftsfase 
er ikke samlebåndsarbeid. 
Hvis ambisjonene i 
Kompetansereformen skal ivaretas, 
er det behov for å gjøre noe med 
grunnfinansieringen til fagskolen. 

Pål Domben,  
rektor ved Nordland fagskole

Nordland fagskole:  
- Ikke samlebåndsarbeid

KOMPETANSEREFORMENKOMPETANSEREFORMEN
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«Hvis ambisjonene i 
Kompetansereformen 

skal ivaretas, må 
grunnfinansieringen av 

fagskolen sikres.»

KOMPETANSEREFORMEN
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Læring i koronaens tid: 
Skole-Norge går online
Vi snakker om hvordan hjelpegruppa for lærere ble til, hvordan 60 000 lærere og andre i 
utdanningssektoren ble medlemmer.  Om hvordan man hjalp hverandre og fi kk kartlagt 
utfordringer under korona-nedstengningen.  Og hva som skjedde etterpå.

SUSANNE KOCH, Høgskolelektor på lærerutdanningen ved 
Høgskolen i Østfold og en av administratorene i Facebook-
gruppa Korona-dugnad for digitale lærere 
snakker med EBBA KØBER, Synkron.

12. mars 2020 stengte skolene sine 
fysiske rom og skulle gå på nett 
over natten. Hva skjedde hos en 
liten gjeng på Facebook?

-Noen dager før skolene stengte, 
ble det opprettet en gruppe på 
Facebook som ble kalt «Korona-
dugnad for digitale lærere». Det 
var noen som pratet sammen i 
et kommentarfelt og tenkte at 
det kunne være en idé å starte 
en hjelpegruppe omkring bruk 
av digitale verktøy i skolen. Geir 
Sand Nilsen (EdTech-grunder) 
opprettet gruppa, som kort tid 
etter nedstengingen fikk 30 000 
medlemmer. Nå er det ca. 60 000 
medlemmer i hovedgruppa, og 
det ble ganske raskt opprettet 
undergrupper, fordi man så 
at aktiviteten i hovedgruppa 
ble så stor.  Det finnes nå ti 
undergrupper: 1.–7. trinn, 8.–10. 
trinn, VGS studiespesialiserende, 
VGS yrkesfag, universitet 
og høyskole, sosial- og 
miljøarbeidere, spesialpedagogikk, 
voksenopplæring, og sistemann 
er «kohort-gruppa». Den handler 
om når man nå skal tilbake i 
klasserommene, og hvordan man 
forholder seg til det.

-Hvem er medlemmer 
av hovedgruppa og disse 
undergruppene?

-Storparten er lærere, men det 
er også en del foreldre, og det er 
skoleledere og skoleeiere i noen 
grad. Så er det forskere, slike 
som meg, og folk fra frivillige 
og kommersielle aktører og 
leverandører av læremidler.  Vi 
bestemte oss veldig tidlig for at 
gruppa skulle være en kanal for 
informasjon til og kommunikasjon 
mellom lærerne.  Det har vært 
to forskningsprosjekter som har 
fått lov til å sende ut spørsmålene 
sine til denne gruppa, og ikke 
journalister.  

Vi har sørget for at alle som har 
læringsopplegg som de ønsker 
å dele, kan gjøre det utenfor 
gruppa. Dette delingsopplegget 
var opprinnelig et Google-
regneark, hvor man la inn i 
forskjellige kategorier, gratis 
læringsressurser på nett. Og 
dette var alt fra oppgaver og 
læringsopplegg som lærere 
hadde laget selv, til bokforlag og 
liknende som var gratis og åpne 
på grunn av koronaen. Det var 
også stoff som kom fra ideelle 

organisasjoner, Redd Barna, 
Røde Kors og liknende.  Så tidlig 
på sommeren var det en gjeng 
fra dem som drev gruppa, som 
etablerte et nettsted som het 
pålogga. Der har du inngang til alle 
disse undergruppene, og så har 
du lenker til gratis ressurser. Der 
er det nå masse ressurser som du 
kan søke i eller bla i, og man kan 
også tipse selv og få det lagt inn. 
Man kan sortere på fag, trinn og 
plattform.

-Litt tilbake til selve Facebook-
gruppa: Hva tror du er grunnen til 
at denne gruppa fungerte så bra 
som den gjorde, selv når den ble 
så stor?

-Aktiviteten var veldig høy, og 
vi bestemte tidlig å ta i bruk 
moderatorer. Marianne Haglia, som 
var med fra begynnelsen, fortalte 
at hun satt og modererte døgnet 
rundt den første tiden. Vi tror at 
moderasjonen bidro til at gruppa 
fungerte og fungerer så pass 
godt som den gjør. Vi ble etter 
hvert nærmere 50 moderatorer, 
fordelt på de forskjellige gruppene. 
Moderatorene har også jobbet 
sammen for å finne hvilke 
kriterier vi skal ha for at innlegg 
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Initiativtaker Geir Sand Nilsen har også designet denne 
forsiden for facebookgruppa.  Den viser greit og konkret 
gruppas mandat. Gjengitt med tillatelse fra opphavsmannen.
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slipper gjennom. I tillegg til at 
moderatorene så til at innleggene 
som kom inn, var relevante og 
holdt en god tone, sørget vi for at 
det er en plass hvor de kan dele og 
lære av hverandre i kollegiale og 
trygge omgivelser. 

-Innimellom har vi sittet og passet 
på opphetede diskusjoner, og 
det har det blitt fordi – logisk 
nok – har folk vært veldig 
stressa. Lærerne hadde, som alle 
mennesker på den tiden, et stort 
press på seg personlig med denne 
pandemien som de ikke visste 
noe om. I tillegg hadde mange av 
dem barn hjemme, og så skulle 
de undervise på nett, noen ganger 
uten at de visste helt hvordan.  De 
brukte masse tid på å finne ut hva 
slags vilkår de hadde på skolen sin 
for å ha nettutdanning. Den første 
tiden hadde ikke skolene fått snudd 
seg rundt for å ha en kommunal 
policy eller beredskapsplan for 
undervisning på nett. For planene 
har variert. Noen hadde ukeplaner 
med innleveringer på LMS 
(Learning management system 
som Fronter, its og Canvas). Dette 
ble ganske asynkront, og mye 
har skjedd offline. I den andre 
enden finner vi skoler der de har 
hatt leksjoner i timevis, live på for 
eksempel Zoom eller Teams.  

Lærerne måtte finne ut 

innledningsvis hva de var fortrolige 
med: hva som passet for elevene, 
hva som var forenelig med god 
pedagogikk, og deres egne 
preferanser og deres eget credo 
som pedagoger. I tillegg så vi at 
selv om mange lærere var gode 
digitalt, så var det også en god del 
som ikke var så trent i dette. Og for 
dem ble denne Facebook-gruppa 
veldig viktig. Vi så at mange av dem 
som meldte seg inn, ikke hadde 
vært Facebook-brukere i mer enn 
noen dager. De meldte seg inn 
i Facebook for å kunne bli med 
i denne gruppa og for å få hjelp 
med digital undervisning.

Det var utrolig morsomt å se det 
kollegafellesskapet som var der, 
og det var veldig lav terskel for å 
stille spørsmål. De stilte ikke bare 
nettpedagogiske spørsmål, men 
alt fra tekniske enkle spørsmål 
om hvordan du bruker forskjellige 
verktøy, til hva slags webkamera 
og mikrofoner som er bra.  Dette 
er trivielle ting som er helt 
utenompedagogiske, men som 
var svært viktige, til råd om for 
eksempel hva du gjør hvis skolen 
din har satset på Teams, og Teams 
plutselig ikke har kapasitet.  Disse 
tjenestene hadde som kjent ikke 
nok kapasitet i begynnelsen av 
koronakrisen, for de var ikke 
forberedt på at alle skulle på nett 
samtidig. Så da knelte systemene, 
og man måtte finne backup-
ressurser.  Og folk var veldig gode 
til å støtte hverandre og komme til 
gruppa for å lufte frustrasjonene 
sine og få trøst og råd.  Man 
søkte råd om alt fra pandemi 
og smittevern til tekniske og 
pedagogiske ting av helt konkret 
eller mer prinsipiell art. 

-Det var mange spennende 
pedagogiske diskusjoner, for 
eksempel: Hvordan møter 
vi elevene våre best i denne 
situasjonen, hva trenger de akkurat 
nå+ Og det var lange tråder og 
mye diskusjon om de mest sårbare 
elevene og studentene, og da 

spesielt en type sårbare studenter 
under nedstengningen, for dem 
var skolen et fristed. De elevene 
som hadde blitt mobbet på skolen, 
syntes kanskje det var vidunderlig 
å sitte hjemme, og fikk mer ut av 
det. Men de elevene som har hjem 
som ikke er gode, hjem som ikke 
er trygge, og som plutselig var 
hjemme dagen lang, de hadde 
store problemer. Og alle lærerne 
var engasjert i dette: Hva kan 
vi gjøre for de sårbare elevene, 
hvordan kan vi nå dem, hvordan 
kan vi møte dem, hvordan kan vi 
hjelpe dem?  

-Fikk du inntrykk av at lærerne 
faktisk fanget opp mer enn 
tidligere omkring de sårbare 
elevene via teknologien, eller visste 
de det før?

-Mange visste de om fra før. 
Men noen hadde nok gått under 
radaren, og da skolen gikk online, 
merket de at de ikke fikk tak i dem. 
Så på den måten har pandemien 
ført til at en del tilfeller kom 
fram i lyset. Å kunne hjelpe dem 
nå var jo lærernes håp, og også 
statsrådens håp. Guri Melby var 
helt ny som statsråd da dette 
skjedde. Hun hadde bare vært i 
jobben i noen dager da hun deltok 
i hovedgruppens livesending på 
kvelden og snakket blant annet 
om dette. I begynnelsen hadde 
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Initiativtaker Geir Sand Nilsen vant NPeds 
hederspris for sitt utrettelige arbeid i  
dugnaden. Foto: Tore Mydland, NPed

Guri Melby hadde kun hatt få dager i stats 
rådsstolen da Norge stengte ned.  Hun hadde 
livesending på facebookgruppa.  Foto: FuN
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En rekke live-sendinger ble gjennomført via facebookgruppa. Her er temaet kvalitet i 
«hjemmeskolen». Fleksibel utdanning Norges Kari Olstad, dugnadsildsjel Ida Dahl, podkast-
pedagog Martin Johannessen og digital ungdomsskolelærer Simen Spurkland deltok. 

gruppa livesendinger daglig, 
og noen ganger var det flere 
livesendinger per dag. Noe av det 
var oppsummeringer av det som 
hadde skjedd i gruppa, noe var 
innlegg blant annet fra statsråden, 
fra Utdanningsdirektoratet og 
andre folk utenfra som hadde 
budskap eller hjelp.  

Kunnskapsminister Guri Melby 
takket for den innsatsen lærerne 
og fellesskapet innen gruppa 
gjorde for å ta ballen, hive seg 
rundt, være fleksible og greie å 
gå langt utover normal arbeidstid 
og lære på stående fot.  Det 
var stor dugnadsånd den første 
tiden, og takket være dette gikk 
skolestengningen så bra som 
den gjorde. Men det er ganske 
bred enighet i gruppa om at den 
videre omstillingen skolen gjør i 
forbindelse med pandemien, ikke 
kan være dugnadsbasert, men må 
knyttes til økonomiske virkemidler. 

Melby hadde også fått vite at et av 
de viktige temaene i gruppa var 
sårbare elever, og hun var allerede 
fra begynnelsen av nedstengingen 
klar over dette. I tillegg holdt jo 
statsministeren og helseministeren 
minst én pressekonferanse rettet 
mot barn og skoleelever for å 
sørge for at de skulle være trygge. 
Facebook-gruppa ble også nevnt 
av statsrådene under flere av 
pressekonferansene.

-De 60 000 i hovedgruppa – besto 
de mest av lærere i grunnskolen, 
og var det den av gruppene hvor 
det var høyest aktivitet?

-Hvem som var mest represen-
tert i hovedgruppa, har vi 
ingen konkret oversikt over. 
Hovedgruppa var klart den med 
mest aktivitet. Det var et sted 
for overordnede diskusjoner, 
prinsipielle diskusjoner, rapporter 
og artikler som hadde gyldighet 
eller verdi på tvers av skoletrinn. 
Vi moderatorer gjorde vårt for at 
flyten skulle gå lettere. Vi opprettet 

for eksempel ressursposter med 
lenker til videoer og verktøy, og i 
begynnelsen tagget vi også innlegg 
med emneknagger slik at man 
kunne navigere etter emne.

-Det var litt «Lean method» med 
utviklingen, for dere prøvde jo med 
mentorverktøy (som er innebygget 
i Facebook) og andre ting?

-Ja, vi prøvde å tilby mentorer, 
men det viste seg at de fant den 
akutthjelpen de hadde behov for i 
gruppa.  De fikk ofte mange svar, 
og det ble livlige diskusjoner når 
folk stilte et spørsmål til gruppa. 
Det var ulike meninger, og man 
diskuterte for eksempel prinsipper 
for pedagogikk og didaktikk på nett 
og i de enkelte fagene.

Fikk lærerne selv bestemme 
pedagogikken?

-Innledningsvis var lærerne i stor 
grad overlatt til seg selv fordi 
dette var så nytt og uventet.  Men 
skolen er jo et sted hvor det skal 
finnes tydelige retningslinjer for 
det meste. Dette er tiltak for å sikre 
utdanningskvaliteten og gi lærerne 
god støtte. Og dette fikk de fleste 
skolene ganske fort til i løpet av 
våren.

Hva legger du i begrepet «just in 

time»-læring, og er en Facebook-
gruppe et bra sted for å lære på 
denne måten?

-Når man skal lære noe nytt, kan 
man gå på et kurs og så vente til 
anledningen byr seg for å bruke 
det man har lært. Mye av etter- og 
videreutdanningen i skolen er jo 
av den typen. Det er også kjent at 
det er en vanskelig måte å lære 
digitale ferdigheter på. Du går på 
kurs og lærer et eller annet, og så 
drar du hjem. Så går det måneder 
eller år før du får bruk for det, og 
da har du ofte glemt hva det dreide 
seg om. Det kalles «Just in case»-
læring. Denne læringen er det ofte 
vanskelig å få brukt i dagliglivet, 
for du vet ikke når du får bruk for 
det du har lært. Av samme grunn 
er det vanskelig å motivere seg for 
denne typen læring. Det er ofte 
«flinkisene» som blir med på dette. 

