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Prosjektpresentasjonen 
 
Lær opp VET-lærere til å eksisterende forvandle opplæring til en blandet læring eller lage blandet 
læringsopplæringer 
  
Program: Erasmus+  
Key Action 2: Samarbeid for innovasjon  
Filt: Strategisk partnerskape innen yrkesfaglig utdanning og opplæring 

Prosjektets varighet: 24 måneder - fra 09.01.2020 til 31.08.2022 
 

Problemet 

Vi ser på teknologien tar opp som aldri, og på våre trenere må tilpasse seg dette problemet for å opprettholde 
avanserte standardkurs i våre VET-sentre.  Jeg flere år på nettet treninger får en ny standard, menn VET 
Learners noen ganger gikk seg vill i renundervisning fjern, resultatene er ikke som forventet fordi ofte 
motivasjon og nødvendig brukersporing mangler. 
Noen ganger savner de rett og slett grunnleggende digitale kompetanser. 
Vi ønsker å trene trenerne våre til blandet, da blandet læring girdelene ved undervisning på stedet med 

fjernundervisning og vil bli bedre tilpasset VET-trening enn kun trening på avstand.  

Kort fortalt er blandet læring blandingen av online og ansikt-til-ansikt kontakt mellom lærere og studenter. I 
2016 er det menn som har hatt eierskap og kontroll over tid, sted, innstilling, sti og tempo der deres lærings 
finner sted (Banditvilai, 2016).  
 
Trenere i VET-utdanning er ofte ingen lærere, men folk har god erfaring i de underviste fagene eller 
konteksten. De kan føle seg utfordret ved å tilpasse sine læresetninger til en ny blandet læringsstil.  
Det er nødvendig å ta vare på klare konsepter i blandet læring, utvikle en passende opplæringsmetode, for å 

forsyne trenerne med bevist slutt evaluert materiale og strategier for å lage og utføre blandede læringskurs. 

Det er det vi ønsker å oppnå under blendedvet-prosjektet vårt. 

Prosjektets mål og målsetninger 

BlendedVET, tjære på å skape en online, fleksibel opplæring for VET trenere som er villige til å kombinere 

ansikt til ansikt og online 

20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Blandet læring har 

blitt en utbredt undervisningsmodalitet, spesielt i K-12 og høyere utdanning. Prosjektet vil være et svar på å 

hjelpe VET-lærere med å omdanne eksisterende opplæring til blandet læring eller skape blandet 

læringsopplæringer. Mer spesifikt tar vi sikte på å gi VET-trenere eksempler på eksisterende tomater 

læringer for å inspirere dem, for å gi dem metodikk og veiledning for å utvikle sin egen tomater læring basert 

på deres treninger de leverer. Til dette formål vil vi lage en læringspakke i blandet læring (slik ved trenere 

kan oppleve metodikken direkte mens de lager sitt eget innhold) og en opplæringsmodell som gjør det mulig 

å implementere lærerutdanningen i alle VET-sentre og på alle emner.  

Våre resultater vil ikke være temarelaterte, menn. 

 

Basert på det ovennevnte er våre viktig:  

1. Fremme fremme læring av yrkesfag lærere  

2. Støtte innovativt og digital teknologier for undervisning og opplæring 

 



 

 

 
Hovedaktiviteter 

 
A1: Innsamling og forskning av øl beste praksiser og metoder for læring: 

 

Forskning og definisjon av læringsmetoder og metoder kombinert med forskningen på beste praksis 

vil føre til en veiledning om blandet læring for å gi lærere som er villige til å bruke blandet læring i sin 

praksis noen teoretisk og praktisk veiledning. 

 

A2: Læringspakke for lære blandetplanoppretting: 

 

Denne vil føre til skap av enpakke lærings for blandet læring læreplanoppretting. For å lage denne 

modellen vil etablere læringsmål, læreplaner (i blandet læringsform), samle og/eller lage 

undervisningsmateriell for å gjennomføre aktivitetene og bestemmesmetoder. 

 

A3: Blandet læringsopplæringsprogrammodell: 

 

Dette er en Blended learning Training-programmodell. Pågrunn av ideen om at vi lærer bedre av 

erfaring, vil vi designe treningsmodellen i form av en blandet læringsopplæring. Det utviklede 

modellkurset vil ha en varighet på 3 måneder totalt og representere 100 timer.  

 

A4: Læringsplattform: 

 

Det vil føre til skap av en online plattform som vil inkludere eksemplene fra utgang 1 og denkkekke 

læringspakken fra utgang 2, den tomater læringsopplæringsprogram og erfaringene fra 

pilotopplærings utgangen 3 

 

Resultater 

 
1. Teoretisk og praktisk veiledning for blandet læringsskaping  

2. Pakket for blandet læring  

3. Modell for implementering av innhold og pilotopplæring  

4. 2 Veiledere i hvert partnerland 

5. Læringsplattform med moocs og infografikk for trening 

  



 

 

Blandet læring: Introduksjon 
 
Jeg har 50 beste 50 beste 50 beste og 25 beste metoder for å bringe reflekterende innhold til 
trenere i Vet-området.  
Det har en tendens til å gi eksempler på blandet metodikk på tekniske og pedagogiske områder 
og beste praksis for å få eksempler på studier og blandet læringskurs.  
 
Det er klart på teknologier bør brukes til å forbedre undervisningen, ikke erstattet. Vanligvis er 
det en inn dramatisk økning i arbeidsmengden, da kvalitet Blended Learning betyr å tilpasse en 
læreplan som passer til den nye prosjektet, samt lære nye undervisnings- og teknologiferdigheter.  
 
Denne håndboken om anbefalte fremgangsmåter, inkludert en introduksjon og oversikt over 
fordelene med lærer- og elev- og elev- og validerte, praktiske måter å lage Blended Learning på. 
 
Hva er blandet læring? 
Blended Learning refererer til alle aktivitet pedagogisk som kombinerer tradisjonelle klasserom 
ansikt til ansikt aktiviteter med online aktiviteter. For på læringen skal det være bør det 
tradisjonelle klasseromsinnholdet og nettinnholdet til en viss grad overlapper, og de må 
konkurrerer og stillaser. En Blended Learning-aktivitet som er godt utformet, kan kombinere alle 
fordelene med det tradisjonelle klasse (samtale og samhandling) med fordelene med det 
elektroniske klasse (romlig og tidsfleksibilitet).  
 

1-29 %  71-99 %  Web-tilrettelagt  Bruke et online 
undervisningsverktøy 
eller nettsider for å 
gjøre noen aktiviteter.  

Kategorisering av undervisningslæringsordninger etter Allen, Seaman &Garrett (2007)  

Innhold levert online  Innhold levert i 
Classroom  

Kurstype  Beskrivelse  

0 %  100 %  Tradisjonelt klasserom  Klasseroms-
undervisning  

1-29 %  71-99 %  Tilrettelagt for nett 
undervisning  

Bruke et online 
undervisningsverktøy 
eller nettsider for å 
gjøre noen aktiviteter.  

30-79 %  21-70 %  Alle klasserom og nett 
undervisning 

Blandet læring.  

80-100 %  0-20 %  Nett udervisning Nett undervisning  

 

Jared Stein og Charles Graham (2014, s. 12) definerer blandet læring som en kombinasjon av på stedet 

med online erfaring for å produsere effektiv, effektiv og fleksibel læring. 



 

 

 
Fem kvalitetstips for blanding1 

Læring krever på du som lærer gir opp litt kontroll over undervisningsprosessen, og det legger mer ansvar på 

elevene å være ansvarlig for sin egen læring. Når du legger innhold på nettet, må elevene engasjere seg. For 

å hjelpe deg i denne prosessen prosessen er det mange forslag i hele denne arbeidsboken. Hennes er et par 

ting du kan begynne med:  

1. Begynn med lærings lærings-  

Som med utviklingen av noe pedagogisk innhold, start med lærings læringstidne. Så spør deg selv, 

hva er de viktigste 5-7 store ideene du vil på elevene skal ta bort fra kurset? På slutten av hver klasse, 

enten de er online eller i klassen, kan du presentere et stolpediagram eller en statuslinje som 

indikerer hvor mye elevene har oppnådd fra hvert resultat til dags dato.  

2. Undervisningsleder teknologi  

Det er et så bredt spekter av interessante online verktøy tilgjengelig, det kan være fristende å noen 

av dem i 2019, selv om de ikke er direkte relevant. Prøv å unngå å gjøre det. Hun er en av dem som 

har vært med på å bli med, og bør alle teknologi være drevet av læringsttert. 

3. Gruppearbeid kan være effektivt  

Noe av det mest nyttige med å ha elevene på nettet er å sette dem inn i grupper og få dem til å 

diskutere emner som er relevante for læringsslutt. Å få elevene til å dele sine kunnskaper og 

ferdigheter med andre kan være et middel for alle involverte. Denne typen læring – peer learning – 

er en viktig del av det. Det kan organiseres i 2018, menn det kan være på nettet. Elektronisk 

diskusjonsverktøy kan bidra til å strukturere samtaler. Elevene kan enkelt dele innhold og 

hyperkoblinger med hverandre.  

4. Søk etter elektroniske ressurser  

Det er et bredt spekter av ressurser og referanser tilgjengelig på nettet om nesten alle emner som 

eksisterer, så dette kan være avishistorier, forskningsartikler eller simuleringer eller videoer. Det er 

 

 
1 Resultater av E+ Prosjekt BlendIt-rapport  



 

 

mye innhold tilgjengelig, og med et lite søk vil du kunne finne høy kvalitet innhold.  I tillegg, som en 

av elevenes aktiviteter, kan du be dem om å finne relevant referansemateriale.  

5. Bør blandes  

Hvis undervisningen blandes, er det fornuftig på stedet, så en blanding av online og 

klasseromsvurdering. Et av målene med 2019 er å la elevene sjekke hva de har lært. Online verktøy 

lar deg gjør dette enkelt, fra flervalgsquizer til å være elevene om å samarbeide om en artikkel for å 

oppsummere innholdet som er lært. 

 

Når bør lærere bruke blandet læring? 

Lærere bør vurdere å bruke Blended Learning:  

• Hvis du har en gruppe elever som er geografisk spredt, og det ville være mer praktisk for dem å 

periodisk møte i stedet for å være en annen.  

• Hvis du vil utvikle innhold som kan tjene til å introdusere en modul, eller gi revisjonsinnhold for 

modulen.  

• Hvis det er et bestemt emne du vil undervise i, kan det dra nytte multimedie avinnhold.  

 

• Hvis mindre innhold ansikt til ansikt vil være nyttig for enten deg eller elevene.  

• Hvis mer tilgjengelighet vil være til nytte for elevene.3  

• Hvis elevene spiser har andre forpliktelser, og det ville være nyttig hvis de kunne gjøre læringen i 

sitt eget tempo.  

• Hvis du har en gjestefører som ikke kan delta fysisk i 2018.  

 

 

Fordelene med blandet læring 

Denne delen vil se på de potensielle fordelene med Blended Learning, med fokus først på årsakene til på 

Blended Learning kan være være til nytte for deg, og også være til nytte for elevene din.  

Internettbaserte teknologier endrer mange aspekter av samfunnet fundamentalt, inkludert næringsliv, 

journalistikk, sosiale nettverk og fritid, og denne typen innovasjoner forekommer i utdanning. Dette betyr på 

utdanning nå er tilgjengelig for et bredere og mer variert publikum enn det som tidligere var mulig. Det betyr 

at også elever kan bli en del av et fellesskap av læring der dialog, debatt og fellesskap er mulig. Dette 

dialogspekteret kan føre til høyere ordens og læring forbedret kritisk tenkning.2 

Blended Learning representerer også en ny opplevelse for elever, ikke bare på grunn av nett, menn fra 

kombinasjonen av 2000 og nett. Grensesnittet mellom disse to ulike læringsformene kan resultere i nye 

holdninger til læring generelt, for eksempel mer selvstyrt læringskompetanse.  

Blended Learning åpner opp en verden av muligheter for deg, læreren. Det gir deg flere muligheter for 

samarbeid med andre lærere og elever, det gir deg en mulighet til å utvikle nye ferdigheter, og det lar deg 

overvåke elevene mer effektivt. Det kan tillate deg deg å fokusere på dypere gjennom peer learning.  

Når du har utviklet og levert det blandet innhold ganger, vil du ha en betydelig bank med innhold opprettet, 

inkludert nyttige spørsmål og svar om modul, teknisk støtteproblemer, en bank med (quiz) spørsmål og en 

blandet tidsplan. Dette gjør re-levering av en blandet modul betydelig enklere.  

Blandet Læringsutstyr for elevene, inkludert det faktum på de kan bli betydelig mer motivasjone, nyte de nye 

de nye til engasjement, samt nye kommunikasjons- og evalueringsmidler.  

 

 
2 Garrison, D.R., H. Kanuka (2004): Blended Learning: Uncovering its Transformative Potential in Higher Education. Internett og høyere utdanning, 7 (2), s. 95-105.  

 



 

 

Mange forskere, som har sett seg ned på en rekke studier for å defineres ( såkalte 345metaanalysestudier), 

viser på det er en betydelig forbedring (mellom 80-87%) i elevprestasjoner av elever i et blandet miljø 

sammenlignet med klasseromsbasert undervisning. 

 

Ved blandet læring 

For å gi et balansert syn på dette emnet, vil denne delen av se på de potensielle fallgruvene og risikoene 

forbundet med blandet læring.  

Blended Learning handler ikke bare om å bringe eksisterende innhold på nettet, menn det krever heller en 

revurdering av innholdet som leveres. Jeg er en tidkreve en tidkrevende prosess, både på strategisk nivå og 

operativ. Det kan kreve kreve nye ressurser når det gjelder ansatte, penger og teknologi. Etter hvert som de 

2018 ble mer og mer sofistikerte, vil de kreve mer teknisk støtte.  

Noen kritikere av 2019 Blended Learning og hevder at det er dårlig formulert og dynamisk brukt, og 

aktivitetene knyttet til Blended Learning har skjedd i klasserom ofte uten å være knyttet til det begrepet. De 

har en historie på siden av den samme undervisningsopplevelsen på forskjellige måter, er det svært 

utfordrende å måle måle av Blended Learning for en hel klasse.6 

Andre kritikere føler på med mindre det er fullstendig organisert støtte for Blended Learning, og en robust 

og pålitelig infrastruktur er på plass, ble det vanskelig å lykkes med å overvåke og støtte blandede initiativer.7 

Det er verdt å merke seg på deltakere spesielt i ikke-formell voksenopplæring på kvelds- og helgeklasser, ikke 

bare for å lære nyttig innhold, menn - eller overveiende - for personlig utvikling eller av sosiale fordeler og 

andre grunner selv utover læringen. Disse deltakerne ønsker ikke å engasjere seg i teknologi i læringen, 

spesielt hvis de gjør det hele dagen i sine arbeidsaktiviteter. De vilt engasjere seg med andre mennesker på 

en hyggelig, vellykket og inspirerende ansikt ansikt til ansikt; Så det kan ikke være mulig å være disse elevene 

om å engasjere seg i teknologi, selv om det er hensiktsmessig fra et undervisningsperspektiv.  

Noen elever vil finne å bruke datamaskiner, for eksempel fordi de ikke er vant til å bruke dem på jobb eller 

på fritiden i det hele tatt. Du bør derfor alltid vurdere om din gruppe elever er jeg stand til å håndtere 

håndtere som er involvert. En viss grad av ferdigheter som tilbys, kan det bidra til å tilby en introduksjonsøkt 

der IT-verktøyene som skal brukes i kurset presenteres, og alle har en endring for å prøve å bruke dem. 

 

  

 

 
3Midler, B., Y. Toyama, R. Murphy, M. Baki (2013): Effektiviteten av online og blandet læring: En metaanalyse av den empiriske litteraturen. 115 
(3), s. 1-47. 
4 Bernard, R.M., E. Borokhovski, R. F. Schmid., R. M. Tamim, P. C. Abrami (2014): En metaanalyse av blandet læring og teknologibruk i høyere 

utdanning: Fra general til anvendt. Tidsskrift for høyere utdanning, 26 (1), s. 87-122.  
5 Liu, Q., W. Peng, F. Zhang et al. (2016): Effektiviteten av blandet i læring i helseprofesjoner: Systematisk gjennomgang og metaanalyse. Tidsskrift 

for medisinsk internettforskning, 18 (1). 
6Oliver, M., K. Trigwell (2005): Kan "Blended Learning" bli innløst?  E-læring og digitale medier, 2 (1), s.17-26. 
7 Moskal, P., C. Dziuban, J. Hartman (2013): Blandet læring: En farlig idé? Internett og høyere utdanning, 18, s.15-23. 



 

 

Innsamlings- og forskningsmetodikk 
BlendedVET, tjære på å skape en online, fleksibel opplæring for VET trenere som er villige til å kombinere 

ansikt til ansikt og online 

20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Prosjektet vil 

hjelpe VET-lærere med å omdanne eksisterende opplæring til blandet læring skape eller blandet 

læringsopplæringer.  

 

Vi har som mål å gi VET-trenere eksempler på eksisterende tomater læringer for å inspirere dem, for å gi dem 

metodikk og veiledning for å utvikle sin egen tomater basert læring på deres opplæring de leverer. Til dette 

formålet vil vi gjennomføre en samling og forskning på anbefalte fremgangsmåter for læring.  

 

Fra denne samlingen og leide metoder vil vi lage en læringspakke i blandet læring (slik at trenere direkte kan 

oppleve metodikken mens de lager sitt eget innhold) og en opplæringsmodell som gjør det mulig å 

implementere lærerutdanningen i alle VET-sentre og på alle emner.  

Det er ikke noe tema, menn. 

 

Formålet med undersøkelsen: 

 

1. Innsamling og analyse av 10000 praksiser i 5 europeiske tilgjengelighet om blandet læringstrening, 

for overvåking av deres innvirkning på traineers kompetanse.  

 

2. Innsamling og analyse av 5 interessante blendede læringsmetoder i 5 europeiske tomater om 

læringssmetoder, for å inkludere disse metodene i læringsmodulene og gi eksempler på konkrete 

metoder for pedagogisk ingeniørfag. 

 

Metodikk: 

Alle referanserammer, metoder og resultater kan overføres andre geografiske og pedagogiske 

sammenhenger. For å forene innsamling av praksis i alle partnerland, vil det bli utviklet 2019. Dette 

dokumentet inneholder generelle instruksjoner for innsamling av fremgangsmåter. 

 

Datainnsamlings- og analysestrategien består av flere trinn: 

1. Utvikling av metodikk. 

2. Gjennomføring av analyse (skrivebordsforskning) i hvert av prosjektlandene.  

3. Innsamling av beskrevne praksiser og metoder – nasjonalt nivå (oversettelse til engelsk). 

4. Utarbeidelse av en internasjonal rapport (oversettelse av endelig versjon av den internasjonale 

rapporten til partnerspråk). 

 

Ad1) Følgende verktøy vil bli utviklet: 

1. Mal for beskrivelse av tekniske og didaktiske metoder; 

2. Mal for innsamling av praksis 

3. Metodikk - instruksjoner for utvikling og beskrivelse av praksis og metoder. 

 

annonse 2) Analyse vil bli gjennomført i seks land som i prosjektet: Frankrike, Italia, Norge, Litauen og 

Tyskland. 

Analysen vil bli utført på forskjellige språk (på det nasjonale språket til hver partner). 



 

 

Samling av alle landslag med minst 1000 og 500 Blandingsmetoder (per landslag) som vilt bli engasjert i å 

velge, samle og kommentere praksisen. 

annonse 3) Dataene som samles inn av prosjektpartnerne vil bli utviklet på nasjonalt nivå og på engelsk  

Innsamling av praksis: For å gjøre en sammenligning mellom 2019 følte Vil partnerne alle ha minst en god 

praksis på hver av følgende:  

1. Språklæring for flere 

2. Tjenester (utenfor arbeidsmarkedet) 

3. Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

4. Entreprenørskap  

Metodesamling: Metode vil være enten tekniske eller pedagogiske  

 

annonse 4) Partneren som er ansvarlig for IO vil utarbeide en 2019 fra den gjennomførte analysen. Den 

internasjonale rapporten vil inneholde resultatene samlet inn i hvert prosjektland om de viktigste viktigste– 

som brukes av partnere eller i deres nasjonale sammenhenger for styrking av globale 

statsborgerskapsferdigheter blant studenter i læreplaner,  

 

Identifisering og valg av anbefalte fremgangsmåter: 

 
Definisjon av god praksis 

En "god praksis" kan defineres som følger:  

En god praksis er ikke bare en praksis som er gud, menn en praksis som har vist seg å fungere godt og gi gode 

resultater, og anbefales derfor som modell. Det er en vellykket opplevelse, som har blitt testet og validert, i 

vid forstand, som har blitt og fortjener å bli delt slik på et større antall mennesker kan vedta det. 

 
Kriterier for gudepraksis 

 
Sett deg ned med vilkår vil hjelpe deg med å avgjøre om en praksis er en "god praksis":  
 
  
1. Effektiv og vellykket: 

En "god praksis" har bevist sin strategiske relevans som den mest effektive å oppnå et bestemt mål 
på; det har blitt vedtatt og har hatt en positiv innvirkning på enkeltpersoner og / eller samfunn. 

2. Økonomisk og sosialt bærekraftig: 
En "god praksis" oppfyller dagens behov, spesielt de essensielle behovene til verdens fattigste, uten 
på det går på kostnad av evnen til å møte fremtidige behov. 

3. Kjønnssensitiv: 
En beskrivelse av htm må vise hvordan skuespillere, menn og kvinner, involvert i prosessen, var jeg 
står til å forbedre sitt. 

4. Teknisk: 
Teknisk gjennomførbarhet er grunnlaget for en "god praksis". Det er lett å lære og implementere. 

5. Iboende deltakende: 
Deltakende tilnærminger er avgjørende da de støtter en felles følelse av eierskap til beslutninger og 
handlinger. 

6. Repliserbar og tilpasningsdyktig: 
En «god praksis» bør ha potensial for å svare og bør derfor tilpasses lignende mål i ulike situasjoner. 

7. Redusere katastrofe-/kriserisiko, hvis aktuelt: 
En "god praksis" bidrar til katastrofe/kriserisiko for robusthet. 

 
 



 

 

2 måter å samle praksis på: 

1. Den første måten ville innebære å samle inn informasjon om praksis gjennom tilgjengelig 

dokumentasjon på grunnlag av desk forskning og analyse ville bli utført av hver partner i sitt land 

ved hjelp av praksisbeskrivelsesskjemaet (Template of Practice). Informasjonen kan samles inn 

ved hjelp av: 

▪ skriftlig artikkel 

▪ Internett 

▪ nettsted 

▪ telefon 

▪ etc. 

2. Den andre måten, om nødvendig, ville innebære å gjennomføre intervjuer med Practice's 

promotør(er). Intervjuene vil bekrefte den tidligere innsamlede informasjonen og supplere dem 

med de som vil mangle. Antall intervjuer vil avhenge av graden av fullstendighet av den tidligere 

innsamlede informasjonen. Formålet med intervjuet er å presentere et fullstendig bilde av 

Praksis.  

 

Identifisering og valg av beste metoder: 

 

Tar utgangspunkt i basisarbeider fra Philippe Meirieu spesialist i utdanningsvitenskap og pedagogikk:8 

En pedagogisk metode beskriver lærerens pedagogiske virkemidler for å læring og oppnå sitt pedagogiske 

mål.  

 

 
8 https://www.meirieu.com/ og http://meirieu.com/DICTIONNAIRE/methodepedagogique.htm 
 

https://www.meirieu.com/
http://meirieu.com/DICTIONNAIRE/methodepedagogique.htm


 

 

Svært ofte bruker lærere flere metoder som i et gitt øyeblikk verdsetter denne eller den metoden (en enkelt 

metode ville være en feil fordi valg av pedagogisk den pedagogiske metoden ofte er et spørsmål om 

omstendigheter). 

Historisk har det vært "kjepphesteffekter" av en eller annen metode eller "troen" på bestemte tidspunkter i 

en "minneverdigmetode" som vil tillate alle å lære. Den sunneste løsningen er på lærerens regelmessig tjære 

vare på sine undervisningsmetoder ved å stille spørsmålet: "For en slik og en slik økt er dette den pedagogiske 

metoden som tillater den beste tilretteleggingen av læring og formidling av kunnskap"? 

 

1. Når man snakker om tekniske metoder, betyr det på metodene en teknisk å å transformere, 

implementere eller lage et læringsinnhold av prisen. Det kan være en trener bruker for å gjøre 

arbeidet til treningsøkten.  

 

2. Når man snakker om pedagogiske/didaktiske metoder, er interessante det å gjøre det, 

implementeringsmåten og evalueringen.  

Videre er det vanlig å skille mellom 5 pedagogiske/didaktiske metoder:  

- den utsette metoden (også kalt transmissiv, passiv eller mesterlig) 

- den demonstrativ 

- den spørrende (eller maieutiske) 

- den aktive (eller oppdagelse) metoden 

- den erfaringsmessige metoden. 

 

  



 

 

Interessante båter 
 

Omvendt klasserom 
 

Målgruppe:  Alle typer elever 

 

Type metode:  Pedagogisk metode 

Aktiv metode (eller søkemetode) 

 

Målsetting:   

Vend den tradisjonelle undervisnings-/læringsmetoden ved en rolletilbakeføring: Den pedagogiske 

kontrollen går fra lærer til student. 

Gjør elevene mer selvstendige og ansvarlige for sin egen læringsprosess, alltid under veiledning av lærere. 

 

Beskrivelse: 

 

Det er en pedagogisk metode som de siste årene ble mye brukt fremfor alt i skolene. Det er en undervisnings- 

og læringsmetode støttet av digitalt innhold; Det er preget av en fordømmelse av den tradisjonelle 

undervisnings-/læringsmetoden. 

Den tradisjonelle undervisnings-/læringsmetoden har et første forklaringsmerke utført av lærere og trenere 

(en leksjon i leksjon), etterfulgt av et annet øyeblikk der elevene gjør leksene sine autonomt.   

Den omvendte metoden i stedet et første øyeblikk med autonom læring, utført av hver elev utenfor 2018. 

Det andre trinnet i læringsprosessen foregår i 2018, der de som bruker timene med leksjoner til å 2019, har 

lært før og for å generere debatter og meningssammenser. Jeg har ikke noe med det å gjøre.  

 

Hva trenger du for denne metoden: 

 

Datamaskin eller nettbrett 

Internett-tilgang 

En e-læringsplattform for å dele materialer (valgfritt) 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Det er et nettsamfunn for lærere og lærere som er interessert i Flipped klasseromsmetoden. Klikk på lenke 

for å se den: 

https://flippedlearning.org/ 

 

Er du deg? 

 

Før skolegang, bør lærere/trenere kjøre en undersøkelse og forberede passende materiale som elevene kan 

dele med dem. 

 

Hva vil du gjøre?  

 

https://flippedlearning.org/


 

 

Lærere prøver å stimulere interesse og nysgjerrig i elevene sine, og ønsket om å kjenne et bestemt emne. 

Dette vil skape et kognitivt og syt engasjement i faget. 

Studentene jobber autonomt, øver de kognitiveen for å utforske disiplinen: de utvikler sin kritiske ånd, de 

stiller spørsmål om flere emner og de gjør forutsetninger.  

Lærere kan være elevene om å produsere materiale og dokumenter som skaloserer videre i kategorien. 

Denne prosessen kan utføres individuelt eller jeg team. Jeg er en av de siste som har noe med det å gjøre. 

Til slutt er det en fase med revisjon og evaluering. Det er en kollektiv prosess med diskusjon og dialog om 

hva studentene har lært. Lærere klargjør og konsoliderer elevenes kunnskap fra de verkene de innså 

autonomt i forrige fase. 

 

Fordeler med undervisning  

 

Studentene aktiverer sine grunnleggende kognitive ferdigheter (lytting, memorisering) direkte hjemme og 

autonomt, gjennom videoer, podcast eller tekster som deles av lærere. 

Det er ikke så mye som har med dette å gjøre. de skal veilede studentene mot utarbeide aktivlse av kunnskap 

og utvikling av komplekse oppgaver. 

 

Feil å unngå  

 

Lærere som bruker for første gang Omvendt klasserom-, bør være forsiktige så de ikke mister kontrollen over 

det. De må gi plass og tid til elevene sinus til å jobbe, menn alltid sjekke. 

Alt materialet som deles med studentene for den autonome læringen må velges nøye og være relevant for 

faget.  

 

Problemer 

 

Noen kan ikke ha en rask Internett-tilkobling eller passende enheter for å få tilgang til materiale 

Noen elever kan ikke være kjent med digitale verktøy 

Ikke alltid elever har ekstra tid til å studere (for eksempel hvis den omvendte metoden brukes til en 

kveldsklasse, blant elever kan det være arbeidere eller personer som tar vare på barna sine, ute av stand til 

å se tidligere.   

  

Fordeler 

  

Den omvendte klasseromsmetoden for læringsprosessen fra lærere til elever. 

Studentene kan direkte tilgang til didaktisk innhold og få mer tid til å utforske argumenter sammenlignet 

med den tradisjonelle. 

Studentene vil dra nytte av denne metoden fordi de vil bli oppfordret til å utføre sin personlige forskning og 

deretter dele sin kunnskap med klassen. 

 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?  

  

Yes, denne metoden brukes i ulike opplæringskurs, både beregnet for trening av trenere og direkte for elever. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  



 

 

  

Det omvendte klasserommet kan betraktes som en hybridmetode som kombinerer online og offline øyeblikk: 

den første fasen av læring er online, mens den andre er offline (i klasserommet).  

 

 

Kahoot! 
 

 
 

Målgruppe:Alle typer elever 

                                   (spesielt brukt for studenter) 

 

Metodetype: Didaktisk metode, Aktiv (eller oppdagelse) metode 

 

Målsetting:   

Mål med Kahoot! -metoden er å kombinere læring og lek, for å gjøre læring og morsommere for alle, uansett 

alder.  

Gjennom systemet av pedagogiske quizer kan lærere legge til rette for studenter i læringsprosessen. Elevene 

vil delta på en aktiv og interaktiv måte, og som er en engasjerende opplevelse.  

 

Beskrivelse: 

Kahoot! er en spillbasert læringsplattform som gjør det enkelt å lage, dele og spille læringsspill og quizer. 

Denne metoden er mye brukt av skolelærere. 

 

Hva trenger du for denne metoden:   

Datamaskin, nettbrett eller smarttelefon 

Internett-tilgang 

The Kahoot! nettsted: www.kahoot.com 

Før du bruker Kahoot! du må opprette en konto.  

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

https://support.kahoot.com/hc/en-us 

https://kahoot.com/library/getting-started-guide/ 

https://kahoot.com/files/2020/05/DistanceLearningGuide_2020-05.pdf 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Når du har registrert deg, skriver du inn søknaden og lander på kontosiden din. 