«Just in time»-læring er en 
type læring som er parat når 
behovet er til stede, og tilbudet er 
fleksibelt nok til at læringen kan 
skje på den lærendes premisser. 
Det skjer kanskje gjennom et 
synkront medium, slik som denne 
Facebook-gruppa. Det var så 
stor aktivitet at du kunne poste 
spørsmål døgnet rundt og likevel 
få raskt svar. Eller det er gode 
asynkrone ressurser som det er 
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lett å finne og bruke, slik som 
enkle lister med tips og råd for 
hva du skal gjøre for å komme på 
nett med elevene dine. Og slike 
ressurser kom det mye av, i tillegg 
til det som allerede eksisterte. Flere 
av mine kolleger brukte også tid i 
denne perioden på å lage videoer 
eller podcaster der de tok for seg 
alle de viktige verktøyene som var 
i bruk, fra en pedagogisk vinkling. 
Mye av dette ble da delt gratis på 
nett og også i Facebook-gruppa.

-Kan vi gå litt inn på de elevene som 
faktisk trives på hjemmeskolen? 

-Vi så i gruppa at mange lærere 
reflekterte over at de hadde 
studenter som var veldig tydelige 
og frampå i klasserommet, men 
som ble mer utydelige på nett – 
og ikke minst vice versa, at man 
hadde studenter som var praktisk 
talt usynlige i klasserommet, 
men som fikk en mye mer 
fremtredende rolle på nett. Dette 
har å gjøre med at folk har ulike 
preferanser. For noen kjennes det 
tryggere å uttale seg når de sitter 
i sitt eget hjem, bak sin egen pc-
skjerm, enn det er i et klasserom. 
Det er ett aspekt ved det. Et annet 
aspekt har vi sett litt av de siste 
dagene: I går skrev The Guardian 
om en undersøkelse som er gjort 
i Storbritannia, hvor en gruppe 
forskere har sett på mental helse 
hos ungdomsskoleelever. De 
hadde da tall fra før koronaen og 
tall fra under nedstengningen. Det 
de så, var at noen elever opplevde 
større angst under pandemien. 
Men overraskende nok viste det 
seg at det var færre studenter som 
var plaget med angst under lock 
down under en pandemi enn når 
de gikk på skolen til hverdags. 
Noe av dette har å gjøre med at 
skolen er sosialt krevende, kanskje 
spesielt på et tidspunkt i livet 
hvor man skal finne ut hvem man 
er. Noe av det henger sammen 
med pubertet og utvikling, noe 
henger sammen med mobbing, 
utenforskap og ensomhet. Noe 
henger også sammen med at i 

store ansamlinger av elever er det 
lett å bli litt usynlig. Lærerne skal 
jo ha oversikten og øye for hver 
enkelt student, men på store skoler 
kan dette blir vanskelig.  Det er ikke 
sikkert at lærerne makter å gi alle 
elevene trygghet.

-Det er også blitt nevnt at det 
å sitte i et klasserom med pluss 
minus 25 elever kan sammenliknes 
med å sitte i et åpent landskap, 
men hvor du ikke har muligheten 
til å forlate rommet.

-Det finnes masse forskning 
på åpne kontorlandskap, hvor 
det rapporteres om økt grad av 
stress og sykefravær og lavere 
produktivitet. Når man da i tillegg 
må be pent om å få lov til å reise 
seg, og kanskje er en rastløs 
type, så fungerer det dårlig. 
Unge mennesker i denne fasen 
trenger også å sove mye. På 
hjemmeskolen kan de bruke tiden 
de ville brukt på skoleveien, til å 
forberede seg på dagens digitale 
undervisning i ro og mak og i 
tillegg sove litt lenger. Alt dette er 
faktorer som bidrar til velferd. (Se 
lenke til undersøkelsen nevnt i The 
Guardian på slutten av artikkelen.)

-Dette begrepet «just in time»-
læring vil da si konkret læring, ikke 
så mye planlegging på sikt? 

-Det stemmer. Det var jo en 
diskusjon omkring hvorvidt man 
skulle kunne «finne på» opplegg 
selv som lærer, inspirert av for 
eksempel Facebook-gruppa, eller 
om man da, som noen instanser 
mente, skulle følge opplegg og 
bruke verktøy anbefalt av skolens 
ledelse. 

Begge deler skjedde, og det 
skjedde i rekkefølge. Innledningsvis 
var dette så nytt at det var vel 
ingen skoler, med unntak av 
Nettskolen, som hadde planer 
for hvordan de kunne undervise 
godt på nett. Hva slags kanaler de 
skulle bruke når de skulle gjøre det, 
hvordan de skulle legge til rette for 
enveis og toveis kommunikasjon, 
osv. Innledningsvis fant lærerne 
råd hos hverandre og brukte det 
de fant, for å gi elevene det de 
trengte på kort frist i en vanskelig 
tid.  Etter hvert kom FIKS på banen, 
og lærerutdannere, kommuner og 
fylkeskommuner begynte å sette 
opp føringer og stramme opp og 
profilere det tilbudet de hadde. 

Virker det som om institusjonene 
og læringsmiljøene nå tar ballen 
og lager mer langsiktige planer 
hvis det blir ny nedstengning eller 
ønske om å bruke denne formen 
for undervisning i større grad?

-Dette har vi ikke vi noe klart svar 
på ennå, men det vi vet, var at det 
var en utrolig lettelse da skolene 
startet opp med fysiske klasserom 
igjen, både hos lærere, skoleledere 
og skoleeiere. Nedstengningen 
hadde vært var en adhocsituasjon, 
uansett hvor mye de jobbet for å 
gi undervisningen gode rammer. 
Skolen er designet for å være 
fysisk, og da det ble klart at høsten 
ville skje ansikt-til-ansikt, vet jeg 
at mange senket skuldrene litt og 
brukte tiden i sommerferien til å 
slikke sine sår og lade batteriene. 
Man forberedte seg på et skoleår 
som man håpet ville bli så normalt 
som mulig. Nå har nok noen skoler 
fått på plass en beredskapsplan 
for pandemi og liknende tilfeller. 
Men det har gått for liten tid til at 
man kan forvente, enten det er 
skole eller arbeidsplass, at dette 
er spikret i gode og vedvarende 
strukturer.

-Nå er jo skolene oppe og går 
igjen, og da er det spennende 
hvordan aktiviteten er i Facebook-
gruppa. Er det noe liv?

        BERSSKOLE-NORGE GÅR ONLINE

 
«Du går på kurs og lærer 
et eller annet, og så 
drar du hjem. Så går det 
måneder eller år før du får 
bruk for det, og da har du 
glemt hva det dreide seg 
om.» Susanne Koch
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-Ja, det er ikke like mye aktivitet 
som det var, men det er fremdeles 
aktivitet, og det er fremdeles 
diskusjon. Vi ser at den svært 
prekære diskusjonen med 
spørsmål som hva gjør jeg nå 
og hvordan fikser jeg dette, er 
over, men det er mange lærere 
som er glade for å ha et sted å 
gå for bred kollegaveiledning. 
For eksempel kan det komme 
spørsmål som: «Jeg er på jakt 
etter et skuespill på engelsk som 
egner seg for sjuende klasse. Er 
det noen som har et tips?» Det er 
ikke noe som er spesielt digitalt 
eller pandemipreget, så for tiden 
dekker gruppa et behov for bredt 
kollegasamarbeid. Dette ser ut til å 
ha vært et udekket behov.

-Vi ser vel også at gruppa har 
gitt ideer om verktøy som kan 
brukes ut over den første korona-
nedstengningen?

-Ja, vi får spørsmål som: 
Denne høsten kommer det 
mest sannsynlig til å være mer 
fravær på grunn av korona og 
forkjølelsessymptomer. Har deres 
skoler lagt noen planer for hvordan 
dere skal følge opp?

-Ja, ofte er man jo i stand til å 
jobbe selv om man snufser litt.

-Det er kommet 35 svar på dette 
spørsmålet. Ett av dem sier at de 
har vanlig undervisning, men kjører 
Zoom parallelt. Det viser at man 
kan bruke nettverktøy som buffer 
under pandemien.

-Det å ha med folk på nett i et 
møte som i utgangspunktet er 
fysisk, er en øvelse.

-Ja det er ikke lett. Jeg har gjort 
det selv, jeg hadde en workshop 
med kolleger ved semesterstart. 
Der hadde jeg omtrent halvparten 
i klasserom og halvparten på 
nett. Du har problemer som 
foredragsholder med hvor du skal 
rette oppmerksomheten. Hvis 
du har fokus på det som skjer på 

nett, er det ikke sikkert du får med 
deg det som skjer i klasserommet, 
og vice versa. Så har du kanskje 
problemer med mikrofonen, 
hvordan får de i salen høre det 
som skjer på nett, osv. Det er både 
pedagogiske, tekniske og praktiske 
utfordringer. Men hvis det blir 
slik at skolene hele tiden har et 
betraktelig antall studenter som 
ikke er i klassen, må man enten gå 
tilbake til kun nett, eller så må man 
få en slik delt løsning til å fungere. 
Og det ser jo ut til at skolene 
jobber for at en slik delt løsning 
skal bli solid.

-Pandemien ser ut til å trekke 
i langdrag. Dette vil skape et 
fortsatt behov for endringer og 
omstillinger i mange sektorer. 
Hvem kan hjelpe med dette, og 
hvordan?

-Det er et stort spørsmål, men det 
er helt klart at det trengs penger. 
Vi har hatt en diskusjon om dette 
her på lærerutdanningen i Halden, 
hvor noe av undervisningen i 
høst er heldigital, men mye er 
en kombinasjon, med litt på 
campus og litt på nett. De som 
sitter hjemme og underviser, 
må ha godt utstyr. Lærestedene 
trenger bedre utstyr både på 
skolene og hjemme, dersom de 
forventer at lærerne skal kunne 
ta undervisning hjemmefra. 
Hvis jeg ikke tar feil, er det slik i 
offentlig sektor at arbeidsgiver 
plikter å sørge for en del utstyr 
på hjemmekontoret dersom de 
pålegger arbeid hjemmefra. Da må 
det finnes penger og retningslinjer 
for hvilket utstyr som dekkes. 

Veldig mye av det som har skjedd 
nå, har vært drevet nedenfra 

og opp. Lærerne har kastet seg 
rundt og funnet løsninger, og 
så har skoler, kommuner og 
fylkeskommuner kommet etter. 
Nå når vi ser at denne situasjonen 
kommer til å vare, tenker jeg at 
det er viktig at noen på nasjonalt 
nivå, departement og direktorater, 
ser på forskrifter og anbefalinger 
om digital beredskap i tilfelle 
pandemi (eller andre grunner 
til nedstengning). Hva plikter 
kommunene å stille med, hva 
plikter fylkeskommunene å stille 
med, og hvem skal finansiere det? 
Når vi har fått trukket, ser vi at 
det er behov for mer kompetanse 
på flere områder. Hvordan skal 
denne kompetansen oppstå, hvem 
skal stille opp med undervisning, 
og hvordan skal det finansieres? 
Vi regner med at det vil komme 
utlysninger via Diku, Udir og Unit 
av midler til online læring, digital 
kompetanse for lærere og digital 
infrastruktur.

-Kunnskapsminister Guri Melby sa 
før sommeren at det skulle forskes 
på nedstengningen.  Og siden har 
mange satt i gang, både lokalt på 
sine institusjoner, nasjonalt og 
sammen med naboland. Hvordan 
vil denne forskningen kunne 
benyttes i arbeidet med disse 
beredskapsplanene, samt inn i 
ordinær undervisning?

-Nifu (Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og 
utdanning) har satt i gang en 
stor undersøkelse, så det blir 
spennende. Ellers er det som 
du sier kommet flere lokale 
undersøkelser allerede, blant 
annet var UiO veldig tidlig ute. De 
spurte om skolene var klare for 
dette, hvordan de var klare, og 
hvorfor de var klare. Her er det en 
del interessante funn.

-Men forskning kan sjelden brukes 
av for eksempel lærere uten et 
fortolkende mellomledd, har jeg 
inntrykk av.   
 
 -Ja, det henger sammen med at 

      SKOLE-NORGE GÅR ONLINE

 
«Det vi vet, er at det 
var en utrolig lettelse 
for skolene da de 
startet opp med fysiske 
klasserom igjen, både 
hos lærere, skoleledere 
og skoleeiere.» Susanne Koch
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slik høyere utdanning fungerer 
nå, belønnes institusjonene 
og forskerne for vitenskapelig 
publisering, men ikke for 
popularisering, altså for å formidle 
resultatene slik at de gir råd for 
praksisendringer. Dette gjør at 
mange forskningsresultater når ut 
til andre forskere, men ikke til for 
eksempel skolen. 
 
Vil da forskningen bli 
bakgrunnsmateriale for forskrifter 
og beredskapsplaner som 
kommer? 
 
-Ja, helt klart. I tillegg er det 
grep som kan tas for å sørge 
for at forskningsresultatene når 
praksisfeltet. Jeg så et webinar 
på NKUL-konferansen om en 
svensk forsker som ledet et arbeid 
med å finne forskningsresultater 
som bakgrunn for endret 
undervisning under pandemien. 
Han fortalte at det er en stor, 
men ikke en uoverkommelig 
jobb å finne forskning man kan 
trekke relevante konklusjoner 
fra, og så formidle disse slik at 
de kan fungerer som råd for 
praksisendring. Jeg og mine 
kolleger kan for eksempel finne 
tidligere forskning som er relevant 
for denne spesielle situasjonen, 
tekster som må omformuleres 
og forenkles, og så må dette 
ut til skolen og lærerne som 
helt konkrete anbefalinger. 
Så kan det godt lenkes til det 
bakenforliggende materialet. 
Skoleeiere, skoleledere og 
lærere trenger råd de kan basere 
endringene sine på nå, og da må 
det gjøres en jobb med utvelgelse 
og popularisering. I tillegg er det 
helt klart at det er behov for ny 
forskning i denne nye situasjonen. 
 
-Og da vil det også komme 
spørsmål om hvem som har 
tyngde nok til å innføre nye rutiner 
på bakgrunn av ny og gammel 
«oversatt» forskning om digital 
undervisning og pedagogikk?

-Ja, det kan nok hende 
at forskningen er mer for 
beslutningsapparatet og ikke 
til bruk direkte for lærerne. Slik 
kan myndighetene ta gode 
beslutninger for framtiden og sikre 
strukturen ovenfra og nedover.

-Det virker som om disse 
prosessene kan ta lang tid i hvert 
ledd. Kan det gå for lang tid å få 
på plass kvalitet i utdanningen? 
Man snakker allerede om 
koronagenerasjonen.

-Jeg vil tro at forskingen 
Guri Melby har bestilt, først 
og fremst er for å skaffe seg 
et beslutningsgrunnlag for 
å ta gode avgjørelser for 
Norge framover. Det vil trolig 
komme endringer i regelverk, 
finansiering og kvalitetsorganer. 
Lærerne trenger også gode, 
forskningsbaserte, pedagogiske 
råd. Det trenger ikke være ny 
forskning, for det finnes mye 
forskning på fjernundervisning, 
nettundervisning, digital læring, 
omvendt undervisning og 
bruk av diverse verktøy. Dette 
må samles og settes i system. 
Dette er jeg sikker på at det er 
et behov for. Jeg tenker at vi 
trenger flere i høyere utdanning 
og i grunnutdanningen som kan 
nettpedagogikk og kan gi råd om 
det.

Hvor stor del av lærerutdanningen 
er nettpedagogikk?

-Inntil nylig var det ikke så 
mye. For tre år siden tildelte 
Norgesuniversitetet (nå Diku) 
til sammen 90 millioner til fem 
lærerutdanningsinstitusjoner 
for at de skulle digitalisere 
grunnskoleutdanningen sin. 

Dette var for å sikre at de 
som utdanner lærere, har den 
riktige profesjonsfaglige digitale 
kompetansen, slik at de kan 
lage god digital undervisning på 
lærerutdanningen og inkludere 
dette på en god måte, slik at nye 
lærere får riktig kompetanse. 
Disse prosjektene er nå i ferd 
med å bli avsluttet, vi jobber 
blant annet med ett av dem her 
på høyskolen i Østfold. En del av 
oppdraget er å dele erfaringer 
med resten av institusjonene som 
har lærerutdanning. En tidligere 
undersøkelse fra Senter for IKT 
i utdanningen (nå Udir) sier at 
nyutdannede lærere savner digital 
kompetanse, så det er rom for 
et løft. Det kommer nå. I tillegg 
til arbeidet med digitalisering av 
lærerutdanningene finansieres 
også en del videreutdanning 
for lærere i digital kompetanse 
allerede.

-Og nå har denne Facebook-
gruppa stått for et formidabelt 
digitalt løft allerede, sammen med 
en ikke fullt så populær pandemi.

-Norske lærere har vist seg 
veldig flinke til å gå ut å få den 
informasjonen de trenger. Men 
de fortjener også å få litt hjelp og 
støtte i denne situasjonen, som 
er så annerledes enn den de er 
utdannet for.

Artikkelen det refereres til i intervjuet kan 

finnes på www.theguardian.com 

Den har tittel: «Under-25s bearing brunt 

of Covid mental-health toll – survey»

        BERSSKOLE-NORGE GÅR ONLINE

 
«Vi ser at det er mange 
lærere som er glade for 
å ha et sted å gå for bred 
kollegaveiledning.». 
 Susanne Koch
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Slik de fleste av våre «vanlige» 
konferanser er bygget opp rundt 
en serie faglige innlegg, med 
muligheter for noen spørsmål og 
svar til slutt, og tidvis aktivisering 
av deltagerne underveis med for 
eksempel summegrupper eller en 
poll på menti.com, er de digitale 
konferansene stort sett organisert 
på samme måte. En fordel med 
dette formatet er at deltagerne er 
vant til det. De tar sin konferanse-
kompetanse med seg på nett som 
bakgrunn for å forstå det digitale 
formatet og tilpasser seg lett. 

Og mange ser fordeler med det 
digitale formatet. 
Selv er jeg ikke veldig glad i 
å sitte stille, enten det er ved 
mitt eget stuebord eller i en 
konferansesal, og muligheten til å 
slå av videokamera og mikrofon å 
marsjere på stedet hvil eller gjøre 
noen forfriskende knebøy gjør at 
jeg ser på digitale konferanser som 
en attraktiv løsning. 

Noen ganger vil det, i tillegg til 
den som presenterer, være en 
slags konferansevert som tar en 
aktiv rolle og forsøker å engasjere 
tilhørerne i diskusjon via chat-
feltet. Dette er en funksjon 
nettbaserte konferanser gjerne kan 
benytte seg av, og hvor de har en 
fordel i forhold til stedbaserte der 
engasjert diskusjon midt under 
presentasjonene vil virke temmelig 
forstyrrende. 

Men hva går vi glipp av? 
Nettverking. Det sosiale. Møter 
mellom mennesker. Det er ikke 
like lett å bruke pausene til å 
småprate, bli kjent med nye og 
spennende mennesker eller ta 
opp tråden med gamle, men like 
spennende bekjentskaper. På den 
annen side er det kanskje lettere 
at en større gruppe kolleger kan 
delta på samme konferanse når fly, 
hotell og det å forlate familien ikke 
er en faktor, og det kan gi bedre 
læringsutbytte i organisasjonen.

Forandring kan føre til innovasjon 
Man kan også tenke seg nye 
digitale konferanseformater. 
De fysiske konferansene 
er nødvendigvis temmelig 
komprimerte fordi mange av 
deltagerne kommer fra andre 
steder, andre land, og av 
økonomiske årsaker er det ønskelig 
å få mest mulig innhold på kortest 
mulig tid. Når reise og hotell er ute 
av ligningen, kan vi tenke oss helt 
andre formater som gjerne kan 
kombineres. 

 Î Konferanse på flipped 
classroom-måten: 
Forskningsresultater, postere 
eller annet innhold som skal 
presenteres, gjøres tilgjengelig 
på nett som tekst eller video. 
Sanntidskonferansen brukes 
til en kort intro og deretter 
diskusjon som involverer 
deltagerne.

 Î Helårskonferansen: Kun ett 
webinar hver gang på fast 
tidspunkt, for eksempel en 
gang i uka. Gir tid til refleksjon 
mellom hvert innlegg. 

 Î Never ending conference: 
Temaet innledes med et 
webinar, men diskusjonen 
legges opp i Twitter, Facebook 
eller et annet sosialt medium 
som ikke eies av arrangørene, 
og som ikke stenger. Slik kan en 
god faglig diskusjon fortsette 
nærmest i det uendelige

 Î Konferansespillet: Det faglige 
innholdet legges inn som 
elementer i et spill, deltagelse 
eller læringsutbytte blir spillets 
mål, og det sosiale ivaretas ved 
å legge opp til at deltagerne 
samarbeider for å komme 
gjennom spillet. Ideen er så 
ressurskrevende at den neppe 
er realistisk, men det er lov å 
trekke ting litt lenger i fantasien

Det store bildet: om likere 
muligheter 
Nye formater blir sjelden vellykket 
på første forsøk. Det tar tid å styre 
deltagernes forventninger og 
adferd og arrangørenes leveranse 
inn på samme spor. Mange 
gleder seg og håper vi kommer 
tilbake til det gamle, men det 
er mange grunner til at digitale 
konferanser nok kommer til å bli 
et vanligere alternativ i fremtiden. 
Vi har allerede snakket om at 

Om hvorfor digitale konferanseformater bør bli  
en del av den nye normalen

«Koronferansene»
Etter en lang koronavår og på full fart inn i en koronahøst med møter, 
konferanser, seminarer og forelesninger flyttet over på nett har vi fått med oss 
erfaringer som vi kan gjøre bruk av i mange sammenhenger fremover.

        BERSONLINE KONFERANSER

AV KARI OLSTAD
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              ONLINE KONFERANSER

man kan spare både tid, penger 
og karbonavtrykk på å slippe å 
reise, men særlig når det gjelder 
internasjonale konferanser, kan vi 
også snakke om demokrati, likhet 
og rettferdighet.

Skillet mellom fattige og rike land 
i verden er også et skille mellom 
hvem som har råd til å sende sine 
ansatte på reise. Innbyggere fra 
noen land får visum nærmest 
overalt, mens for andre er det mer 
problematisk. Språk er en annen 
barriere. Man må beherske et språk 
godt for å kunne følge et foredrag 
og delta i en diskusjon. Engelsk 
er et viktig språk i internasjonale 
akademiske konferanser, i noen 
områder vil det for eksempel være 
spansk. I begge tilfeller må man 
kunne høre for å ha utbytte. I dag 
bruker vi blant annet tolketjenester, 
men det blir ofte litt enveis. På 
nett vil man kunne benytte seg av 
teksting, oversettelsesprogrammer 
osv. for å få med seg det som 
formidles, og kunne delta i 
samtalen.

Det er også feministiske, 
funksjonsmessige og kulturelle 
aspekter her. I noen deler av 
verden er det upopulært at kvinner 
reiser langt hjemmefra alene. I 
noen kulturer er alkohol en viktig 
del av sosialt samvær, mens i 
andre oppleves alkoholservering 
som ubehagelig. Om 
konferanselokalene er tilrettelagt 
for ulike funksjonsnivåer, er ikke 

alltid resten av programmet det. 
Selv om vi mister mye av det 
sosiale samværet på digitale 
konferanser, opplever vi kanskje 
en større likhet i hvem som har 
mulighet til og utbytte av å delta på 
det vi får til å arrangere. 

For å få gode nettbaserte 
konferanseopplevelser 
Vi har bedt tre kloke hoder med 
erfaring både som arrangører og 
deltagere om å dele sin viktigste 
erfaring:

Hva er det beste med å arrangere 
en konferanse på nett?

ALASTAIR CREELMAN, 
E-LÆRINGSSPESIALIST, 
LINNÉUNIVERSITETET: 

«En digital konferens kan bli mer 
inkluderande och tillgänglig. Flera 
kan delta, även de som inte har 
råd att resa eller inte kan på grund 
av funktionsnedsättning. I en 
digital konferens kan man också 
skapa flera kanaler för diskussion, 
både synkrona och asynkrona. Till 
exempel kan man ha en e-poster 
utställning där posters innehåller 
länkar till mer information, filmer 
osv samt möjlighet att diskutera 
och ställa frågor till författarna 
även om de bor på andra sidan 
jordklotet.»

Hva er ditt beste tips til den som vil 
arrangere konferanse på nett?

HELENE AAREM, 
SENIORRÅDGIVER, KOMPETANSE 
NORGE:

«Den siste tiden har Kompetanse 
Norge holdt flere nettbaserte 
konferanser, og mitt beste tips er 
å legge opp til deltakeraktivitet. 
Det er lett å bli passiv når man 
kan gjemme seg bak en skjerm, 
og alle pedagoger vet jo at man 
lærer mest gjennom å være aktiv 
og bearbeide innholdet. Bruk 
det som finnes av muligheter 
i webinarverktøyet du har 
tilgjengelig; still konkrete spørsmål 
i chatten og lag polls. Jeg har også 
veldig god erfaring med bruk av 
Menti i webinarer. Å sluse deltakere 
inn i digitale diskusjonsrom 
kan også bidra til aktivitet, men 
her må man passe på at det er 
nok deltakere til at diskusjonen 
kommer i gang selv om noen 
kanskje velger å forlate rommet. En 
tydelig og klar diskusjonsoppgave 
er også helt essensielt.»

Hva er ditt beste tips til den som 
skal delta på konferanse på nett?

ODDLAUG MARIE LINDGAARD, 
RÅDGIVER, NORD UNIVERSITET

«Sett deg som opptatt i 
kalenderen, slå av lyd på mobilen, 
kok en kanne kaffe og bruk 
pausene til benstrekk.»

Foto: Mostphotos



FuN
Kon20

PROGRAM

1000-1025: Velkommen ved styreleder og 
direktør i Fleksibel utdanning 
Norge.

1025-1120: Panelsamtale med noen 
av historiene om hva som 
skjedde både på scenen 
og i kulissene da skoler og 
universiteter brått stengte 
dørene i våres. Med Marianne 
Hagelia, Susanne Koch, Inger 
Carin Erikson og Yngve Røe.

1120-1140: Kaffepause

1140-1200 Åpen post

1200-1230: Fagskolen Oslo om prosjektet 
«Digital samhandling» som 
vant fjorårets kvalitetspris for 
høyere yrkesfaglig utdanning. 
 
Nettlærer Torkil Valla fra 
Nettskolen i Trøndelag som 
deler noen av sine beste tips 
og triks.

1230-1330: Lunsj

1330-1400: KOLT, Nord universitet drar i 
gang diskusjonen om hvordan 
støtte underviserne i deres 
digitale profesjonsfaglige 
utvikling. 
 
Ingeborg Amundrud ved 
Høgskolen i Innlandet 
om sin forskning på 
teknologilaboratorier som 
læringsarena.

1400-1430: Lars Willner fra Differ 
snakker om edubots mot 
studentensomhet og andre 
nytteområder. 
 
Fergus Timmons from 
The Alzheimer Society har 
undersøkt gode modeller for 
blended learning.

1435-1505:  Hvordan problembasert 
læring i omvendt undervisning 
ga bedre resultater på 
Forsvarets høyskole.  
Ved Geir Isaksen.

1505-1530: Kaffepause

1530-1630: “Motivasjon til å takle 
endringer”. Gestaltterapeut 
og komiker Anders Martinius 
Tangen snakker om endring 
og spontanitet.

1630-1700: Kåring av Årets nettpedagog 
ved Fleksibel utdanning 
Norges kvalitetsutvalg.

1700-2000:Konferansemiddag

FuNKon20: Tilbake til  
den nye normalen

Hei! FuNs nasjonale årskonferanse 2020 
vil være ansikt til ansikt!
Vi trenger å møtes - kommer du?
18. november på Gamle museet i Oslo.

Er det trygt?

Alle smittevernsregler blir fulgt sier 
de. Luftige lokaler. Håper vi ses! 

Vi gleder oss til å se deg! 
NB! Konferansen er en hybrid og går 
også på nett for de påmeldte.

Påmelding: www.fleksibelutdanning.no/funkon
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-Hva er egentlig god nettunder-
visning, og hvordan skal vi få det 
til i praksis? Dette er spørsmål som 
nærmest ligger i DNA-et til FuNs 
medlemmer, og som de kon-
tinuerlig arbeider med. FuN har 
et fast kvalitetsutvalg bestående 
av eksperter på kvalitetsarbeid og 
på fleksibel utdanning fra med-
lemmene og andre. Deres bidrag 
til svar på disse utfordringene 
ble å lage en nyttig og oversiktlig 
veileder som fikk navnet: «Kvalitet 
i nettundervisning – en veileder». 
Målgruppen er de som skal utvikle 
fleksible studietilbud, og de som 
skal undervise og veilede på nett.