For å lage en ny Kahoot-quiz, må klikke du klikke på 'Opprett' -knappen til høyre på siden: 

 

 

 

http://www.kahoot.com/
https://support.kahoot.com/hc/en-us
https://kahoot.com/library/getting-started-guide/
https://kahoot.com/files/2020/05/DistanceLearningGuide_2020-05.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet vil foreslå 

noen maler. Du kan bruke 

en av dem eller fortsette å 

lage en enkel quiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å lage en Kahoot-quiz, begynn å legge til en tittel og en beskrivelse, ved å klikke på Innstillinger øverst til 

venstre på siden. Du kan tilpasse quizen ved å endre funksjonene gjennom dette vinduet: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har satt opp quizen, kan du skrive inn spørsmål og svar. Du kan velge å importere spørsmål fra et 

regneark ved hjelp av Kahoot-malen. Du kan legge til bilder for hvert spørsmål. 

 

 

 

Når quizen er ferdig, klikker du på 'Lagre'-knappen. 

For å administrere quizen til studentene dine, klikk på 'Spill'-knappen. Du kan velge å spille et live spill 

sammen med studentene dine eller tildele dem et utfordringsspill å spille når de vil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er to måter å delta på: Spiller mot spiller eller Lag vs Lag (elevene kan spille alene eller kan deles inn i 

grupper). 

 

Kahoot vil generere en spill-PIN-kode som hver student må oppgi for å delta.  

 

10. For hver dag. En endelig klassifisering genereres automatisk.    

 

 

 



 

 

 

 

Fordeler med undervisning  

 

Ved å bruke Kahoot! lærere kan kvitte seg med et kraftig verktøy for å engasjere elevene og gjøre det enklere 

og morsommere å lære. 

Flervalgsquizen er effektiv i å sette konsepter på en klar og 2019. 

Bruke av bilder knyttet til bilder visuell visuell læring. 

 

Fordeler  

Sluttbrukere av Kahoot! kombinere læring og lek. Formatet presser studentene til å lære og gi så mange 

riktige svar som mulig. 

Skap av en positiv konkurranse gjør studentene merikere til å gi det beste av seg selv. 

Muligheten for å jobbe i grupper gjør det mulig for studentene å samarbeide med hverandre og forstå hvor 

viktig samarbeid er.  

 

Organismen din denne metoden?   

Ja, denne metoden ble brukt under opplæringskurs beregnet på opplæring av trenere og 

lærere, for å å gi dem en nyttig og engasjerende arbeidsmetodikk som skal brukes med sine 

lernere. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 Med Kahoot! du kan dele rette spise med studentene spise. Quizer kan bare spille på nettet. 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

   

https://kahoot.com/ 

 

 https://support.kahoot.com/hc/en-

us/requests/new 

 

 https://www.facebook.com/getkahoot 

 

 https://www.linkedin.com/company/kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.com/
https://support.kahoot.com/hc/en-us/requests/new
https://support.kahoot.com/hc/en-us/requests/new
https://www.facebook.com/getkahoot
https://www.linkedin.com/company/kahoot


 

 

 

 

Piktochart 
 

 
 

Målgruppe: Alle typer elever 

 

Type metode: Didaktisk metode, eksponentiell metode, erfaringsmetode. 

 

Målsetting:   

Piktochart er designet for å lage en profesjonell rapport, presentasjon, infografikk, plakat eller grafikk på 

sosiale medier for å dele med andre mennesker. 

 

Beskrivelse: 

Piktochart er et verktøy for å lage rapporter, presentasjoner og infografikk som starter av flere tilgjengelige 

maler av eksperter. Du kan velge en av dem for å opprette produktet, eller du kan bruke en tom mal og 

tilpasse den etter behov. 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

Internett-tilgang 

Nettstedet Piktochart: https://piktochart.com/ 

Før du bruker Piktochart, må du opprette en konto. 

Hva trenger du for denne metoden: 

Internett-tilgang 

Nettstedet Piktochart: https://piktochart.com/ 

Før du bruker Piktochart, må du opprette en konto. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

https://support.piktochart.com/ 

 

Du kan se noen videoopplæringer på YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFu_9xKHBzHTKVZJb1mmcpOcYyP3TIreH 

https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Når du har registrert deg, skriver du inn søknaden og lander på kontosiden din. 

 

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/
https://support.piktochart.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFu_9xKHBzHTKVZJb1mmcpOcYyP3TIreH
https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI


 

 

Programmet spør deg hva du vil opprette. Du kan velge dokumenttype fra drop-dowm-menyen til venstre 

på siden: Infografikk, Presentasjoner, Plakater, Rapporter osv. 

 

Hvis du for eksempel vil opprette en presentasjon, klikker du på bekreftelsesikonet. Noen maler vises. Du 

kan søke søke i en bestemt presentasjonsmal ved å skrive inn navn i søkefeltet.  

 

 

Når du har valgt en mal, kan du se en forhåndsvisning eller bruke den: 

 

 

 

 

 

 

Hvis du begynner å bruke malen, kan du tilpasse tilpasse ved å legge til 

tekst, bilder eller illustrasjoner, endre fargene og mye mer. 

 

Når er fullført, klikker du på 'Lagre'-knappen. 

 

 

Fordeler med undervisning  



 

 

Med Piktochart kan du lage presentasjoner, infografikk og lignende som hjelper deg med å spre informasjon 

på en enkel og effektiv måte. 

Direkteheten til Piktochart-enklere elevene til raskt å lese og huske informasjon. 

Piktochart-yter hjelper elevene til å visuelt, informasjon og innhold. 

 

Organismen din denne metoden?   

Ja, spesielt for å bygge infografikk. Dette er nyttig og enkelt og intuitivt å bruke.   

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Du kan forhåndsvise og deretter laste ned infografikk, presentasjoner, plakater etc. som PNG-filer.  

Hvis du vil laste ned kreasjonene dine i PDF- eller PowerPoint-format, må du oppgradere til en Pro-konto. 

Du kan dele rettne dine med eller kolleger studenter ved å klikke på «Del».knappen.  

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

  https://piktochart.com/ 

 

https://www.facebook.com/Piktochart/ 

 

https://www.linkedin.com/company/piktochart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbaloo læringsvei 
 

 
 

Målgruppe:  Alle typer elever 

 

Metodetype:  Didaktisk metode, Aktiv (eller oppdagelse) metode 

 

Målsetting:   

Gjør raskere og mer effektiv design av blandede læringskurs. 

Gjør læring til en engasjerende opplevelse. 

Lag en digital leksjonsplan i spillstil ved hjelp av de beste åpne pedagogiske ressursene 

Lag personlige veier for studenter 

https://piktochart.com/
https://www.facebook.com/Piktochart/


 

 

 

Beskrivelse: 

Symbaloo Learning Path er en metode som kan tas i bruk i blandede læringskurs for å gjøre dem raskere og 

effektive.  

Symbaloo Learning Paths kan brukes til å lage en digital leksjonsplan i spillstil ved hjelp av de beste åpne 

pedagogiske ressursene. Fliser etter flis, lag veier for studenter slik at de kan lære i sin egen hastighet. 

Hver elev lærer i sitt eget tempo. Noen studenter krever ytterligere forklaring på et bestemt emne, og noen 

trenger rett og slett flere utfordringer. 

Studentene skal lære materialet i sin egen hastighet. Det er også evnen til å legge til ekstra læringsmateriell 

rundt veien for studenter å ha ytterligere forklaringer. 

Lærere/trenere kan lage leksjonsplanene selv ved hjelp av Læringsveibygger eller finne en som er opprettet 

av en annen lærer, i markedsplassdelen. Alt online materiale kan brukes i leksjonsplanen: videoer, artikler, 

quizer, pedagogiske spill etc. 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

Datamaskin 

Internett-tilgang 

Læringsveier plattform Symbaloo (https://learningpaths.symbaloo.com/)  

En Symbaloo-konto 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

https://www.symbaloo.com/about/learningpaths 

https://en.blog.symbaloo.com/easily-build-custom-learning-paths/ 

http://learningpaths.symbaloo.com/marketplace?_ga=2.60815215.353861657.1608544140-

1649908230.1608544140 

https://youtu.be/3BkUFLvkBTs 

http://learningpaths.symbaloo.com/preview/L2181/?_ga=2.22911481.353861657.1608544140-

1649908230.1608544140 

https://www.youtube.com/watch?v=Wim8kV2x7Kw&ab_channel=MaryJoWindley 

 

 

 

 

 

Hvordan forbereder du deg? 

Når du har valgt ett eller flere temaer som skal behandles i løpet av opplæringskurset, skriver du ned en 

ordning med de mest relevante punktene. Hvert av punktene vil være en del av læringsveien. 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Lag en bane med så mange fliser du trenger, koblet med piler. Etabler begynnelsen og slutten av banen. Når 

du har logget inn, vil du se en knapp i dashbordet som sier "Opprett en leksjonsplan." Når du har klikket på 

knappen, vises et popup-vindu der du kan identifisere emnet for den digitale læringsbanen. 

 

https://learningpaths.symbaloo.com/
https://www.symbaloo.com/about/learningpaths
http://learningpaths.symbaloo.com/marketplace?_ga=2.60815215.353861657.1608544140-1649908230.1608544140
http://learningpaths.symbaloo.com/marketplace?_ga=2.60815215.353861657.1608544140-1649908230.1608544140
https://youtu.be/3BkUFLvkBTs
http://learningpaths.symbaloo.com/preview/L2181/?_ga=2.22911481.353861657.1608544140-1649908230.1608544140
http://learningpaths.symbaloo.com/preview/L2181/?_ga=2.22911481.353861657.1608544140-1649908230.1608544140
https://www.youtube.com/watch?v=Wim8kV2x7Kw&ab_channel=MaryJoWindley


 

 

 
 

Når du begynner å skrive i emnet for banen, genereres det automatisk en liste over beslektede emner 

nedenfor. Velg emnet som er nært beslektet med det du har skrevet, og Symbaloo Learning Paths vil hjelpe 

deg med å finne ressursene du trenger, eller du kan bruke dine egne. Denne nye funksjonen vil gjøre det mye 

enklere når du starter en bane fra bunnen av. Emnet brukes til å hjelpe deg med å finne de perfekte 

ressursene for din digitale læringsvei ved hjelp av den nye hurtigtilleggsfunksjonen. 

 
 

Når du har identifisert emnet for opplæringsveien, blir du ført til et tomt rutenett for å begynne å bygge 

banen. klikk på en tom flis for å begynne. En popup vises med innholdsforslag basert på emnet du valgte 

tidligere. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Hvis det foreslåtte innholdet ikke er det du leter etter, kan du fylle flisen ved hjelp av ditt eget innhold ved å 

laste opp dokumenter, bilder, lage spørsmål osv., eller søke etter en flis fra webmixene dine. Du kan legge til 

videoer, artikler, pedagogiske spill etc. for å veilede studenter gjennom veien, og hjelpe dem med å gå fra 

start til slutt. 

En bruker kan velge en flis og bruke hurtigmenyen til å redigere, flytte eller slette flisen, fjerne tilkoblingene 

som er gjort i flisen, eller legge til flisen i favorittene. 

 

 
 

Legg til spørsmål i noen fliser på læringsforløpet for å teste forståelsesnivået for elevene. Hver elev må svare 

riktig på spørsmålene for å fortsette gjennom stien. 

Du kan også legge til ekstra læringsmateriell for de studentene som trenger eller ønsker å utdype noen 

aspekter av emnet.  

Til slutt, gjør en samlet evaluering, med fokus på problemene studentene dine møter. Dette vil være nyttig i 

løpet av leksjonen i nærvær, når du vil gi ytterligere forklaringer på spesifikke aspekter og studentene vil ha 

en konfrontasjon om hva de har lært hjemme. 



 

 

 

 

Fordeler med undervisning  

Strukturen til denne metoden gjør elevene nysgjerrige på emnene de må studere. Dette stimulerer 

sluttbrukere til å utdype noen aspekter som de kanskje i en tradisjonell leksjon ikke ville ha betalt mye 

oppmerksomhet. 

Det er en fleksibel metode: lærere kan bestemme seg for å berike, forenkle eller endre ruten til læringsveien 

i henhold til elevenes fremskritt / problemer. 

 

Fordeler  

Studentene kan lære i sitt eget tempo. De kan direkte få tilgang til didaktisk innhold og ha mer tid til å utforske 

argumenter sammenlignet med den tradisjonelle metoden. 

Symbaloo Learning Paths-metoden kombinerer pedagogiske og lekne aspekter, og oppfordrer elevene til å 

lære: jo mer de lærer, jo mer kan de gå videre på veien.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Dette er en metodikk som vi ennå ikke har brukt, men det er absolutt en metodikk som vi ønsker å bruke. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

- Symbaloo Learning Path brukes hovedsakelig som en online metode. Det kan imidlertid også brukes i 

frakoblet modus, for eksempel i interaktive leksjoner der lærere gir materiale til elevene, og de går gradvis 

videre på læringsveien. 

 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

   

https://www.symbaloo.com/about/learningpaths 

 

https://www.facebook.com/Symbaloo/ 

 

https://www.linkedin.com/company/9429155/ 

 

 

Kialo (Kialo Edu) 
 

  
 

Målgruppe:  Alle typer elever 

 

Metodetype:  Didaktisk metode, Aktiv (eller oppdagelse) metode 

 

Målsetting:   

Kialo Edu er rettet mot å fremme diskusjoner på nettet, hjelpe elevene til å følge den logiske strukturen i en 

debatt og å samarbeide med hverandre.  



 

 

Siden Kialo Edu er spesielt designet for klasseromsbruk, kan lærere bruke den gratis. 

 

Beskrivelse: 

Kialo Edu er et argumentkartleggingssted, spesielt designet for klasseromsbruk. 

Dette verktøyet gjør det mulig å lage diskusjoner om ett eller flere emner, oppmuntre elevene til å utforske 

argumenter og utvikle sine egne ideer om klasseromsinnhold.  

Kialo Edu har en argument-trestruktur: gjennom visuell representasjon av emner kan studentene følge den 

logiske ordningen med argumentet og bedre organisere sine ideer.  

På toppen av treet er det avhandlingen, etterfulgt av pro- og con claims som kan støtte eller utfordre den 

opprinnelige avhandlingen. 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

Datamaskin eller nettbrett 

Internett-tilgang 

Kialo Edu-nettstedet: https://www.kialo-edu.com/ 

Før du bruker Kialo edu, må du opprette en konto. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

https://support.kialo-edu.com/hc/en-us 

https://www.youtube.com/c/Kialo/videos 

https://www.researchgate.net/publication/334159585_Managing_conflict_in_online_debate_communitie

s 

https://www.commonsense.org/education/website/kialo-edu 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Når du har registrert deg, skriver du inn søknaden og lander på kontosiden din. 

For å opprette en ny diskusjon, klikk på 'Opprett diskusjon' øverst til høyre på siden. 

Du kan velge mellom en privat eller 

en offentlig diskusjon. I det 

første tilfellet kan diskusjonen bare 

ses av inviterte personer. I andre 

tilfelle kan alle se det.  

Deretter må du velge hvilken type 

diskusjon du vil opprette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kialo-edu.com/
https://support.kialo-edu.com/hc/en-us
https://www.youtube.com/c/Kialo/videos
https://www.researchgate.net/publication/334159585_Managing_conflict_in_online_debate_communities
https://www.researchgate.net/publication/334159585_Managing_conflict_in_online_debate_communities
https://www.commonsense.org/education/website/kialo-edu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har valgt diskusjonstype, kan du skrive inn 

detaljene (tittel, språk, ect.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til slutt kan du legge til et bilde, laste det opp fra din personlige enhet (valgfritt), og deretter klikke på 'Fullfør'. 

 

Du vil se avhandlingen din øverst i treet; du kan legge til fordeler og ulemper som vises under. 

 

 
 

Øverst til høyre på siden er det et panel med tre seksjoner: den første, for å se alle varslene dine; den andre, 

for å se dine merkede krav; den siste, for å se diskusjonschatten: 



 

 

 

 

 

Fordeler med undervisning  

Kialo gjør det mulig å organisere argumenter på en effektiv og kortfattet måte.  

Trestrukturen oppfordrer elevene til å ha en stemme i diskusjonen, og legge til fordeler eller ulemper ved 

avhandlingen. 

Dette verktøyet kan være veldig nyttig i et blandet kurs: diskusjonen som praktisk talt startet i Kialo, kan 

deretter utvikles i klasserommet. 

 

Fordeler  

Takket være Kialo Edu kan studentene sette kunnskapen sin i praksis, utvikle en kritisk sensibilitet, generere 

sine egne ideer, konsolidere kunnskapen sin og sammenligne den med andre. 

Hver student har sin egen tid og rom til å utforske argumenter autonomt. På denne måten vil han / hun 

kunne diskutere et gitt emne i klasserommet, etter å ha assimilert det hjemme.   

Kialo Edu er en samarbeidsplattform som stimulerer sluttbrukere til å samarbeide med hverandre for å 

utvikle ideer så godt de kan.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Ja, denne metoden ble brukt under opplæringskurs beregnet på opplæring av trenere og lærere, for å gi dem 

en nyttig og engasjerende arbeidsmetodikk som skal brukes med elevene. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Kialo Edu er designet for å skape online diskusjoner om spesifikke emner. Trestrukturen der argumentene er 

organisert, kan imidlertid være et nyttig verktøy for leksjoner i nærvær. Ordningen som er opprettet online 

med Kialo Edu kan gjentas i klasserommet.  

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): https://www.kialo-edu.com/ 

 

https://support.kialo-edu.com/hc/en-us/requests/new 

 

https://www.facebook.com/KialoEdu/ 

 

https://www.linkedin.com/company/kialo  

https://www.kialo-edu.com/
https://support.kialo-edu.com/hc/en-us/requests/new
https://www.facebook.com/KialoEdu/
https://www.linkedin.com/company/kialo


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentimeter 
www.mentimeter.com 

 

Målgruppe:   

 

Publikum er elever/personer i alle aldre og for gjennomføringen alle som holder en nettforelesning/en online 

presentasjon eller lignende.  

 

Metodetype:   

 

Mentimeter er et teknisk verktøy.  

 

 

Målsetting:   

 

Hovedmålet er å lette online presentasjoner / klasser ved å be om interaktiv 

deltakelse av publikum eller studentene. Den kan også brukes til tilbakemelding 

i sanntid på innhold.  

 

 

Beskrivelse: 

 

Mentimeter er en svensk søknad. Den brukes til å sette inn interaktive 

presentasjoner som ber om publikums deltakelse (elever, studenter....). 

Mentimeter-spørsmålene kan settes inn i henhold til ønskene til 

presentatøren som starter helt i begynnelsen eller midt i 

presentasjonen. Publikum må bruke smarttelefonene eller 

datamaskinene sine, sette inn nettstedet www.menti.com og sette inn 

en kode som vises på presentasjonslysbildet øverst. Da må de følge 

http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/


 

 

instruksjonene. Du kan stille spørsmål der publikum må vurdere et bestemt problem eller svare på ett eller 

flere spørsmål. Svarene deres vises live i presentasjonen. En fin funksjon er ordet sky (se på  

 

 

 

 

høyre side) der publikum kan sette inn ord som kommer til deres sinn angående et bestemt emne. Ordene 

blir tykkere og større, jo oftere ble de satt inn. Mentimeter kan brukes under en online presentasjon, men 

også ansikt til ansikt.  

 

Hva trenger du for denne metoden: 

 

Internett-tilgang 

Tilgang til Mentimeter-plattformen (pålogging eller registrering) www.mentimeter.com 

Avhengig av hvilke funksjoner du vil bruke, kan det hende du trenger en lønnskonto  

Hvis du bruker den i en ansikt-til-ansikt situasjon, trenger du en projektor for å vise presentasjonen og 

mentimeter lysbilder til publikum   

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Når du trenger hjelp eller støtte, sjekk nettstedet www.mentimeter.com. De har forskjellige seksjoner som 

gir deg informasjon om funksjonene, håndteringen og verktøyet. Følgende kobling fører til hjelpesenteret. 

Du finner forskjellige seksjoner der fra vanlige spørsmål til eksport av data etter presentasjonen: 

https://help.mentimeter.com/en/?_ga=2.230563292.1710814080.1606733168-1013468225.1606733168 

Det er detaljerte forklaringer på de ulike mulige søknadene.  

 

Hvis du foretrekker det, kan du også sjekke forskjellige YouTube-videoer med forklaringer om verktøyet og 

funksjonene. I begynnelsen får du en god oversikt med for eksempel denne korte videoen:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw En lengre video (opptak av et webinar med spørsmål på 

slutten) finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=MD9e_u90M4Q Det forklarer mange forskjellige 

funksjoner i Mentimeter og hvordan du bruker dem til presentasjonen.  

https://www.youtube.com/watch?v=tRQoGhveXhU er lenken for en nybegynnerguide av Mentimeter selv 

med gode forklaringer. Du kan søke etter Mentimeter på YouTube og velge andre videoer også.  

 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Du må på forhånd bestemme hvilke spørsmål som passer med leksjonen din, og hvilken type spørsmål (word 

cloud, ja - ingen kolonne ....) er best for dine formål. Kontroller først nettstedet og funksjonene som kan 

settes inn. Du kan også forberede hele presentasjonen på forhånd. Vær oppmerksom på at du bare kan 

importere PowerPoint-presentasjoner i Mentimeter med en betalingskonto. Med den gratis kontoen må du 

opprette presentasjonen din direkte i Mentimeter.  

 

 

Hva vil du gjøre?  

 

http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
https://help.mentimeter.com/en/?_ga=2.230563292.1710814080.1606733168-1013468225.1606733168
https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw
https://www.youtube.com/watch?v=MD9e_u90M4Q
https://www.youtube.com/watch?v=tRQoGhveXhU


 

 

Først må du registrere deg på plattformen. Deretter må du klikke på 

knappen 'Ny presentasjon' og kan begynne med å fylle ut innhold. Du 

kan bruke såkalte Quick Slides i begynnelsen som isbrytere, slik at 

publikum blir vant til Mentimeter og funksjonen. Dette er hovedsakelig 

et interaktivt lysbilde der publikum kan like det du sier, eller sende et 

lite hjerte som vises i hjørnet av lysbildet. Uavhengig av hurtiglysbildene 

kan du sette inn innholdet og fylle ut interaktive deler hvor du vil. Vær 

oppmerksom på at i gratis  

 

 

versjonen du bare har et begrenset antall spørsmål du kan bruke. I presentasjonen kan du sette inn 

Mentimeter-spørsmål for å holde publikums interesse høy og få dem til å delta. Velg de beste stedene 

avhengig av innholdet ditt. Mentimeter kan brukes under online konferanser eller online leksjoner, men også 

under personlige økter.  

 

Fordeler med undervisning  

 

Den største fordelen er interaktivitet og umiddelbare handlinger fra publikum. Svarene deres blir sett så snart 

de er satt inn. Dette gjør at publikum blir en del av presentasjonen, og dermed kjeder de seg ikke og holder 

seg interessert.   

 

Feil å unngå  

 

Når du tar deg tid på forhånd til å bli vant til verktøyet med videoer, er det veldig usannsynlig at du gjør store 

feil. Det eneste som er viktig er at du forbereder presentasjonen på forhånd og tar deg god tid. Når du bruker 

Mentimeter i løpet av en leksjon ansikt til ansikt, må du sørge for at du har en stabil wifi-tilkobling, da ikke 

alle elever ønsker å bruke mobildatavolumet. En testkjøring anbefales for å sikre at alt fungerer som det skal.  

 

Problemer  

 

Det største problemet kan være at hele publikum trenger smarttelefoner med internettilgang for å delta 

aktivt (eller nettbrett eller PC). Dette bør kontrolleres på forhånd for å garantere likestilling. For de 

omfattende funksjonene må du betale. Det kan være vanskelig å få de nødvendige beløpene.  

Avhengig av landet du befinner deg i, må du være forsiktig med brudd på databeskyttelse og opphavsrett og 

utnyttelsesrettigheter. Kontroller at du har tillatelse til å bruke utenlandsk innhold, for eksempel bilder. 

 

Fordeler  

 

Verktøyet kan gjøre ethvert emne du vil presentere mer interessant og mer interaktivt. Det kan lett settes 

inn i en moderne måte å undervise på, og publikums interesse kan holdes høy. Verktøyet er lett å forstå, og 

lærere eller trenere trenger ikke å ha en dyp datakunnskap. Forklaringene som finnes, for eksempel på 

selskapets nettside eller på You Tube, er svært omfattende og detaljerte. Så alle kan bruke det enkelt.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

 



 

 

Ja, i tilfelle det passer inn i vårt arbeid. Lærerne i vår organisasjon er språklærere og bruker ikke blandede 

læringselementer. De lærer ansikt – til – ansikt. Derfor trenger de ikke online verktøy. Prosjektlederne bruker 

den fra tid til annen. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Det er et online verktøy og krever en stabil internettforbindelse, så vel som smarttelefoner eller 

datamaskiner av publikum også.  

 

 

Konklusjon  

 

Alt sies om Mentimeter. Bare prøv det ut, så vil du se nytten av det for undervisningsarbeidet.  

 

 

Kahoot i utdanning 
 

Målgruppe:   

 

Lavt kvalifiserte medarbeidere i VET-opplæring 

 

Metodetype:   

 

Teknisk og pedagogisk/didaktisk metode. 

 

Målsetting:   

 

Målet med denne metoden er å engasjere og motivere studentene til å delta i gruppebaserte diskusjoner om 

visse ved å lage en digital quiz. 

 

Beskrivelse: 

 

Kahoot er en digital quizplattform som er egnet for bruk i utdanning og læring, fra barnehager og opp til 

universitetsnivå.  

 

Det er en fin måte å kombinere læring og underholdning på, ofte referert til som infotainment.  

 

Hva trenger du for denne metoden? 

 

Internett-tilgang, PC, smarttelefon og / eller nettbrett. 

 

Kahoot er gratis å bruke. Bare den som lager en quiz trenger å registrere seg.  

 

Kahoot! | Lære spill | Gjør læring fantastisk! 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

https://kahoot.com/


 

 

 

Internett er fullt av nettsider med praktisk hjelp for kreativ bruk av Kahoot: 

 

Kahoot! i spesialundervisning | Gamification tips 

 

hvordan bruke kahoot i utdanning - Bing video 

 

12 måter å bruke Kahoot på! i klasserommet ditt - WeAreTeachers 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

"Gå til getkahoot.com og opprett en gratis konto.  

 

 

 

 

Du kan søke i de offentlige quizspillene eller lage et av dine egne.  

 

Når du har opprettet en konto, starter du et spill og ber studentene legge inn den unike pinnen 

 

Læreren som leder en Kahoot kan administrere en slik quiz fra forskjellige ønskede enheter. 

 

Det er mulig å bruke en datamaskin, nettbrett eller egen smarttelefon. Læreren som leder en Kahoot må ha 

tilgang til en stor skjerm eller projektor med skjerm eller hvit vegg.  

 

Det kan også være en TV-skjerm som alle kan se, og som er stor nok til at det kan være mulig for studentene 

å lese teksten på avstand. 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Kahoot er et gratis online verktøy, og bare læreren må registrere seg på en konto. 

. 

Som deltaker kan du svare fra din egen mobiltelefon (smarttelefon). Du trenger ikke å installere noen app 

for å delta. Deltakerne trenger bare å få tildelt en kode og lage sitt eget kallenavn / kallenavn når de deltar.  

 

Kahoot kan også brukes som en rask undersøkelse, hvis du står foran en forsamling og vil lufte og diskutere 

hva studentene synes om emnet.  

 

En Kahoot har en leder som bruker en stor skjerm for å vise spørsmålene. Deltakerne svarer på 

mobiltelefonene sine. Det de gir som svar er bare synlig på egen enhet. Når alle har gitt et svar, vises riktig 

svar på storskjermen og en oversikt over de 5 beste deltakerne så langt i konkurransen.  

 

Fordi kallenavn brukes, vil det være mulig "å skjule identiteten din" hvis du ikke vil gjøre deg kjent for alle 

andre på storskjermen. 

 

Kahoot - implementering, lærer: 

https://kahoot.com/blog/2018/04/12/kahoot-special-education-gamification-tips/
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+use+kahoot+in+education&qpvt=how+to+use+kahoot+in+education&FORM=VDRE
https://www.weareteachers.com/best-of-teacher-helpline-12-ways-to-use-kahoot-in-your-classroom/
https://getkahoot.com/


 

 

 

1. Læreren må finne nettstedet: https://getkahoot.com/ 

 

2. Logg inn under fanen «Logg inn» med brukernavn. Nå kan du åpne en quiz ved å trykke på «Play». 

 

3. En GamePIN vises nå øverst på skjermen. Dette er en unik kode som 

Tildelt. Læreren må informere elevene om koden muntlig eller ved å skrive den ned på tavlen. Koden er ofte 

en sekssifret tallkode, for eksempel 497770.  

 

Kahoot har også musikk og lyd, så husk å koble til din egen lydkabel. I de fleste tilfeller brukte du en såkalt 

jack-plugg, men hvis du bruker HDMI-kabel, har dette også en innebygd lydoverføring. Det er også mulig å 

bære en Kahoot uten lyd / musikk, men det kan ha en underholdningsverdi og være stemningsfull å ha i 

bakgrunnen. 

 

Hvis lyden er koblet til, vil du nå høre bakgrunnsmusikk. 

 

 

 

4. Til høyre er en knapp som heter "Start". Til venstre er antall registrerte deltakere. 

 

Når studentene registrerer seg, vises kallenavnet deres blinkende på skjermen. Når alle har registrert seg og 

er klare, kan læreren trykke på startknappen. Da vil spillet starte. 

 

Du kan velge hvor lenge hvert spørsmål skal være på skjermen. Hvis du vil se spørsmålet igjen, må læreren 

aktivere spørsmålet på nytt med «Spill». 

 

Kahoot - implementering, studenter 

 

Studentene finner mobiltelefoner, PC eller nettbrett og åpner nettleseren de har. 

 

Her kan deltakerne finne Kahoot (https://kahoot.it/) Det er også tilgjengelig som en app, 

men du trenger ikke å installere appen for å delta. 

 

I det øverste feltet skriver studentene inn den tildelte GamePIN (alle får den samme PIN-koden av læreren. 

Velg deretter Enter-knappen. 

 

I neste meny skriver du inn et valgfritt kallenavn / kallenavn og trykker deretter enter 

svarte feltet som sier "OK, gå!". Nå er du klar til å spille Kahoot! 

 

I Fønix bruker vi ofte Kahoot i VET-trening for voksne i arbeidslivet, men vi bruker også Kahoot i 

språkopplæring for migranter. 
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I eksempelet på bildet over har vi studenter som følger språkopplæring over hele Polen med læreren 

som bruker Kahoot fra Norge. 

 

Det er også enkelt å bruke Kahoot til å motivere og sveise sammen ulike grupper av studenter som har 

digital utdanning flere steder samtidig. 

 

På bildet nedenfor er en gruppe renholdere fra et stort norsk selskap som deltar på VET-opplæring for 

voksne.  