Lite kunne forfatterne ane at antallet 

nettlærere plutselig skulle bli 
mangedoblet på grunn av et lite virus. 
Mye er skrevet både om koronavåren 
og koronahøsten, nedstengning av 
skoler og universiteter og lærere 
som hev seg rundt og tok i bruk 
både Zoom og Teams og Google 
og andre for dem nye verktøy 
for å gi sine elever og studenter 
den undervisningen de trengte. 
Men ordet kvalitet var ikke mye 
oppe i diskusjonen. Sammen med 
nettundervisningsmiljøet har det først 
og fremst vært Elevorganisasjonen 
som har vært tydelig ute og etterlyst 
krav til kvalitet. Både de som skal lære 
og de som skal undervise, uttrykker et 
stort ønske om at undervisningen må 
fortsette selv om de fysiske skolene 

stenger ned. Denne veilederen 
tar for seg både planlegging og 
gjennomføring av undervisning på 
nett, samt en god del konkrete tips 
til bruk av digitale verktøy. Dessuten 
er den kort og bygger på modeller 
pedagogene kjenner fra før.

Kvalitetsveilederen er utviklet med 
støtte fra Kompetanse Norge og er en 
del av felles samfunnsoppdrag. Den 
er åpent og gratis tilgjengelig både på 
nett og i trykt utgave. Arbeidet med 
kvalitet i utdanning, nettbasert som 
annen, må ikke overlates til den 
enkelte lærer. Alle må bidra med 
kunnskap, erfaring, nysgjerrighet og 
vilje til utvikling. Veilederen er fritt til-
gjengelig  via fleksibelutdanning.no.

FuNs lille røde – en veileder om 
kvalitet i nettundervisning;  
nå i fjerde opplag

      VERKTØY FOR KVALITET I NETTUNDERVISNING

Da Dagsrevyens journalist våren 
2020 skulle prøve å sette ord på hva 
slags digitale verktøy man tok i bruk 
da skolene stengte, brukte han ordet 
fjernundervisning. Han beskrev  
da bruk av zoom og teams for å 
kommunisere med hjemmene. 

Slik begrepet ble brukt 
våren 2020 og også bruk av 
begrepene hjemmeskole eller 
hjemmeundervisning, kunne de 
gi en misvisende idé om hva man 
snakket om. 
 
Her er noen definisjoner: 
Flekseibel utdanning: 
«Med fleksibel utdanning menes 
utdanning der den lærende 
har stor grad av valgfrihet 
når det gjelder hvor, når og 
hvordan læringsaktiviteter 
gjennomføres» Kvalitetsutvalget i FuN

Fleksibel opplæring: 
«Fleksibel opplæring setter 
den lærende i sentrum ved å 
tilby et pedagogisk opplegg 
med flere alternativer for 
hvordan læringsaktivitetene 
kan gjennomføres. Kriterier for 
fleksibilitet inkluderer tid, sted, 
omfang, progresjon, vurdering, 
formalisering, samhandling og 
innhold.»  Kompetanse Norge

Nettbasert utdanning:  
«Med nettbasert utdanning menes 
studietilbud som er pedagogisk 
tilrettelagt på nett, og der 
digital kommunikasjon mellom 
lærer og student og studenter 
imellom er en integrert del av 
det pedagogiske opplegget.»  
Kvalitetsnormene 2015 
 
 

Fjernundervisning: 
«Fjernundervisning er en måte å 
organisere undervisning på der 
eleven og læreren ikke er fysisk til 
stede samme sted, men har kontakt 
gjennom tekniske hjelpemidler. I 
dag foregår fjernundervisning som 
oftest som nettundervisning.» FuN 
forlot begrepet fjernundervisning  
og gikk over til fleksibel utdanning i 
2015.

Begrepene hjemmeskole og 
hjemmeundervisning har 
tradisjonelt blitt brukt i forbindelse 
med opplæringsretten.   
 
FuN følger og ønsker å bidra 
inn i det nordiske arbeidet med 
begrepsavklaringer på feltet. Dette 
er viktig nå som forskningsresultater 
kommer inn basert på erfaringene vi 
har hatt denne våren. 

Hjemmeskole, fjernundervisning eller digital undervisning?
Når bør vi bruke fjernundervisning, hjemmeskole, hjemmeundervisning, nettbasert utdanning og 
fleksibel utdanning? Da verdens skoler ble akuttdigitalisert på én uke, oppsto det usikkerhet omkring 
terminologien.  Nå jobber blant annet Svenske fagmiljøer for å klargjøre begrepsbruken.
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Hva var din motivasjon for å 
søke direktørjobben i Fleksibel 
utdanning Norge?

-Jeg er opptatt av læring som 
samfunnsbygger. Jeg har veldig 
tro på læring og utdanning som 
noe som skaper bedre liv for folk, 
og som skaper bedre samfunn 
rundt folk. Og dette tror jeg at jeg 
kan oppnå sammen med dere i 
FuN, for her jobber man jo nettopp 
med læringsformer som skal gjøre 
utdanning mer tilgjengelig for folk, 
og kanskje også mer motiverende 
for dem. Det å jobbe med 
nettbasert og fl eksibel læring er 
noe av det viktigste man kan gjøre 
når man skal ha en befolkning som 
lærer gjennom hele livet. Jeg kaller 
meg læringsidealist, selv om ordet 
visstnok ikke finnes.

Fortell litt om deg selv og din 
bakgrunn for å velge å jobbe med 
dette feltet.

Jeg er 39 år, gift med Siril som jeg 
møtte på journalist-utdanningen, vi 

har to skolejenter i 1. og 3. klasse og 
lever et godt byliv på Grünerløkka 
i Oslo. Ellers arrangerer jeg NM i 
villmarkskrokket og har lært mye av 
å spille turneringspoker og sjakk.

Jeg har jobbet en del med 
kompetanse, med studieforbund 
og organisasjoner og måten de 
jobber med kurstilbud og ikke-
formell opplæring på. Det synes 
jeg var veldig spennende. Kurs 
og små opplæringsbolker hos en 
organisasjon er nettopp en slik 
lett tilgjengelig læring, der det er 
enklere å motivere flere til å bli 
med og lære.  Det er fordi man 
spiller på de lærendes interesser 
og legger opplæringa inn i en 
kontekst de er kjent med.  Så jeg 
har jobbet mye for å legge til rette 
for dette og skape gode politiske 
vilkår for at man skulle lykkes med 

den typen opplæring.  

Ellers har jeg utdanning fra 
journalistikk og økonomi. 
Journalistbakgrunnen gjør vel 
at jeg er mer nysgjerrig enn folk 
flest, stiller flere spørsmål, dumme 
spørsmål, og det tror jeg kan være 
til hjelp nå i begynnelsen for å 
finne ut hvor skoen trykker: hva er 
behovet til medlemmene våre, hva 
skal til for at de skal lykkes med 
jobben de gjør, og at vi sammen 
evner å nå ut til enda flere med 
gode utdanningsmuligheter.

Når det gjelder økonomi, så 
skjer kompetansepolitikken i stor 
grad over statsbudsjettet, med 
incentiver og særlige ordninger. 
Det politiske språket er i stor grad 
økonomisk: Hva kan vi gjøre, og 
hva får vi igjen for det, hva er kost/
nytten? Så jeg tror jeg kan bruke 
den økonomiske bakgrunnen også 
til å hjelpe utdanningstilbyderne til 
å få en policy de kan ha nytte av.  

Det er min faglige bakgrunn. Jeg 

Læringsidealisten
NY DIREKTØR I FLEKSIBEL UTDANNING NORGE

INTERVJUET – TOMMY BULL HENSTEIN

Tommy Bull Henstein, ny direktør 
i Fleksibel utdanning Norge. 
Foto:privat.

-JEG KALLER MEG 
LÆRINGSIDEALIST, SELV 
OM ORDET VISSTNOK IKKE 
FINNES.

TOMMY BULL HENSTEIN intervjuet av EBBA KØBER



har ikke vært pedagog, så der 
hviler jeg tungt på fagfolk i FuN 
og på medlemmene våre som er 
ekspertene på fagfeltet fleksibel 
utdanning. De har store ressurser 
og erfaringer som andre også kan 
ha nytte av nå.

Ja, to måneder inn i ny jobb 
stengte Norge ned, samfunnet gikk 
på nett, og det var stort fokus på 
digitalisert utdanning i alle kanaler. 
Hva tenkte du da?

-Jeg tenkte: Oi, nå er det mange 
som står overfor en utfordring 
og blir kastet litt ut i det.  Jeg 
skulle ønske at vi kunne være 
mer til hjelp for dem som måtte 
lære seg nettundervisning på kort 
varsel. Heldigvis kunne mange 
søke hjelp og råd i de fagmiljøene 
som allerede har jobbet mye med 
nettundervisning. Da tenker jeg for 
eksempel på de fylkeskommunale 
nettskolene og miljøene for 
nettpedagogikk i universitets- og 
høyskolesektoren. Mitt inntrykk er 
likevel at overgangen til nett var 
utfordrende for mange.  Og så var 
det selvfølgelig mange som klarte 
det veldig bra, og også mange 
som nå er på jakt etter enda mer 
kompetanse på dette feltet.  

Vår utfordring i FuN fremover blir 
da: Hvordan kan vi bidra, hvordan 
kan vi lette jobben for lærerne hvis 
vi skulle bli utsatt for en liknende 
nedstengning i skolen? For elevene 
fortjener jo at selv om vi går digitalt, 
må undervisninga fortsatt være 
veldig god.  God nettundervisning 
er noe mer enn å bruke Teams 
eller Zoom som klasserom. Det 
må jo tilrettelegges på en annen 

måte for at det skal treffe godt, og 
for at elevene skal ha god nytte av 
det. Og det er jo vi i FuN opptatt 
av: Hva er det som gjør nettlæring 
god, hva er det som gjør at ulike 
grupper har nytte av det? Det er 
viktig at nettundervisning ikke 
blir oppfattet som det samme 
som en ren digitalisering av 
klasseromsundervisning.  Det 
er utdanningstilbydernes jobb, 
og FuNs ønske, å formidle gode 
eksempler og god kvalitet videre. 
Men all hyllest til skolen og lærerne 
som klarte å områ seg så fort.

Ja alle måtte veldig raskt sette i 
gang en dugnad.  Hvordan synes 
du det har gått?

-Jo, jeg synes det var utfordrende, 
og det er fordi man kjenner at 
man ikke får gjort alt man ønsker 
å gjøre. Det var også utfordrende 
fordi jeg ikke hadde rukket å bli 
ordentlig kjent med medlemmene 
våre. Vi er jo en liten organisasjon, 
vi er bare fire stykker, men så står 
vi på skuldrene av femti svært 
sterke utdanningstilbydere. Det er 
gjennom dem vi har lykkes med å 
spre beste praksis og sette sammen 
vårt bidrag til den dugnaden vi 
så denne våren. Jeg håper vi har 
lykkes bra med det, og jeg håper 
vi lykkes enda bedre hvis vi skal gå 
gjennom en sånn runde igjen.  

Hva er det beste ved jobben, nå har 
det jo gått et halvt år?

- Det er inspirerende å møte så 
mange ildsjeler og mennesker med 
en enorm kompetanse på det de 
driver med.  Så det er helt klart 
at møtene med medlemmene,  å 

høre alt de gjør for at nettbasert 
undervisning skal bli så god, det 
synes jeg er veldig givende. Og 
det er også kunnskap jeg ønsker at 
flere får ta del i. Det står jo tett på 
vårt samfunnsoppdrag i Fleksibel 
utdanning Norge.

Jobben gir meg også anledning 
til å ta tak i noe som jeg brenner 
for, nemlig læringsmotivasjon. 
Mange tror at hvis vi skaper nok 
utdanningstilbud, så kommer 
folk til å få den opplæringen 
de trenger. Jeg tror det finnes 
flere steg før det, blant annet å 
motivere folk til opplæring.  Det er 
mange som har dårlige erfaringer 
fra klasserommet, både fra 
grunnskolen og oppover i løpet.  
De har kanskje ikke lyst til å utsette 
seg for den settingen på nytt. Der 
tror jeg fleksible læringsformer, 
nettbaserte og kanskje spillbaserte 
læringsopplegg kan være 
kjempefine som motivasjon og gi 
en mestringsfølelse. Å motivere 
flere til læring blir en viktig jobb 
fremover.

                          NEW MEMBERS   INTERVJUET – TOMMY BULL HENSTEIN

FIRE KJAPPE:

1. Hva ligger på nattbordet? 
Bokserien «Drapet på Kom-
mandanten» av Haruki 
Murakami.

2. Beste app?
Spotify

3. Favoritt duppeditt?
Bose hodetelefoner med 
støydemping

4. Leser daglig? 
nrk.no

-JOURNALISTBAKGRUNNEN 
GJØR VEL AT JEG ER MER 
NYSGJERRIG ENN FOLK FLEST, 
STILLER FLERE SPØRSMÅL.

-GOD NETTUNDERVISNING 
ER NOE MER ENN Å BRUKE 
TEAMS ELLER ZOOM SOM 
KLASSEROM.

-DET ER MANGE SOM HAR 
DÅRLIGE ERFARINGER FRA 
KLASSEROMMET, BÅDE FRA 
GRUNNSKOLEN OG OPPOVER 
I LØPET. 
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OMTALE: TI GODE PODCASTER OM UTDANNING

Beretningen om den store 
podcast-vekkelsen som har nådd 
vårt fagfelt

AV EBBA KØBER

Forskjellen på en podcast og 
vanlig radio er egentlig bare at 
det er en lydfil som kan spilles 
av når man selv ønsker det. De 
store musikkplattformene som 
Apple Podcast og Spotify samler 
og overvåker podcaster, det går 
selvsagt an å ha samme podcast 
på flere plattformer. Podcaster 
har ofte en samtaleform og er litt 
uhøytidelig i uttrykket, selv om 
temaene er grundige og faglig 
tunge. Her er altså fem norske og 
fem internasjonale gode podcast.

 ÎFørst ut er «Rekk opp hånda», 
en podcast som gis ut i 
forbindelse med Lærerbloggen, 
og som er sponset av Gyldendal 
Akademiske. Denne bloggen 
tar først og fremst for seg 
temaer knyttet til grunnskolen 
og den videregående skolen, 
og det kan dreie seg om alt 
fra mobbing til læreplaner og 
selvsagt korona-relatert stoff 
våren 2020. Podcasten har flere 
programledere. Gjester har vært 
alt fra fagpersoner til politikere, 
og podcasten har jevnt over 
et svært høyt kunnskapsnivå 
og en ledig form. Podcasten 
varer gjennomsnittlig rundt 

30 minutter og har en eller to 
gjester.

 ÎNeste er «Lørn-tech», en 
podcast med programleder 
Silvia Serez som i hvert program 
dybdeintervjuer en fagperson. 
Ofte har det vært kvinner som 
arbeider i krysningsfeltet mellom 
teknologi og læring. Det som er 
fint med denne podcasten, er 
at den følger intervjuobjektets 
historie og ser på interessefelt 
og resultater over tid. I vår har 
de fokusert på å bøte litt på at 
Arendalsuka ble avlyst, og har 
hatt over 70 intervjuer med 
politikere, kommentatorer og 
folk fra partene i arbeidslivet 
om temaer som ofte penser inn 
på livslang læring. Podcasten 
varer rundt 50 minutter og har 
vanligvis en gjest.

 ÎSå har vi «Digbart», en podcast 
fra Universitetet i Stavanger, 
som er knyttet til digital 
læring, men som også går 
inn på skole og utdanning 
generelt. Et tema var blant 
annet fagfornyelsen, hvor de 
intervjuet flere fagpersoner i 
forskjellige deler av podcasten.  

En kalte de verktøydelen, en 
annen fordypning og en siste 
del debatt. Til sammen ble 
fem personer med for å belyse 
forskjellige sider av denne 
fornyelsen av norsk skole som 
startet nå i høst, og som også 
omfatter digitale ferdigheter. 
Podcasten varer i om lag 30 
minutter. UiS har for øvrig en 
rekke podcaster, KnowHow 
EdTech, også om læring og 
teknologi.

 Î«Nokut-podden» drives av 
kommunikasjonsavdelingen 
i Nokut og har den 
snasne undertittelen 
«Den med ...» inspirert 
av episodenavngivningen 
i «Friends». Også her er 
det en løs og ledig tone 
når man omtaler tidvis 
komplekse temaer som 
hverandrevurdering og kvalitet. 
Fagpersoner svarer på spørsmål 
av typen «Hva er kvalitet?», 
som ikke alltid er like lett på 
få minutter. Dette er for øvrig 
gjennomgående for de fleste 
av de nevnte podcastene. 
Likevel gir ofte svarene lytteren 
en følelse av at det ikke var så 

Den siste store medietrenden som feier over oss er podcasten, en audiosending på alt 
fra 10 til 50 minutter om et gitt emne.  Fenomenet er ikke nytt, det som er nytt, er at alle 
skal gjøre det, inklusive utdanningsmiljøene. Dette fører selvsagt til en god del prøving 
og feiling, så det kan være at noen av de podcastene som er nevnt nedenfor, har gått i 
døden før dette magasinet når deg. Men sist vi sjekket, sto det til liv og lyd.
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fryktelig komplisert likevel. God 
formidlingsevne.

 ÎSiste podcast ut i denne saken er 
«Digitalsnakk» fra Kompetanse 
Norge.  Denne podcasten ligger 
ute i foreløpig 19 episoder og 
tar for seg temaer i feltene 
kompetanse, voksnes læring 
og læringsteknologi. Denne 
podcasten er også basert på 
samtale med en gjest, av og til 
to, som intervjues om de nevnte 
temaene. Kari Olstad (FuN) og 
Torunn Gjelsvik (FuN, nå ICDE) 
er blant dem som er intervjuet 
der.

Det finnes en rekke andre norske 
utdanningspodcaster, og nye 
kommer til, så hvis det er ønskelig 
løfter vi gjerne fram flere både i 
magasinet og på synkrononline.no

Så går vi over til å se på noen 
internasjonale podcaster på feltet.

 ÎVi har selvsagt «TED- talks», 
som like mye er en videocast 
som en podcast, velkjent for 
de fleste. Der er det mange 
utdanningsrelaterte podcaster. 
En av de store forelesningene 

der var Sir Ken Robinsons «Do 
schools kill creativity», som er 
sett over 67 millioner ganger. 
Robinson gikk dessverre vekk i 
august i år, og vi minnes hans 
fine (og morsomme) samtale på 
FuNs og EDENs årskonferanse: 
Disruptive Education sammen 
med Sugata Mitra i 2013. 

 ÎSå har vi «edufuturists», som 
består av tre herrer som alle er 
sertifiserte google-lærere, og 
som brenner for feltet teknologi 
og læring. De intervjuer de 
fleste som er opptatt av fagfeltet 
på de britiske øyer og har en 
lett slentrende, pratende tone 
i podcastene sine. Gjestene 
deres er interessante, og det 
er lærerikt å ta seg tid til å høre 
på disse samtalene som er 
40–50 minutter lange.  Hyppig 
oppdatert. 

 Î«Stanford innovation Lab» er en 
podcast som sprer seg på flere 
felt, hvor professor Tina Seelig 
utforsker de kreative prosessene 
bak ingeniørfag og gir tips om 
hvordan andre professorer kan 
styrke kreativitet og nytenking. 
Seeligs podcaster har ofte 

andre Stanford-professorer, 
forfattere og forretningsledere 
som gjester. Ellers er podcasten 
bygget omkring et intervju, 
hvor professoren kommer med 
oppsummeringer og forklarer 
referanser.

 ÎTES Podcast fra 100-åringen 
The Times Educational 
Supplement har over 400 
podcaster om tema for lærere 
og skolen.

 ÎTil slutt vil jeg nevne en tema-
podcast som gikk over fem 
episoder via New York Times, 
«Rabbit Hole».  Det er en svært 
grundig og tankevekkende 
podcast om spesielt YouTube 
og hva deres bruk algoritmer 
førte til – og fremdeles fører til 
– av polarisering og ekkokamre. 
Et absolut must å få med seg.

Lykke til med din podcast-
utforskning, og kom gjerne 
med tips om andre interessante 
podcaster!  
 
NB! Se versjonen av artikkelen 
på www.synkrononline.no for 
direktelinker til podcastene..

Sir Ken Robinsons Ted-talk Do schools kill creativity er sett og hørt over 67 millioner ganger.   Han var ofte å se på BETT-messen 
i London, hvor han utrettelig snakket om viktigheten av å ikke drepe kreativitet i utdanningen. Sir Ken gikk dessverre bort i august 
2020. Foto: Ebba Køber
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BOKOMTALER

Grundig om nettbrett, men lite produktivt vinkling
Gaute Brochmanns bok De digitale 
prøvekaninene føyer seg inn i rekken 
av bøker og medieinnspill med krigs-
erklæringer mot skjermer i skolen. 
Boka maler med bred penn en skole 
som ikke har basert sine valg godt 
nok, sine valg av nettbrett. Det er 
interessant å lese hvordan han argu-
menterer for at ITU og IKT-senterets 
digitaliseringsstrategi har «skylden» 
for at vi nå har over 200 000 nett-
brett i norske skoler. Kanskje de heller 
skal ta æren. Reaksjonene på boka 
har ikke latt vente på seg: – Unyan-
sert, utdatert og lite produktiv debatt, 

sier kunnskapsminister Guri Melby i 
Klassekampen om skjermdebatten. 
- Under koronakrisa kom potensialet 
til digitale læremidler fram, mener 
hun. Fagfolk som jobber med blant 
annet dyslektikere, som har stor nytte 
av nettbrettene, synes det er trist om 
brettjobbing skal bli stigmatiserende. 
Alt var bedre før, skjermer må 
bekjempes, og det er i skolen kam-
pen mot skjermene skal skje, er en 
oppsummering av boka. Luddittene 
er langt fra døde, og dette gir en 
frisk debatt som dessverre på mange 
måter tar opp temaet digitalisering 

med feil fokus, da man heller kan si at 
det er i skolen skjermen er mest nyt-
tig. I så måte har Bjørn Gabrielsens 
bok en mer spennende og allmenn 
innfallsvinkel, selv om han heller ikke 
vil ha skjermer i skolen..  
av Ebba Køber 
 
De digitale  

prøvekaninene 

Gaute Brochmann 

200 sider 

Cappelen Damm

Hva gir glede på hjemmekontoret

Digital revolusjon og digital dugnad på en gang
Digitaliseringen er sjelden høyt 
oppe i samfunnsdebatten. Politik-
erne ser på dette som en nisje, et 
fagfelt og ikke noe som gjelder oss 
alle. To nye bøker motsier dette. 

Silvija Seres, president i Polyteknisk 
forening og Hilde Nagell fra ten-
ketanken Agenda har skrevet om 
hvordan en norsk og nordisk mod-
ell kan gjøre at vi kan medvirke i 
den digitale dugnaden, og at vi 
ikke er prisgitt Silicon Valley og 
Kina. Hva burde man gjøre selv. 

og hva burde man outsource? 
Hvis alle data havner på uten-
landske hender, kan grunnlagene 
for å ta avgjørelser bli vanskelige. 
Vi må sørge for at viktige data 
er på nasjonale hender. Vi må 
ha en infrastruktur som samler 
nødvendig data som blir brukt og 
videreutviklet. Vi trenger et digi-
taliseringsdirektorat som per i dag 
ikke finnes. Gode datasett kan gi 
informasjon om hvordan vi kan gi 
borgerne et bedre liv. Og så bør 
samfunnsteknologer ha en form for 

turnustjeneste i of-
fentlig sektor før de 
forsvinner til bedre 
betalte jobber. 
av Ebba Køber 
Digital revolusjon,  

Hilde Nagell,  

272 sider,  

Res Publica forlag  

 

Digital dugnad, 

Silvija Seres  

148 sider,  

Frekk forlag

Japanske ryddeguru Marie Kondo 
har i en årrekke hatt stor suksess 
i hjemmene med The Kon Mari 
Method. Nå har hun slått seg 
sammen med universitetsprofessor 
i ledelse Scott Sonenshein, og tatt 
metoden til kontorpulten. 

Men det dreier seg ikke kun om 
de fysiske omgivelsene. Partnerne 
tar for seg e-post, to-do-lister og 
så videre. “The Kon Mari Method” 
består i hovedsak i å gå gjennom 
alt du eier etter et visst system: 

 Î klær
 Î bøker
 Î papirer
 Î verktøy/bruksgjenstander
 Î sentimentale ting 

For hver kategori samler man alt i ett 
rom og går gjennom for å finne ut 
om det gir en glede. Denne metoden 
sies å ta fra et par dager til seks 
måneder for dem som har mye. Hvis 
gjenstander gir deg glede, beholder 
du dem lett tilgjengelig; hvis ikke, gir 
du den bort. Slik sitter du igjen med 
kun de tingene som gir deg glede.  
 
Over i kontorlandskapet har altså Ma-
rie og Scott satt seg fore å bruke en 
spesialtilpasset variant av systemet. 
Da Kondo gikk inn i materien, så hun 
at det ikke var så mye som skilte hjem 
og jobb som hun først hadde trodd. 
Metoden var overførbar. Forskjellen 
var at tiden det tok å rydde kontor, 
var alt fra 1 til 4 dager, alt etter hvor 
stort kontor man har.  

I disse koronatider har også kapittelet 
om hjemmekontor interesse. Den 
andre forskjellen er “hva som gir best 
uttelling”, i tillegg til «hva som gjør 
deg glad”. De som allerede er fan, vil 
kunne ha nytte og glede av denne 
boka. Den vil skape nye fans, mens 
andre vil kose seg i kontorrotet sitt og 
ikke la seg affisere det minste. 
av Ebba Køber

Joy at Work  

Marie Kondo og  

Scott Sonenshein 

320 sider 

Språk: Engelsk

Forlag/Utgiver: SD 

Books

Finnes også som  

lydbok
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Går det an å skrive en morsom, 
lærerik og nesten filosoferende 
bok om dataskjermer og mobil-
telefoner?  Ja det gjør det.. Bjørn 
Gabrielsen, som vanligvis skriver 
den kjente spalten «På nattbordet» 
i Dagens Næringsliv, har begått en 
bok på nesten 300 sider om intet 
mindre enn hva skjermene gjør 
med oss alle.  Bjørn Gabrielsen 
er journalisten som har bodd 5 
år i en hytte i skogen uten vann 
og strøm. Han har også intervjuet 
over 4000 næringslivsledere og 
samfunnstopper om hva de har på 
nattbordet sitt. Og - han er høyst 
oppegående på nett og sosiale 
medier.  

Nå er han i krigsmodus. Og 
målet for sinnet er skjermene vi 
omgås døgnet rundt. Han er især 
opptatt av at barna bør skjermes 
for dette. Så han har begått en 
papirbok hvor han gjør et dyp-
dykk i den siste tidens utvikling av 
våre skjerm-vaner. Boka er tidvis 
svært morsom og inneholder også 
tips og triks for å skjerm-skjerme 
seg og familien.  Den er også 
utstyrt med lesetips og en lang 
notesamling til slutt.Gabrielsen 
er spesielt opptatt av å skjerme 
den oppvoksende generasjon, 
han retter blikket mot historien og 
hvordan barna gradvis ble mer og 
mer beskyttet av foreldregener-
asjonen. Noe godt har det kom-
met fra dette. Der det druknet 
150 barn hvert år fra 1950-60, 
mesteparten under fire år, var det 
i 2019 tre dødsfall under 15 år fra 
drukning. Men han går videre til 

barnefedme, stillesitting, isolasjon 
som følge av skjermbruk.... 
 
«I påfallende grad har de velut-
dannede og velstående begynt å 
begrense sine barns aktiviter på 
nett.»  Bill Gates, Steve Jobs og 
andre Silikon Valley foreldre ga ikke 
barna smartmobiler, mener Gabri-
elsen.  
 
Han går ikke i fella om å mene 
at alt var bedre før, men boka er 
kanskje vel fylt opp av anekdoter 
og digresjoner som kunne vært 
redigert noe. Boka er nok preget av 
at forfatteren har liten innsikt i for 
eksempel nettpedagogikk, og han 
levner nettet som læringsarena i 
skolen liten ære. Det han anerkjen-
ner er youtube gjør-det-selv vid-

eoer og det å lære seg avansert 
engelsk når man er gamer.  
Han bruker tegneserien Tarzan 
som eksempel, hvor gutten lærte 
å lese og skrive ved hjelp av bøker 
han fant i flyet han krasjet i som 
barn. Dette finner Gabrielsen  
usannsynlig, og alle er vel enige 
om det.  Nå er vel nettet noe mer 
interaktivt enn bøkene Tarzan fant, 
og eksperimentet «Hole in the 
Wall*» viste at barn kan finne ut av 

veldig mye selv bare de har tilgang 
til en datamaskin uten veiledning. 
Interessant er det at han går hardt 
ut mot kravene om at barna skal 
lære digital kompetanse i skolen, 
da han mener ethvert oppegående 
barn raskt vil kunne ta i bruk selv-
forklarende smarttelefoner og 
nettbrett om det skulle trengs. 