 

De fikk delta i en felles Kahoot med sine kolleger som tar fagbrev innen renhold, spredning i Bergen, 

Stavanger og Oslo. 

 

 
 

 

Fordeler med undervisning 

 

Kahoot er enhetsnøytral, da den fungerer på alle Internett-aktiverte enheter, inkludert: PC, bærbar PC, 

nettbrett, smarttelefon.  
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Dette betyr at det kan fungere enkelt på hvilken som helst skole som bruker en blanding av enheter.  

 

Et annet viktig poeng er at ingen programvare eller apper må lastes ned eller installeres, slik at den kan 

brukes umiddelbart av alle med internettilgang. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Feil å unngå 

 

Mangel på tilstrekkelig nettverkskapasitet (wi-fi) 

 

Ingen forbindelse til tavle, TV og/eller skjerm for å vise resultatene  

 

Problemer 

 

Ingen problemer å nevne 

 

Fordeler 

 

Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer og studenter, fleksibel og morsom. 

 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?  

 

Ja, mange av lærerne våre bruker Kahoot i klasser. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Bruken av Kahoot er online, men resultatene fra bruken kan lagres for å se og bruke senere.  

  

Konklusjon  

 

Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 

 

Bruken av Kahoot i utdanning med voksne er motiverende og skaper alltid en god læringsatmosfære i 

klassen.  

 

Når vi bruker Kahoot i et fysisk klasserom, viser vi liveresultatene fra Kahoot gjennom projektoren til 

tavlen. Hos Zoom deler vi bare skjermen med Kahoot med klassen. Det fungerer på samme måte. 
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Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

 

Forlag  

 

Bedrift/institusjon: Fønix AS 

 Adresse: Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

 Telefon +47 905 39 610 

 E-post: fonix@fonix.as 

  

 

Facebook som læringsplattform 
 

Målgruppe:   

 

Lavt kvalifiserte medarbeidere i VET-opplæring 

 

Metodetype:   

 

Teknisk og pedagogisk/didaktisk metode. 

 

Målsetting:   

 

Målet med denne metoden er å skape hemmelige lukkede hemmelige grupper på Facebook i 

begynnelsen av et opplæringsprogram.  

 

Be så alle elevene i et kurs om å være en del av gruppen. 

 

Da fungerer Facebook som læringsplattform og verktøy for kommunikasjon mellom studentene i løpet 

av hele kurset. 

 

Beskrivelse: 

 

Studentene får mye ekstra motivasjon fordi de får en følelse av å være en del av noe nytt og spennende 

samtidig som bruken av Facebook virker mindre skremmende som en kommunikasjonskanal.  

 

Med Facebook er det en personlig, sosial og uformell tone mellom deltakerne.  

 

Lærere kan gi raske tilbakemeldinger og holde elevene aktive og nysgjerrige.  

 

Kontinuerlige meldinger i chattesamtaler i kommentarfeltene sikrer det. Studentene kommuniserer 

mellom hverandre på Facebook, det styrker den sosiale kontakten. 

 

Hva trenger du for denne metoden? 

 

mailto:fonix@fonix.as
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Internett-tilgang, PC, smarttelefon og / eller nettbrett. 

 

Facebook er gratis å bruke, og de fleste studentene er allerede på Facebook. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Hjelp er neppe nødvendig, men i så fall er Internett fullt av nettsider med praktisk hjelp til bruk av 

Facebook. 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Logg inn på Facebook. 

 

Klikk på "Grupper" -fanen på venstre meny på hjemmesiden. 

 

Velg den grønne knappen "Opprett gruppe" øverst til høyre. 

 

Skriv inn et navn på gruppen i tekstboksen. 

 

Skriv inn navnene på studentene som skal legges til i gruppen. 

 

Husk – med en lukket hemmelig Facebook-gruppe er det ikke synlig for noen andre at deltakerne.  

 

Du trenger ikke å være aktiv på Facebook for å bli med, men hvis du ikke er på Facebook fra før , må du 

åpne en konto for å være en del av gruppen. Din personlige profil kan imidlertid også være hemmelig 

og lukket. 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Når vi jobber med ZOOM eller Teams, kan undervisningen filmes og legges ut på strømming slik at 

deltakerne kan se undervisningssekvensene senere på Facebook. 

 

Konferansesystemet – ZOOM eller Teams – er ryggraden i det digitale klasserommet. Det tillater deling 

av filer, bilder, videoer og applikasjoner. 

 

Chatfunksjonen på Facebook er alltid tilgjengelig for deltakere, både for å kommunisere med gruppen 

eller mellom individuelle deltakere. 

 

Vi har også erfart at studentene tar bilder fra arbeidsplassen og legger dem til på Facebook.  

 

Læreren kan også gi meldinger og legge ut øvelser og oppgaver. Det er en stor fordel at læreren når som 

helst kan overvåke hvem som har lest hva, og så sørge for at informasjonen har nådd alle studenter. 



 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 5   

 

 

 

Uttalelser fra lærere: 

 

– For meg har dette fungert veldig bra. Jeg legger ut oppgaver på Facebook og sender ut informasjon og 

meldinger der. Bruk av Facebook har en lav terskel. Mediet kan brukes på flere plattformer: PC, 

nettbrett, mobil. Hvis det er noe folk har med seg mesteparten av dagen, er det mobiltelefonen! Dermed 

er deltakerne tilgjengelige til enhver tid. 

 

"Under forelesningene på ZOOM eller Teams skjer det en god del chatting. Studentene kontakter 

hverandre og kommuniserer med meg etterpå på Facebook.» 

 

"Med bare bruk av ZOOM eller Teams syntes jeg det var vanskelig å få folk til å snakke. En ekstra PC og 

bruk av Facebook løste kommunikasjonsproblemet. 

 

 

" Nå legger jeg ikke bare ut programmer, datoer og navnene på deltakerne, men også studiematerialet 

der - filmer, animasjoner og lenker. Alt ser bra ut. Deltakerne oppfordres til å legge ut materialet de 

kommer over selv, slik at alle kan nyte det. " 

 

"Hvis du reiser, for eksempel på et tog eller en buss, har du klasserommet i lommen og kan ta en lærings- 

eller prøveøkt når det er hensiktsmessig. Hvis en deltaker er på ferie, kan Facebook-læring tas opp "av 

og til". Hvis noen har vært syk, er det lett å gjøre opp for forsømmelsen. 

 

 

Fordeler med undervisning 

 

Facebook er enhetsnøytralt, da det fungerer på alle Internett-aktiverte enheter, inkludert: PC, bærbar 

PC, nettbrett, smarttelefon. De fleste bruker den på smarttelefoner, og den er alltid tilgjengelig. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Feil å unngå 

 

Ingenting å nevne. 

 

Problemer 

 

Ingen problemer å nevne 

 

Fordeler 

 

Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer og studenter, fleksibel og morsom. 
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Implementerer organismen din allerede denne metoden?  

 

Ja, vi bruker alltid en lukket hemmelig gruppe på Facebook for alle kursene våre. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Bruken av Facebook er online, men resultatene fra bruken kan lagres for å se og bruke senere.  

  

Konklusjon  

 

Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 

 

Bruken av Facebook som læringsplattform i utdanning med voksne er motiverende og skaper alltid en 

god læringsatmosfære i klassen.  

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

 

Forlag  

 

 

Bedrift/institusjon: Fønix AS 

 Adresse: Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

 Telefon +47 905 39 610 

 E-post: fonix@fonix.as 

  

  

 

 

ZOOM som utdanningsplattform 
 

Målgruppe:   

 

Lavt kvalifiserte medarbeidere i Norwegian SkillsPlus-programmet. 

 

SkillsPlus" er det store norske programmet designet for å forbedre grunnleggende ferdigheter i den 

voksne befolkningen innen leseferdighet, tallforståelse, muntlig kommunikasjon og IKT 

 

SkillsPlus forutsetter et samarbeid mellom bedrifter og opplæringsleverandører i Norge. Målgruppen er 

ansatte i selskaper som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet. 

 

Programmet tilbyr en kombinasjon av ulike kompetanseområder som er skreddersydd til selskapenes 

behov. Spesifikk kompetanse - eller knyttet til formell kompetanse i form av fagbrev (VET). 

 

mailto:fonix@fonix.as
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Programmet er i utgangspunktet basert på tradisjonell klasseromsundervisning - men de siste årene har 

til en viss grad åpnet for elementer av digital utdanning.  

  

 

Metodetype:   

 

Teknisk og pedagogisk/didaktisk metode. 

 

Målsetting:   

 

Da Covid-19-pandemien brøt ut hadde Fønix mer enn 1.400 ansatte i ulike opplæringsprogrammer i 

selskaper – noe som representerer mer enn 15.000 timer med opplæring. 

 

Det meste var tradisjonell ansikt-til-ansikt trening, men også noen blandet læring. 

 

Etter mars 2020 fikk vi lov til å overføre tradisjonelle klasseromskurs i SkillsPlus-programmet til digital 

utdanning. 

 

Beskrivelse: 

 

ZOOM er en skybasert videokonferansetjeneste som kan brukes til praktisk talt å møte andre - enten via 

video eller bare lyd eller begge deler, alt mens du gjennomfører live chats. 

 

ZOOM lar deg også ta opp disse øktene for å vise senere. 

 

Hva trenger du for denne metoden? 

 

Kontolisenser for Internett-tilgang og ZOOM-program 

 

 Videokonferanser, webkonferanser, webinarer, skjermdeling - zoom 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Videokonferanser, webkonferanser, webinarer, skjermdeling - zoom 

 

Opplæring i zoomvideo – Zoom hjelpesenter 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

I tillegg til vanlig bruk av ZOOM videokonferansetjeneste laget vi spesielle opplæringsvideoer for å vise 

hvordan du logger på digital undervisning 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-video-tutorials
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Vi etablerte også «Utbruddsrom» som var tilgjengelig under opplæring for gruppearbeid og digital 

veiledning - både i grupper og 1: 1 

 

Under utdanningen arrangerte vi separate møter på Teams hver uke med alle lærere for å dele 

erfaringer og gode undervisningsmetoder. 

 

Vi brukte også Facebook-grupper til å dele informasjon og lenker til treningsøkter, og veiledet de som 

hadde tekniske problemer via Facetime 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Kjøp ZOOM-lisenser for hver lærer. Legg merke til at du trenger en profesjonell lisens, ellers vil antall 

studenter som vil kunne knytte seg til utdanningsøktene være begrenset. 

 

Tren lærerne i å bruke ZOOM som et digitalt verktøy, og – om mulig – bygge opp spesielle 

undervisningsrom «grønne rom» for lærerne 

 

Fordeler med undervisning 

 

ZOOM tilbyr en brukervennlig plattform for digital utdanning både for lærere og studenter. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Det er lett å nå studenter når som helst ubegrenset med geografiske grenser. I vårt tilfelle med ZOOM 

under pandemien deltok studentene fra forskjellige steder. Et mindretall satt i selskapene, men de fleste 

satt hjemme. Flere utenlandske deltakere deltok fra sine hjemland - f.eks. 

 

Feil å unngå 

 

Mangel på tilstrekkelig nettverkskapasitet (wi-fi)  

 

Problemer 

 

Ingen problemer å nevne 

 

Fordeler 

 

Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer, fleksibel og morsom. 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?  
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Ja, vår organisasjon har nå implementert ZOPOM som standard digital utdanningsplattform for all vår 

opplæring med voksne arbeidstakere i selskaper. Dette inkluderer språkopplæring, IKT-opplæring og 

yrkesopplæring. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Bruken av ZOOM er online, men øktene kan spilles inn for å se senere.  

  

Konklusjon  

 

Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerte og at vi var i stand til å overføre 75% av 

løpeopplæringen til digital trening i løpet av de første 4 månedene av pandemien 

 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

 

Forlag  

 

 

Bedrift/institusjon: Fønix AS 

 Adresse: Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

 Telefon +47 905 39 610 

 E-post: fonix@fonix.as 

  

  

 

 

 

Padlet 
https://padlet.com/ 

 

Målgruppe:   

Lærere kan bruke Padlet til å støtte leksjoner og elever til læringsformål.  

 

Metodetype:   

 

Det er et teknisk verktøy for online bruk.  

 

Målsetting:   

 

Å inkludere online funksjoner i læringsmiljøet og å øke interessen for studentene og motivere dem til 

deltakelse.  

 

Beskrivelse: 

mailto:fonix@fonix.as
https://padlet.com/
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Padlet er en online tavle som 

kan brukes i e-læring eller 

blandet læring. Du kan sette 

inn i tavlefiler, tekster, 

lydbånd, videobilder eller 

lenker. Du kan gi forskjellige 

personer tilgang, delta i 

diskusjoner eller gjøre 

endringer. Derfor er det veldig 

nyttig for online klasser. Padlet 

er tilgjengelig på mange 

forskjellige språk. Du kan logge på med google- eller Microsoft-påloggingsdataene dine eller med en e-

postadresse og et passord.  

 

Hva trenger du for denne metoden: 

 

Internett-tilgang, dataenhet (alle studenter trenger pcs, nettbrett eller smarttelefon med 

internettforbindelse også) 

 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

https://padlet.com/ 

 

En videoforklaring finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM 

 

På Youtube finner du forskjellige interessante videoer med forklaringer på hvordan Padlet ser ut og 

hvordan det kan brukes riktig. Videoene er veldig nyttige. Det er lange videoer og korte videoer. For 

bare å sjekke om Padlet er det riktige verktøyet for deg, bør en kort video være tilstrekkelig i 

begynnelsen.  Lengre videoer gir deg god innsikt i de forskjellige funksjonene til verktøyet.  

 

 

Hvordan forbereder du deg? 

Bare ta deg tid til å bli vant til verktøyet ved å se på videoer om bruken og teste den på egen hånd. 

Deretter kan du bestemme hvordan du vil bygge den inn i klassen din og hvilket innhold som passer.  

 

Hva vil du gjøre?  

 

Bare gå til https://padlet.com/. Du kan velge språket nederst på siden. Da er det bare å registrere deg, 

og du kan umiddelbart bruke den. Du kan lage 3 padlets gratis. Når du setter knappen: 'Lag en padlet', 

så kan du velge å bruke enten en tom eller en designmal.  Deretter gir du padlet en tittel, og du kan 

https://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://padlet.com/


 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 11   

 

 

legge til en kort beskrivelse. Hvis du vil at klassen skal være interaktiv, må du tillate kommentarer 

og/eller reaksjoner (f.eks. liker). I neste trinn må du bestemme deg for databeskyttelsen. Du kan gjøre 

padlet offentlig eller privat eller tillate tilgang bare til noen personer. Det er viktig å bestemme i henhold 

til dine undervisningsintensjoner. Når du vil at studentene dine skal delta aktivt, bør du tillate å skrive 

kommentarer. Det neste trinnet er å aktivere 'moderasjon'. Dette betyr at administratoren (læreren) 

først kan sjekke alle kommentarene før de publiseres. Deretter kan du begynne å lage innholdet i padlet. 

Du kan for eksempel legge inn lenker, videoer og tekster.  

 

Fordeler med undervisning  

 

Verktøyet gjør det mulig for en lærer å bruke en moderne interaktiv måte å overføre kunnskap og 

diskutere med studenter.    

 

Feil å unngå  

 

Du bør på forhånd drøfte hvordan gode og konstruktive kommentarer skal se ut og hvordan studentene 

skal bruke reaksjonsknappene (for eksempel liker eller misliker) tilstrekkelig. Dette unngår upassende 

innlegg fra begynnelsen. Moderasjonen som admin koster litt tid, men støtter også et konstruktivt 

tilstrekkelig læringsmiljø.  

Det er også viktig å ta deg god tid når du bruker den for første gang for å bli vant til de forskjellige 

funksjonene.   

 

Problemer  

 

Bare en basisversjon er gratis. Kostnadene må dekkes dersom skole- eller firmaversjonen brukes. Du må 

sørge for at alle studenter kan få tilgang til padlet, dette betyr at hver student trenger de tekniske 

kravene som en fungerende datamaskin, nettbrett eller smarttelefon og en internettforbindelse. 

Avhengig av landet du befinner deg i, må du være forsiktig med brudd på databeskyttelse og opphavsrett 

og utnyttelsesrettigheter. Kontroller at du har tillatelse til å bruke utenlandsk innhold, for eksempel 

bilder. 

 

Fordeler  

 

Studentene blir kjent med en annen måte å lære på. Dette kan være en verdifull og interessant 

opplevelse for dem å bruke internett for mer enn bare personlige problemer.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Det er et online verktøy som ikke kan transformeres for frakoblet bruk.  
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Konklusjon  

 

Padlet er ikke et verktøy for et komplett, omfattende online kurs, men det er veldig nyttig å støtte 

leksjonene dine og nå unge studenter på en moderne og interaktiv måte. Det er enkelt å bruke og å 

forstå. Derfor passer det for forskjellige aldersgrupper av elever (fra unge studenter til voksne elever).  

 

 

 

 

Krypterblokk 
www.cryptpad.fr 

 

Målgruppe:   

 

Lærere 

Elever i alle aldersgrupper 

Alle som vil arbeide med et dokument sammen  

Personer som datasikkerhet er svært viktig for  

 

Metodetype:   

 

Det er et online verktøy / Open Source Software med en pad-funksjon og flere andre funksjoner som 

kan brukes.  

 

Målsetting:   

 

Dette elektroniske verktøyet er designet for å tillate forskjellige mennesker å jobbe med dokumenter 

sammen med en høy standard for databeskyttelse.   

 

 

Beskrivelse: 

 

CryptPad er et slags online verktøy som lar grupper av mennesker jobbe sammen på dokumenter 

(tekstdokumenter, presentasjoner, tabeller ...) sammen uten å være på samme sted. De kan jobbe 

samtidig eller tidsforskjøvet. Dette muliggjør forskjellig gruppearbeid og kan dermed være svært nyttig 

for e-læring eller blandet læring. Når en såkalt pad er åpen, har du også sjansen til å chatte med 

lagkameratene dine og kan derfor diskutere forskjellige problemer angående innholdet (f.eks. skriften, 

understrekede ord ...). CryptPad fokuserer spesielt på høy databeskyttelse. Dette betyr at brukeren ikke 

trenger å registrere seg med en e-postadresse eller andre private data. Innholdet er ende-til-ende-

kryptert. Likevel bør læreren ha en registrert konto i det minste for en god organisering av pads og andre 

dokumenter.  
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Hva trenger du for denne metoden: 

 

Internett-tilgang 

Datamaskin, nettbrett osv.  

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

CryptPad generelt er et veldig intuitivt verktøy. På nettstedet www.cryptpad.fr finner du mye 

informasjon og en FAQ-seksjon. Vanlige spørsmål finner du her: https://cryptpad.fr/faq.html# . Du har 

forskjellige seksjoner med generelle spørsmål som "Hva er en pute", men også feltene Personvern, 

Sikkerhet og Brukervennlighet samt Andre spørsmål. Det er også rikelig med brukerhåndbok tilgjengelig 

på engelsk, fransk og tysk (https://docs.cryptpad.fr/en/user_guide/index.html ) som er verdt å lese den. 

I tilfelle du foretrekker det, kan du sjekke forskjellige You Tube-videoer om bruken av CryptPad med 

detaljert informasjon (avhengig av videoen) om bruken. De er generelt veldig nyttige også for å få en 

første general i sikte. Hvis du ikke finner noen på dine egne språk, bruker du de engelske versjonene.  

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Det er ingen spesiell forberedelse nødvendig. Les brukerhåndboken og vanlige spørsmål på forhånd og 

bare planlegg nok tid til å bli vant til de forskjellige funksjonene og ta nok tid til å forklare bruken til 

elevene for å sikre at samarbeidet fungerer fra begynnelsen. Du bør ta hensyn til å utføre en testkjøring 

for å være sikker på at alle forsto hva de skulle gjøre, men dette avhenger av elevene dine og deres 

ferdigheter med online applikasjoner.  

 

Hva vil du gjøre?  

http://www.cryptpad.fr/
https://cryptpad.fr/faq.html
https://docs.cryptpad.fr/en/user_guide/index.html
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Hvordan det fungerer: du må gå til www.cryptpad.fr og registrere deg der. På startsiden (se ovenfor) 

kan du allerede se de forskjellige funksjonene som er mulige. Det er veldig viktig at du tar vare på 

passordet ditt. Siden de ikke bruker personopplysninger som e-postadressen din når du ikke er en 

premiumbruker, er det umulig for dem å sende deg en ny passordkobling eller lignende i tilfelle du har 

glemt den. CryptPad kan brukes helt gratis. Du finner informasjonen om proffene til de forskjellige 

brukeralternativene på nettsiden (uten registrering, med registrering, lønnskonto se nedenfor bilde 2). 

En registrering med brukernavn og passord anbefales slik at du kan lagre padsene dine. Som 

premiumbruker har du mer lagringsplass og støtter også målet til utviklerne om å produsere 

programvare med høyt fokus på personvern.  

 

 
 

Bilde 2 

 

Deretter oppretter du et nytt tastatur (bilde 3 rikt tekstdokument). De spør deg hvilken type pad det 

skal være (f.eks rik tekst, tabell, presentasjon, tavle ...). Du kan nå gi puten et bestemt navn og sette inn 

annet innhold og deretter dele det med andre ved å sende dem en lenke du får når du klikker på 'del'. 

Gruppen kan deretter arbeide sammen samtidig eller tidsforskjøvet på dokumentene eller 

arbeidsoppgavene. De kan for eksempel forberede en gruppepresentasjon sammen hjemmefra. Dette 

betyr at alle deltakerne i én gruppe kan samarbeide om presentasjonen. For direkte kommunikasjon er 

en chat inkludert som kan brukes som støtte når de jobber samtidig for å diskutere layoutspørsmål, 

innhold eller lignende (bilde 4). Endringene i dokumentet lagres automatisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3 Blank Pad med tittelen Test 1 

 

http://www.cryptpad.fr/
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Bilde 4 Lage en presentasjon og chatte om innholdet 

 

 

Fordeler med undervisning  

 

Innen blandet læring eller e-læring kan CryptPad være et nyttig verktøy for å tillate (sanntid) 

gruppearbeid også hjemmefra og utveksling blant elevene. Spesielt for lærere og elever som har fokus 

på personvern og databeskyttelse, kan CryptPad være den perfekte løsningen. Når du bruker litt tid på 

å bli vant til applikasjonen, er det enkelt å håndtere. Den har mange nyttige funksjoner og forskjellige 

typer dokumenter (f.eks. tekstdokumenter, presentasjoner) kan utarbeides. Du kan også gi oppgaver til 

gruppen av elever som de må oppfylle sammen eller lignende. Det er mange måter å inkludere CryptPad 

i ditt daglige undervisningsarbeid.  

 

Feil å unngå  

 

Ikke glem passordet ditt. Hvis du gjør det, er alt arbeidet ditt borte, da du ikke kan skrive inn kontoen 

din annerledes (f.eks. ved å be om et nytt passord). Når det gjelder alle nye verktøy du bruker, er det 

viktig å ta nok tid i begynnelsen til å bli vant til funksjonene og å vite hvordan du håndterer 

applikasjonen. Vær forberedt på alle slags spørsmål fra elevene dine.  

 

Problemer  

 

Når én person i en arbeidsgruppe sletter deler av dokumentet eller hele dokumentet, er det borte for 

alle. Sørg for at arbeidsgruppene velges riktig og at elevene virkelig forstår funksjonen.  

 

Avhengig av landet du befinner deg i, må du være forsiktig med brudd på databeskyttelse og opphavsrett 

og utnyttelsesrettigheter. Kontroller at du har tillatelse til å bruke utenlandsk innhold, for eksempel 

bilder.  

 

 

Fordeler  
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Det er mulig å jobbe interaktivt med andre elever sammen til tross for at de er på forskjellige steder. 

Verktøyet beriker derfor blandet læring en e-læring.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

 

I ulike prosjekter bruker vi dette verktøyet eller lignende verktøy for å samarbeide med våre europeiske 

samarbeidspartnere.  

 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Det er et online verktøy.  

 

Konklusjon  

 

Det er mange online verktøy du kan bruke til å berike undervisningen din. Dette verktøyet har en unik 

databeskyttelsespolicy og er enkel å bruke. Siden det er en åpen kildekode-programvare utviklerne 

setter pris på  

 

 

 

 

EdPuzzle – et verktøy med videoer 
 

Målgruppe:   

 

Alle typer elever kan bruke dette verktøyet. 

 

Metodetype:   

 

Det er et teknisk verktøy som kan brukes til blandet læring eller e-læring.  

 

Målsetting:   

 

Elever kan håndtere et bestemt emne på nettet ved å se på videoer.  
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Beskrivelse: 

 

Med EdPuzzle (https://edpuzzle.com/) kan 

du bruke videoer til undervisning. 

Videoene kan ha kommentarer, spørsmål 

eller Voiceover. Du kan enten legge inn din 

egen video (f.eks. en oversikt over din 

egen forelesning) eller en video som 

allerede eksisterer (f.eks. en You Tube-

video der du legger til spørsmål og 

kommentarer eller en video i EdPuzzle 

som allerede har spørsmål og kommentarer satt inn).  

 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

 

Internett-tilgang 

Datamaskin eller nettbrett  

Hodesett med mikrofon  

 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Den beste måten å få hjelp på er å se en av de mange videoene på Youtube der folk forklarer de 

forskjellige funksjonene i EdPuzzle som https://www.youtube.com/watch?v=QWar47cMmUI 

 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Avhengig av innholdet ditt kan det være egnet til å produsere dine egne undervisningsvideoer på 

forhånd ved for eksempel å spille inn leksjonen din. Dette gjør det da lettere å ha innholdet du vil ha i 

stedet for å søke på nettet som kan være veldig tidkrevende.  

 

Hva vil du gjøre?  

 

Du må gå til EdPuzzle.com og velge 'Jeg er lærer' og opprette kontoen din. Deretter kan du starte med 

arbeidet med videoene. Klikk først på Legg til innhold-knappen. Du kan nå laste opp en video fra filene 

dine. Dette vil ta litt tid, avhengig av internettforbindelsen din og filstørrelsen. Når opplastingen er 

ferdig, ser du videoen på hovedskjermen i EdPuzzle. Du kan også bruke søkefunksjonen på startsiden til 

å søke etter et bestemt emne som er interessant for klassen din. Du kan velge blant de som vises nå. Du 

finner de som allerede er forberedt med spørsmål og kommentarer og under de som er rene. Du må 

bestemme hva du foretrekker (avhengig av spørsmålene og kommentarene som er gitt). Når du velger 

https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QWar47cMmUI
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en ren video, for eksempel fra You Tube, må du klikke på kopien eller redigeringsknappen. Med 

redigering lager EdPuzzle en automatisk kopi i kontoen din. Du har nå forskjellige funksjoner for å jobbe 

med videoen. Den første er Klipp ut: Du kan forkorte videoen når du ikke trenger hele innholdet og hele 

lengden. Den andre er Voiceover som du kan kommentere videoen og sette inn din egen informasjon. 

Det tredje alternativet er Spørsmål: Du kan sette inn spørsmål på forskjellige deler av videoen som 

elevene dine må svare på. Det finnes forskjellige typer spørsmål du kan sette inn som flervalg (du må 

aktivere de riktige og uriktige svarene) og åpne spørsmål samt notater. Når en elev ser på videoen, 

stopper den automatisk når et spørsmål nås, slik at eleven må svare på spørsmålet før videoen 

fortsetter. Notater kan gjøres med bare tekst eller som et lydnotat på en bestemt del av videoen.  

Opprett et kurs nå på startskjermen i høyre øvre hjørne. Du kan velge en klassisk klasse (studentene 

trenger kontoer på EdPuzzle også), åpen klasse (studentene trenger ikke kontoer) eller lenke til Google 

Classroom hvis det brukes av deg. Når kurset er opprettet, kan du invitere elevene dine (enten dele med 

dem en kurskode for det åpne kurset eller en invitasjonslenke). De har nå tid til å se videoen din og svare 

på spørsmålene. Du vil kunne se hvem som allerede har sett og besvart, og hvem som ikke gjorde det. 

 

Fordeler med undervisning  

 

Det er veldig interaktivt, og du som lærer kan sjekke og se, hvis elevene dine virkelig så på videoen og 

besvarte spørsmålene dine. Når du tar opp dine egne leksjoner, kan du presentere nøyaktig innholdet 

du ønsker (når du bruker andre videoer, kan dette være annerledes).  

 

 

Feil å unngå  

 

Etter noen forsøk bør du raskt bli vant til håndteringen av dette verktøyet. Start en testrunde før du 

sender de første videoene til elevene dine for å sikre at alt fungerer som det skal.  

 

Problemer  

 

EdPuzzle er et amerikansk amerikansk verktøy. Dette betyr at de ikke har de europeiske 

databeskyttelsesreglene. Skoler tillater kanskje ikke bruk. Ta vare på opphavsretten når du bruker You 

Tube-videoer. Det er bedre å forberede dine egne leksjoner for å sikre at ingen brudd på opphavsretten 

oppstår. Alle studenter trenger tilstrekkelig teknisk utstyr for å benytte seg av dette verktøyet (som det 

er for alle online verktøy). Forsikre deg om at de tekniske forutsetningene er gitt med alle elever i klassen 

din for å unngå ulemper. Den grunnleggende versjonen er gratis. Der kan du lagre opptil 20 videoer. Det 

kan være nok for deg. Hvis ikke trenger du en lønnskonto og trenger den nødvendige finansieringen.  

Avhengig av landet du befinner deg i, må du være forsiktig med brudd på databeskyttelse og opphavsrett 

og utnyttelsesrettigheter. Kontroller at du har tillatelse til å bruke utenlandsk innhold, for eksempel 

bilder. 

 

 

Fordeler  
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Det er en interessant måte å undervise og lære på og kan berike de blandede læringsmetodene. Læreren 

kan sjekke elevenes fremgang, og slik at han kan være sikker på at alle elever har behandlet temaene 

som dekkes. Dette gjør at læreren raskere kan håndtere leksjonene, da elevene kan forberede seg med 

videoene for et bestemt arbeidsfelt, og i løpet av den ansikt-til-ansikt-læringen har læreren nok tid til å 

svare på spørsmål og gå dypere inn i emnet, da han ikke trenger ansikt til ansikt for å introdusere emnet.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

 

Nei fordi det ikke passer for vårt daglige arbeid, selv om det er veldig interessant.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Pålogget. Det kan ikke overføres.   

 

Konklusjon  

 

EdPuzzle er sannsynligvis ikke et verktøy som kan brukes alene for et godt blandet læringskonsept, men 

det er veldig nyttig og kan berike e-læringsarbeidet.  

 

 

 

 

 

Moodle 

 
 

Målgruppe:   

 

Alle typer elever 

 

Metodetype:   

 

Didaktisk metode 

 

Målsetting:  

  

Moodle er et læringsstyringssystem designet for å gi lærere, administratorer og elever ett robust, sikkert 

og integrert system for å skape personlige læringsmiljøer.  

 

Beskrivelse: 
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Moodle er et læringsstyringssystem designet for å gi lærere, administratorer og elever ett robust, sikkert 

og integrert system for å skape personlige læringsmiljøer.  

Hjertet av Moodle er kurs som inneholder aktiviteter og ressurser. Det er omtrent 20 forskjellige typer 

aktiviteter tilgjengelig (fora, ordlister, wikier, oppgaver, quizer, valg (meningsmålinger), SCORM-spillere, 

databaser etc) og hver kan tilpasses ganske mye. Hovedkraften til denne aktivitetsbaserte modellen 

kommer i å kombinere aktivitetene i sekvenser og grupper, noe som kan hjelpe deg med å veilede 

deltakerne gjennom læringsbaner. Dermed kan hver aktivitet bygge på resultatene fra tidligere. 

Det finnes en rekke andre verktøy som gjør det enklere å bygge fellesskap av elever, inkludert blogger, 

meldinger, deltakerlister etc, samt nyttige verktøy som gradering, rapporter, integrasjon med andre 

systemer og så videre. 

 

 

 
 

Hva trenger du for denne metoden: 

Internett-tilgang 

Datamaskin, nettbrett eller smarttelefon 

Bruk en oppdatert nettleser (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

Brukerveiledning: https://docs.moodle.org/310/en/Teacher_quick_guide 

Opplæring: https://moodle.org/course/view.php?id=5 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Ha et brukernavn og passord for å få tilgang til den virtuelle plattformen 

 

Hva vil du gjøre?  

 

https://docs.moodle.org/310/en/Teacher_quick_guide
https://moodle.org/course/view.php?id=5
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1. Personopplysninger 

 

Når du logger inn og går inn på plattformen, vil du se navigasjonsfeltet. 

Tilgjengelig når som helst, det tillater visualisering av reiseruten som dekkes fra hjemmesiden og 

seksjonene som er besøkt. Det gjør det også mulig å gå tilbake til de forskjellige seksjonene som tidligere 

ble besøkt. 

 

 
  

Bruker (øvre del) 

 

  
 

Det er noen forskjellige alternativer i denne etiketten: 

● Dashbord: Den sender deg til hovedsiden til kursene dine. 

●Profil: Gjør det mulig å vise og redigere dine personlige opplysninger og få tilgang til følgende innhold: 

○Se og rediger profilen min. 

○Forum. Innlegg du har opprettet langs kurset i forskjellige fora der du deltar. 

○Blogs 

○Messages.  Tilgang til meldingene du har sendt og mottatt.  Tillater sending av private meldinger til 

andre brukere og til lærerne. 

○ Mine private filer.  Tillater opplasting av filer, nedlasting av filer og oppretting av kataloger. 
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○Badges. Milepæler oppnådd langs kurset. 

 

 

 
 

 

Vurderinger: Denne siden viser deg hvert emne du er registrert i med vurderingen. 

● Meldinger: Det er her dine private meldinger med andre brukere vises. 

 

 
 

 

 

● Preferanser: På dette stedet kan du gjøre endringer på personopplysningene dine, inkludert 

informasjonen du vil bli sett av andre brukere. 
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● Logg ut: Det tillater frakobling og forlater banen og plattformen. Ved å klikke på profilnavnet ditt, ser 

det ut til å være forskjellige alternativer, den siste er for deg å logge ut. 

 

  
 

Andre verktøy (høyre del av skjermen) 
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Til høyre på skjermen er det følgende verktøy: 

●Søk i fora. Søke etter samtaler på fora relatert til kurset. 

●Siste nytt. Det lar deg: 

oHar tilgang til de siste nyhetene. 

oInkorporere nye nyheter. 

● Kommende arrangementer: det lar deg: 

oHar tilgang til emnekalenderen. 

oInkorporere nye elementer. 

●Nylig aktivitet. Den lar deg gå gjennom de siste aktivitetene som er gjort langs kurset og be om en 

aktivitetsrapport. 

 

2.Opprette og administrere opplæringsressurser 

 

Først av alt må vi gå inn i redigeringsmodus. For det, inne i kurset vi administrerer, klikker vi på "Slå på 

redigering" -knappen. 

  

 
 

Nå kan vi endre innholdet i kurset. Vi kan bevege oss rundt de eksisterende ressursene, redigere eller 

fjerne dem og legge til nye. For å legge til en ny klikker vi på "Legg til en aktivitet eller ressurs" under 

delen vi vil endre. 
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Et nytt vindu med en liste over tilgjengelige ressurser som skal legges til, vises. 

  
 

Noen av de vanligste er: 

a.Tildeling 

Det gjør det mulig for læreren å kommunisere oppgaver, samle inn arbeid og gi karakterer og 

tilbakemeldinger. Det er vanligvis hovedverktøyet for å vurdere studentene. Den kan be elevene laste 

opp filer som PDF- eller Word-dokumenter og legge til en tekstkommentar til den. Det er vanligvis 

tidsbegrenset innen en tidsfrist. 

b.Forum 

 

Et vanlig sted for elevene og lærerne å kommunisere. Det er vanligvis vanlig å ha et forum for alle fagene, 

men hvis innholdet er veldig variert, kan et forum for hver seksjon vise seg å være mer nyttig. 

c.Ordliste 

En liste over definisjoner. Den kan ha bilder og filer vedlagt og kan godta kommentarer fra elevene eller 

andre lærere. 

d.Spørrekonkurranse 

Gjør det mulig for læreren å lage quizer og eksamener med ulike typer spørsmål, inkludert flervalg, 

matching, kort svar og numerisk. 

e.Fil 

Serverer en fil som studenten kan laste ned. Vanligvis for innhold som ikke kan sees direkte gjennom 

plattformen, for eksempel PDF- eller ZIP-filer. 

f.ADRESSE 

I likhet med fil lar den læreren legge til en lenke til et annet nettsted. 
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3.Vurdering av studentene: Vurderingsboken 

 

Vi kan sette opp vurderingsbokfunksjonen for å automatisere evalueringen av studentene. Etter å ha 

opprettet oppgavene studenten skal fullføre, går vi til vurderingsbokoppsettet. 

 

  
 

Inne kan vi sjekke standardoppsettet. 
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Her kan vi endre vektene til hver oppgave. Vi kan også endre evalueringssystemet ved å finne kursnavnet 

på denne siden (den første linjen i tabellen) og klikke på "Rediger". 

  

 
 

 

Inne kan vi endre aggregasjonen av karakterene (gjennomsnitt, median, laveste eller høyeste karakter, 

etc) samt karaktertype og maksimums- og minimumskarakter. 

 

 

Fordeler med undervisning  

Et enkelt grensesnitt, dra-og-slipp-funksjoner og veldokumenterte ressurser sammen med pågående 

brukervennlighetsforbedringer gjør Moodle enkel å lære og bruke. 

Moodle leveres fritt som Open Source-programvare, under GNU General Public License. Alle kan 

tilpasse, utvide eller modifisere Moodle for både kommersielle og ikke-kommersielle prosjekter uten 

lisensavgifter og dra nytte av kostnadseffektivitet, fleksibilitet og andre fordeler ved å bruke Moodle. 

Moodles flerspråklige evner sikrer at det ikke er noen språklige begrensninger for å lære online.  

Moodle tilbyr det mest fleksible verktøysettet for å støtte både blandet læring og 100% online kurs. 

Fordi det er åpen kildekode, kan Moodle tilpasses på alle måter og skreddersys til individuelle behov. 

Moodle kan skaleres for å støtte behovene til både små klasser og store organisasjoner. På grunn av 

fleksibiliteten og skalerbarheten har Moodle blitt tilpasset for bruk på tvers av utdannings-, forretnings-

, ideelle, offentlige og samfunnsmessige sammenhenger. 

 

 

Feil å unngå  

Det kan ta litt tid å bli kjent med og kunne bruke alle funksjonene som tilbys av plattformen.  

 

Problemer  

Det kan ta litt tid å bli kjent med og kunne bruke alle funksjonene som tilbys av plattformen.  

 

Fordeler  

Elever kan finne allsidig materiale på ett sted, samt bruke plattformen til kommunikasjon med 

hverandre og lærer.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

https://docs.moodle.org/310/en/Main_page
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Ja, det er en brukervennlig LMS som tilbyr mange alternativer som skal brukes til 

innholdspresentasjonen, og gjør det også mulig å installere nødvendige plugin-moduler om nødvendig 

for å forbedre interaktiviteten.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Pålogget.  

 

Konklusjon  

Moodle er en av de mest brukte LMS, da det er enkelt å navigere og forstå og har ganske mange 

funksjoner, også flere plugins kan installeres om nødvendig.  

 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

 

Nettsted: https://moodle.org/ 

  

 

 

Twiducate 
 

 
 

Målgruppe: Grunnskole- og ungdomsstudenter 

Men kan tilpasses og brukes av andre typer elever også (ikke for ung skjønt) 

 

Type metode: Didaktisk metode 

 

Målsetting:   

Twiducate-plattformen - lar lærere og lærere lage et gratis og kontrollert sosialt nettverk som de kan 

bruke til klassene sine. 

 

Beskrivelse: 

https://moodle.org/
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Twiducate lar lærere lage en privat sosial 

medieplattform som klassen deres kan 

bruke i læring og aktiviteter. I stedet for å la 

elevene registrere seg og skrive inn en e-

postadresse, registrerer en lærer seg og 

oppretter en kurskode. Ved hjelp av denne 

koden logger elevene på klassenettverket. 

Her kan de svare på spørsmål, samarbeide 

om problemer og til og med legge inn bilder 

og videoer. Som lærer har man full kontroll 

over nettverket og kan til og med legge til andre lærere. Det er som Twitter, men for utdanning. 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

Internett-tilgang  

Datamaskin, nettbrett eller smarttelefon 

Før du bruker, må du registrere deg på nettstedet: https://www.livelingua.com/twiducate/signup.php 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

Noen opplæringsprogrammer finner du på YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=W3DzQM08fAk 

E-post: support@twiducate.com 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Du trenger bare å registrere deg for å ha en konto på Twiducate, det kan også være en god ide å 

bestemme reglene som den elektroniske kommunikasjonen skal følge for å holde den passende.  

 

Hva vil du gjøre?  

 

Først må du logge inn. Når du har kommet inn på plattformen, kan du opprette kursene og legge til 

studenter du vil ha til klassene som er opprettet.  

 

https://www.livelingua.com/twiducate/signup.php
https://www.youtube.com/watch?v=W3DzQM08fAk
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Du kan også publisere på kurset og også legge til en kommentar eller slette kommentaren din. Systemet 

er veldig enkelt og enkelt å følge, ikke overfylt med kompliserte funksjoner.  

 

Fordeler med undervisning  
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Det er en interaktiv måte å kommunisere med læringene på, vise dem, at læreren prøver å være 

nyskapende i måten han / hun underviser på.  

 

Feil å unngå  

Det er viktig å sørge for at dette ikke bare blir et verktøy for bare elevkommunikasjon og faktisk er 

integrert i klassearbeidet.  

 

Problemer  

Læreren kan miste kontrollen over samtalene, så det er viktig å sette opp noen regler for fagene som 

skal diskuteres eller språket som brukes, etc.  

 

 

Fordeler  

Elevene får lære på en innovativ og måte, noe som er en kjent måte å kommunisere på for dem.   

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Nei, siden vi har et annet sosialt nettverk som verktøy som vi og elevene våre bruker, har vi en tendens 

til å holde det slik.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Pålogget. 

 

Konklusjon  

Det er en tiltalende måte å lære for studentene, spesielt de fra skolen, som er veldig vant til å nettverk 

og kommunisere gjennom sosiale nettverk, og for læreren kan det være en måte å "bryte noen vegger" 

og få tilliten til elevene lettere.  

 

 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): Webiste: https://www.livelingua.com/twiducate/  
  

  

 

 

Screencast – Screencast-o-Matic 
 

 
 

 

Målgruppe: alle typer elever 

https://www.livelingua.com/twiducate/
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Metodetype:Teknisk metode  

 

Målsetting: Videoopprettingsverktøy hjelper deg med å opprette og kommunisere via video.  

 

 

Beskrivelse: 

 

En screencast er et digitalt opptak av dataskjermutgang, også kjent som et videoopptak, som ofte 

inneholder lydfortelling. Screencasts gir elevene en elevsentrert tilnærming til læring som kan oppleves 

i både online og ansikt til ansikt. 

 

Programvare for å opprette en Screencast: 

 • Screencast-o-Matic  

• Cam Studio  

• Camtasia  

• Screenr  

• Skjermflyt  

• AviSreen  

• Jing  

• SnagIT  

• Blunk  

• Adobe fengslet  

 

Lærere og studenter henvender seg til Screencast-O-Matic for enkel videokommunikasjon. Videoer 

brukes i klasserommet for omvendt / blandet læring, videosamtaler, studentoppgaver, tilbakemeldinger 

og mer. 

 

 
 

Hva trenger du for denne metoden: 
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Internett-tilgang 

Datamaskin, nettbrett eller smarttelefon 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Opplæring: https://screencast-o-matic.com/tutorials 

Støtte: https://support.screencast-o-matic.com/portal/en/kb/screencast-o-matic 

Youtube: https://www.youtube.com/user/screencastomatic 

 

 

 

Hvordan forbereder du deg? 

Du må registrere deg for å logge inn.  

 

 
 

Og har noen videoer eller bilder som du er villig til å bruke til innholdsopprettingen din.  

 

Hva vil du gjøre?  

Når du har logget inn, har du en knapp for opptak direkte og for å lage skjermbilder. 

 

https://screencast-o-matic.com/tutorials
https://support.screencast-o-matic.com/portal/en/kb/screencast-o-matic
https://www.youtube.com/user/screencastomatic
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Hvis det er første gang, må du laste ned programvaren, det vil ta bare noen få sekunder.  

Når den er installert, er det bare ett klikk å starte. Du kan ta opp skjermen, webkameraet eller begge 

deler.   

 
 

 

Du kan spille inn så mange videoer du vil opptil 15 minutter, hvis du trenger å spille inn lengre videoer, 

må du oppgradere, og så kan du få ubegrenset tid, men du må betale for oppgraderingen.  

Dra eller endre størrelsen på rammen for å spille inn en hvilken som helst del av skjermen, eller du kan 

velge forhåndsvalg og velge størrelsen som tilbys der. Når webkameraet er valgt, kan du dra og endre 

størrelse på webkamerarammen i opptaksområdet.  

Du kan velge mikrofonen din for å fortelle videoen din. Nå treffer rekord og all handlingen inne i rammen 

vil bli fanget. Sett på pause, fortsett, forhåndsvis, start noen av innspillingene på nytt. Klikk ferdig, og du 

kan enkelt trimme starten og slutten av videoen din.  
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Deretter kan du legge til musikken om nødvendig.  

 
Du kan lagre videoen din på Sreencast -o-Matic eller publisere direkte på Youtube. Når videoen er lastet 

opp, kan du få en kobling du kan kopiere. Eller du kan dele den direkte til Facebook eller Twitter ved å 

velge riktig knapp.  
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Fordeler med undervisning  

Kan brukes til flippet eller blendet læring 

Enkle videoverktøy som hjelper deg med å fokusere på det som betyr noe – studentene dine.  Lag 

opplæringsprogrammer eller leksjoner for klasseromsundervisning.  Del videoer med studenter slik at 

de kan lære på egen hånd. Dette gjør at du kan bruke din klassetid mer effektivt. 

Kan brukes til å drive studentsamtaler 

Engasjer elevene med videosamtaler. Be elevene skrive ned sine ideer eller tanker om et 

klasseromsemne eller hjelpe dem å kommunisere med deg på et dypere nivå.  Driv samtalen og bruk 

video for å forbedre læringsopplevelsen. 

Kan brukes til mentorskap og tilbakemelding 

Koble til og bygg relasjoner med video. Video lar deg bygge en autentisk toveis forbindelse med 

studenter. Gi enkelt personlig video mentorskap og motta studentresponser for å drive gjennomtenkte 

samtaler og samarbeidstenkning. 

 

Feil å unngå  

Bruk litt tid på å venne deg til verktøyet.  

 

Problemer  

Gratisversjonen er kanskje ikke nok, da noen av oppgraderingsfunksjonene kan være nødvendige, noe 

som vil føre til å investere et visst budsjett i dette verktøyet.  

 

Fordeler  

Elevene får oppleve ulike måter å lære på. Noen ganger, spesielt for visuell type elever, er det svært 

viktig å se materialet lært ganske bare for å bare høre om det.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Pålogget.  

 

Konklusjon  

Et nyttig verktøy for å lage videoer. Hjelper med å lage forskjellige skjermvideoer veldig enkelt og raskt.  

 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

  

Nettsted: https://screencast-o-matic.com/home 

Støtte: support@screencast-o-matic.com 

 

 

 

Spørrekonkurranse 
 

https://screencast-o-matic.com/home
mailto:support@screencast-o-matic.com
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Målgruppe:   

 

alle typer elever 

 

Metodetype:   

 

Teknisk metode  

 

Målsetting:   

 

Quizlet hjelper lærere med å engasjere elever på alle nivåer gjennom pensumbasert materiale, 

interaktive studiemetoder og spill. 

 

Beskrivelse: 

Quizlet: Det er et individuelt eller gruppestudiumsverktøy som lar læreren lage sett med kort med de 

viktige emnene i en klasse eller aktivitet, som de kan dele med studentene eller med andre mennesker. 

Det er et interessant 2.0-verktøy for å lage flashcards med pedagogisk innhold, inkludert tekst og bilder, 

når kortene er opprettet, utvikler verktøyet automatisk aktiviteter og spill for å samhandle med de 

spesifikke emnene og evaluere den oppnådde kunnskapen.  

 

 
 

Hva trenger du for denne metoden: 

Internett-tilgang 

Datamaskin eller nettbrett, smarttelefon 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 Du finner en veiledning på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Jo6ITr9yt4Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo6ITr9yt4Y
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Hvordan forbereder du deg? 

Se opplæringen, test verktøyet selv for å sikre at du forstår hvordan det fungerer. 

Registrer deg på Quizlet-nettstedet for å kunne logge inn.  

 

Hva vil du gjøre?  

 

Quizlet lar deg lage så mange flashcards du vil. Så når du logger inn, kan du lage settet med kort, ganske 

enkelt ved å trykke på knappen "Opprett".  

 

 
 

Når du trykker på denne knappen, vil du se en slik tabell: 

 

 
 

Her må du bestemme tittelen på flashcards og deretter fylle ut begge kolonnene. Du kan lage kortpar 

så mye du vil. Når du har fullført listen, trykker du bare på "Opprett". Deretter kan du dele dette med 

andre gjennom sosiale medier, eller du kan legge det til i et kurs eller en mappe. Du kan også ganske 

enkelt sende lenken direkte til personene du vil etter å ha kopiert den.  
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Når du har settet ditt, har du mange 

alternativer for hva du kan gjøre med 

det: 

 

Flashcards 

Lære 

Stavemåte 

Prøve 

Ulike spill 

 

Og hver av disse delene har knappen "Alternativer" som bidrar til å endre noen innstillinger, som hvilke 

av kortene som går først, etc.  

 

Fordeler med undervisning  

 

Hjelper lærere å lære elevene å huske ting på en enkel og interessant måte. 

Du kan også søke fra over 500 millioner studiesett opprettet av andre elever og lærere for å finne 

relevant innhold for klassen din, men du kan også enkelt lage dine egne sett.  

 

Feil å unngå  

Innholdet til flashcards bør være forberedt eller i det minste godt tenkt på på forhånd.  

 

Problemer  

Hvis du vil kunne bruke alle funksjonene du må oppgradere, ender du dermed opp med ekstra 

kostnader.  

 

Fordeler  

 

Med syv forskjellige studiemoduser kan studentene velge hvilken modus som fungerer best for 

læringen. Quizlet sporer fremdriften og gir umiddelbar tilbakemelding om hvor de skal fokusere. Læring 

er morsommere med interaktive studiemoduser og spill. Hjelper elevene med å lære ting utenat på en 

enkel og morsom måte, noe som gjør læring til en attraktiv opplevelse.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Pålogget. 

 

Konklusjon  

Quizlet er en god måte å engasjere studenter på alle nivåer gjennom pensumbasert materiale, 

interaktive studiemetoder og spill. Og for å lage forskjellige typer flashcards veldig enkelt.  

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

 Nettsted: https://quizlet.com/ 

https://quizlet.com/
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H5P 
 

 
 

Målgruppe:   

 

alle typer elever 

 

Metodetype:   

 

Det er en teknisk metode  

 

Målsetting:   

 

H5P er utformet slik at alle kan opprette, dele og gjenbruke interaktivt innhold.  

 

Beskrivelse: 

 

H5P er en gratis og åpen interaktiv innholdsopprettingsplattform, den gjør det mulig å lage rundt 35 

typer interaktivt innhold, for eksempel interaktiv bildesekvens, lyd, skrive viskelær, collager, 

stemmequizer, diktater, interaktive øvelser, undersøkelser og spørreskjemaer. 
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H5P gjør det mulig for eksisterende CMS- og LMS-er å skape rikere innhold. Med H5P kan forfattere lage 

og redigere interaktive videoer, presentasjoner, spill, annonser og mer. Innhold kan importeres og 

eksporteres. Alt som trengs for å vise eller redigere H5P-innhold er en nettleser. H5P-innholdstyper og 

-programmer deles på H5P.org. H5P-innhold kan opprettes på ethvert H5P-aktivert nettsted som 

H5P.com eller Drupal eller WordPress-nettstedet med H5P-plugin installert. 

 

 
 

Hva trenger du for denne metoden: 

 

Datamaskin, nettbrett eller smarttelefon, Internett-tilgang, nettleser og et nettsted med en H5P-plugin. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Demoer/nedlastinger, opplæringer og dokumentasjon er alle tilgjengelige for brukere som ønsker å bli 

med i fellesskapet her: https://h5p.org/documentation og her: https://h5p.org/documentation/for-

authors/tutorials 

https://h5p.org/documentation
https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials
https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials
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Hvordan forbereder du deg? 

 

Registrer deg på www.h5p.org og kan få en gratis 30 dagers prøveperiode, etterpå blir det betalt.  

 

For å lage H5P-innhold på nettstedet hans / hennes, må man ha H5P-plugin installert og aktivert på hans 

/ hennes nettsted. Plugins som støtter innholdsredigering eksisterer for øyeblikket for WordPress, 

Drupal og Moodle. Hvis man ikke har et nettsted satt opp med H5P, kan han / hun prøvekjøre H5P her 

på h5p.org og eksperimentere.  

 

Bestem deg for innholdet du er villig til å utvikle. 

 

Hva vil du gjøre?  

 

En måte å komme i gang på er å velge en H5P-innholdstype fra siden eksempler og nedlastinger: 

https://h5p.org/content-types-and-applications Last ned noe av eksempelinnholdet ved å klikke på 

nedlastingsikonet nederst til venstre i innholdet.  

 

Etterpå, avhengig av plattformen man bruker, må innholdet lastes opp på det og kan redigeres der, her 

er instruksjonene for hvordan du gjør dette: https://h5p.org/documentation/for-authors/the-basics 

 

En annen måte er å logge inn på H5P-nettstedet og lage interaktivt innhold. Du må velge "Opprett 

innhold" og deretter velge innholdstypen: 

 

http://www.h5p.org/
https://h5p.org/content-types-and-applications
https://h5p.org/documentation/for-authors/the-basics
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Når du har valgt innholdstypen du er villig til å opprette, kommer du til plassen for å opprette den typen 

innhold. Der du ikke bare finner feltene som skal fylles ut med forklaringer, men også en lenke til 

opplæringen, samt en lenke til et eksempel hvis du er i tvil mens du oppretter innholdet, noe som ser ut 

til å være veldig praktisk.  
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Etter at du har fylt ut de nødvendige feltene med innholdet du har, trykker du på knappen "Lagre" og 

kan enten se materialet du har utviklet, eller du kan også redigere dette materialet igjen hvis du ikke er 

fornøyd med det.  

 

Fordeler med undervisning  

Det gjør det mulig å lage et stort utvalg av forskjellige typer innhold ved å bruke ett og samme verktøy i 

stedet for å lete etter forskjellige verktøy for å utvikle forskjellige typer innhold.  

Det er også enkelt å bruke, da det er mange forklaringer i hvert trinn og veldig klare 

opplæringsprogrammer. 

 

Feil å unngå  

Sjekk materialet du har opprettet før du deler det med andre, bare for å unngå feil.  

 

Problemer  

Selv om materialet kan opprettes på H5P-nettstedet etter pålogging, er den eneste måten å bruke det 

på etter at du har installert pluggen på nettstedet ditt eller LMS, og denne plugin-modulen kan ikke 

installeres på alle nettstedene eller LMS bare de som er oppført. Også, selv om rettssaken på 30 dager 

er gratis, må du etterpå betale, så finansieringen er nødvendig. Det er også viktig å være forsiktig med 

databeskyttelse og opphavsrett, for ikke å gjøre noen brudd.  

 

Fordeler  

Det opprettede innholdet er mer interaktivt, derfor mer interessant og tiltalende for eleven.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Nei, fordi vi pleier å bruke gratisverktøyene.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Det er online.   

 

Konklusjon  

H5P er et godt verktøy for å lage allsidig interaktivt innhold, da mange typer forskjellig innhold kan 

opprettes på ett sted som er veldig praktisk, spesielt hvis du vil investere og ha ett verktøy ganske mange 

forskjellige.   

 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

H5P er et samfunnsdrevet prosjekt 

Nettsted: https://h5p.org/ 

Kan kontaktes ved å fylle ut en online forespørsel: https://h5p.org/contact 

 

  

 

https://h5p.org/
https://h5p.org/contact
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Under 
 

Møte online og utveksle med andre med Wonder (https://www.wonder.me/ ) 

 

Målgruppe:   

 

Alle typer elever eller lærere kan bruke undring; det er også veldig egnet for enhver online konferanse 

eller online møte. 

 

Metodetype:   

 

Wonder er en online plattform for å møte mennesker.  

 

Målsetting:   

 

Wonder ønsker å gjøre nettmøter eller konferanser mer interaktive for å unngå at deltakerne blir slitne 

eller uoppmerksomme.  

 

 

 

 

 

Beskrivelse: 

 

Når du bruker Wonder, oppretter du et virtuelt 

rom, der du kan møte publikum. I begynnelsen 

kan du ta et bilde med webkameraet ditt, og dette 

bildet er da avataren din. Dette gjør det lettere for 

de andre å identifisere deg, og det er mer 

personlig enn uten avatar. Du som vert må sende 

en kobling til rommet og et passord du har 

opprettet, til publikum. Dette gjør at de andre kan 

komme inn i rommet. Du kan også velge et første spørsmål som alle må svare på (f.eks. hvis du var et 

dyr, hva ville det være?). Dette første spørsmålet kan fungere som isbryter, da svarene kan ses på 

avataren din. Når alle deltakerne bruker webkameraene sine, kan du starte med nettkurs, konferanse 

eller møte.  

En veldig fin funksjon er at avatarene blir koblet til for samtaler når de er tett sammen på skjermen. 

Dette betyr at – når du bare vil snakke med en eller to andre for eksempel – setter dere to eller tre  

 

 

avatarene dine tett sammen i et annet felt i rommet, og da vil du bare se kameraene til disse andre 

personene og bare snakke med dem. Et eksempel vil være følgende: Du har studentklassen din online 

https://www.wonder.me/
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med deg i rommet. Først gir du dem all generell informasjon om et bestemt emne (skjermdeling er 

selvfølgelig mulig). Deretter tildeler du oppgaver til ulike grupper av studenter. Når du er ferdig, 

begynner de å møtes i små grupper for å arbeide med aktivitetene sammen. Du som lærer kan ganske 

enkelt flytte avataren din til de forskjellige gruppene og vil bare kunne snakke med de små gruppene. 

Systemet vil også være perfekt for en virtuell kaffepause når nettverk er viktig fordi folk ikke bare stirrer 

på skjermen og lytter til bare en person, men de kan snakke med de forskjellige menneskene mer 

personlige i små grupper. Verten har også funksjonen til den såkalte kringkastingen. Når han aktiverer 

denne knappen, starter en nedtelling på 10 sekunder, og deretter avsluttes alle private samtaler, og 

gruppen er sammen for å lytte til verten. Dette letter overholdelsen av tidsplaner. En chat-funksjon er 

også inkludert der du kan kontakte hele gruppen eller en enkelt person privat. Du kan for eksempel 

invitere denne personen til å møtes i en mindre gruppe.  

 

Hva trenger du for denne metoden: 

 

Internett-tilgang 

Webkamera og mikrofon 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Du finner hjelp på firmaets hjemmeside www.wonder.me . Det er på engelsk. De har delen Vanlige 

spørsmål og også en feilsøkingsveiledning. Når du trenger mer hjelp, kan du sende inn en forespørsel til 

selskapet. Selskapet er ganske ungt, derfor frem til nå finnes ingen online opplæringsprogrammer på 

You Tube (november 2020). Wonder tilbyr også produktdemoer regelmessig der du kan logge på. Dette 

lar deg oppleve plattformen direkte på egen hånd, og du kan stille alle spørsmål du måtte ha personlig 

til demoinstruktøren.  

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Det er viktig å forberede innholdet du vil jobbe med på forhånd, og å starte litt tidligere enn planlagt 

anbefales for lydkontroll og kontroll av webkameraet. Da kan hele arbeidstiden brukes i tilfelle det er 

en klasseleksjon. Når du ikke har råd til ekstra tid, bør du telle med noen problemer i løpet av den første 

økten (f.eks. mikro av en student fungerer ikke), da dette kan skje med en større gruppe.  

 

Hva vil du gjøre?  

 

Du må registrere deg på nettstedet og be om rommet ditt. I løpet av denne prosessen må du også gi 

rommet ditt et navn. Deretter lager du avataren din som skrevet ovenfor. Du oppretter et passord for 

rommet ditt og sender lenken og passordet til personene du vil invitere, og gir dem en dato og et 

tidspunkt da de skal koble til Internett. Når alle er tilkoblet, kan du starte med økten. Først forklarer du 

gruppen hvordan alt fungerer, slik at de ikke forlater leksjonen ved et uhell.  

 

Fordeler med undervisning  

http://www.wonder.me/
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Verktøyet gjør gruppearbeid og chatter med et lite antall mennesker i en større gruppe mulig, og dette 

er en veldig unik funksjon. Det er enkelt å bruke og å forstå.  

 

Feil å unngå  

 

To personer som går online i samme rom samtidig, bør ikke være i et felles rom i det virkelige liv, da 

dette kan føre til lydproblemer (ryggkobling). Pass på at du logger ut riktig når du forlater rommet. Det 

er veldig viktig at du endrer passordet når du bruker rommet ditt til en annen klasse og bare sender 

passordet til disse elevene, da ellers kan alle fra den forrige gruppen bli med uten problemer. Dette 

krever en alltid oppdatert passordbehandling.  