– Barn trenger ikke smarttele-
fon. Når hovedgrunnen til at de 
skal ha telefon, er kontakt med 
foreldre, holder det lenge med en 
gammeldags mobiltelefon som 
kan ringe og sende meldinger, sa 
daværende digitaliseringsminister, 
nå moderniseringsminister  Nikolai 
Astrup (H) i 2019. Boka føyer seg 
inn i en rekke nylige utgivelsen 
som er kritiske til skjerm. Over-
lege i psykiatri Anders Hansen har 
skrevet boka “Skjerm hjernen”, de 
svenske journalistene Elin Linjerr 
Eriksson og Linda Johansson har 
skrevet «Låt oss prate om att ses 
IRL” hvordan man blir bedre på å 
møte mennesker i virkeligheten. 
Elever har også tatt til ordet for å 
slippe å bli «født inn i instagram». 
Denne debatten er det viktig å 
nyansere, slik at det ikke bare blir 
et spørsmål om pengebruk og bråk 
i klasserommet, ikke minst er det 
viktig for oss som jobber med  
fleksibel utdanning. 
Anmeldt av Ebba Køber

Må vi skjermes  
fra skjermen? 

Mange former for skjermer: Jeg skrev 
denne anmeldelsen med penn på skjerm 
som oversatte mine kråketær til prikkfritt 
norsk som jeg kan importere til macen.

“Det skjedde aldri i 
1992 at jeg tenkte “Nå 
skulle jeg gjerne sett en 
filmsnutt”

“Skjermen er et 
klesskap til Narnia som 
alltid har døren på 
gløtt“

 

 

 

 

Skjermslaver 

266 sider 

Bjørn Gabrielsen 

Kagge forlag
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iHuman

XXX

XXXX

Tonje 
Hessen 
Schei 
tegner i sin 
nye doku-
mentar 
et mørkt 
og dystert 
bilde 

av vår fremtid i en verden 
dominert av kunstig intelligens 
og roboter. Dokumentaren er 
tankevekkende, utfordrende og 
dypt ubehagelig, men likevel en 
viktig og konstruktiv stemme i 
debatten om teknologi og dens 
utvikling. Selv om filmen viser 
utfordringer, er det en balansert 
film, som også viser at det er 
muligheter i teknologien. Dette 
er da også teknologiens 
svøpe. For det er ikke til å 
legge skjul på at all teknologi i 
realiteten er tveeggete sverd. 
Den industrielle revolusjon har 
for alltid endret våre liv og vår 

klode. Få vil ønske å gå tilbake 
til den pre-industrielle verden, 
like fullt har den industrielle 
revolusjon påført oss en rekke 
veldig negative konsekvenser og 
belastninger. Tilsvarende er det 
med informasjonsteknologien. 
Den har gitt oss tilgang til 
uendelige mengder med 
informasjon og muliggjort nye 
samhandlingsformer, men den har 
også sine helt klare skyggesider. 

 I 1974 skrev Daniel Bell The 
Coming of Post-Industrial 
Society. Der hevdet han at i 
det postindustrielle samfunn 
ville informasjon være det 
drivende produksjonsmiddelet, 
slik maskinkraft hadde vært 
det i industrisamfunnet 
og muskelkraft i 
jordbrukssamfunnet. 
Bell skrev videre at mens 
jordbrukssamfunnet hadde vart i 
10 000 år og industrisamfunnet 

i 400 år, ga han det 
postindustrielle samfunnet 50 
år, fordi omløpshastigheten bare 
gikk fortere og fortere. Da Bell 
skrev boka, var det vanskelig 
å se hva som kom etter 
informasjonssamfunnet, men nå, 
nesten 50 år senere har vi svaret: 
AI og roboter.  

 Utfordringen er at selv om 
utviklingen går fortere og 
fortere, er mennesker fortsatt 
mennesker. Det tok en stund fra 
industrisamfunnets begynnelse 
til gode reguleringer var på 
plass. I begynnelsen var det 
cowboytilstander som rådet. 
Dårlige arbeidsforhold og 
barnearbeid var en del av 
hverdagen. Etter hvert kom dette 
inn i regulerte former. 

 Vi har ennå ikke funnet 
en måte å regulere 
informasjonssamfunnet. Den 

Algoritmisk  
angst

iHUMAN, 
dokumentarfilm om 
kunstig intelligens og 
algoritmer 

Anmeldt av JUNE BREIVIK
Foto EBBA KØBER

Regissør  
Tonje Hessen Skei
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nye måten informasjon beveger 
seg mellom mennesker og over 
landegrenser på, og hvordan 
informasjonssamfunnets 
profitører opptrer, har verdens 
ledere ennå ikke helt funnet 
ut av. En ting er i hvert fall 
sikkert: Er du ikke kunden, 
så er du produktet, og vi er 
Apples, Amazons, Facebooks 
og Googles produkter. De er 
i dag verdens mest verdifulle 
selskaper, og deres fortjeneste 
kommer fra informasjon om deg 
og meg som vi gir fra oss frivillig 
og uten vederlag. På en måte 
kan du si at vi er deres frivillige 
slaver. I informasjonssamfunnets 
barndom ble det sett på 
som et slags Utopia, hvor 
Marx sin visjon ble en 
realitet: Når arbeiderne eide 
produksjonsmidlene, ville de 
bli frie, og informasjon flyttet 
makten fra kapitaleierne 
til arbeiderne siden 

produksjonsmidlene var den 
informasjon den enkelte 
arbeider satt på. Vel, vi kan 
trygt slå fast at dette ikke 
skjedde. Informasjonssamfunnet 
fungerer ikke helt slik, og nå har 
kritiske røster begynt å melde 
seg: Dette må reguleres.  I 
mellomtiden ruller teknologien 
videre, og nå er det kunstig 
intelligens (AI) og roboter som 
gjelder. I denne teknologien er 
det uante muligheter, på godt 
og vondt. Marshall McLuhans 
ord om at først oppfinner vi 
teknologien, og så oppfinner 
teknologien oss, vil i høyeste 
grad ha aktualitet i det som 
nå omtales som den fjerde 
industrielle revolusjon. 

Hessen Schei tar i bruk kraftig 
skyts for å vise hva AI kan føre 
med seg hvis vi ikke passer på. 
Hun lar omdiskuterte forskere 
komme til orde, slik som en som 

mener man kan bruke algoritmer 
for ansiktsgjenkjenning til å se 
hva slags legning folk har. Men 
målet for dokumentaren kan 
rettferdiggjør dette.

 Derfor er filmen til Tonje 
Hessen Schei så viktig, for 
hun tar opp et tema som 
kan oppleves som vanskelig 
tilgjengelig for mange, og 
som vi må snakke om. Filmen 
bør være obligatorisk på alle 
lærerutdanninger, på alle 
ungdomsskoler og videregående 
skoler og for journalister og 
politikere. Hvordan forholder vi 
oss til en utvikling som kan gi 
oss enorme positive effekter, 
uten alle uønskete bivirkninger?  

 

Premieren på iHuman på Colloseum 
kino i Oslo, fullsatt sal, en dag før Norge 
stengte ned.

iHuman 
dokumentarfilm av 
Tonje Hessen Skei 
Premiere mars 2020 
Tilgjengelig på NRK.no
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Læringsfestivalen 2020 skilte seg 
fra tidligere år ved å være 100% 
digital. Det gjorde at jeg som 
konferansedeltager hadde mer 
fokus på selve formen enn jeg ville 
hatt på Gløshaugen i Trondheim. 

Programmet var ellers som vi er 
vant til på læringsfestivalen med 
åpning av prorektor for utdanning, 
men uten det vante kulturelle 
innslaget, før man raskt gikk videre 
til de faglige parallellene. Det var 
stor bredde i temaer. Vi fi kk høre 
om veiledningsteknologi, kvalitet 
i utdanning, hverandrevurdering, 
videoanalyse, forbindelse mellom 
utdanning og arbeidsliv, PfDK, 
SPOC og mye annet. På mange 
måter var det en serie webinarer 
med innlegg og mulighet for å 
stille spørsmål i chatten. Sånn 
sett var det omtrent samme grad 
av interaktivitet som i en fysisk 
konferanse. Tilhørerne var ganske 
anonyme. Noen svingte seg med 
green screen og universitetets 
logo eller nydelige naturbilder 
som bakgrunn, andre forble godt 
skjult bak svarte skjermer. Mine 
favorittprogramposter ble dem 
der vertene var aktive og drev 
diskusjonen i chat-feltet parallelt 
med innleggene. 

En interessant opplevelse var 
poster-sesjonen. Både posterne 
og en kort video som presenterte 
hver poster, lå tilgjengelig på 
konferansens nettsider på forhånd. 
Det var også en kort pitch til alle 
posterne før man kunne velge 
parallellsesjon også for dette. På 
den måten hadde man et godt 
grunnlag for diskusjon i mindre 
grupper, noe som bare ble utnyttet 
til en viss grad. Her ligger det 
mye potensial for gode faglige 
diskusjoner i fremtiden. 

Forsøksvis blir det sosiale ivaretatt 
med digitale pauserom, den såkalte 
festivalcampen. Hvor mye sosial 
aktivitet det var der, varierte, fra 
livlig diskusjon til følelsen av å stå 
mutters aleine mens noen står bak 
et skap og stirrer på deg. Uansett 
blir det intenst mye skjermtid, og 
det var bedre å bruke pausene til å 
hente en kaff e, gjøre litt yoga eller 
rett og slett gå seg en tur. 

Rundebordsdiskusjonene som på 
sett og vis har vært et varemerke 
for læringsfestivalen, ble arrangert 
som mer selvstendige webinarer 
i juni. Det jeg fi kk tid til å delta på, 
hadde en god diskusjon med kort 
åpningsinnlegg og en moderator 

som var opptatt av å trekke alle inn 

i samtalen – også de litt stillfarne. 
Det kan sikkert bli litt pågående 
for noen, men jeg likte formen 
veldig godt. 

Anmeldt av Kari Olstad

Vi zoomet inn på Lærings-
festivalen 2020

LÆRINGSFESTIVALEN

Hva er pepper´n 
Konferanse om læring 
og undervisning i 
høyere utdanning.

Tid og sted
Sted og tid: Vanligvis 
Trondheim i mai, 
denne gangen på
Zoom.

Arrangør
NTNU og Diku.

Antall deltakere
Umulig å vite da det 
ikke var registrering, 
men det var 170 som 
dukket opp til åpnin-
gen.

Beste opplevelse
Mange dyktige verter 
som sporet til diskus-
jon underveis, og som 
sørget for at paral-
lellsesjonene holdt seg 
innenfor tidsrammene.

Verste opplevelse
To dager foran skjer-
men blir i overkant 
mye («Zoom fatigue» 
får over 60 millioner 
treff  på Google).

Anbefales
Ja. Det var stort 
sett høyt nivå på 
presentasjonene
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Eksempler på 
vurdering som læring

Hverandrevurdering, medstudentvurdering, kameratvurdering – kjært barn har mange 
navn. For enkelhets skyld holder vi oss her til den første benevnelsen. Og vi har valgt 
å forenkle ved ikke å skille skarpt mellom vurdering og tilbakemelding, begge deler er 

viktig i disse to eksemplene. 

AV KARI OLSTAD

Det fi nnes særlig to grunner til å ta 
i bruk hverandrevurdering i under-
visningen:

1. Det er en overkommelig måte å 
svare på studentenes ønske om 
individuelle tilbakemeldinger 
på sine arbeider når 
studentgruppene er store.

2. Deltagelse i vurderings-
prosessen er i seg selv en nyttig 
og viktig lærings-aktivitet.

Som oftest vil trolig 
begrunnelsen for å ta i bruk 
hverandrevurdering være en 
kombinasjon av disse, og det 
igjen stiller krav til verktøyene 

som brukes. Denne artikkelen 
bidrar med eksempler fra to 
institusjoner som er i gang med 
hverandrevurdering og digitale 
hverandrevurderingsverktøy:

Î

               TEMA HVERANDREVURDERING
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CASE 1: Ovenfra og ned? 
Implementering 
i storskala på 
Handelshøyskolen BI

Et av særtrekkene ved BI er 
nettopp store klasser, og god 
bruk av teknologi er nesten 
en nødvendighet for å sikre 
studentaktivitet. BI opplevde, som 
de fleste andre UH-institusjoner, 
lav rapportert tilfredshet når 
studentene skulle vurdere kvalitet 
og kvantitet på individuelle 
tilbakemeldinger, og kom til at god 
bruk av hverandrevurdering burde 
prøves som en respons på denne 
utfordringen.

Etter grundig forarbeid gikk de 
høsten 2017 i gang med en pilot 
der Peergrade, nå Eduflow, var 
valgt som verktøy. Studentene var 
fornøyde med utbyttet av piloten, 
og forsøket ble utvidet til både 
bachelor- og masterprogram. 
Høyskolen har delt sine erfaringer 
på møter og seminarer, og Synkron 
har laget en kort oppsummering ut 
fra dette. 

Den første utfordringen er å 
sikre at alle studentene faktisk får 
tilbakemelding:

 Î Ha alltid en plan B. Piloten var 
frivillig, og mange studenter 
opplevde å ikke få vurdert 
sine arbeider uavhengig av 
om de selv hadde levert 
vurdering av andre. Plan B var 
studentassistenter som gikk 
inn og vurderte, slik at alle 
opplevde å få så vel som å gi 
tilbakemeldinger.

 Î Hverandrevurdering fungerte 
best som et obligatorisk 
arbeidskrav for å sikre at alle 
får tilbakemelding på sine 
oppgaver. 

 Î På BI fikk hver student 
i oppgave å vurdere tre 
medstudenter. Dette medfører 
mer arbeid for studentene, 
men siden det er en like viktig 
del av læringsprosessen å gi 

som å få vurdering, kan det 
forsvares. På denne måten 
vil hver student i beste fall få 
tre medstudentvurderinger, 
noe som til sammen kan gi en 
«riktigere» vurdering og sikre at 
alle får tilbakemelding selv med 
normalt frafall.

 Î Oppskalering. BI valgte 
Peergrade da den oppfylte de 
fleste av funksjonskravene, 
men det viste seg at de 
måtte følge ekstra godt med 
på utviklingsarbeidet fra 
leverandøren da de skulle 
opp i storskala. Små piloter gir 
bare en liten del av bildet og 
garanterer ikke for vellykket 
stordrift.