 

Problemer  

 

For øyeblikket kan Wonder brukes gratis. Det kan hende at de også tilbyr betalingsversjoner i fremtiden. 

Dette er ikke overskuelig for øyeblikket. Dette betyr at du kanskje må sjekke for finansieringen i 

fremtiden. Det er også en begrensning for de såkalte sirklene (samtalegruppene) til 15 personer som 

kan bli med i en samtale som maksimum. Siden Wonder er veldig bra for aktivt gruppearbeid, bør denne 

begrensningen ikke være et stort hinder, men det bør tas i betraktning når du planlegger en e-

læringsøkt.  

Avhengig av landet du befinner deg i, må du være forsiktig med brudd på databeskyttelse og opphavsrett 

og utnyttelsesrettigheter. Kontroller at du har tillatelse til å bruke utenlandsk innhold, for eksempel 

bilder. 

 

Fordeler  

 

Muligheten til å samhandle som stor gruppe, men også i små grupper, er veldig unik og nyttig for ulike 

undervisnings- og læringsformål, spesielt for gruppearbeid i blandet eller e-læring. Den kan brukes gratis 

for øyeblikket og veldig intuitiv å bruke.  

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

 

Vi testet det allerede og har tenkt å bruke det til online møter for prosjektarbeidet vårt, da vi synes det 

er en flott erstatning for personlige møter når disse personlige møtene ikke er mulig.  

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Det er en online plattform.  

 

Konklusjon  
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Det er best å prøve Wonder out hvis du ikke er sikker på bruken. Deretter kan du bestemme i henhold 

til din erfaring om du kan sette den inn i ditt blandede læringskonsept.  

 

 

 

Lab rotasjon modell 
 

Målgruppe:  

 

Dette er et godt alternativ under følgende omstendigheter:  

Elever på videregående skole som trenger fleksibilitet i timeplanene sine, 

Elever på videregående skole som velger dette alternativet for å komme raskere videre enn de ville gjort 

i tradisjonelle skolesamord, 

Studenter som trenger å utvikle seg i et lavere tempo enn i et tradisjonelt klasserom, 

Skoler og distrikter som står overfor budsjettbegrensninger og ikke kan imøtekomme hele befolkningen 

i tradisjonelle klasserom, enten på grunn av fasilitetsbegrensninger eller fordi de ikke kan ansette nok 

sertifiserte lærere. Denne modellen bidrar til å lindre problemer relatert til klassestørrelse. 

 

Men også :  

I barnehagen, 

I grunnskolen, 

På ungdomsskolen, 

Eller for ansatte i selskapet. 

 

Metodetype:   

 

Pedagogisk/didaktisk metode eksponentiv og aktiv metode→ 

 

Mål:   

Hva er målet med denne metoden?  

 

- Unngå bevegelser og kostnader, 

- Tilbyr kvalitetsstøtte, 

- Trene ansatte over korte perioder, 

- Øke elevens engasjement og eierskap til læringen, 

- Fremme tilgang til læring, 

- Øke suksessraten for elever, 

- Gir rimelig utdanning for alle. 

 

Beskrivelse: 
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I denne modellen kommer elevene til skolen, men undervisningen gjøres helt online gjennom skolens 

datalaboratorium. Undervisningen foregår online, men opplærte ikke-undervisningsfagarbeidere 

hjelper studenter på stedet og veileder undervisningen. Teknologien er ikke begrenset til datamaskiner: 

i dette tilfellet utnytter en online lab-modell fordelene med andre avanserte teknologier, for eksempel 

3D-skrivere, VR-hodetelefoner og mer. 

 

Denne rotasjonsmodusen ligner på stasjonsrotasjonsmodellen, bortsett fra at den elektroniske delen 

foregår i et datalaboratorium og ikke hjemme eller i et annet klasserom med en PC. 

 

Laboratorierotasjonsmodellen, som stasjonsrotasjonen, lar elevene rotere mellom stasjoner i henhold 

til en fast tidsplan satt av læreren. Men i dette tilfellet gjøres e-læring i et dedikert datalaboratorium. 

Denne modellen gir mulighet for fleksible planleggingsordninger med lærere og andre parafagfolk, og 

lar skolene bruke eksisterende datalaboratorier. 

 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

en LMS for e-læring, 

innhold og pedagogisk program digitalisert, 

Internett-aktiverte enheter for hver elev gjennom hele opplæringsperioden for online aktiviteter, 

maskinvare (PCer, ...) og programvare som kreves, 

Infrastruktur (laboratorier), Et organisert rom for de ulike stasjonene, 

WIFI med veldig god båndbredde, 

Klasserom for undervisning ansikt til ansikt og undergruppe. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

https://www.blendedlearning.org/basics/ 

https://www.blendedlearning.org/design/ 

https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf 

https://youtu.be/oY5iXxqe_WU 

https://www.dreambox.com/case-studies/managing-budget-cuts 

https://www.blendedlearning.org/are-computer-labs-a-thing-of-the-past-not-so-fast/ 

https://www.blendedlearning.org/blended-beyond-borders/ 

https://www.blendedlearning.org/with-blended-learning-scaling-high-quality-affordable-ed/ 

 

 

Hvordan forbereder du deg? Hva vil du gjøre?  

 

Laboratorierotasjonen gir tid til å bruke på teknologien, mens en annen undergruppe mottar 

individualisert støtte fra læreren. Hovedlæreren instruerer elevene i klasserommet mens en assistent 

letter læring i datalaboratoriet. Gruppene roterer mellom stasjoner på roterende basis. Det kan også 

https://www.blendedlearning.org/design/
https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf
https://youtu.be/oY5iXxqe_WU
https://www.dreambox.com/case-studies/managing-budget-cuts
https://www.blendedlearning.org/are-computer-labs-a-thing-of-the-past-not-so-fast/
https://www.blendedlearning.org/blended-beyond-borders/
https://www.blendedlearning.org/with-blended-learning-scaling-high-quality-affordable-ed/
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være en annen arbeidsstasjon for uavhengig studie for å utdype kunnskap gjennom gruppeprosjekter, 

applikasjoner, ... 

 

I datalaboratoriet, drivkraften bak denne modellen, deltar studentene i et adaptivt læringsprogram i sitt 

eget tempo. Undervisningsassistenten i laboratoriet gjennomgår studentdata for bedre å støtte 

individuelle studenter i deres online læring. Undervisningsassistenten forsterker elevenes fremgang ved 

å gi personlige læringsrapporter for å hjelpe dem og lærerne med å spore fremgangen sin på en 

gjennomsiktig måte. 

 

Denne modellen består i å skape et fleksibelt rom der lærere bruker verktøy som muliggjør en personlig 

læringsopplevelse.  

Studentene kan flytte fra en blokk til en annen (Matematikk, Vitenskap, ...) med lærere spesialisert på 

sine respektive. Studentene kan få stor gruppeundervisning, oppleve små gruppe- og teamlæring eller 

målrettet intervensjon. Deretter går de videre til laboratoriet for tilpasset online læring.  

 

 

Feil å unngå / Problemer  

 

Ikke opprett elektroniske ressurser av høy kvalitet, 

Bruk denne modellen hvis det ikke er nok teknologiske ressurser og infrastruktur tilgjengelig, 

Ikke tenk på plassen som er tilgjengelig, utformingen av rommene for å imøtekomme elever i frakoblet 

tid, i henhold til deres behov, 

Ikke gjør kontinuerlige endringer og oppdateringer,  

Ikke følge gjennomføringen og utviklingen av prosjektet og ikke løse de tilbakevendende problemene 

som oppstår under eksperimenteringen, 

Tenker at treneren ikke lenger er kjernen i læringsprosessen og undervurderer ansikt til ansikt tid basert 

på elevenes behov, 

Det viktigste elementet i laboratoriets rotasjonsmodell er teknologi. Til tross for at dette er et viktig 

trekk ved modellen, forblir lærerne i hjertet av læring. God pedagogikk strategisk forbundet med 

teknologi (selv et enkelt datalaboratorium) har et stort potensial for å ha en kraftig innvirkning på læring. 

Tenk på at lærerutvikling ikke er nødvendig. 

 

Fordeler med undervisning  

 

Gjør det mulig for skoler å bruke eksisterende laboratorier 

Øker studentenes engasjement og eierskap til læring ved aktivt å bruke fremdriftsdataene til å forstå og 

nå sine mål.  

Strategisk lærerlæringsplanlegging basert på elevfremdriftsdata.  

Gjør elevene mer kritiske og aktive deltakere i læringen.  

Modellen er nyttig for skoler i landlige områder eller skoler med begrensede ressurser (mangel på 

sertifiserte lærere, etc.). 

Fleksibel i henhold til elevenes fremgang (trenger mer tid eller raskere fremgang). 
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Tilbyr flere verktøy til lærere (studentgruppering, tilbakemelding, tidsbruk, ...).  

Denne modellen gjør det mulig å nå studenter på en differensiert og personlig måte. 

Gjør det mulig for elevene å jobbe i sitt eget tempo uten å påvirke andre studenters læringsmiljø. 

 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Nei, fordi innholdet vårt ennå ikke er tilgjengelig på nettet, og organisasjonen vår ikke har 

infrastrukturen og utstyret som er nødvendig for denne typen metode. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Det er en online metode mesteparten av opplæringstidspunktet, men det inkluderer også tid for ansikt 

til ansikt arbeid og arbeid i undergrupper. 

 

Konklusjon  

Laboratorietotasjonsmodellen innebærer å dele en gruppe elever inn i små enheter for å utføre 

forskjellige typer oppgaver på forskjellige stadier, drevet av e-læring.  

 

Lærerkvalitet og e-læring er ikke isolerte og uavhengige variabler. Snarere er de komplementære 

komponenter i et effektivt læringssystem. 

 

Selv om teknologi forenkler differensiert undervisning, akselererer tilbakemeldinger i sanntid og 

muliggjør mestringsbasert læring, hjelper lærerne ofte elevene med å finne sin "hvorfor". Lærere har 

makt til å motivere og inspirere elevene til å engasjere seg dypt med pedagogisk innhold; de kan gi 

studentene eksperttilbakemeldinger for å validere gjennomsnittet 

 

 

Stasjonsrotasjonsmodell 
 

Målgruppe:   

Hovedsakelig for: 

- Grunnskole- og barnehageelever inkludert elever med spesielle behov og faglige vansker 

- Ansatte i selskaper 

 

Metodetype:   

Pedagogisk/didaktisk metode eksponentiv og aktiv metode→ 

 

Mål:   

Hva er målet med denne metoden?  

Øke suksessraten for studenter 

 

Beskrivelse: 
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Stasjonsrotasjonsmodell er en av de mest populære blandede læringsmetodene. Modellen er ikke ny 

eller unik for blandet læring; lærere har brukt "sentre" av læringsaktiviteter i klasserommene sine i flere 

tiår, spesielt på elementært nivå, der lærerne allerede er kjent med rotasjon. Stasjonsrotasjonsmodell 

regnes som en blandet modell når minst en stasjon innebærer studentstyrt online læring.  

Per definisjon tillater modellen studentene å rotere stasjoner / aktiviteter i henhold til en fast tidsplan, 

vanligvis satt av læreren. 

 

Stasjonsrotasjonsmodellen inneholder faste tidsplaner der alle studenter reiser til alle læringsstasjoner 

på rotasjonsbasis. Denne modellen tilsvarer dermed samtidig bruk av flere treningsaktiviteter (inkludert 

minst ett digitalt). Ofte er rotasjonen satt opp med en timer; ved lyden av alarmen går studentene videre 

til neste stasjon. Klasserom kan ha to, tre eller flere læringsstasjoner, men uavhengig av antall stasjoner 

passerer alle elevene gjennom hver stasjon i en bestemt tidsperiode. På slutten av syklusen er elevene 

i stand til å delta i alle aktiviteter. 

 

Ved å dele klassen inn i grupper, kan lærere arbeide med elever i små grupper på daglig basis. Dette gjør 

det mulig for lærere å ha tid til å individualisere undervisningen for elever på ulike ferdighetsnivåer. 

Dedikert tid på en online stasjon gir også studentene muligheten til å motta målrettet og i mange tilfeller 

skreddersydd instruksjon, samt gi et stimulerende miljø for å praktisere grunnleggende ferdigheter. Når 

den er implementert, har stasjonsrotasjonsmodellen gjort det mulig for tusenvis av studenter å se en 

markert økning i deres akademiske suksess. 

 

 

 

 

I denne modellen beveger deltakerne, i undergrupper, seg gjennom en rekke stillinger: 

- I ansikt-til-ansikt klasser, 

- På nett,  

- For undergruppearbeid eller selvstendig arbeid/aktivitet. 

 

Denne modellen er ofte den som brukes i selskaper, men dessverre er den fortsatt for ofte begrenset til 

online dokumentlagring for e-læringsdelen.  Mens ekte blandet læring består av en enkelt 

treningsenhet, men distribuert i henhold til flere modaliteter (online, ansikt til ansikt, virtuelt klasserom 

eller mikrolæring). 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

en LMS for e-læring, 

innhold og pedagogisk program digitalisert for nettaktiviteter, 

internettaktiverte enheter for hver elev gjennom hele opplæringsperioden for nettaktiviteter, 

Et organisert rom for de forskjellige stasjonene. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 
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https://www.blendedlearning.org/basics/ 

https://www.blendedlearning.org/design/ 

https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf 

https://youtu.be/oY5iXxqe_WU 

https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice#station-rotation 

https://www.blendedlearning.org/3-secrets-to-successful-station-rotations/ 

https://www.blendedlearning.org/personalizing-the-station-rotation-recipe/ 

https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-set-up-a-station-rotation-

model-in-my-classroom 

https://practices.learningaccelerator.org/do/practices/integration?subtopic=use-of-

space&grade=&audience=&stage= 

https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-deepen-differentiation-and-

personalization-within-a-station-rotation-model 

https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-develop-student-ownership-

and-accountability-in-a-station-rotation-model 

https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2017/07/Blended-Revolution.pdf 

https://bplawassets.learningaccelerator.org/images/Ample-Space-PK-3-Reading-Digital-Promise-

Global-v2.pdf 

https://youtu.be/-aGB3pjC7r4 

 

Hvordan forbereder du deg? 

Denne modellen krever en digitalisering av opplæringsprogrammet som er vert på en e-

læringsplattform for online aktiviteter. 

 

Gjenoppfinne plass og hvordan elevene bruker det: bestemme på forhånd hvor mange stasjoner, hvor 

de vil være, hva studentene skal gjøre, og hvor og hvordan studentene skal lære. Mange klasserom 

starter med tre stasjoner: en liten gruppe for veiledet instruksjon, en uavhengig arbeidsstasjon og en 

samarbeidsseksjon. Hver av disse delene kan bruke forskjellige materialer, inkludere teknologi eller ikke, 

og gi studentene tid til å lære på en rekke måter. 

 

Når du tenker på målet ditt når du lager stasjoner i klasserommet, kan du bygge et rom som dekker 

behovene til elevene dine og dine egne behov. 

 

Du må også tenke på: 

- Plasseringen av den lille gruppen (slik at du kan se resten av klassen og engasjere seg med den lille 

gruppen),  

- Hvor mange PCer du trenger; hvor og hvordan de vil bli lastet, 

- Om det vil være valgrom hvor studentene kan jobbe alene eller i større grupper og hvordan du kan 

bruke dine eksisterende møbler på nye måter, 

- Hvordan skal elevene bevege seg gjennom rommet og bruke det. 

 

https://www.blendedlearning.org/design/
https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf
https://youtu.be/oY5iXxqe_WU
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice#station-rotation
https://www.blendedlearning.org/3-secrets-to-successful-station-rotations/
https://www.blendedlearning.org/personalizing-the-station-rotation-recipe/
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-set-up-a-station-rotation-model-in-my-classroom
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-set-up-a-station-rotation-model-in-my-classroom
https://practices.learningaccelerator.org/do/practices/integration?subtopic=use-of-space&grade=&audience=&stage=
https://practices.learningaccelerator.org/do/practices/integration?subtopic=use-of-space&grade=&audience=&stage=
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-deepen-differentiation-and-personalization-within-a-station-rotation-model
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-deepen-differentiation-and-personalization-within-a-station-rotation-model
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-develop-student-ownership-and-accountability-in-a-station-rotation-model
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/how-do-i-develop-student-ownership-and-accountability-in-a-station-rotation-model
https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2017/07/Blended-Revolution.pdf
https://bplawassets.learningaccelerator.org/images/Ample-Space-PK-3-Reading-Digital-Promise-Global-v2.pdf
https://bplawassets.learningaccelerator.org/images/Ample-Space-PK-3-Reading-Digital-Promise-Global-v2.pdf
https://youtu.be/-aGB3pjC7r4
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Å etablere solide rutiner kan hjelpe deg med å bruke tiden din mer effektivt, samtidig som du gir 

studentene klare forventninger til atferden og handlingene de bør ta i løpet av kurset. Disse rutinene 

skulle være i samsvar med dine behov, elevenes og klassens behov. Det er viktig å kjøre rutinene sakte 

slik at studentene kan mestre dem en etter en og se betydningen av hvorfor og hvorfor. 

 

Det er også viktig å vurdere de teknologiske verktøyene som best vil hjelpe deg med å spore studentdata 

på ett sted. Dette kan være kjedelig. Leverandører av nettinnhold gir ikke data fra en enkelt kilde, så det 

blir en utfordring for skolen å sammenligne studentdata fra forskjellige kilder og trekke ut viktige data 

fra disse systemene. Mange skoler velger å investere i å utvikle sine egne tilpassede systemer, i stedet 

for å ta i bruk kommersielle produkter, for å oppnå en integrert dataplattform. 

 

Hva vil du gjøre?  

 

En viktig del av denne modellen er å tilbringe tid i små grupper for å styrke forholdet til studenter. Faktisk 

tillater bruken av stasjonsrotasjon dem å bli bedre kjent med studentene sine. Det gjør det mulig for 

lærere å bygge sterkere relasjoner med elevene sine, samt bedre vurdere og svare på behovene til hver 

elev.  

 

I tillegg er bruk av data for å utføre direkte instruksjon ved å vurdere verktøy et viktig aspekt av denne 

modellen. 

For den elektroniske stasjonen er det viktig å bruke programvare tilpasset elevenes ytelsesnivå. Ved å 

stole på datastyrte vurderinger for å identifisere områder med vekst og planlegge intervensjonsarbeid, 

kan lærerne være proaktive i å håndtere hull i elevenes forståelse. Online programdata informerer 

studentgrupper og hvordan læreren vil nærme seg sin direkte instruksjon for hver gruppe. 

 

Nøkkelen her er å innse at modellen ikke er preskriptiv. Ofte, når du først starter stasjonsrotasjonen, er 

det lurt å følge prosedyren nøye til lærere og elever er overbevist om den nye tilnærmingen. Men 

uunngåelig erkjenner lærere at det er mulig å manipulere modellen for å tilpasse elementer i 

læringsopplevelsen for elever. 

Det er mulig å gjøre modellen mer fleksibel for å passe bedre til individuelle behov. Noen studenter kan 

for eksempel bruke mer tid på enkelte stasjoner basert på deres spesifikke og identifiserte behov for en 

gitt dag. De kan også gå gjennom innholdet i sitt eget tempo ved hjelp av en tilrettelegger. Små, fleksible 

grupper kan også grupperes rundt lignende evner. Elevene kan deretter bevege seg sømløst fra ett nivå 

til et annet. 

 

Noen ganger oppnås bedre resultater ved å gi elevene gradvis mer ansvar og autonomi i læringen. 

 

Til slutt er det viktig for effektiv implementering av modellen at studentene tar eierskap til egen læring. 

Å designe systemer som gjør det mulig for studentene å uttrykke seg og ta valg, sikrer at studentene 

investeres og engasjeres i læringen. Når nye klasseromssystemer implementeres, er det avgjørende at 

studentene ikke bare forstår hvordan klasserommet er organisert, men også HVORFOR det er organisert 

på denne måten.  
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For eksempel, hvis det er et hjørne satt til side for selvstendig arbeid, er det viktig å forklare for 

studentene at dette hjørnet er en mulighet for studenter til å jobbe på egen hånd og ikke en død 

tidssone. I tillegg, ved å la elevene ta valg, uansett hvor små, om hvordan og hvor de lærer best, gir du 

dem muligheten til å ta eierskap til sin egen læring. Ved å bevege deg i denne retningen trenger du ikke 

bare å være tydelig på forventningene, men også gi elevene verktøyene til å forstå hvordan de lærer 

best og igjen ta gode valg når du bruker alle de nye alternativene i klasserommet. 

 

Det finnes flere strategier for å identifisere måter å gi elevene kontroll over eget læringsmiljø og/eller 

lære mer om seg selv som elever. 

Spørsmålet blir da hvordan studentene kan bidra til organiseringen av klasseroms- og / eller 

stasjonsalternativene for å bedre engasjere og styrke dem, hvordan de lærer best, ... 

 

Feil å unngå / Problemer  

 

Ikke test/eksperimenter metoden på "valgfrie" kurs på forhånd for å se resultatene på elevene og 

deretter innovere og utvide tilgangen til obligatorisk læring, 

Ikke opprett elektroniske ressurser av høy kvalitet, 

Ikke sentraliser læringsprogrammer og evalueringer for å muliggjøre effektiv sentralisering og 

behandling av data, 

Ikke identifiser aktivitetene som skal implementeres av organisasjonen for å motivere elevene, 

Ikke involver elever i modellen, 

Ikke tenk på plassen som er tilgjengelig, utformingen av rommene for å imøtekomme elever, i henhold 

til deres behov, 

Ikke følge gjennomføringen og utviklingen av prosjektet og ikke løse de tilbakevendende problemene 

som oppstår under eksperimenteringen, 

Velge læring på nettbrett eller smarttelefoner i stedet for å lære på PCer, 

Ikke være villig til å være fleksibel både når det gjelder infrastruktur og utdanning. 

 

Fordeler med undervisning  

 

Denne modellen øker elevenes prestasjoner gjennom en kontrollert klasseromsrutine, samtidig som 

studentene får en grad av kontroll over tempoet og flyten i læringen. 

 

Stasjonsrotasjon gjør det mulig for lærere å tilpasse undervisningen i mye høyere grad enn i et 

tradisjonelt klasserom, samt å differensiere og individualisere undervisningen for studenter på 

forskjellige ferdighetsnivåer. 

Dedikert tid på en online stasjon gir også studentene muligheten til å motta målrettet og i mange tilfeller 

skreddersydd instruksjon, samt gi et stimulerende miljø for å praktisere kjerneferdigheter.  

Det bidrar også til å koble teori, gruppearbeid og anvendelse på kort tid. 
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Denne modellen gir lærerne mulighet til å bidra til å motivere elever som har slitt i en hel 

gruppesammenheng, samt å gi elevene ulike representasjoner av undervisningsmateriellet. 

 

Ved å tilpasse modellen gjennom undervisning, kan de sikre at hver student praktiserer et konsept til de 

mestrer det før de går videre til neste enhet i den elektroniske læreplanen. 

 

Det gir studentene muligheten til å ta større eierskap til læringen ved å tilby dem valg og autonomi 

(tidsstyring).  

Det gjør det mulig for elevene å lære i henhold til deres behov, i små grupper og / eller individuelt. 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Nei, fordi innholdet vårt ennå ikke er tilgjengelig på nettet, og organisasjonen ikke har det nødvendige 

materialet til å følge denne typen metode. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Det er en offline metode for gruppe (teoretisk input) og undergruppeaktiviteter (styrking av relasjoner 

mellom elever og lærere) og online (treningsøvelser, tilpasset veiledning), for konsolidering av kunnskap 

og autonom læring av elever, i henhold til deres ytelse og individuelle behov. 

 

Konklusjon  

Stasjonsrotasjonsmodellen involverer en del av opplæringen i klasserommet og en del på avstand. Det 

innebærer å dele en gruppe elever inn i små enheter for å utføre forskjellige typer oppgaver på 

forskjellige stadier i sin tur, slik at elever med forskjellige læringsstiler kan dra maksimal nytte av 

treningen.  

 

 

Selvblandingsmodell 
 

Målgruppe:   

 

- yrkesfaglige opplæringsstudenter som søker å lære og forbedre seg utenfor tradisjonelle klasser 

gjennom spesifikke moduler, 

- Motiverte, autonome og selvstendige elever, 

- en målgruppe som ikke krever sertifisering, 

- studenter fra kolleger og videregående skoler, 

- elever som har gått glipp av klasser på grunn av sykdom eller andre vanskeligheter, 

- universitetsstudenter som ønsker å ta kurs for universitets studiepoeng, 

- studenter i idrettsstudier som ønsker å validere allmennfag. 

 

Metodetype:   

 

Pedagogisk/didaktisk metode eksponentiv og aktiv metode→ 
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Mål:   

Hva er målet med denne metoden?  

- Gjøre det mulig for elevene å lære komplementære kurs 

- Kompensere for mangel på menneskelige ressurser i enkelte institusjoner. 

 

Beskrivelse: 

 

Selvblandingsmodellen lar studentene ta online kurs med en dedikert instruktør, utover deres 

tradisjonelle opplæringsprogram, og gir dem ofte mer fleksibilitet i timeplanene sine. Denne metoden 

kan være et interessant alternativ når skolene ikke kan tilby spesifikke læringsmuligheter, for eksempel 

et avansert praktikantopphold eller valgfritt. Disse kursene utfyller dermed deres vanlige læreplan. 

 

For at denne læringsmetoden skal være effektiv, må studentene være svært motiverte. Denne modellen 

legger vekt på elevens modenhet. 

 

 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

en LMS og verktøy for e-læring, 

innhold og pedagogisk program digitalisert for nettaktiviteter, 

elevene bruker sin egen maskinvare (smarttelefon, nettbrett, PC), 

pedagogisk innhold i form av videoer. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

https://www.blendedlearning.org/basics/ 

https://www.blendedlearning.org/tackling-access-to-international-baccalaureate-courses-with-

blended-learning/ 

 

Hvordan forbereder du deg? Hva vil du gjøre?  

 

Denne modellen er attraktiv for studenter som ønsker å lære utenfor tradisjonelle klasserom. Mange 

forretningsmodeller for e-læring er basert på dette konseptet. 

 

Elevene er registrert i de ønskede emnene.  

 

Institusjoner må ha et omfattende arkiv med kurs og testmateriale laget ved hjelp av ekspertfagfolk. 

Eksperter på spesifikke felt utvikler opplæringsprogrammer og tester som deretter tilbys som 

forskjellige pakker til elever via deres nettsteder.  

 

https://www.blendedlearning.org/basics/
https://www.blendedlearning.org/tackling-access-to-international-baccalaureate-courses-with-blended-learning/
https://www.blendedlearning.org/tackling-access-to-international-baccalaureate-courses-with-blended-learning/
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I denne modellen kan elevene bruke en kombinasjon av online og ansikt til ansikt læring for å veilede 

sin personlige reise for å oppnå sine læringsmål og bruke instruktøren som guide, tilrettelegger; fysisk 

og digitalt.  

 

Denne modellen krever at trenere og lærere stiller spørsmål ved sin rolle, da de ikke lenger er mestere 

i tid og hendelser.  

  

Selvblandingsmodellen tilbyr data om individuell elevytelse, og gir rettidig tilbakemelding og åpner opp 

fleksible kanaler. Treneren overvåker elevens fremgang og gir den nødvendige støtten.  

 

Kurset kan gjennomføres helt online med fullt digitalisert innhold som er vert på en LMS-plattform. 

Elevene kan få tilgang til emnemateriell og vurderinger og samhandle med underviseren og 

jevnaldrende.  

De kan også velge å delta på både online og ansikt til ansikt kurs. Dette gjør at de kan studere teoretiske 

aspekter på nettet og gå tilbake til mer operasjonelle aspekter ansikt til ansikt med treneren og deres 

jevnaldrende. 

 

 

 

 

Feil å unngå / Problemer  

 

Et system styrt av i hvilken grad studentene kontrollerer tid, vei, tempo og i noen tilfeller plasseringen 

av læringen, så feilen ville være å ikke følge elevens fremgang, 

Ikke tildele ressursene som trengs for å lage innhold (f.eks. virtuelle laboratorier som kan brukes til å 

utføre simulert videoopptak og vise en bestemt prosess i videoen - et datakurs basert på en ny 

Microsoft-server kan kreve å vise prosessen med å konfigurere serveren, samt koble den til forskjellige 

fysiske eller virtuelle datamaskiner)  

Ikke forbered innholdet ved hjelp av eksperttrenere for bestemte områder, 

Ikke test innholdet og emnemodulen på forhånd, 

Ikke la opplæringsinstitusjonen være åpen under spesifikke spilleautomater med en henvisning, slik at 

elevene kan stille spørsmål i tilfelle et problem, 

Å tenke på fleksibiliteten til denne modellen er skadelig for strenghet, 

Ikke følge gjennomføringen og utviklingen av prosjektet og ikke løse de tilbakevendende problemene 

som oppstår under eksperimenteringen. 

 

 

Fordeler med undervisning  

 

Denne selvblandingsmodellen gir elevene kontroll over hva de trenger å lære og når, men bare som et 

supplement til deres tradisjonelle læringsvei. Studentene kan ta online og ansikt til ansikt kurs når det 

passer dem.  
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Eleven har full kontroll over sin vei og progresjon. De bestemmer hvordan de skal strukturere og 

planlegge kurset sitt. 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Nei, ikke ennå. Men vi jobber for tiden med design og integrering av noen av våre kurs og moduler i 

100% fjernundervisning. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Det er en læringsmetode hovedsakelig på nettet, men med mulighet for studenter å møte læreren sin 

ansikt til ansikt i henhold til deres behov, men også i henhold til opplæringsnivået til produktet à la carte 

og målgruppen. 

 

Konklusjon  

 

Denne selvblandingsmodellen blir stadig mer populær og forespurt av elever. Det krever imidlertid en 

god følelse av selvkritikk, motivasjon og autonomi fra brukernes side. Elevene har valgfrihet, tid og rytme 

innenfor rammen av personlig læring. 

 

 

 

Beriket virtuell modell 
 

Målgruppe:   

 

Ideell for elever fra barnehage til siste år på videregående: 

- Selvstendige studenter som trenger fleksibilitet og selvstendighet i sine daglige timeplaner, 

- For elever med kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelser eller som ikke kan gå på en tradisjonell 

skole på grunn av idrett eller andre aktiviteter, 

- Elever hvis arbeid eller andre forpliktelser krever fleksibilitet til å "være på skolen" til tider når 

tradisjonelle skoler ikke er i drift, 

- Svært motiverte elever som ønsker å utvikle seg mye raskere enn det som er tillatt i tradisjonelle 

skolesamskip. 

 

Metodetype:   

 

Pedagogisk/didaktisk metode blandet, eksponert, aktiv og eksperimentell metode→ 

 

Mål:   

Hva er målet med denne metoden?  