Den andre utfordringen er å sikre 
at studentene faktisk har glede og 
nytte av aktivitetene:

 Î Resultater fra 
spørreundersøkelser viste 
at studentene var fornøyde 
og mente de fikk utbytte av 
hverandrevurdering.

 Î Opplæring i vurdering er 
nødvending. TAG-metoden 

viste seg grei å formidle. TAG 
er en forkortelse for “Tell 
something positive + Ask a 
question + Give a suggestion”. 
Studentene rapporterte at det 
å stille et spørsmål var det 
vanskeligste

 Î Finn balansen mellom nok 
hverandrevurderingsaktiviteter 
til at studentene mestrer 
oppgavene og får noe igjen for 
det, men ikke så mange at de 
blir lei og slutter å legge innsats 
i vurderingsarbeidet.

Den tredje utfordringen er å 
vurdere ressursbruk opp mot 
gevinst. 

BI mente at siden deltagelse i 
hverandrevurdering ble gjort 
til et obligatorisk arbeidskrav, 
og dermed knyttet til eksamen, 
var det nulltoleranse for 
feil. Andre innovasjons- og 
utviklingsprosjekter vil ha mindre 
fallhøyde, men det finnes alltid 
en toleransegrense. Til gjengjeld 
for ressursbruken kunne BI med 
denne satsningen gå ut individuell 
tilbakemelding til mange studenter 
på kort tid.

Et av særtrekkene ved 
BI er nettopp store 
klasser, og god bruk av 
teknologi er nesten en 
nødvendighet for å sikre 
studentaktivitet.   
Foto: MostPhotos
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CASE 2: Nedenfra og 
opp? Enkeltlærerens 
historie fra OsloMet

Synkron møtte Runar Oudmayer 
på OsloMets vurderingsseminar 
der han fortalte om sine erfaringer 
med hverandrevurderingsverktøyet 
FeedbackFruits. 

Runar underviser yrkesfaglærere 
på nett og var på jakt etter måter 
å holde læringstrykket oppe med 
meningsfylt aktivitet mellom 
samlinger og videomøter. Det var 
ikke hverandrevurdering han hadde 
i tankene, men kommunikasjon, 
da han ga studentene en podcast 
å lytte til og la opp til at de skulle 
gi tilbakemeldinger på innholdet 
i FeedbackFruits. På den måten 
ble kanskje terskelen lavere for å 
komme med tilbakemeldinger enn 
om de skulle ha vurdert hverandres 
arbeider.

-Det høres ut som du bruker 
verktøyet mer til kommunikasjon 
om læringsressurser enn til 
hverandrevurdering? 

-Nei da. For eksempel skrev 
hver gruppe en prosjektrapport 
da klassen hadde prosjekt som 
gruppearbeid. Alle studentene fi kk så 
tildelt rapporter de skulle vurdere og 
gi tilbakemelding på. Da vurderte de 
individuelt, men fi kk tilbakemelding 
som gruppe.

-Er studentene anonyme når de gir 
tilbakemeldinger?

-I FeedbackFruits kan læreren 
velge anonymitet som alternativ, 
men jeg ønsket å ufarliggjøre 
kommenteringen. Det skal på sett 

og vis være hverdagslig dette å gi og 
få tilbakemeldinger og kommunisere 
i nettløsningene. Da må det være 
åpent og gjennomsiktig. Alle kan se 
hvem som har skrevet hva. Det var 
bare skummelt den første gangen, 
men de vennet seg fort til det og 
ser nytten i å se hvordan de andre 
oppfatter ting.

-Du beskriver deg selv som en 
digital fyr. Var det ny programvare 
eller ny pedagogisk metode du var 
på jakt etter da du valgte å prøve 
verktøyet? 

-Pedagogikk. Jeg lette etter måter 
å holde studentene aktive på i 
nettstudiene. Men teknologien er 
viktig. Den må være enkel å ta i bruk 
for studentene. Terskelen må være 
lav.

-Andre fordeler med 
FeedbackFruits?

-Det er jo praktisk at studentenes 
tilbakemeldinger ligger tilgjengelig 
på nett. Det gir meg mye kunnskap 
om hva og hvordan de har forstått. 
Studentenes hverandrevurdering 
blir også en evaluering av min 
undervisning. Og så ble det en 
morsom ekstrabonus etter at 
studentene hadde jobbet aktivt 
med podcasten; de ble veldig gira 
på podcast som læringsressurs og 
ville ha greie på gode pedagogiske 
podcaster.

OsloMet har prøvd ut Feedback-
Fruits med enkelte lærere, men 
undersøker og vurderer fortsatt 
hvilket verktøy de skal gjøre 
tilgjengelig i større skala.

HVORDAN KOMME I GANG?

Oddlaug Lindgaard skriver 
på iktblogg.nord.no at 
medstudentvurdering i hovedsak 
kan deles inn i tre hovedformer:

1. Studentene sjekker hverandres 
besvarelser med utgangspunkt 
i fasit/ideal besvarelse/
forhåndsdefi nerte kriterier 
og gir tilbakemelding til 
medstudent

2. Som over, men studenten 
foreslår og begrunner en 
karakter. 

3. Som nr. 1, men karakter telles 
med ved endelig karakter ut fra 
en forhåndsdefi nert vekting.

Man trenger ikke starte med dyre 
systemer for å prøve ut hverandre-
vurdering. Noen undervisere har tatt 
i bruk hverandrevurderingsfunks-
jonen i Canvas eller andre læring-
splattformer og er fornøyde med 
det. Selv en blogg eller dokumenter 
distribuert på e-post (eller i klas-
serommet i ikke-korona-regulert 
undervisning) kan fi nt brukes. Det er 
didaktikken som avgjør. Det fi nnes 
mange gode oppskrifter, tips og 
triks.

Er hverandrevurdering kun for 
høyere akademisk utdanning? På 
ingen måte. Metoder som proses-
sorientert skriving der elever gir 
fremovermeldinger på hveran-
dres tekster, og verkstedpeda-
gogikk der de aller yngste ved 
hjelp av konkrete spørsmål og 
ros gir konstruktiv tilbakemelding 
på medelevers arbeidsprosess, 
har solide tradisjoner i barnes-
kolen og bør kunne borge for at 
hverandrevurdering er noe for alle 
alderstrinn og utdanningsnivåer. 
Med de erfaringene lærere har 
gjort seg dette året, vil det helt 
sikkert komme frem nye eks-
empler på og erfaringer med 
fl eksible hverandrevurderings-
former. Vi gleder oss.

            HVERANDREVURDERING

Runar Oudmayer på OsloMets vurderings-
torg der han fortalte om hverandre-
vurderingsverktøyet FeedbackFruits
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ALEKSANDER SELAND,
Undervisningsinstitusjon: 
Heltberg Private Gymnas, 
Drammen.
Underviser i: 1T, R1, R2, S2, Fysikk 
1 og Fysikk 2

Hvilke grep har du gjort 
for å få undervisning 
til å fungere fra 
hjemmekontoret?
Jeg har i utgangspunktet gjort 
få grep ettersom jeg allerede 
har en iPad jeg bruker som 
tegnebrett i undervisning. I 
tillegg har jeg en Mac som 
kobles til en ekstern skjerm slik 
at skjermen på macen og den 
store skjermen fungerer som to 
skjermer. Da har jeg skjermdeling 
fra iPad med tegneprogram, 
chat på Mac med webcam i 
samme digitale klasserom og 
notater til undervisning på den 
store skjermen. Da har jeg til 
enhver tid full oversikt over hva 
elevene ser og chat på mac samt 
mine notater på ekstern skjerm. 

Ettersom jeg har en samboer som 
trenger kontorrommet hjemme 
har jeg omgjort stuebordet til 
hjemmekontor og trives med 
plassen. I tillegg har jeg kjøpt et 
headsett med støykansellering i 
mikrofonen slik at lydkvaliteten 
min er god. I det siste har jeg også 
tatt i bruk en gammel stasjonær PC 
for den eksterne skjermen slik at 
jeg har to separate tastatur og ett 
tegnebrett å forholde meg til. 

Hvordan strukturer du 
arbeidsdagen?
Arbeidsdagen går 
som normalt, timene 
følger timeplan og jeg 
har minimum et kvarter mellom 
undervisningsøkter for å gjøre siste 
forberedelser. I Microsoft Teams 
legger jeg inn i kalenderen alle 
timer den dagen slik at møtene er 
klare. Midtveis tar jeg en lengre pause 
som vanlig og spiser lunsj. I disse 
dager blir det fort en tv lunsj med litt 
mer enn bare brødskiver ettersom jeg 
har et kjøkken tilgjengelig.

Endrer dette kontakten 
med elevene?
Kontakten med elevene 
har endret seg litt 
men det er fortsatt mulig å ha 
samtaler og diskusjoner i timen. 
Hovedutfordringen er når flere 
snakker samtidig. Blir det problem 
bruker vi chat for å lage køsystem 
eller stille spørsmål. Da kan jeg 
selv velge tidspunkt å svare på. Når 
det kommer til oppgaveløsning 
og hjelp bruker jeg chat og 
klasserommet i microsoft teams. 
En elev ønsker hjelp og sier da 
ifra i klasserommet, jeg tar så og 
kontakter eleven på chat og hjelper 
en til en. Her har jeg merket at 
samtalene flyter bedre og at eleven 
føler seg tryggere i en chat alene 
med lærer.

TRE I FARTA:
HVILKET LMS* BRUKER DERE?
Vi bruker Canvas som LMS
ANDRE VERKTØY?
Vi bruker også Microsoft Teams for 
undervisning og facebook for raske 
beskjeder/påminnelser.
UTFORDRINGER PÅ VEIEN?
Det har gått ganske glatt rent teknisk, 
utfordringen har ligget i hvordan 
man skal gjøre vurderinger. Så langt 
har jeg tenkt to løsninger. Den ene 
er at elever lager en powerpoint 
med ferdige utregninger, lager så 
en video av skjermen sin med seg 
selv på webcam hvor de bruker 
musepekeren til å gå igjennom alle 
utregningene og forklare dem. Da 
får jeg sett om de leser av noe annet 
sted enn på skjermen. Den andre er 
å gi elevene utfordrende oppgaver 
hvor de er nødt til å samarbeide på 
teams for å løse oppgave 
*Learning management system

I Norge blir vi oppfordret til å ha hjemmekontor i disse dager. Målet er å begrense 
smittespredning av Koronaviruset. Hvordan er det plutselig å skulle undervise en 
haug med studenter i egen stue?  Selv for nettlærere kan det være en overgang å 
sitte hjemme i stedet for på kontor.  Vi har spurt lærere som vanligvis underviser på 
hjemmekontor, og dem som prøvde seg for første gang våren 2020.

MIN DAG PÅ JOBBEN – HJEMMEUTGAVEN

Fire fortellinger hjemmefra
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PETTER MATHISEN,  
vitenskapelig ansatt som dosent
Undervisningsinstitusjon; 
Universitetet i Agder
Underviser i: Jeg arbeider nå på 
et pedagogisk utviklingssenter 
– PULS hvor jeg blant annet har 
ansvar for å undervise og veilede 
kolleger som forsøker å få til best 
mulig undervisning og veiledning 
fra hjemmekontoret.

Hvilke grep har du gjort 
for å få undervisning 
til å fungere fra 
hjemmekontoret?
Jeg har et godt utstyrt 
hjemmekontor og er vant 
med å drive undervisning og 
veiledning på nett. Det krever at 
en designer undervisningen på 
en annen måte uten at kvaliteten 
forringes. Ikke sjelden oppdager 
jeg at nettundervisningen og 
digitaliseringen byr på «added 
values» – kvaliteter som jeg rett 
og slett ikke kunne vite om på 
forhånd.  

Hvordan legger du 
opp arbeidsdagen med 
pauser og liknende?
Det blir vanligvis intense 
dager som begynner kl. 
08:00 og slutter i 16:00-tiden. Det 
blir også en del kveldsøkter. Vi har 
morgenmøte på PULS hver morgen 
fra 09:00-ca 10:00. Det hender 
dessuten at jeg har «lunch på zoom» 
sammen med kolleger eller familie 

dersom jeg har tid. 
Har kontakten med  
studentene endret seg?
En del av undervisningen jeg har 
ansvar består av seminarer med 
universitetsansatte. Da reiser vi 
gjerne bort noen dager nettopp 
for å ha tid sammen slik at vi kan 
dvele ved ting, bli bedre kjent, 
etabler kontakter og nettverk og 
sosialisere om kvelden. Det blir 
nå redusert til webinarer som har 
en annen form og som reduserer 
muligheten for verdifull kontakt.

TRE KJAPPE:
HVILKET LMS BRUKER DERE?
Canvas
ANDRE VERKTØY?
 Zoom og Kaltura. Jeg bruker også 
verktøy av typen: Screencast-O-
Matic, Monosnap og Jing
UTFORDRINGER PÅ VEIEN?
Det massive trykket som en får 
gjennom Zoom-møter. En slags 
monotoni som suger energi og en har 
en følelse av at effektiviteten, intens-
iteten og «klipperytmen» blir litt høy!

   MIN DAG PÅ JOBBEN – HJEMMEUTGAVEN

 
Der hjemme- 
kontor er normalt

I Globalskolen har de lang 
og god erfaring med å 
jobbe på fra hjemmekontor.

NAVN: HEIDI ALBERTSEN, LIV 
SØRBØ OG INGEBJØRG LYSTER
Utdanningsinstitusjon: 
Globalskolen
Underviser i: Norsk, 
kompletterende undervisning for 
norske barn i utlandet.
De fleste av Globalskolens lærere 
har hjemmekontor. Vi kommuniserer 
daglig med våre kolleger på Skype, og 
når vi møtes to ganger i året, føles det 
som om vi så hverandre i går.

Med jevne mellomrom har vi møter 
hvor alle skolens ansatte er til stede, 
og det foregår også på Skype. Når 
vi har disse store møtene, ber vi om 
ordet ved å skrive “kommentar” på 
chatten. Slike møter krever disiplin, 
men til gjengjeld blir det svært 
effektive møter. Å snakke i munnen 
på hverandre fungerer ikke.

På Skype er det mulig å dele skjerm 
med hverandre. På den måten kan 
man hjelpe hverandre med både 
tekniske og faglige ting, og det 
fungerer ofte bedre enn å henge over 
skulderen på kollegaen.

Å dele skjerm gjør det også mulig å 
holde et foredrag for alle de andre 
mens man viser og forklarer, slik 
man ellers gjør på en storskjerm i 
et møterom. 