- Øke suksessraten for studenter, 

- Øk studentens engasjement. 
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Beskrivelse: 

 

Den berikede virtuelle modellen er en modell der e-læring er ryggraden i læring. Det gjør det mulig for 

studentene å fokusere på å fullføre nettkurs mens de møter instruktøren bare periodisk / etter behov. 

 

Så det meste av læringen foregår på nettet. Møter med lærere eller trenere finner sted på forespørsel 

fra elever eller elever. Ofte er det online treneren som møter elevene i klasserommet.  

 

Treneren har rollen som online sjåfør / tilrettelegger som veileder studentene i avstandskursene sine, 

og materialet leveres hovedsakelig via en online læringsplattform og verktøy. Studentene kan diskutere 

på nettet med instruktørene hvis de har spørsmål.  

 

Denne modellen er operativ i naturen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

en LMS og verktøy for e-læring, 

innhold og pedagogisk program digitalisert for nettaktiviteter, 

elevene bruker sin egen maskinvare (smarttelefon, nettbrett, PC), 

pedagogisk innhold i form av videoer, 

et sikkert sted å være vert for alle videoene, etc ... (f.eks.: Panopto). 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

https://www.blendedlearning.org/basics/ 

https://www.blendedlearning.org/design/ 

https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf 

https://www.blendedlearning.org/tips-from-expert-implementers-of-the-enriched-virtual-model/ 

https://www.blendedlearning.org/is-the-enriched-virtual-blended-learning-model-the-future-of-high-

school/ 

https://www.panopto.com/panopto-for-education/video-management/ 

 

Hvordan forbereder du deg? Hva vil du gjøre?  

 

For å få en LMS-plattform for pedagogisk oppfølging av studentene, 

Velg et CMS-styringssystem (tilpasset et bestemt publikum - stemmegjenkjenning, optisk, ... - for å lagre 

og administrere alt innhold (videoer, lysbilder, etc...) på et enkelt sikkert sted, slik at tillegg og 

https://www.blendedlearning.org/design/
https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf
https://www.blendedlearning.org/tips-from-expert-implementers-of-the-enriched-virtual-model/
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interaksjon med LMS, der studenter og lærere enkelt kan finne det, søke etter spesifikt innhold og se 

det på hvilken som helst enhet, 

Sett opp CMS-administrasjonssystemet og LMS-plattformen med sikre påloggings- og 

autentiseringsautorisasjoner, 

Tilordne en mentor til nye lærere i den berikede virtuelle læringsmodellen. De vil jobbe side om side de 

første ukene og holde tett kommunikasjon etterpå, 

Bruk av et samarbeidsverktøy (f.eks. Padlet) for å dele notater, delta i observasjon av jevnaldrende, lære 

av hverandre og få ideer om hvordan man kan forbedre seg, 

La lærerne møtes under uformelle møter, 

Organiser regelmessige teammøter for å diskutere studentenes fremgang, 

Å tilby opplæring til lærere ved hjelp av blant annet den samme læringsmetoden slik at de kan oppleve 

den som elev, 

Tildel tid til trenerne for å utvikle og bygge sine ressurser og pedagogiske veier (interaktive kurs, videoer, 

applikasjoner, ...). 

 

Studentene samhandler med hverandre og med sin henvisende lærer i et online pedagogisk scenario 

for å lære om et bestemt emne.  

I løpet av kurset tjener studentene studiepoeng i sitt eget tempo. På slutten av programmet mottar de 

et sertifikat.  

 

Ansikt til ansikt-tiden tjener vanligvis to hovedformål:  

1) å berike elevens læringsopplevelse gjennom gruppearbeid eller lærerledet undervisning, for 

eksempel 

2) Styrke elevene gjennom regelmessige ansikt-til-ansikt-kontroller med sine lærere og rådgivere. 

 

Feil å unngå / Problemer  

 

Et system styrt av valget som studentene kontrollerer tid, vei, tempo og i noen tilfeller stedet for 

læringen; Derfor ville feilen være å ikke følge elevens fremgang ved å følge ham / henne riktig og gi sterk 

støtte, 

Ikke finn ut om et lignende program på forhånd for å få ideer om problemer som kan oppstå som du 

ikke ville forvente, 

Undervurder tidspunktet for lærerutdanningen før den konkrete gjennomføringen av læringsmetoden 

for å forberede dem så godt som mulig og gjøre dem tryggere på denne nye undervisningsmetoden, 

Ikke start og prøv med valgfrie eller forsterkningskurs, 

Ikke test for å forstå behovene til elevene for å hjelpe dem med å holde seg i sitt eget tempo, 

Hold treningsanlegget åpent hele dagen og gjør deg tilgjengelig for elever som trenger hjelp og støtte, 

Ikke tilpasse trenernes tidsplaner for å imøtekomme dem i ikke-tradisjonelle åpningstider (f.eks. for 

studenter med parallell sysselsetting), 

Ikke følge gjennomføringen og utviklingen av prosjektet og ikke løse de tilbakevendende problemene 

som kan oppstå under eksperimenteringen. 
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Fordeler med undervisning  

 

Lar elevene dra nytte av individualisert ansikt-til-ansikt-hjelp med læreren om nødvendig, 

Lar studentene forberede seg på universitetsplaner og gir dem ferdighetene de trenger for høyere 

utdanning, 

Lar elever og foreldre kontakte lærere via digitale kommunikasjonsverktøy, 

Gjør det mulig å orientere elevene mot digital teknologi og dens muligheter, 

Gir en effektiv og levedyktig undervisningsløsning til institusjonen fordi den begrenser økonomiske 

vanskeligheter (lokaler, etc...), 

Gir elevene beslutningen om hvor de vil lære (hjemme, på biblioteket, ...) og lar dem motta alle 

instruksjoner og dokumenter gjennom virtuelle kanaler, 

Lærere spiller bare en tilretteleggerrolle og hjelper elever på nettet når det er nødvendig, enten på 

forespørsel eller til avtalt tid, 

Elevene kan bruke datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen til å sende inn oppgaver og 

kommunisere med læreren sin, 

Tilbyr tidsplaners fleksibilitet, autonomi, læringsopplevelser utenfor campus, muligheter til å utforske 

nye lidenskaper, ... 

 

 

Gir studentene mer strukturert støtte, ansikt til ansikt berikelse og et trygt og fredelig miljø. 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Nei, ikke ennå. Men vi jobber for tiden med design og integrasjon av noen av opplæringskursene våre i 

100% online. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Det er en læringsmetode hovedsakelig online, men med muligheten for at studentene kan møte læreren 

sin ansikt til ansikt i henhold til deres behov. 

 

Konklusjon  

 

Denne metoden er hovedsakelig preget av at studentene tar kurs helt online og selvstendig. Denne 

modellen er det motsatte av et tradisjonelt ansikt-til-ansikt undervisningsmiljø. Studentene jobber 

online og mottar alle sine instruksjoner via online plattformer.  

Denne tilnærmingen blir stadig mer populær: hvert år øker antall studenter som deltar i 

læringsprogrammer via den berikede virtuelle metoden med ca 15%.  

 

 

 

Fleksimodell 
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Målgruppe:   

Grunnskoleelever, ungdoms- og videregåendeelever 

Studenter i overlegen 

Studenter med atferdsmessige, akademiske og/eller sosioøkonomiske vansker 

Personer på arbeidsstudiebasis  

Personer som utfører en profesjonell aktivitet 

 

Metodetype:   

 

Pedagogisk/didaktisk metode aktiv (eller oppdagelse) metode→ 

 

Mål:   

Hva er målet med denne metoden?  

Øke fullføringsgraden og fortsatt suksess for studenter i utdanning 

Løse problemet med ikke-forbruk 

Kontrollere kostnader  

Utvide tilgangen til opplæring 

 

 

Beskrivelse: 

 

Denne metoden er hovedsakelig preget av sin allsidighet for å møte behovene til ulike formelle og 

uformelle læringsprosesser (skoler, organisasjoner, hjemmeundervisning, ...). 

 

En metode der online læring er dominerende i læringsprosessen til elever, selv om den noen ganger 

orienterer dem mot offline aktiviteter. 

 

Mesteparten av innholdet leveres gjennom digitale plattformer, med ansikt-til-ansikt-støtte for elever. 

Selv om lærere er til stede for å gi støtte på stedet ved behov, er læring først og fremst selvstyrt, 

ettersom studentene lærer og praktiserer nye konsepter uavhengig i et digitalt miljø. 

 

Instruktørens rolle er tilrettelegger, guide i stedet for utdanningsleverandør. 

 

I fleksibel e-læring leveres de fleste modulene online, og trenere gir støtteøkter ansikt til ansikt til små 

grupper når det er nødvendig. Den fleksible metoden skiller seg fra online- og rotasjonsmetodene fordi 

ansikt til ansikt-støtte ikke gis på faste tidspunkter, men bare i henhold til elevens behov mens 

studentene jobber med programmet og kursinnholdet. Elevene endrer ikke aktiviteter på en gang, som 

i rotasjonsmodellen, men bare når de føler seg klare til å gå videre. Dette er en veldig interessant modell 

for å styrke elevene. De beveger seg i henhold til en personlig og flytende kalender blant 

læringsmodalitetene. Denne modellen kan gi studentene høy grad av kontroll over læringen. 
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Det er fortsatt mulig å pålegge et minimum antall fysiske avtaler for å verifisere justeringen av målene 

og den gode fremgangen i treningen. 

 

Hva trenger du for denne metoden: 

en LMS for e-læring 

alle pedagogiske programmer digitalisert  

Internett-aktiverte enheter for hver elev gjennom hele opplæringsperioden 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

https://www.blendedlearning.org/basics/ 

https://www.blendedlearning.org/design/ 

https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf 

https://youtu.be/YYHg_ldkjNM 

https://www.blendedlearning.org/3-ways-to-do-a-flex-model/ 

https://www.blendedlearning.org/a-deeper-look-at-the-flex-model/ 

https://slidemodel.com/blended-learning-models/ 

https://www.christenseninstitute.org/summit-public-schools/ 

 

 

Hvordan forbereder du deg? 

Denne modellen krever en fullstendig digitalisering av opplæringsprogrammet som er vert på en e-

læringsplattform.  

Eksperter eller lærere kan ansettes til å registrere kurs og læringsaktiviteter via e-læringsplattformen 

eller andre digitale medier.  

Organisasjonen kan gi plass med tilstrekkelige datafasiliteter slik at elevene kan trene online så vel som 

rom for små gruppetrening, etc ..., avhengig av elevenes behov.   

Det er mulig å evaluere elevene før treningen for å evaluere deres mestring av en bestemt ferdighet og 

dermed foreslå et mer tilpasset program og tidsplan.  

 

Hva vil du gjøre?  

Hvordan metoden opprettes og implementeres, vil hovedsakelig avhenge av målgruppen.  

Flex-modellen kan se annerledes ut i forskjellige strukturer. Noen blandede læringsprogrammer ved 

hjelp av Flex-modellen gir elevene mer autonomi enn andre. Noen strukturer kan for eksempel kreve at 

elevene møter lærere en gang i uken for å gjennomgå mål, mens andre kan kreve at lærerne griper inn 

mye oftere. 

 

Her er forskjellige ideer for implementering og overvåking av denne metoden:  

I begynnelsen av uken kontakter eleven sin henvisende trener / pedagogiske rådgiver for å sjekke 

timeplanen hans i henhold til hans fremgang. De benytter seg av denne muligheten til å utveksle med 

treneren sin, vurdere hvor de er med sine mål, problemer, etc. Når målene for uken er satt, har eleven 

https://www.blendedlearning.org/design/
https://www.blendedlearning.org/wp-content/uploads/2016/10/Choose-the-model-worksheet-8.pdf
https://www.blendedlearning.org/3-ways-to-do-a-flex-model/
https://www.blendedlearning.org/a-deeper-look-at-the-flex-model/
https://slidemodel.com/blended-learning-models/
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resten av uken for å sikre at han vil mestre konseptene som er valgt og hvordan han ønsker å nærme 

seg læringen deretter.  

For å la lærerstaben følge studentenes fremgang og fremgang, kan det settes mål. Etter et validert 

pedagogisk mål tjener eleven tokens. Elevene jobber i sitt eget tempo, men må tjene minst 4 tokens per 

uke for å opprettholde sine ferdigheter på 80% eller mer.  

E-læring forblir "ryggraden" i metoden, og treneren forblir tilgjengelig etter behov. Treneren er også der 

i tilfelle elevene ber om hjelp hvis de føler at det er nødvendig. 

Hver morgen kan tildeles online arbeid. De kan få hjelp av en jevnaldrende eller deres guide, men læring 

avhenger av deres selvbestemmelse og nysgjerrighet basert på deres spørsmål. 

 

Ettermiddagen kan tildeles offline aktiviteter (samarbeidsprosjekter) for å utfylle online innhold og gi 

prosjektbaserte læringsmuligheter. Noen av disse aktivitetene kan kreve tilstedeværelse av elever som 

ikke gjør tilstrekkelig fremgang og kan forbli valgfrie for andre. 

 

I stedet for å "gradere" elever, er det mulig å vurdere å bruke porteføljer og praksisplasser for å 

demonstrere sine ferdigheter. I tillegg kan dashbord, målsporingsdiagrammer, læringsmerker og tester 

gi bevis på elevenes eierskap til konsepter og mestring av ferdigheter. 

Det kan også settes opp evalueringer av hovedkonsepter hver helg. Avhengig av elevens rytme, vil han 

kunne bestå disse evalueringene raskere. 

 

 

 

Feil å unngå / Problemer  

 

Ikke skille hvilken type problem organisasjonen står overfor for å avklare muligheter og forbedre 

systemet som allerede er på plass før transformasjon, 

Ikke test/eksperimenter metoden på "valgfrie" kurs på forhånd for å se resultatene på elevene og 

deretter innovere og utvide tilgangen til obligatorisk læring, 

Ikke opprett elektroniske ressurser av høy kvalitet, 

Ikke identifiser aktivitetene som skal implementeres av organisasjonen for å motivere elevene, 

Bruk denne modellen hvis tilgjengelige teknologiske ressurser ikke er tilstrekkelige, 

Ikke tenk på plassen som er tilgjengelig, utformingen av rommene for å imøtekomme elever i frakoblet 

tid, i henhold til deres behov, 

Ikke følge gjennomføringen og utviklingen av prosjektet og ikke løse de tilbakevendende problemene 

som oppstår under eksperimenteringen, 

Tenker at treneren ikke lenger er i hjertet av å lære, 

Unnlatelse av å vurdere at denne modellen kan være en vanskelig overgang for elever som er vant til 

tradisjonell undervisning. 

 

Fordeler med undervisning  

Hva er undervisningsfordelene ved metoden? / Hva kanskje / er fordelene denne metoden vil gi til 

sluttbrukerne? 
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Denne metoden gir lærere og elever større fleksibilitet fordi e-læring gjør det meste av arbeidet når det 

gjelder undervisning. Dette gir elever og lærere mer kontroll over bruken av tid og sted: Lærere har tid 

til å jobbe individuelt med elevene fordi de vanligvis ikke lenger er foran et klasserom som leverer 

innhold, og elevene kan følge leksjoner og materialer i sitt eget tempo.  

 

Denne metoden gjør det mulig å lære å bli personlig tilpasset og lar hver enkelt ha kontroll over sin 

læringsprosess.  Eleven er autonom og uavhengig i sin læring. Han kan følge sitt eget tempo og styre 

tiden han bruker på hvert pedagogiske mål, som tar sikte på å styrke intern motivasjon, engasjement og 

forståelse av de virkelige konsekvensene. 

 

På grunn av vektleggingen av studentens autonomi endres lærerens rolle i en Flex-modell. I stedet for å 

undervise i hele grupper, bruker lærerne mesteparten av tiden sin på å gi veiledning, veiledning og 

berikelse ansikt til ansikt for å utfylle online leksjoner. 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?   

Nei, fordi innholdet vårt ennå ikke er tilgjengelig på nettet, og alle våre publikum har ikke det 

nødvendige materialet til å følge denne typen metode. Flertallet av våre elever er ikke autonome nok. 

Vi har imidlertid en tendens til å individualisere treningsveiene våre. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

Dette er en online opplæringsmetode for det meste, men kan, avhengig av elevenes behov, tilpasses 

med ansikt-til-ansikt-støtte fra treneren og suppleres med aktiviteter som lite gruppearbeid, 

gruppeprosjekter eller individuell veiledning (synkron eller asynkron). 

 

Konklusjon  

Flex-modellen lar elevene gå videre med flytende tidsplaner blant læringsaktiviteter i henhold til deres 

behov. Online læring er ryggraden i studentlæring i en Flex-modell. Lærere gir støtte og undervisning 

etter behov mens elevene arbeider seg gjennom pensum og innhold i emnet. Denne modellen kan gi 

studentene høy grad av kontroll over læringen.  

 

 

 

PADLET i utdanning 
 

Målgruppe:   

 

Lavt kvalifiserte medarbeidere i VET-opplæring 

 

Metodetype:   

 

Teknisk og pedagogisk/didaktisk metode. 
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Målsetting:   

 

Målet med denne metoden er å engasjere og motivere studentene til å delta i gruppebaserte 

diskusjoner om visse. 

 

For å få tilgang til en tavle kan studentene få en lenke eller en QR-kode og få tilgang til den fra 

telefonene, nettbrettene eller stasjonære datamaskiner hjemme. Nettstedet gir brukerne korte lenker 

og QR-koder som enkelt kan deles. 

 

Beskrivelse: 

 

Padlet er et nettsted som gir brukerne et digitalt lerret.  

 

Brukeren kan legge ut tekst, videoer og bilder fra en mobil enhet eller et skrivebord.  

 

En av de store appellene til Padlet for klasseromsbruk er det faktum at mange mennesker kan legge ut 

på samme styre samtidig, noe som gjør det veldig egnet for samarbeidsarbeid og etablering av 

prosjekter.   

 

Bildet nedenfor viser for eksempel en tavle der studenter fra en klasse i logistikk 

ble bedt om å legge ut bilder som de knyttet til ordet "klimaendringer". ("Klimautfordringer" på norsk.)  

 

Det er morsomt å se alle svarene på bildet nedenfor. Da har vi et godt utgangspunkt for videre diskusjon 

i klassen. Padlet – og svarene fra studentene – kan også brukes til å kartlegge klassen. 
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Hva trenger du for denne metoden? 

 

Internett-tilgang, PC, smarttelefon og / eller nettbrett. 

 

Padlet er verdens enkleste å samarbeide på 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 

 

Internett er fullt av nettsider med praktisk hjelp til kreativ bruk av Padlet: 

 

30 kreative måter å bruke Padlet for lærere og studenter - BookWidgets 

 

Hva er Padlet og hvordan fungerer det for lærere og elever? | Teknologi og læring 

 

Padlet instruksjoner.pdf (pdst.ie) 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Det vi gjør først når vi bruker Padlet er at vi går inn i programmet og åpner en ny "vegg".  

 

Der går vi inn i et oppdrag.  

 

Deretter deler vi lenken med klassen på Facebook. De åpnet dette med telefonene, nettbrettene eller 

PC-en og skrev direkte på veggen fra enheten. 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Padlet er et gratis online verktøy. 

 

Padlet kan brukes av elever og lærere til å legge inn notater på en felles side.  

 

Notatene som legges ut av lærere og elever, kan inneholde koblinger, videoer, bilder og dokumentfiler.  

 

Når du registrerer deg hos Padlet, kan du opprette så mange "vegger" eller oppslagstavler du vil. Disse 

veggene kan settes til privat eller offentlig, der hver vegg har separate personverninnstillinger.  

 

Dette kan legge til rette for lærersamarbeid i en fagavdeling, som ikke er tilgjengelig for studenter. 

Private vegger kan opprettes ved å kreve et passord for å få tilgang til dem, eller ved å begrense tilgangen 

til registrerte brukere, med spesifiserte e-postmeldinger. Som skaperen av en vegg kan lærere moderere 

alle notater før de vises, og personverninnstillinger kan justeres når som helst.  

 

https://padlet.com/
https://www.bookwidgets.com/blog/2017/08/30-creative-ways-to-use-padlet-for-teachers-and-students
https://www.techlearning.com/how-to/what-is-padlet-and-how-does-it-work-for-teachers-and-students
https://www.pdst.ie/sites/default/files/Padlet%20Instructions.pdf
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Brukere trenger ikke å registrere seg for å bruke Padlet, selv om det anbefales at lærere som bruker det 

i et klasserom, vil gjøre det, for å redigere en vegg, moderere innlegg og samle alle klassevegger i en 

administrasjonsskjerm.  

 

Lærere kan også velge å angi et varsel for å motta en e-post når en elev legger ut innlegg på lærerens 

vegg.  

 

Vitnesbyrd fra lærer: 

 

– Det gode med å bruke Padlet er at alle i klassen kan se hva alle andre skriver på veggen. Nye svar vises 

på veggen hele tiden. Det er egentlig det samme som om hele klassen sto opp ved tavlen og skrev med 

en gang. 

 

Fordeler med undervisning 

 

Padlet er enhetsnøytralt, da det fungerer på alle Internett-aktiverte enheter, inkludert: PC, bærbar PC, 

nettbrett, smarttelefon.  

 

Dette betyr at det kan fungere enkelt på hvilken som helst skole som bruker en blanding av enheter.  

 

Et annet viktig poeng er at ingen programvare eller apper må lastes ned eller installeres, slik at den kan 

brukes umiddelbart av alle med internettilgang. 

 

Du kan bruke Padlet i ordinære klasserom og/eller i kombinasjon med digital utdanning via ZOOM.  

 

Hvis elevene ikke er samlet i klassen, skaper bruken av Padlet lett en atmosfære som om de var i samme 

klasserom. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Feil å unngå 

 

Mangel på tilstrekkelig nettverkskapasitet (wi-fi)  

 

Problemer 

 

Ingen problemer å nevne 

 

Fordeler 

 

Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer og studenter, fleksibel og morsom. 
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Implementerer organismen din allerede denne metoden?  

 

Ja, mange av lærerne våre bruker Padlet i klasser. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Bruken av Padlet er online, men resultatene fra bruken kan lagres for visning og bruk senere.  

  

Konklusjon  

 

Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 

Bruken av Padlet er motiverende og skaper alltid en god læringsatmosfære i klassen.  

Når vi bruker Padlet i et fysisk klasserom, viser vi padlen gjennom projektoren på tavlen. Hos Zoom deler 

vi bare skjermen med Padle med klassen. Det fungerer på samme måte. 

 

Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

 

Forlag  

 

Fønix AS, Sandefjord, Norge 

 

 

  

Google Classroom i utdanning 
 

Målgruppe:   

 

Lavt kvalifiserte medarbeidere i VET-opplæring 

 

Metodetype:   

 

Teknisk og pedagogisk/didaktisk metode. 

 

Målsetting:   

 

Med Google Classroom kan lærere opprette et klasseromsområde på nettet der de kan administrere 

alle dokumentene elevene trenger. 

 

Enkel å administrere arbeidsflyt 

 

En lærer kan for eksempel effektivisere prosessen med at studentene sender inn oppgavene sine. Bare 

et uformelt blikk på skjermen, og du vil umiddelbart vite hvem som går glipp av leksene.  
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For å toppe det, kan hver eneste oppgave knyttes til en bestemt frist i Google Classroom. Så læreren vil 

kunne oppdage sene innleveringer i en lek uavhengig av størrelsen på klassen din. 

 

Tilgjengelighet 

 

Google Classroom er en skydrevet programvare. Med andre ord kan du dykke ned i alle dataene fra 

hvilken som helst del av verden. Enten du reiser eller sitter på en kaffebar, kan du gjøre noe produktivt 

ved å logge inn på Google Classroom. 

 

Denne enkle tilgjengeligheten tilbyr også både lærer og studenter å jobbe papirløst. Som lærer kan det 

noen ganger være svært krevende å organisere papirnotater. Fordi du lett kan forskjønne eller til og 

med glemme å bringe dem inn i klassen.  

 

Beskrivelse: 

 

Google Classroom ligger mellom deg og Google Disk og tilbyr en lærer-/elevvennlig måte å administrere 

klasseromsdokumenter på. Dette kan du gjøre med Google Classroom: 

 

Lag oppgaver: Det viktigste du som lærer gjør med Google Classroom, er å gjøre lekser for elevene dine. 

Når du oppretter en oppgave, kan du laste opp de nødvendige dokumentene som studentene kan lese 

eller arbeide med. Studentene får e-postvarsel om ny oppgave. Studentene "leverer inn" oppgavene når 

de er ferdige, og du kan deretter vurdere oppgavene. 

 

Kom med kunngjøringer: Hvis du har en rask kunngjøring for hele kurset, kan du raskt skrive inn 

kunngjøringen, som sendes på e-post til alle elevene i klassen. 

 

Lagre klasseromsmaterialer: Materialet du legger til i en oppgave, er ikke de eneste dokumentene du 

kan lagre. Du kan lagre alle andre nødvendige dokumenter for studenter på Google Disk. 

 

La elevene samhandle: Elevene kan kommentere oppgaver og kunngjøringer, i tillegg til å sende e-post 

til hverandre via Classroom-grensesnittet. 

 

 

Hva trenger du for denne metoden? 

 

Internett-tilgang, PC, smarttelefon og / eller nettbrett. 

 

Som andre Google-applikasjoner trenger du en Google-konto for å bruke den. Men ikke hvilken som 

helst Google-konto vil gjøre for Classroom; du trenger en Google Apps for Education-konto. Dette er 

forskjellig fra den vanlige Google-kontoen din. 

 

Hvor skal du lete etter hjelp? 
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Internett er fullt av nettsider med praktisk hjelp for kreativ bruk av Google Classroom: 

 

Hjem (google.com) 

 

Hvordan forbereder du deg? 

 

Som andre Google-applikasjoner trenger du en Google-konto for å bruke den. Men ikke hvilken som 

helst Google-konto vil gjøre for Classroom; du trenger en Google Apps for Education-konto. Dette er 

forskjellig fra den vanlige Google-kontoen din. 

 

Du kan prøve Google Classroom gratis ved å lage et eget klasserom. Be alle nettlesere om å 

classroom.google.com.  

 

Hvis du allerede har en Google-konto, logger du på. Ellers må du opprette en gratis Google-konto og 

deretter logge på. 

 

For å lage ditt eget klasserom, klikk på plusstegnet (+) øverst til høyre på Classrooms hovedside og klikk 

på "Opprett klasse". 

 

Du kan invitere elever eller lærere til klassen din fra «Personer»-fanen i et hvilket som helst kurs. Klikk 

på "Inviter" -ikonet til høyre for enten "Lærere" eller "Studenter" for å sende invitasjoner via e-

postadresse. Alternativt kan du sende studentene kurskoden som er oppført nederst. 

 

Hvis du vil bli med på et eksisterende kurs, må du be underviseren(e) om en kurskode. Bli med på kurset 

fra hovedskjermen i Classroom ved å klikke på plusstegnet (+) og deretter på «Bli med på kurs». Skriv 

deretter inn koden, bli med på kurset og begynn å utforske oppgaver, spørsmål og diskusjoner. 

 

Du kan få tilgang til Google Classroom fra en hvilken som helst nettleser, eller laste ned appen for 

Android, iPhone eller iPad. 

 

Internett er fullt av gode instruksjoner om video om hvordan du konfigurerer og bruker Google 

Classroom i utdanning. 

 

Denne websiden gir en god oversikt over et utvalg av dem. 

  

hva er google klasserom - Bing video 

 

Hva vil du gjøre?  

 

Google Classroom er gratis for skoler og enkeltpersoner 

 

https://sites.google.com/view/ilsconference/home
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788
https://www.bing.com/videos/search?q=what+is+google+classroom&qpvt=what+is+google+classroom&FORM=VDRE
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Google gir alle gratis tilgang til verktøy som Gmail og Google Disk.  

 

«G Suite» er bedriftsabonnementsproduktet som samler disse – og andre – verktøy for arbeidsplasser 

og skoler. Hvis du er en del av en skole eller ideell organisasjon, kan du kvalifisere deg for gratis G Suite-

tilgang.  

 

Enkeltpersoner kan også få tilgang til Google Classroom gratis, selv om enkelte organisasjoner kanskje 

må betale for verktøyet som en del av Googles G Suite-tjeneste. 

 

Google gjør det klart at dette gratisproduktet ikke selger dataene dine til reklameformål, og viser heller 

ikke annonser for inntekter. 

 

Fordeler med undervisning 

 

De 12 beste fordelene ved å bruke Google Classroom 

Topp 12 fordeler med å bruke Google Classroom — Hei, Lærerdame 

 

Feil å unngå 

 

Mangel på tilstrekkelig nettverkskapasitet (wi-fi)  

 

 

Problemer 

 

Ingen problemer å nevne 

 

Fordeler 

 

Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer og studenter, fleksibel og morsom. 

 

Implementerer organismen din allerede denne metoden?  

 

Ja, alle lærerne våre bruker Google Classroom. 

 

Tilkoblet eller frakoblet metode?  

 

Bruken av Google Classroom er online. 

 

Konklusjon  

 

Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. Bruken av Google Classroom er effektiv 

og trygg og sparer både elever og lærere mye arbeid. 

https://www.howtogeek.com/411808/what-is-g-suite-anyway/
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.google.com/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits/
https://www.helloteacherlady.com/blog/2017/08/12-benefits-of-using-google-classroom.html
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Kontaktinformasjon (hvis tilgjengelig): 

 

Forlag  

 

Fønix AS, Sandefjord, Norge 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsamling av god praksis 
Italia - Euroform 

 

Profesjonell opplæring for lærere "Nye fortellinger, nye undersøkelser" 

 

Februar 2019 Den hellige kunstskolen i Firenze ONLUS 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark 

Forlag  Den hellige kunstskolen i Firenze ONLUS, Koinè, Telematic University IUL i Firenze

  

 

Målgruppe  Lærere  

 

Felt  Yrkesopplæring  
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Målsetting  Målet med kurset var å beskrive undervisnings- og læringsmulighetene som tilbys 

av den samtidige verden av religiøs kunst.  

Emnet ga et eksempel på leksjoner, ideer og praksiser for å stimulere til bruk av 

religiøs kunst på en innovativ måte og som en pedagogisk ressurs.   

 

Plassering 

/geografisk dekning  

 

Toscana, Veneto (Italia) 

Introduksjon  Italia har en stor tradisjon for hellig kunst, siden det alltid har vært et land med 

kunstnere og håndverkere. Med denne bevisstheten organiserte Sacred Art 

School of Florence ONLUS, sammen med Telematic University IUL of Florence, et 

blandet opplæringskurs for lærere i kunsthistorie.  

 

Kurset inkluderte et seminar16. februar 2019 (10:00 – 17:00) adressert til lærere. 

Under dette arrangementet rapporterte talerne sine personlige erfaringer og 

spredte god praksis som allerede var testet. 

Dette seminaret ble etterfulgt av et e-læringsøyeblikk på IUL sin 

utdanningsplattform, hvor deltakerne brukte fora, chatter, bibliotek, depot, etc. 