Artikkelen er også publisert på   
www.synkrononline.no
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Nye medlemmer i FuN 

Chr. Thams fagskole
Utdanning mens du jobber – der 
du bor.  Chr. Thams fagskole 
utvikler, formidler og gjennomfører 
utdanning for voksne innen 
både off entlig og privat sektor: 
Fagskolen er off entlig og er en del 
av Trøndelag Høyere Yrkesfagskole 
som tilbyr et bredt spekter av 
fagskoleutdanninger. 

Chr. Thams fagskole er akkreditert 
og godkjent av NOKUT (Nasjonalt 
organ for kvalitet i utdanninga) 
i fl ere retninger innen helsefag, 
landbruksfag og tekniske fag.

Samarbeider om konferanse
Sammen med Orkla 
Næringsforening etablerte 
Chr. Thams fagskole 
“Thamskonferansen” i 2013. 
Konferansen er årlig og har 
utdanning, kompetanse- og 
lederutvikling, samspill skole 
og næringsliv, høgskolens rolle, 
kompetansebehov innen fornybar 
energi og kombinasjonen idrett og 
utdanning som grunnlag for valg 
av tema.

Fagskolen Oslo
Fagskoleutdanningene fra 
Fagskolen Oslo tar fra ett eller 
to år på heltid eller fra ett til 
fi re år på deltid, avhengig av 
hvilken studieretning man velger. 
Fagskolen gir kompetanse som 
kan brukes direkte i arbeidslivet. I 
dag tilbyr de utdanning innenfor 
tekniske fag og helse- og 
oppvekstfag og ledelse, både på 
heltid og deltid.

Antall studenter siste år er rundt 
1000. Om lag 200 av disse er ved 
lærestedene i Akershus. I tillegg 
har skolen mange eksterne lærere 
og forelesere fra andre læresteder 
og fra aktuelle bransjer. Fagskolen 
har en lang historie i Oslo. Skolen 
ble opprettet i 1876 under navnet 
“Kristiania tekniske aftenskole”.

Fagskolen Oslo Akershus utvikler 
studietilbud i nært samarbeid med 
bransjeorganisasjoner og større 
virksomheter, både private og 
off entlige. Alle utdanningstilbudene 
ved Fagskolen Oslo Akershus er 
godkjent av NOKUT. De strenge 
kravene som stilles til blant 
annet undervisningsmetodikk, 
lærerkvalifi kasjoner og fysiske 
forhold gir både studentene 

og markedet en garanti for 
utdanningens høye kvalitet. 

Digital samhandling
Fagskolen har utviklet en egen 
læringsmetodikk innenfor digital 
samhandling som er svært 
etterspurt i næringslivet.  

Fagskolen i Troms
Fagskolen Troms består av fem 
fagskoler lokalisert i Troms fylke. 
Fagskolen i Troms har utdanninger 
innen helsefag og teknologiske 
fag. 

Nettbasert, desentralisert 
undervisning
Fagskolen har bevart sin 
egenart gjennom omfattende 
skolereformer. Gjennom den 
siste reformen ble det lagt 
tydelige føringer mot IT-støttet 
undervisning og digital læring. 
Så med bakgrunn i dette ble den 
tekniske fagskoleutdanningen  
som skolebasert utdanning 
avviklet rundt årtusenskiftet – 
for umiddelbart å gjenoppstå 
som et nettbasert tilbud allerede 
høsten 2001. Utdanninga ble 
nå et dynamisk desentralisert 
tilbud tuftet på en egnet 
e-læringsplattform der 

MEDLEMSNYTT                             NYE MEDLEMMER I FUN

Stadig fremheves det hvor viktig det er med 
fagskoleutdanning, og at utdanningen er fl eksibel og i 
front.  Så derfor er det ekstra hyggelig å ønske velkommen 
fi re nye fagskoler til Fleksibel udanning Norges fag-
fellesskap. Fagskolene som nå har blitt medlemme tilbyr 
blant annet helse- og oppvekstfag, landbruk, ledelsesfag 
og tekniske fag.
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både fagstoff, oppgaver og 
innleveringsmapper var lagt ut. 
Kommunikasjonen mellom lærere 
og studenter foregikk dessuten 
per e-post og telefon.

Videreutdannet i nettbasert 
undervisning 
Organiseringen av studiet var 
delt inn i en opplæringsdel 
bestående av et gitt antall 
samlinger per studieår. Disse 
ukesamlingene var preget 
av tradisjonell undervisning, 
laboratorie- og feltarbeid. Dermed 
ble gode læringskulturer etablert 
gjennom både mangfoldig faglig 
samvirke og sosial integrasjon. 
Mellomperiodene – tiden mellom 
samlingene – defineres som 
utviklingsdelen av studiet. Dette 
er hverdagen for studentene 
med løsning av obligatoriske 
oppgaver i de ulike fag og få 
dem levert i henhold til deadlines 
i fremdriftsplanene. Det hører 
videre med til historien at 
alle lærerne ved den tekniske 
fagskoleutdanningen ble 
videreutdanning i nettbasert 
undervisning, og dermed ble de 
pionerer også på dette feltet.

Forskning og utvikling 
I forkant av overgangen fra 
skolebasert til nettbasert 
utdanning måtte også lærerne 
i henhold til oppdaterte 

studieplaner utvikle nye 
studieopplegg i de respektive fag, 
samtidig som dette også skulle 
samordnes med andre tekniske 
fagskoler rundt omkring i landet. 
Innenfor denne helheten hører 
det dessuten med å opplyse at 
lærerne også ble engasjert for å 
få avviklet eksamen, både som 
produsenter av nasjonale prøver 
og som sensorer. Flere av lærerne 
ved Breivika tekniske fagskole er 
dessuten faglitterære forfattere 
med en betydelig produksjon bak 
seg.

Skolen har også drevet med en 
del forsøks- og utviklingsarbeid 
(FOU) etter oppdrag av bedrifter 
i nærmiljøet. Disse har i praksis 
blitt gjennomført som tverrfaglige 
prosjekt og dermed altså som en 
integrert del av undervisningen. 
Slike oppdrag er stimulerende 
for hele fagmiljøet, og skolen 
er hele tiden i dialog med 
bransjeorganisasjoner og bedrifter 
for å få tildelt relevante FOU-
oppdrag.

 

Nordland Fagskole 
Nordland fagskole har ca. 275 
studenter og ca. 27 årsverk 
tilknyttet de ulike avdelingene. 
Dagens faste studiesteder 
er Narvik, Melbu, Svolvær, 
Leknes, Bodø, Fauske og 
Mo i Rana. I tillegg tilbyr de 
fagskoleutdanning ved flere 
alternerende studiesteder som 
endrer seg fra år til år. 
 
Fagskoleutdanningene i 
Nordland samarbeider tett med 
fagskoleutdanningene i Trøndelag. 
De samarbeider med Stjørdal 
fagskole om tilbud i bergteknikk, 
bygg og anlegg på Fauske og 
med Steinkjer fagskole om tilbud 
i elkraft i Hadsel.

Rektor ved fagskolen understreker 
viktigheten av et godt samarbeid 
med næringlivet via et opprettet 
faglige råd med representasjon 
fra næringene og arbeidslivet. 
Gjennom disse sikrer de 
løpende kontakt med bedrifter, 
bransjeorganisasjoner og 
kommuner som kan øke graden av 
forpliktende bidrag begge veier.

Fleksibel utdanning Norge ønsker 
de nye medlemmene velkommen! 

Fagskolene tilbyr studier i blant annet helse- og oppvekstfag, ledelse, landbruk og 
tekniske fag.
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EPALE er EU-kommisjonens digi-
tale møteplass for alle som job-
ber med voksnes læring i Europa. 
Her møtes fagfolk på tvers av alle 
nivåer, fra praktikere til ledere, 
forskere, beslutningstakere og 
politikere. EPALE er en fl erspråklig 
plattform med åpent medlemskap, 
hvor du kan utveksle synspunkter, 
ressurser, arrangementer og ny-
heter, med kolleger fra den euro-
peiske sektoren for voksnes læring. 
Plattformen har over 70 000 
medlemmer. Du kan også søke et-

ter internasjonale samarbeidspart-
nere for prosjekter innenfor ulike 
programmer og tilskuddsord-
ninger.

Om du har noe å formidle, 
ønsker å utvide ditt nettverk 
av europeiske fagmiljøer, 
eller ønsker å lære mer om 
den kompetansepolitiske 
utviklingen i Europa, lag deg 
en profil på EPALE!

XXX.

XXXX

EPALE - en digital møteplass for feltet 
voksnes læring internasjonalt

Eva Høifødt i Kompetanse Norges jobber 
med den norske EPALE-satsningen.  Vi 
ønsker henne også velkommen som nytt 
redaksjonsmedlem i Synkron.

XXX.

XXXX

På Arendalsuka i fj or stilte Fleksibel 
utdanning Norge spørsmålet; 
“Trenger vi et Spotify for livslang 
læring?“  Et engasjert panelet 
kom med mange innspill.  Nå 
har det kommet en rapport 
fra Teknologirådet, som gir 
anbefalinger til Stortinget om 
nettopp dette temaet.  Det 
er spennende lesning som vi 
anbefaler.  Teknologirådet har 
blant annet vært i Singapore og 
sett på hvordan de der har løst en 

del av utfordringene ved å lære 
på nett.  Der har de blant annet 
en plattform - myskillsfuture.
sg hvor staten har samlet en 
rekke læringsressurser knyttet til 
livslang læring.  En hver borger i 
Singapore får 500 dollar øremerket 
for å brukes til etter- og videre-
utdanning på plattformen.

Teknologirådet gir råd til Stortinget:
Norge trenger et Spotify for læring!

Teknologirådets rapport om 
strømmetjeneste for livslang læring. Den 
kan lastes ned på www.teknologiradet.no
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HØST 2020

OKTOBER

NVL
Digitalt frokostseminar 
– karriereveiledning som 
integreringstiltak
8.oktober
www.nvl.org

Y-Oslo online
Er alle digitale nyheter 
av det gode? Y-Oslo gir 
verktøy for å minske vårt 
elektroniske søppel
28-30 oktober
www.y-oslo.com

Fleksibel utdanning Norge
FAGWEBINAR 
Torsdag 29. okt. 
kl. 10:00 – 11:30
Tema: Hvor og hvordan 
skal man markedsføre alt 
om nettbaserte kurs og 
utdanninger?
www.fl eksibelutdanning.no

EDEN Research 
Workshops
21. - 23. oktober
online
www.eden.org

WORLD LEARNING 
SUMMIT DIGITAL
21.-22. oktober
https://wls.
futurelearninglab.org/

NOVEMBER
Fagskolekonferansen
online 
11.-12. november
https://diku.no/
arrangementer/fagskole-
konferansen-2020

Fleksibel utdanning Norge
Årskonferanse FuNKon20 
"Tilbake til den nye 
normalen"
NB! Ansikt til 
ansiktskonferanse
med nettsesjoner
18.november 
Gamle museet, Oslo
www.fl eksibelutdanning.no/
funkon

UHR-konferansen 2020 
UTSETTES til våren 2021
Dato ikke satt

SETT dagene
UTSETTES til våren 2021
Dato ikke satt
www.settdagene.com/no/

Abelia, 
læringskonferansen 
27. november 
www.abelia.no

DESEMBER
OEB NB! Ansikt til 
ansiktskonferanse
2.-4. desember
www.oeb.global
(Norske myndigheter 
anbefaler ikke reiser.)

VÅR 2021

JANUAR

BETTSHOW
Foreløpig på vent
20.-22. januar
www.bettshow.com

MARS 
SXSW EDU Online: 
9.–11. mars
Ansikt til ansikt blir avklart 
på et senere tidspunkt
www.sxsw.com

SXSW online
16.-20. mars
Ansikt til ansikt blir avklart 
på et senere tidspunkt
www.sxsw.co

MAI
Læringsfestivalen
3.-4. Mai 2021
Læringsfestivalens skal 
inspirere, motivere 
og vise gode, nye og 
spennende tilnærminger 
til undervisning og 
læring i universitets- og 
høyskolesektoren.
www.ntnu.no/
laeringsfestivalen

NKUL
Nasjonal konferanse om 
bruk av IKT i utdanning og 
læring 
5.-7. mai
Trondheim
www.nkul.no

Se også www.fl eksibelutdanning.no/andre-arrangementer-der-du-moter-oss/
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Robotene kommer,  
sett over kaffen!

• ABC-Company E-skuvla AS
• Addisco AS
• Akademiet Nettstudier AS
• Chr. Thams fagskole
• cleaning.no
• Cyberbook
• Fagskolen i Troms
• Fagskolen Oslo
• Fagskolen Tinius Olsen
• Fagskolen Vestfold og Telemark
• Folkeuniversitetet Nettstudier
• Forsvarets høgskole/ADL-

kontoret
• Globalskolen
• Handelshøgskolen ved UiT i Alta
• Handelshøyskolen BI
• Høgskolen i Innlandet, SELL
• Høyskolen Kristiania/ 

Avd. nett, lær, og ped.

• Lime Green Digital AS
• Luftfartsskolen
• Læringsnettverket i  

Arbeid og inkludering.
• Nasjonal kompetansetjenese for 

aldring og helse
• Nettskolen Finnmark
• Nettskolen i Nordland
• Nettskolen Rogaland
• Nettskolen Troms
• Nettundervisning i  

Vestland fylkeskommune
• Notodden Ressurssenter. 

Nettundervisning for  
Vestfold og Telemark.

• NooA
• Nord universitet
• Nordland fagskole
• Norges grønne fagskole - Vea

• Norsk Nettskole AS
• Norsk Yrkes Utdanning As
• Norske utdanningssentre
• NTNU VIDERE
• OPK-Instituttet
• OsloMet -  

storbyuniversitetet
• Samisk høgskole
• Studiesenteret.no/ 

OsloMet-storbyuniversitetet
• TISIP
• Trøndelag nettskole  

v/Byåsen vgs
• Universitetet i Agder
• Universitetet i Bergen
• Universitetet i Oslo
• Universitetet i Sørøst-Norge
• VID vitenskapelige høgskole
• Personlige medlemmer

Aldri har digitale endringer skjedd raskere, 
eller plutseligere. Her i Fleksibel utdanning 
Norge er vi ikke redde for forandring. Vi ser på 
det som en styrke for å nå vårt felles mål – best 
mulig utdanning for alle.

Jobber du med fleksibel utdanning?
Bli en del av Norges ledende fagmiljø hos oss.
www.fleksibelutdanning.no/medlem