 

På slutten av kurset deltok deltakerne på en gratis workshop på Sacred Art School 

of Florence. 

 

Interessenter og 

partnere 

Involverte institusjoner: 

Den hellige kunstskolen i Firenze ONLUS 

Koinè 

Telematisk universitets-IUL i Firenze 

Produktivitetssenter Veneto 

Kunst- og håndverksskolen 

 

Begunstigede: 

Lærere i hellig kunst 

 

Finansieringsorgan Deltakelse på kurset er underlagt gebyr 

Sammenheng  

Italia har en stor tradisjon for hellig kunst, siden det alltid har vært et land med 

kunstnere og håndverkere. Med denne bevisstheten organiserte Sacred Art 

School of Florence ONLUS, sammen med Telematic University IUL of Florence, et 

blandet yrkesopplæringskurs for studenter og lærere i kunsthistorie.  

 

Hovedmålene  
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Studiedagen adressert til lærere (16. februar) fokuserte på de didaktiske 

potensialene og de eksperimentelle metodene som tilbys av den hellige kunsten 

i kunstverdenen. 

Seminarene ga en anledning til studier, diskusjon og utredning både for lærere og 

for kunstnere, håndverkere, bedrifter i sektoren. 

 

Emnet ga noen eksempler på leksjoner, ideer og praksiser for å stimulere bruken 

av hellig kunst på en innovativ måte og som en didaktisk ressurs.  

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

 

Opplæringsmodellen som velges for kurset er blandet læring, en blanding av ulike 

læringsmiljøer (online og ansikt til ansikt). Fjernundervisningsmiljøet er vert på 

IUL-treningsplattformen og er preget av de innovative verktøyene (forum, chat, 

wiki, bibliotek, depot) som er til stede i sistnevnte. Delen i nærværet gjør bruk av 

vitnesbyrd og direkte erfaringer fra talere og god praksis vil bli spredt allerede 

testet. 

 

Kursets totale varighet: 25 timer 

1 time med video leksjoner på den elektroniske IUL-plattformen 

6 timer frontundervisning (seminar) 

18 timer individuelt arbeid (selvlæring), inkludert utvikling av det avsluttende 

prosjektarbeidet. Ved å melde seg på kurset fikk deltakerne fra IUL materialene 

og informasjonen som er nødvendig for å utføre arbeidet i selvstudium. 

 

På slutten av kurset deltok deltakerne på en gratis workshop på Sacred Art School 

of Florence. 

 

 

 

 

 

Seminarprogram (16. februar 2019) 

Partecipants: 50 lærere 

9:30   

Registrering av deltakere  

10.00-11.00   

Kropp og sjel - Foredragsholdere: Nicola di Stefano (lærer ved Universitetet i 

Roma Roma Tre og University of Arkansas Rome Center) og Massimo Gulisano 

(lærer i Anayomy – Universitetet i Firenze)  

11:00-11:45  

Kaffe med kunstneren Cody Swanson (lærer i skulptur – Sacred Art School)  

12:00-13:00   
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Kunst- og liturgihistorie – Foredragsholdere: Giovanni Guidetti (lærer i 

kunsthistorie - Sacred Art School) og fader Giovanni Zaccaria (assosiert professor 

i liturgi - Pontifical University of the holy Cross)  

13.00 – 13.45  

Aperitiff med kunstneren Ignacio Valdés (malelærer og kunstnerisk leder for den 

hellige kunsten)  

13.45 - 14.30  

Lunsjpause 

14.30-15.30  

Ord og bilde – Foredragsholdere: Fader Filippo Belli (lærer i hellig skrift – det 

teologiske fakultet i det sentrale Italia) og Sofia Novelli (maleassistent – Sacred 

Art School)  

15.30-16.30  

Hånd og sinn – Spearkers: Francesco Paganini (lærer i smykker – Sacred Art 

School) og Ferruccio Botto (lærer i symbologi og komposisjonshistorie – Sacred 

Art School)  

16.30 -16.45   

Konklusjoner 

 

Utfall av praksisen Antall deltakere: 50 personer 

 

Etter å ha fullført kurset, var det forventet at lærerne kunne projisere en leksjon 

eller et kurs som gjorde fordeler med denne eksperimentelle didaktiske 

opplevelsen.  

 

Forventede resultater for deltakerne: 

styrke kreativitet og fantasi i forhold til Sacred Art, fra de fem sansene 

lese et hellig kunstverk når det gjelder innhold 

dyping av det kristne symbologiet for å lese innholdet riktig 

gjøre en sammenligning mellom hellige kunstverk i forskjellige perioder, og rykke 

inn den teologiske ideen de uttrykker 

lese det hellige rommet i en liturgisk nøkkel 

 

Faktorer for suksess  Interesse, nysgjerrighet, innovasjon 

Begrensninger Vi har ingen bevis for spesielle vanskeligheter som oppstår 

Erfaringer  Det er viktig å oppmuntre til opplæringshandlinger i undervisningsmetodene til 

lærere og trenere. 

 

Bærekraft Kontekstualisering av den kritiske perioden knyttet til covid-19-krisen og 

vanskelighetene knyttet til gjennomføringen av ansikt-til-ansikt-leksjoner, er det 
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bærekraftig å gripe inn for å trene trenere på innovative og digitale 

undervisningsmetoder. 

 

Utvikling av praksis The Sacred Art School of Florence foreslår syklisk nye utgaver av det nevnte kurset 

Konklusjon Oppfriskningskurset for lærerne "Nye fortellinger, nye undersøkelser" har satt et 

viktig fokus på undervisningspotensial og eksperimentelle metoder. I en periode 

som den vi går gjennom, viser dette seg å være stadig mer nødvendig. Det 

italienske kunnskapsdepartementet har også fremmet deltakelse i dette 

opplæringsarrangementet, noe som gir lærerne opplæringskreditten som kreves 

av loven etter fullført kurs. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

 

Online innhold på Telematic University IUL of Florence-plattformen, www.iuline.it 

 

Språk  Italiensk  

 

Kontaktinformasjon 

Navn Profesjonell opplæring for lærere "Nye fortellinger, nye undersøkelser" 

Bedrift/institusjon Den hellige kunstskolen i Firenze ONLUS 

Adresse Viale della Catena, 4 Le Pavoniere – Parco delle Cascine 50144 Firenze (FI) 

Telefon +39 055 350376 

E-post info@sacredartschool.com 

 

 

Cometa Formazione erfaring for å innovere TVET 

 

2020 Cometa Formazione/ IATH-akademiet 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark 

 

Forlag  Cometa Formazione/ IATH-akademiet 

 

Målgruppe  VET elever av turisme og gjestfrihet 

 

Felt  Yrkesopplæring  

 

Målsetting  Implementere en tilstrekkelig mestringsstrategi for å svare på de logistiske 

vanskelighetene på treningsfeltet knyttet til nødsituasjonen fra Covid-19 

 

http://www.iuline.it/
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Plassering 

/geografisk dekning  

Cernobbio, Como, Lombardia, Italia 

 

Introduksjon  Covid-19-krisen representerer en forferdelig trussel mot vår helse, sosiale liv og 

økonomiske velferd. Som ethvert problem kan det også spille en viktig rolle i å 

stimulere mestring og motstandskraft. Cometa Formazione og IATH Academy 

ønsket å svare fra begynnelsen av krisen, ved å ta i bruk en blandet tilnærming, 

for å finne en rask og effektiv løsning. 

 

Interessenter og 

partnere 

Cometa Formazione VET skole, IATH Academy (International Academy of tourism 

and hospitality)  

Finansieringsorgan Tilgang til VET-skolen er underlagt gebyrer 

Sammenheng Cometa Formazione, i samarbeid med de viktigste italienske og internasjonale 

hotellgruppene, fremmer et toårig opplæringskurs for å lære og oppleve 

vitenskapen og kunsten å gjestfrihet. 

Cometa Formazione deltar i prosjektet IATH - International Academy of Tourism 

and Hospitality: et akademi med et høyt spesialisert opplæringstilbud innen 

reiseliv og gjestfrihet. 

IATH Academy følger studenter på en vei med personlig trening og vekst: eleven 

utvikler autonomi i en reell arbeidskontekst der hvert trinn er nøye gjennomtenkt 

og tar sikte på å skaffe seg de praktiske og tekniske ferdighetene som kreves av 

det internasjonale markedet. 

 

Hovedmålene For Cometa Formazione VET-skolen og for mange andre sentre i Italia lar Covid-

19 nåværende og nye problemer dukke opp, og oppfordrer til raskere og mer 

effektive løsninger.  

Mål: 

1 Oppdatering av VET-læreplaner når det gjelder innhold og ferdigheter: Bedrifter 

og samfunn opplever en dramatisk endring når det gjelder teknologibruk, 

aktiviteter og regler. Nå, mer enn noen gang, er relevansen av digitale ferdigheter 

avgjørende, samt kunnskapen om hvordan produksjon av gode og tjenester må 

endres for å takle den nye sikkerhetskoden. 

2 Implementering av nye didaktiske metoder, inkludert digitale og blandede 

klasser. Det er ikke bare en endring av "miljø" fra et fysisk til et virtuelt, fordi det 

innebærer ny pedagogisk praksis for å fortsette å fremme interessen, 

oppmerksomheten og deltakelsen av elever i et virtuelt rom. 

3 Egenkapital og trivsel i VET-samfunnet (trenere, elever, ansatte): tilgang til web 

eller til enheter er nødvendig, men ikke for gitt for alle. 

Sosial-emosjonell velvære er avgjørende for effektiv læring. 

4 VET-sentre bør aktivere samspillshandlinger blant aktørene i VET-økosystemet 

for å takle krisen. Det er viktig å samarbeide med næringslivet, 
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beslutningstakerne og samfunnet (familier først og fremst) for å takle de mange 

fremvoksende utfordringene.  

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

 

IATH og Cometa Formazione, siden februar 2020, har umiddelbart skiftet 

opplæring på nettet.  

Så snart online klasser ble introdusert, hver dag, har veiledere vært aktive i å 

ønske elevene velkommen på plattformen, se etter de som ikke er tilkoblet, støtte 

elever og lærere under forelesningene.  

Handlingen som ble spilt av veiledere var å stimulere til diskusjoner eller ad hoc-

aktiviteter. Noen veiledere foreslo elever å føre en dagbok for å notere seg de 

fremvoksende bekymringene eller fryktene, og arbeidet med elevenes bevissthet.  

En enda sterkere støtte enn vanlig var på grunn av å fortsette å jobbe med 

elevenes motivasjon, med all grunn fleksibilitet og mulig kreativitet: ukentlige, 2-

timers nettøkter om spesifikke emner ble organisert, inkludert fysiositet, dialoger 

om sosial bevissthet, gruppearbeid på nyheter og falske nyheter, blant de andre. 

Lærere har promotert nettmøter med eksperter (f.eks. i naturfagklassen møtte 

elevene en av de viktigste vitenskapsmannen i Nordlys), for å stimulere elevenes 

interesse.  

Studenter i digital markedsføring har realisert, som sitt eget prosjektarbeid, en 

integrert reiselivsmarkedsføringsplan for Como-området. I april 2020 ble 

lanseringen av planen kringkastet av studentene selv og fakultetet, med online 

tilstedeværelse av de mest relevante interessentene i det lokale og regionale 

økosystemet. 

Siden mai 2020 har IATH promotert et program med webinarer, "Summer Live 

IATH 2020", og tilbyr studentene muligheten til å møte internasjonale ledere og 

fagfolk fra reiselivssektoren.  

Profesjonistene ble invitert til å dele sin erfaring med å håndtere denne krisen og 

planlegge fremtiden etter Covid, for å gi elevene innsikt og forslag om å være 

klare til å komme inn på arbeidsmarkedet. 

Ad hoc-møter mellom trenere, veiledere og med familier eller selskaper var gode 

å takle nødsituasjonen sammen og mer effektivt. 

 

Utfall av praksisen Det er for tidlig å definere konkrete resultater, men ut fra observasjonen av de 

involverte studentene viste de at de viste sterk motivasjon og involvering, en 

proaktiv holdning. 

 

Faktorer for suksess  Motivasjon, overvåking, konstantitet 

Begrensninger Vi har ingen bevis for spesielle vanskeligheter som oppstår 

Erfaringer  Vanskelige øyeblikk kan være evolusjonsmotoren 
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Bærekraft Mestringsstrategier viser seg å være bærekraftige i deres potensial for tilpasning 

og aktiv respons på vanskelige situasjoner. 

Utvikling av praksis Handlingene som er beskrevet er svært nylige, deres evolusjon vil bli evaluert på 

grunnlag av oppnådde resultater. 

 

Konklusjon Covid-19-vanskeligheter lærer oss relevansen av et nytt verdiforslag i utdanning 

og opplæring, og viser behovet for en kompleks tilnærming der flere aktører må 

spille sitt ansvar.  

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Interne ressurser på VET-skolen 

Språk  italiensk, engelsk  

Kontaktinformasjon 

Navn Cometa Formazione erfaring for å innovere TVET 

Bedrift/institusjon Cometa Formazione/ IATH-akademiet 

Adresse Via Madruzza, 36, 22100 Como CO, Italia 

Telefon +39 031 263779 

E-post cometa.formazione@puntocometa.org 

 

 

Språklig leseferdighet av italiensk for utlendinger: undervisning og metoder 

2019 - 2020 

 

Eurosofia (italiensk organ for europeisk profesjonell 

opplæring og forskning) 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Erfaringsark 

Forlag  Euroofia 

Målgruppe  Grunnskolelærere, første- og andreklasselærere, skoleledere, 

skolerepresentanter, koordineringstall. 

Kurset er også rettet mot alle fagfolk som jobber i skoler eller utdanning og som 

er interessert i å oppdatere sine ferdigheter angående undervisningen i det 

italienske L2-språket. 

 

Felt  Språklæring for migranter 

Målsetting  Lær mer om italienske L2-undervisningsferdigheter og interkulturelle 

undervisningsferdigheter, for å lette full integrering av 

utenlandske studenter i klasserommet og skolen og slik at møtet mellom språklig 

og kulturelt mangfold kan være en mulighet for berikelse. 
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Plassering 

/geografisk dekning  

By: Palermo  

Region: Sicilia  

Land: Italia 

Introduksjon  Emnet tar sikte på å gi kunnskap til å identifisere strategier og retningslinjer for å 

lette læringen av det italienske språket av den utenlandske studenten, med 

utgangspunkt i sine spesifikke egenskaper, med tanke på deres læringsstil. 

 

Interessenter og 

partnere 

Euroofia 

Finansieringsorgan Kurset krever betaling av registreringsavgift. Det er mulig å bruke den italienske 

statsbonusen på "Lærerkortet". 

Eurosofia fastsetter spesielle avtaler med skoler for organisering av kurs levert i 

blandet læringsmodus, ved å gi en spesiell pris. 

 

Sammenheng I løpet av det siste tiåret har trekkfenomenet i Italia økt betydelig, og skolen blir 

mer og mer flerkulturell, både for studentenes opprinnelse og for 

undervisningsstrategiene og opplæringstilbudet tilpasset behovene til nye 

studenter. 

De nyeste programmeringsdokumentene indikerer behovet for å identifisere 

måter å legge til rette for integrering av utenlandske elever i skoleverdenen og 

dermed inn i samfunnet i undervisningen. 

Hovedmålene Spesifikke mål: 

- Kunnskap: grunnlaget for språkundervisning, læringsprosesser for å fremme 

plurilingval undervisning, språkundervisningsmetoder og anvendelses- og 

vurderingsevner i forhold til behovene til L2-elever; kommunikasjon i 

interkulturell mekling og språkundervisningsteknikker 

- Ferdigheter: kunnskap om hvordan man designer og implementerer 

læringsenheter basert på elevenes behov; kunne utvikle metodiske og didaktiske 

ferdigheter som kan overføres til ulike situasjoner og fagfelt 

- Ferdigheter: å vite hvordan man tilpasser interkulturell mekling innen 

skolekontekst og å vite hvordan man skal håndtere nye konflikter; å vite hvordan 

man planlegger målrettede intervensjoner for differensiert undervisning, 

sammenligner morsmålsundervisningen og det andre språket; utvikle evnen til å 

designe og bearbeide undervisningsmateriell, inkludert multimedia, og å evaluere 

effektiviteten; utvikle en tilbøyelighet til kritisk undervisning, som ser læreren 

reflektere over sin undervisningspraksis 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Emnet kan gjennomføres i både e-læring og blandede læringsformer (med 

minimum 15 deltakere). 

Kurset er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager / 7 dager. 

Undervisningsmateriellet gjøres tilgjengelig på nettet og kan lastes ned av 
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deltakerne, videoundervisning og webinarmøter blir deretter gjennomført 

(registrert og lastet opp til plattformen). 

Leksjonene i synkron modus registreres og kan gjennomgås når som helst ved å 

koble til Eurosofia-plattformen og få tilgang til riktig legitimasjon. 

 

Varighet: 40 timer (skal utføres over en periode på maksimalt 4 måneder) 

 

Det elektroniske kursmaterialet er tilgjengelig på nettstedet www.eurosofia.it 

ved å koble til den aktuelle delen dedikert til elearning. 

Moodle blandet læringsplattform er spesielt designet for å favorisere: 

- elektronisk publisering av didaktisk materiale om alle emner i emnet, inkludert 

eksempler og øvinger 

- deltakelse i live webinar 

- tilgang til registrering av webinarer og videoleksjon 

 

Følgende teknologier brukes til ansikt-til-ansikt-aktiviteter: 

1. PC, IWB og / eller videoprojektor 

2. Web 

Studenten har til rådighet alle undervisningsverktøyene utviklet av kurslærerne 

 

På slutten av kurset gjennomføres to verifikasjonshandlinger: 

 

- Verifikasjon av studentenes selvlæring: sluttverifisering og rettelse av 

casestudie/øving/prosjektarbeid. 

- Verifikasjon av CustomerSatisfaction: evaluering av kursets tilfredshetsnivå 

 

Utfall av praksisen På slutten av kurset vil deltakerne kunne: 

  - Definere elevens startnivå, ikke bare fra et språklig, men også et sosiokulturelt 

synspunkt 

- Utarbeide en individuell didaktisk plan 

- Anvende de mest hensiktsmessige strategiene for å utarbeide et program slik at 

studentene kan nå de samme målene som sine italiensktalende jevnaldrende 

- Anvende strategier for å forenkle språket som brukes i 

forklaringer i klassen, tilpasse nivået til språklig kompetanse 

eleven og prøver å koble den til sin tidligere kunnskap 

  

Faktorer for suksess  Motivasjon, åpenhet, aktivt statsborgerskap 

Begrensninger Vi har ingen bevis for spesielle vanskeligheter som oppstår 

Erfaringer  det er viktig å fremme lett brukbare opplæringskurs om spørsmål knyttet til sosial 

integrasjon. 

 



 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 84   

 

 

Bærekraft Sosiale og økonomiske investeringer i integrasjonsprosesser er avgjørende for en 

mer fredelig fremtid 

Utvikling av praksis Eurosofia foreslår syklisk nye utgaver av det nevnte kurset 

 

Konklusjon Skoleverdenen blir stadig mer flerkulturell, og de siste 

programmeringsdokumentene indikerer behovet for å identifisere måter å støtte 

integreringen av utenlandske studenter i skolene på. 

Disse modellene forutser oppnåelse av felles minimumsstandarder og 

personalisering, og foreslår en tilpasning av læringsmålene til elevens spesifikke 

behov. 

Kurset tar sikte på å gi denne kunnskapen, på en strømlinjeformet og lett brukbar 

måte, takket være levering i blandet modus. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Digitalt innhold på Eurosofia e-læringsplattform   

Språk  Italiensk 

Kontaktinformasjon 

Navn Språklig leseferdighet av italiensk for utlendinger: undervisning og metoder 

Bedrift/institusjon Euroofia 

Adresse Via del Celso, 49 Palermo (Italia) 

Telefon +39 0917098311 

E-post segreteria@eurosofia.it 

 

 

Strategier for å komme inn i arbeidsverdenen 

Oktober 2020 IFOA 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  IFOA (Opplæringsbyrå)  

 

Målgruppe  Arbeidsledige som oppfyller ett eller flere av følgende krav:  

Å være over 50 år gammel 

Ikke ha noen kvalifikasjon anerkjent i Italia 

Ikke å ha en kvalifikasjon høyere enn ungdomsskolediplom 

 

Felt  Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet) 
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Målsetting  Fremme integreringen av arbeidsmarkedet i Emilia-Romagna-regionen.  

 

Plassering 

/geografisk dekning  

By: Bologna 

Region: Emilia-Romagna 

Land: Italia 

  

Introduksjon  Dette blandede kurset ble designet for å gi til arbeidsledige 

bevilgningsverktøyene for å planlegge en vei og konsolidere sin egen 

kompetanse.  

 

Tidsramme: Oktober 2020 

 

Interessenter og 

partnere 

Begunstigede: arbeidsledige over 50 år 

 

Interessenter og partnere involvert i praksisen: opplæringsbyråer som opererer i 

Emilia-Romagna-regionen. 

 

Partnerorganisasjoner: 

FAV-imprese 

FORMART 

FUTURA 

IAL 

IFOA 

OFICINA 

 

Finansieringsorgan Driftsreferanse: P.A. 2019-13404/RER "Percorsi di Formazione Permanente in 

Area Bolognese per l'Occupabilità e l'Inclusione nel Mercato del Lavoro" 

(Livslange læringsveier i Bologna-området for å fremme sysselsetting og 

inkludering i arbeidsmarkedet) godkjent av Emilia-Romagna Region (DGR n. 

189/2020, datert 16.03.2020) finansiert av Det europeiske sosialfondet PO 2014-

2020 Emilia-Romagna-regionen. 

 

Sammenheng "Strategier for å komme inn i arbeidsverdenen" ble utformet for å gi til 

arbeidsledige bevilgningsverktøyene for å planlegge en vei og konsolidere sin 

egen kompetanse.  

Gitt den høye arbeidsledigheten blant over 50 personer, var couse rettet mot å 

trene den befolkningsgruppen, uten å ha en kvalifikasjon høyere enn 

ungdomsskolediplom. 

 

Hovedmålene Hjelp arbeidsledige med å måle forberedelsene i forhold til hva som kreves av 

arbeidsmarkedet 
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Gi til arbeidsledige bevilgningsverktøyene for å planlegge en vei og konsolidere 

sin egen kompetanse 

Gi støtte til arbeidsledige for å takle sin profesjonelle integrasjon eller 

reintegrering. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Kursets totale varighet: 12 timer 

Leksjoner i klasserommet + webinarer  

 

Innhold: 

Selvtillit og selvtillit 

Hvordan definere fagmiljøet på en realistisk måte og hvilke som er de mest 

nødvendige kompetansene i arbeidsmarkedet 

Definere mål, forventede resultater, mulige handlingsområder, 

forhåndskonfigurere flere ulike løsninger 

Definere en handlingsstrategi og lage en plan trinn for trinn  

Selvmarkedsføring og selvbilde 

Mellommenneskelige kommunikasjonsstrategier  

 

Utfall av praksisen På slutten av praksisen var deltakerne i stand til å: 

- vurdere deres motivasjon  

- analisere sine yrkesmessige, profesjonelle og personlige erfaringer 

- tilegne seg personlige evalueringskriterier for sine handlinger og forestillinger 

- analisere sine handlingsveier 

- tolke originaliteten 

- forsøke å forstå fordeler og ulemper ved hvert alternativ  

- revurdere gyldigheten av egne valg 

- sammenligne ulike erfaringer for å forstå den evolutive trenden 

- presentere seg selv 

- definere objektive, forventede utfall, mulige handlingsområder og 

forhåndskonfigurere diversifiserte løsninger 

- definere en handlingsstrategi, med tanke på elementer knyttet til objetives som 

skal oppnås 

- planlegge sin tilnærming til arbeidsverdenen 

 

Faktorer for suksess  Motivasjon, involvering, proaktivitet 

Begrensninger Sannsynligvis er et ganske vanlig hinder når man jobber med målgruppen av 

arbeidsledige voksne å utvikle og opprettholde et høyt motivasjonsnivå hos 

elevene. 

Erfaringer  Det er viktig å investere i dannelsen og akkompagnementet til de mest sosialt 

sårbare gruppene. 
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Bærekraft Kurset tilbys gratis (dekket av offentlige midler) nettopp for å involvere et mål for 

mennesker i vanskeligheter, fremme deres inntreden i arbeidsmarkedet og 

etablere en dydig sirkel med positive sosioøkonomiske konsekvenser. 

 

Utvikling av praksis IFOA har aktivert "advise desks" for jobbplassering, med sikte på å støtte personer 

som søker arbeid i alle praktiske faser av forskningen. De ulike tjenestene følger 

personen på en leddet vei som gjør at de kan identifisere sitt eget profesjonelle 

prosjekt og utføre de mest hensiktsmessige tiltakene for å forfølge det, og 

favoriserer også møtet mellom jobbtilbud og etterspørsel. 

 

Konklusjon Kurset inngår i en rekke treningstilbud for arbeidsledige, alt helt gratis for den 

endelige brukeren. Disse permanente opplæringskursene for ansettelse og 

inkludering på arbeidsmarkedet består av ulike intervensjoner om temaene: IT, 

fremmedspråk, sentrale ferdigheter. 

  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Nettseminarer 

 

Språk  Italiensk  

 

Kontaktinformasjon 

Navn Strategier for å komme inn i arbeidsverdenen 

Bedrift/institusjon IFOA  

Adresse Viale Aldo Moro, 62 – 64 40127 Bologna 

Telefon +39 051368652 

E-post ifoabologna@ifoa.it 

 

 

 

Opplæringsvei for "Dataanalytiker manager (dataforsker)" 

 

10/2019 – 12/2020 Euroform RFS i samarbeid med Valuetech srl og 

Universitetet i Napoli, Federico II. 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark 

Forlag  Euroform RFS  

 

Målgruppe  Arbeidsledige deltakere 
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Felt  Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet)  

 

Målsetting  Finansiert opplæringsvei (opplæringskurs med endelig yrkeskvalifikasjon, 

veiledningstjeneste og jobbplasseringsstøtte) for arbeidsledige deltakere 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Region Calabria, Italia  

Introduksjon  Prosjektet ble finansiert under Calabria-regionen "Action and Cohesion Program" 

(PAC) 2014-2020 med ressursbidrag fra den italienske staten og Calabria-

regionen, som en del av offentlighetens varsel "Aktive politiske tiltak for utvikling 

av digitale ferdigheter". Prosjektet ble gjennomført av Euroform RFS i samarbeid 

med Valuetech srl og Universitetet i Napoli, Federico II. 

 

Interessenter og 

partnere 

Opplæringskurset omhandlet 20 unge arbeidsledige deltakere (i henhold til 

lovbestemmelser nr. 150/2015) bosatt i Calabria-regionen som har fått 

tilskrivelse av en av de fire ulempeklassene ved ansettelsessentre, i besittelse av 

en videregående opplæringskvalifisering (nivå IV EQF) eller minst 5 års erfaring 

innen referansefeltet,  som ønsker å oppnå en profesjonell kvalifisering i Data 

Analyst Manager (nivå V EQF). Emnet var rettet mot deltakere som viste stor 

interesse for programmet og for å oppnå kvalifikasjonen og som hadde god 

kunnskap om de grunnleggende begrepene i de viktigste IT-verktøyene knyttet til 

emnet. For å få tilgang til programmet ble det avholdt en utvelgelsesprosess. 

 

Finansieringsorgan Calabria-regionen "Action and Cohesion Program" (PAC) 2014-2020 

Sammenheng Problemet med arbeidsledigheten i Italia ble mer og mer kritisk i de første årene 

av finanskrisen (2008). Selv om arbeidsmarkedskrisen alvorlig påvirket hele den 

italienske arbeidsbefolkningen, påvirket det spesielt den yngste delen av 

arbeidsstyrken. Mellom 2008 og 2014 økte andelen arbeidsledige mellom 15 og 

24 år med over 15 prosent. Til tross for en jevn nedgang som ble observert etter 

2014, var ungdomsledigheten fortsatt på over 31 prosent i juli 2020. 

 

 

 

Hovedmålene Opplæringskurset ble utformet for å legge til rette for jobbplassering av 

arbeidsledige ungdommer, ved å gå for å utdype og studere innovativ digital 

kompetanse og ferdigheter, etterspurt av dagens bedrifter. 

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Finansiert opplæringsvei (opplæringskurs med endelig yrkeskvalifikasjon, 

veiledningstjeneste og jobbplasseringsstøtte). 
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Total varighet 400 timer, fordelt på følgende: 50 timer forelesninger i 

grunnleggende ferdigheter, 165 timer forelesninger i tekniske og faglige 

ferdigheter, 25 timer workshops og 160 timer praksisplass. På grunn av Covid-19-

nødsituasjonen ble kurset gjennomført i blandet læringsmodus, og garanterer 

tilgang til leksjonene til hver bruker gjennom Euroform RFS online didaktisk 

plattform. Leksjoner fra ansikt til ansikt vekslet med synkrone leksjoner på nettet. 

Ytterligere undervisningsmateriell er lastet opp til plattformen for enkelt å bli 

konsultert. 

Takket være dette kurset kunne deltakerne utvide sin kunnskap om begrepene 

knyttet til identifisering, innsamling, forberedelse, validering, analyse og tolkning 

av data knyttet til ulike aktiviteter i organisasjonen og de viktigste IT-verktøyene. 

 

 

Utfall av praksisen Aktiviteten pågår fortsatt, og feed-back-evalueringsfasen begynner om kort tid  

 

Faktorer for suksess  motivasjon, deltakelse, involvering 

Begrensninger Mange leksjoner utføres online, i synkron modus. Elevene må ha en sterk 

internettforbindelse og en kraftig enhet for å støtte aktivitetene. 

Erfaringer  Det er aldri for sent å lære. Covid-19-krisen undergravde videre gjennomføringen 

av kurset som i stedet ble fullført. Det er viktig å kunne reagere med 

motstandskraft mot utfordringene som oppstår. 

Bærekraft Kurset tar sikte på å reintegrere unge og arbeidsledige på arbeidsmarkedet. 

Smidigheten i å kunne følge leksjonene selv på avstand gjør kurset enkelt å delta 

på 

Utvikling av praksis Intensjonen er å videreføre prosjektet med nye opplæringsveiutgaver 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Didaktisk materiale lastet opp på Euroform RFS e-læringsplattform 

Språk  Italiensk 

Kontaktinformasjon 

Navn Opplæringsvei for "Dataanalytiker manager (dataforsker)" 

Bedrift/institusjon Euroform RFS 

Adresse P.zza della Libertà 40, Rende (CS) 

Telefon +39 0984 467735 

E-post info@euroformrfs.it 

 

 

 

Strategisk innovasjon i den digitale tidsalderen 
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Desember 2020 SDA Bocconi lederskole 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark 

Forlag  SDA Bocconi lederskole  

  

Målgruppe  Ledere i mellomstore bedrifter  

Gründere eller ledere i oppstartsbedrifter eller små bedrifter  

Ledere i ideelle organisasjoner, offentlige institusjoner eller lignende 

Emnet krever ingen bakgrunn i matematikk eller statistikk. Det understreker 

intuisjon og relevante forestillinger eller metoder forklares fra svært 

grunnleggende begreper. Emnet forbedrer beslutningstakerens evne, inkludert 

de med begrenset kunnskap om dataanalyse, til å ta informerte beslutninger ved 

hjelp av data.  
Felt  Entreprenørskap  

 

Målsetting  Å trene enterpreneurs og ledere, fokusere på den store / små dataanalysen og 

hjelpe dem til å være mer sikre på å ta ledelsesbeslutninger. 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

By: Milano 

Region: Lombardia 

Land: Italia 

 

Introduksjon  SDA Bocconi School of Managment: en ledende institusjon innen lederutdanning 

i Italia, basert i Milano.  

Det er en av de ledende handelshøyskolene i Europa: den fikk de prestisjetunge 

akkrediteringene med EQUIS, AMBA og AACSB. 

 

På gründerfeltet er det svært viktig å forutsi effekten av strategiske beslutninger, 

fordi suksessen eller fiaskoen til prosjekter avhenger av riktige eller gale 

spådommer.  

I dag kan den brede tilgjengeligheten av data fra selskaper gi betydelig støtte til 

disse prognosene. Dette programmet hjelper gründere med å styrke 

beslutningsprosesser ved hjelp av informasjon på den mest effektive og verdifulle 

måten. 

 

Interessenter og 

partnere 

Begunstigede: gründere og ledere 

 

Interessenter: SDA Bocconi School of Management 

 



 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 91   

 

 

Finansieringsorgan Deltakelse på kurset krever betaling av påmeldingsavgift. 

SDA Bocconi School of Management er villig til å vurdere partnerskap/sponsing 

og omfattende kanalavtaler med individuelle klientorganisasjoner eller med 

foreninger, ordrer og konsortier.  

Spesielle priser er gitt når det gjelder grupper av deltakere som melder seg på 

sammen, for studenter ved Bocconi University og for kvinnelige deltakere (SDA 

Bocconi står for kvinner ved å fremme sine muligheter for profesjonell vekst). 

 

Sammenheng Ofte kan ikke ledere bestemme om og hvordan et nytt prosjekt skal startes. 

Innenfor den enterpreneuriale verden er det viktig å forutsi effekten av disse 

beslutningene: suksessen eller fiaskoen til prosjektene dine avhenger av riktige 

eller gale spådommer.  

I dag kan det høye datavolumet fra selskaper gi betydelig støtte til disse 

prognosene. Men enkle data, uten riktig analyse og tolkning, er ikke nok. 

Av denne grunn bestemte SDA Bocconi School of Management seg for å 

implementere dette opplæringskurset som hjelper ledere og enterpreneurs å 

bevege seg bedre i denne prosessen. 

 

Hovedmålene - Gi gründere de riktige verktøyene for å håndtere strategiske beslutninger i 

næringslivet 

- Undervise i en annen måte å tenke på innen enterpeneurship 

- Fokusere på strategier for problemløsning 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Det blandede kurset inkluderte 8 timer online læring + 4 dager med opplæring på 

campus. 

 

Tidsramme for øvelsen:  

Fjernundervisning: 8 timer fjernundervisning (25. oktober - 25. november 2020)  

På campus: 8-11 november 2020  

 

SDA Bocconi, styrt av prinsipper for bærekraft og omsorg for miljøet, leverer bare 

programmet og kursmaterialet i digitalt format. 

Verktøy og dokumenter er tilgjengelige på en dedikert e-læringsplattform 

For elevene er det nødvendig å ta med en bærbar PC eller nettbrett under 

klasseromsøktene. 

 

Dette programmet gir en mulighet til å tenke annerledes om strategiske 

beslutninger, for eksempel innovasjonsbeslutninger eller andre 

ledelsesbeslutninger under usikkerhet. Det viser metoder og verktøy, men 

understreker intuisjonen bak disse beslutningene som tar perspektivet til lederen 

eller entreprenøren, og lærer en måte å tenke på.  
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Spesielt vil elevene jobbe med:  

- Ramme inn problemstillingen og formulere hypoteser for å forutsi utfallet av 

beslutningene  

- Analysere og tolke dataene for å bekrefte eller motsi prognoser  

 

Data vil aldri helt erstatte en leders intuisjon, men strenge rammer for å ta disse 

beslutningene støtter og utfyller god intuisjon.  

 

Emner:  

Hvordan kan ledere ta gode beslutninger? 

En vitenskapelig metode for ledelses- og innovasjonsbeslutninger 

Grunnleggende verktøy for analyse og tolkning av ledelses- og innovasjonsdata 

En vitenskapelig tilnærming til innramming og validering av kunders problemer 

og løsninger 

Kjøre eksperimenter i organisasjonen 

Big Data, kunstig intelligens og maskinlæring for ledelses- og 

innovasjonsbeslutninger 

 

På slutten av programmet utstedes et deltakelsesbevis til deltakerne (minimun 

kreves frekvens: 80% av treningstimene). 

 

Utfall av praksisen På slutten av øvelsen var det forventet at trenere skulle: 

- tilegne seg kunnskapen til å ta de riktige enterpreneuriale beslutningene; 

- tilegne seg nye verktøy og strategier som vil være nyttige for å starte et nytt 

prosjekt i fremtiden; 

- forstå hva store eller små data kan eller ikke kan gjøre for ledelsesbeslutninger. 

 

Faktorer for suksess  Proaktiv tilnærming, innovasjon, involvering 

Begrensninger Vi har ingen bevis for spesielle vanskeligheter som oppstår 

Erfaringer  Dette kurset har blitt tilbudt av SDA Bocconi School of Management  

 i flere år og har alltid blitt utført i ansikt til ansikt-modus. De siste utgavene er 

foreslått i blandet læringsmodus, som viser potensialet for en motstandsdyktig 

respons på vanskelige situasjoner, for eksempel nødsituasjonen knyttet til Covid-

19-pandemien. 

 

Bærekraft Både leveringsmåten og innholdet som foreslås av opplæringskurset tar sikte på 

å følge gründer- og økonomisk utviklingshandlinger 

Utvikling av praksis SDA Bocconi School of Management foreslår syklisk nye utgaver av det nevnte 

kurset. 
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Konklusjon Det er viktig å forutsi effektene av strategiske beslutninger, 

beslutningsprosessene må være effektive og gjennomtenkte. 

 

"Den strategiske innovasjonen i den digitale epoken ga meg den unike muligheten 

til å lære å tilstrekkelig og metodisk evaluere innovative prosjekter i både bedrifts- 

og gründerkontekster, et uvurderlig ferdighetssett som endelig gjør meg i stand 

til å gjøre vage ideer til konkrete muligheter som genererer verdi til 

forretningsorganisasjonene jeg er en del av." (Vitnesbyrd om Francesco Lupis, 

investeringsmedarbeider ved Europa Investimenti, kurslæring) 

  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

- Online innhold på SDA Bocconi School of Management e-læring platfra 

- "En vitenskapelig tilnærming til gründerbeslutninger: bevis fra en randomisert 

kontrollstudie", en artikkel som nylig ble akseptert for publisering i tidsskriftet 

Management Science 

- MOOC "En vitenskapelig tilnærming til innovasjonsledelse" 

 

Språk  Engelsk  

 

Kontaktinformasjon 

Navn Strategisk innovasjon i den digitale tidsalderen 

Bedrift/institusjon SDA Bocconi lederskole  

Adresse Via Sarfatti, 10 - 20136 - Milano, Italia 

Telefon +39 0258366605 

E-post info@sdabocconi.it 

 

 

 

Youth Empowerment av Gründerferdigheter  

 

ERASMUS+ KA2: Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis, 2018-2-NL02-KA205-002202 

September 2018 - august 2020  

 

Partnerskap 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark 

Forlag  Partnerorganisasjoner:  

- EURObizz Academy BV (Nederland) 

- JO CONSULTING SRL (Italia) 

- DOREA utdanningsinstitutt (Kypros) 

- BROBYGGING TIL FUTURE LTD (STORBRITANNIA) 

- Europeisk institutt for sosialt entreprenørskap og innovative studier (Litauen) 
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Målgruppe  Unge mellom 18 og 25 år med lærevansker (f.eks. mangel på motivasjon, 

begrensninger i utdanningsevner). 

 

Felt  Entreprenørskap  

 

Målsetting  Hovedmålet med JA-prosjektet er å hjelpe unge arbeidstakere til konkret å lære 

entreprenørskapsstrategier, med støtte fra digitale verktøy, som er avgjørende 

for å utvikle en forretningsprosjektplan. 

  

Plassering 

/geografisk dekning  

Handling: JA ungdom blødde trening 

By: Catania (Hotel Agathae, Etnea Street 229, 95124)  

Region: Sicilia 

Land: Italia 

Tidsramme for aktiviteten: 10-14 februar 2020 

 

Introduksjon  Innenfor rammen av Europa 2020-strategien bidro praksisen med denne 

aktiviteten som fant sted i Catania til gründerutdanning og opplæring for å 

kontrastere ungdomsledigheten.  

 

Interessenter og 

partnere 

Begunstigede: CSO (Civil Society Organizations), eksperter og utøvere av 

Entreprenørskap Utdanning og opplæring. 

Målgruppe: Ungdomstrenere/ Ungdomsarbeidere &Ungdom (18-27 år) med base 

i Nederland, Kypros, Litauen, Italia og Storbritannia. 

Interessenter: eksperter og utøvere av entreprenørskap, oppstartsbedrifter, hub 

og inkubatorer nettverk. 

 

Finansieringsorgan YES Project er medfinansiert av EUs Erasmus+-program (Grant Agreement N. 

2018-2-NL02-KA205-002202) 

 

Sammenheng Svært ofte, i dag, er mange unge mennesker som allerede er ferdig med studien, 

ikke i stand til å finne en jobb lett.  

Som svar på dette behovet hjelper JA-prosjektet ungdomsarbeidere veldig 

praktisk talt å lære entreprenørskapsstrategier, med støtte fra digitale verktøy, 

innenfor deres Venture Achievement Pathway (VAP), det er deres 

forretningsprosjektidee. 

 

Hovedmålene Ungdomsarbeidere har blitt opplært av gründere som delte sin kunnskap og 

erfaring med dem. Ungdomsarbeidere har utviklet de grunnleggende 

ferdighetene og selvtilliten til å skape sin egen virksomhet og vite hvordan de skal 

bruke de praktiske verktøyene til å gjøre det. 
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Beskrivelsen av 

praksisen 

I løpet av 5 dagers trening utforsket ungdom fra Nederland, Kypros, Sicilia (Italia), 

Storbritannia og Litauen følgende emner: 

2000-tallets ferdigheter og digitale kompetanser  

Forretningsmodell for lerret  

Minimum levedyktig produkt  

Markedsføring  

Opprette gruppe og dele aktiviteter  

Bedriftens identitet  

Innovasjon og kreativitet 

 

Unge trenere hadde også muligheten til å møte lokale forretningsmenn og andre 

gjesteforelesere (og de oppdaget også den vakre byen Catania). 

 

Det blandede opplæringsprogrammet var basert på kombinasjonen av ansikt til 

ansikt aktiviteter som involverer Internett-baserte verktøy og eLearning.  

Pensum omfattet: 

en komplett veiledning som beskriver den pedagogiske tilnærmingen til 

læringsaktivitetene, det vil si en kombinasjon av effektmetodikken og 

verdsettelsen av tidligere læring (VPL); 

Effektueringsmetoden; 

VPL-metodikken besto av å vurdere og validere personlig kompetanse innenfor 

individets sosialøkonomiske kontekst. Det også og tilbød en personlig 

utviklingsstrategi; 

pedagogiske materialer, delt inn i ni læringsutbytter, organisert i moduler; 

fire spesifikke verktøy for hver modul, det vil være innstillingen for 

treningsplanen, en ECVET/Europass-kompetanses netteksamen og evaluering, en 

kort video og et vurderingsskjema; 

en gruppe Internett-baserte verktøy som ble innebygd i eLearning-plattformen; 

et mentorprogram; 

et vurderingsverktøy; 

ECVET- og Europass-verktøy for læringsmobiliteter. 

Utfall av praksisen På slutten av praksisen var det forventet at traineer skulle: 

– identifisere og aktivere entreprenørskapspotensial 

– være mer bestemt og motivert til å ta kontroll over egen yrkesvei 

– øke sin gründerkompetanse 

–bli en referansemodell for andre unge 

– utforske sine menneskelige kapitalkvaliteter (selvtillit, ferdighetsutvikling) og 

øke trivselsnivået globalt 

– lage strategier for å hjelpe sosialt vanskeligstilte mennesker. 

 

Effekter på de deltakende organisasjonene: 
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– de ble mer bevisste på potensialet i EET-programmer for å kontrastere 

ungdomsarbeid 

– de forsterket ungdomsarbeidernes evne til å implementere EET; de forbedret 

samarbeidsarbeidet med Ungdomsarbeidet på EU-nivå blant 

sivilsamfunnsorganisasjoner som opererer på Ungdomsarbeid-feltet. 

– de tilegnet seg mer kunnskap om entreprenørskap (oppdaterte trender, 

pedagogiske tilnærminger og metoder som skal praktiseres i sitt pedagogiske 

miljø) 

– de forbedret entreprenørskapskompetansen til sine ansatte. 

 

Virkninger på benefisientene og interessentene: 

– de ble oppfordret til å gi flere tiltak for å kontrastere ungdomsledigheten 

– de ble mer bevisste på behovet for justerte offentlige politiske intervensjoner, 

forskrifter, arbeidsavtaler, finanspolitikk, opplæringsmidler, av offentlige 

myndigheter og partene i arbeidslivet, innen unge entreprenørskapsinitiativer. 

– de fremmet intelligent vekst i en samarbeidsflyt mellom interessenter i EET 

– de øker samarbeidet med flere byråer og god praksis med institusjoner, 

ansettelsestjenester, ferdighetstreningsleverandører. 

 

Faktorer for suksess  Innovasjon, involvering og tilgjengelighet 

 

Erfaringer  Dette programmet ønsker å stimulere og praktisere bruken av digitale ferdigheter 

blant unge mennesker, inkludert leseferdigheter som 3D-utskrift, Virtual Reality, 

nettsteds- og e-handelsdesign og mediekompetanse gjennom e-læring. I tillegg 

vil programmet håndheve unge menneskers myke ferdigheter som konseptuell 

og kreativ tenkning, teamarbeid, problemløsning, for å forme deres gründerånd. 

Bærekraft Den JA-integrerte tilnærmingen legger til rette for replikering og/eller overføring 

av opplæringsmodellen utover prosjektets omfang, inkludert i andre sektorer av 

aktivitet som den som er målrettet i dagens forslag, lokale og regionale områder 

eller land. 

Utvikling av praksis Materialet vil forbli tilgjengelig online og brukbart gratis og kan fungere som 

utgangspunkt for videre prosjekter. 

Konklusjon Si JA – ønsker å åpne døren for neste generasjon vellykkede bedriftsledere og 

gründere. 

JA-prosjektet er designet for ungdomsarbeidere å lære og utforske gratis 

innovative entreprenørskapsressurser med alle moderne og digitale verktøy, for 

å muliggjøre engasjementet med ungdom og for å videreføre ferdighetene som 

tar sikte på å bekjempe ungdomsarbeidsledighet. 

JA-programmet er mer enn forberedelser til hvordan man driver en bedrift. Det 

handler om hvordan man utvikler de gründermessige holdningene, ferdighetene 

og kunnskapene som skal gjøre det mulig for ungdom å «gjøre ideer om til 
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handling». Ungdomsarbeidere kan ikke lære å være gründer uten å være gründer, 

det er det 'JA-programentreprenørskapsutdanning for ungdomsarbeidere' er 

designet for. Gründerkompetanse krever aktive metoder for å engasjere ungdom 

for å frigjøre kreativitet og innovasjon. Gründerkompetanse og ferdigheter kan 

tilegnes eller bygges bare gjennom praktiske, virkelige læringsopplevelser, og 

dermed bli med oss i dag og øke dine ferdigheter og bevissthet om 

gründerprinsipper som er i stand til å tenne "gründer gnisten" og inspirere 

ungdom helt fra begynnelsen av sin profesjonelle karriere. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

http://yesproject.eu/ 

 

- Tilgjengelige opplæringsmoduler:  

http://yesproject.eu/courses-grid/ 

 

- Detaljert praksisprogram: 

http://yesproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/Agenda-YES-training-

Catania-10-14-Feb-2020-1.pdf 

 

Språk  Engelsk 

 

Kontaktinformasjon 

Navn JA-prosjekt 

 

Bedrift/institusjon Partnerskap (EURObizz Academy BV, JO CONSULTING SRL, DOREA Educational 

Institute, BROER TIL FUTURE LTD, Europeisk sosialt entreprenørskap og 

Innovative Studies Institute)  

 

E-post info@yesproject.eu 

 

 

 

 

Hygiene og folkehelse fram mot 2020 

April-oktober 2019 Bolognas lokale helseenhet 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark 

Forlag  Bolognas lokale helseenhet (USL) 

 

Målgruppe  Helsearbeidere i UOS - Unità Operative Semplici (enkle driftsenheter) 

 

http://yesproject.eu/courses-grid/
http://yesproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/Agenda-YES-training-Catania-10-14-Feb-2020-1.pdf
http://yesproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/Agenda-YES-training-Catania-10-14-Feb-2020-1.pdf
mailto:info@yesproject.eu
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Felt  Yrkesopplæring  

 

Plassering 

/geografisk dekning  

By: Bologna (Sala PT via Gramsci 12) 

Region: Emilia-Romagna 

Land: Italia 

 

Introduksjon  Omorganiseringen av offentlige helsetjenester, utført i desember 2017, skapte 

behovet for å dele meninger og diskutere temaer og driftsprosedyrer vedtatt i de 

flere helsesentrene i Emilia Romagna-regionen.  

 

Tidsramme: April – Oktober 2020 

 

Interessenter og 

partnere 

Målgruppe:  

Helsearbeidere i UOS - Unità Operative Semplici (enkle driftsenheter) 

Interessenter:  

Institutt for hygiene fratar folkehelsen 

Bolognas lokale helseenhet 

 

Finansieringsorgan Regional helsetjeneste (Emilia Romagna, Italia) 

Sammenheng Dette blandede kurset er opprettet som svar på behovet for å operere uivokalt i 

det regionale territoriet. Helsearbeidere hadde nødvendigheten av å vedta 

operasjonelle strategier som var så homogene som mulig.   

 

Hovedmålene - Dele dokumenter og verktøy som var nyttige for omsorgsarbeidere som 

opererer i ulike helseforetak i regionen.  

- Gjøre overvåknings- og kontrollaktiviteter mer ensartede på hele det regionale 

territoriet. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

15 timer frontal leksjoner + 15 timer online leksjoner 

 

Kursprogram:  

4 April 2019 (h 9-12 + 3 timer med online leksjoner: regulering og tekniske 

standarder) 

SANITÆRE ULEMPER   

Foredragsholdere: Domenico Vinciguerra og Gabriele Bicego 

VURDERING AV SKORSTEINSDEKLARASJONER - PRESENTASJON AV SAKER   

 

9 Mai 2019 (h 9-12 + 3 timer med online leksjoner: regulering og svar på de fleste 

frequet spørsmål)  

ESTETISK  

Foredragsholdere: Domenico Vinciguerra og Daniela Bulgarelli 
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EVALUERING AV ERKLÆRINGER OM ELEKTRISKE INSTALLASJONER OG ESTETISK 

MEDISINSK UTSTYR 

 

6. juni 2019 (h 9-12 + 3 timer med onine leksjoner: Driftsinstruksjoner og 

eksempler på responsmodus)  

Foredragsholdere: Gianluigi Belloli og Paolo Battistella/Alessandra Tordi 

IMPLEMENTERING OG DIVULGASJON AV INFORMASJONSARK, 

PRØVETAKINGSMODUSER  

 

3. september 2019 (h 9-12 + 3 timer med online leksjoner: regulering, LG, 

eksempler på responsmodus)  

AMIANTO  

Foredragsholdere: Italia Grifa og Paolo Battistella/ Antonio Politi 

SUBJEKT OG MODUSER FOR ISP-PROSEDYRER; SAMMENLIGNING MELLOM ULIKE 

SVARMODI  

 

1. oktober 2019 (h 9-12 + 3 timer med online leksjoner: aktivitetenes fremgang, 

eksempler på responsmodus)  

Foredragsholdere: Milena Belletti og andre  

SVAR PÅ ENVIROMENTALE OG KJEMISKE PROBLEMER; KONTROLLLISTE FOR 

REGIONALE OPPDATERINGER  

 

Utfall av praksisen Dette blandede læringskurset har gitt gode resultater: fullføringsgraden har vært 

euqal til 89%. 

Kurset er tilpasset de spesifikke behovene til ekspertene og med hensyn til det 

medisinske forretningsmålet. 

Trenere var i stand til å skaffe seg nye verktøy for å operere i ulike helsebedrifter 

i regionen, kontekstualisere problemstillingene som ble diskutert i løpet av kurset 

og utvikle operativt samarbeid. 

  

Faktorer for suksess  Deling, justering, deltakelse. 

Begrensninger Vi har ingen bevis for spesielle vanskeligheter som oppstår 

Erfaringer  Det er viktig å investere i opplærings- og delingsretningslinjer på arbeidsplassen, 

spesielt innen helse og sikkerhet. Den blandede modusen gjør det mulig å nå et 

stort antall brukere, noe som letter prosessen med å dele kunnskap. 

 

Bærekraft Veien tar sikte på å dele dokumenter og nyttige verktøy for tilsyn og kontroll i 

hele bedriftsområdet for å 

legge til rette for og gjøre fremtidige overvåkingsaktiviteter på territoriet mer 

homogene. 
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Konklusjon Omorganiseringen av public hygiene-tjenestene som fant sted de siste årene 

fremhevet behovet for deling og diskusjon om uivokale temaer og operasjonelle 

metoder. Takket være dette opplæringskurset var det mulig å dele felles 

retningslinjer blant arbeiderne. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Interne dokumenter 

Språk  Italiensk 

 

Kontaktinformasjon 

Navn Hygiene og folkehelse fram mot 2020 

Bedrift/institusjon Bolognas lokale helseenhet 

Adresse Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 

Telefon +39 0516225111 

E-post direzione.generale@ausl.bologna.it 

 

 

Hybrid italiensk L2 kurs 

 

2015 

 

Milano kommune,  

Pepe språksenter (PLO) 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Erfaringsark 

Forlag  Rosetta Baccari 

Målgruppe  Migranter 

Felt  Språklæring for migranter 

Målsetting  Utdype kunnskapen om det italienske språket L2 for elever med øvre mellomnivå 

(kursnivå: C1) 

Plassering 

/geografisk dekning  

By: Milano  

Region: Lombardia 

Land: Italia 

Introduksjon  Kurset ble holdt på Pepe språksenter (PLO) i Milano kommune. Her ble et italiensk 

kurs på 9. nivå for utlendinger (tilsvarende nivå C1 av CEFR) lansert, strukturert i 

henhold til "klasse + online" -modus, et hybridkurs som derfor inkluderer, i tillegg 

til utviklingen av ferdigheter, blant sine målkommunikasjon og didaktiske mål 

forutsett for dette nivået, oppnåelsen av CILS 4-sertifikatet. 

 

Interessenter og 

partnere 

Det blandede italienske L2-kurset så deltakelsen til 20 elever (19 kvinner og 1 

mann av forskjellige L1-er - spansk, russisk, rumensk, polsk, dansk, tysk) av C1-
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nivå. Kurset ga, for hver uke, tre timer klasserom leksjoner pluss en time med 

online aktiviteter som skal utføres hjemme i henhold til tidspunktet og behovene 

til hver bruker. 

 

Finansieringsorgan Kostnaden for kursene er nesten fullstendig subsidiert av Comune di Milano 

(Milan City Council) for å gi ikke-italienere en sjanse til å melde seg på våre 

voksenopplæringskurs. 

 

Sammenheng I løpet av det siste tiåret har trekkfenomenet i Italia økt betydelig, spesielt i store 

urbane områder, som byen Milano. Det blir derfor stadig viktigere å fremme 

integrasjonsprosessen, blant annet gjennom undervisningen i det italienske 

språket. 

Språkopplæring er det primære og privilegerte verktøyet for tilstrekkelig 

integrasjon og for beskyttelse av rettigheter, fordi det tillater innsetting i den nye 

sosiale konteksten, unngå utelukkelse og marginalisering. 

 

Hovedmålene Forbedre kunnskapsnivået til deltakernes italienske språk, lette prosessene for 

sosial integrasjon. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

I løpet av opplæringskurset ble leksjonene ansikt til ansikt og online strukturert 

for å være, som i en dydig sirkel, fullføringen av hverandre: klasseromsleksjonen 

forbereder arbeidet som skal gjøres på plattformen, leksjonen på plattformen 

beriker og forbereder neste klasseromsleksjon, hvor det som ble lært på nettet 

ble konsolidert. Alle aktivitetene som planlegges og gjennomføres i løpet av 

kurset er utformet slik at hver bruker kan praktisere lytting, forståelse og 

produksjon (skriftlig og muntlig) og videreutvikle, gitt det høye kunnskapsnivået 

/ kompetansen til italiensk fra en del av studentene, alle de språklig-

kommunikative ferdighetene som er nødvendige i de naturlige 

kommunikasjonskontekstene og i de forskjellige domenene der bruken av språket 

foregår (offentlig,  personlig, arbeid, pedagogisk). Læreren var i stand til klokt å 

kombinere den dialogisk-kommunikative tilnærmingen, sentrert om 

forhandlingsemner, oppmerksomhet på budskapet og evnen til å forstå og 

kommunisere effektivt (uten å forsømme formell og grammatisk korrekthet), 

med den humanistisk-affektive, sentrert på oppmerksomheten som er plassert 

på elevens følelsesmessige og affektive sfære med sikte på å fjerne de faktorene 

som kan begrense læring (psyko-affektive motstander og filtre,  negativ 

selvoppfatning, fravær av tilhørighet og deltakelse i et samfunn, etc). 

Nettleksjonene representerte i løpet av kurset et øyeblikk av integrasjon og 

berikelse av aktivitetene som utføres i klasserommet. De ble opprettet med bruk 

av Moodle5, en gratis åpen kildekode e-læringsplattform (teknisk definert 

LCMS6).  
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Plattformen, som praktisk talt reproduserer beliggende og komplekse 

sammenhenger, har fordelen av å tilby et stort utvalg av stier, alternativer og 

multimediaverktøy som lar studenten lære, samhandle med andre medlemmer 

av samfunnet, etablere former for samarbeid, hjelp og utveksling av kunnskap / 

informasjon. Eleven kan tilpasse sin læringsvei i henhold til sine egne rytmer og 

behov, og dermed oppfatte seg selv som mer aktiv og fri enn den tradisjonelle 

ansikt-til-ansikt leksjonen. 

 

Læringsmiljøet ble organisert på følgende måte: 

 

et serviceområde med: et spørreskjema før kurset; presentasjoner av læreren og 

studentene (forum "nyttige ting å vite om kurset"); kommunikasjon fra læreren; 

oppmøteregister med beregning for hver student av den totale tiden som er brukt 

på nettet; loggbok (dvs. den ukentlige oppdateringen av hva som ble gjort i løpet 

av leksjonen ansikt til ansikt og den ukentlige leveransen); "Hjelp!" -delen; 

fremdriftsmerke som er oppnådd på slutten av et bestemt kurs i anerkjennelse av 

arbeidet som er gjort; Intervallforum med forslag til møter utenfor skolen og 

rapporter om interessante arrangementer. 

 

et arbeidsområde dedikert til faktiske undervisningsaktiviteter som inkluderer: 

læringsmateriell (sammendragsark over grammatikkreglene og strukturene som 

studeres, lydtimer, intervjuer), ark om italiensk kultur; øvelser og tester opprettet 

med hotpotatoes-programvaren (flervalgsquizer, sanne / falske, matchende og 

omorganisere setninger), lenker av interesse og / eller støtte til 

klasseromsundervisning (youtube-videoer, blogger og sider relatert til emnene 

som dekkes) og tagger, interne og eksterne ressurser til plattformen (ordbøker, 

notater, tekstfiler), et forum og en wiki. 

Faktorer for suksess  Åpenhet for innovasjon, deltakelse, integreringshandlinger 

Begrensninger I nettkurs er det en risiko for at studenten vil føle seg mindre hjulpet, fulgt og 

motivert. Faktisk mottar studenten ikke umiddelbar tilbakemelding 

(kommunikasjon med læreren og klassekameratene formidles av datamaskinen) 

og kan også ha problemer med å håndtere tekniske problemer knyttet til bruk av 

materialer eller plattformens funksjoner. I denne forstand kan utviklingen av et 

blandet kurs være veldig nyttig, hvis ansikt til ansikt leksjoner brukes som en 

mulighet til å overvinne disse vanskelighetene. 

 

Erfaringer  Det er viktig å vite hvordan man kan gripe nye muligheter innen digital 

innovasjon. 

 

Bærekraft Sosiale og økonomiske investeringer i integrasjonsprosesser er avgjørende for en 

mer fredelig fremtid. 
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Utvikling av praksis Kursene tilbys hvert år av kommunen Milano. 

Konklusjon Lærere som ønsker å bruke multimediaplattformer innenfor hybridkursene til 

italiensk for utlendinger, kan ha svært verdifulle ressurser til å berike 

undervisnings- / læringsprosessen til det italienske språket. For å utnytte alt 

potensialet som tilbys av teknologier fullt ut, er det imidlertid viktig at de "åpner 

opp" for dem og forbereder seg på å akseptere utfordringene som 

informasjonssamfunnet står overfor uten forbehold eller frykt. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Undervisningsmateriell på Moodle-plattformen 

Språk  Italiensk 

Kontaktinformasjon 

Navn Pepe språksenter (PLO) 

Bedrift/institusjon Kommunen Milano 

Adresse Via Guglielmo Pepe, 40, 20159 Milano MI 

Telefon +30 02 8844 8419 

E-post http://formami.comune.milano.it/sede-pepe/ 

 

 

 

Europeisk partnerskap for sosial inkludering og opprettelse av ferdigheter for kvinners 

entreprenørskap e-læring 

 

ERASMUS+ KA2: Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis, 2018-1-BG01-KA203-048016 

Januar 2019 - Oktober 2020 

 

Partnerskap 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Erfaringsark 

 

Forlag  Partnerorganisasjoner: 

- Tsenov Handelshøyskole (Bulgaria)  

- Euroform RFS (Italia) 

- European Strategic Partnerships Ltd. (ESP) (Storbritannia) 

 

Målgruppe  Prosjektet fokuserer på sosial inkludering av kvinner som ønsker å utvikle sin egen 

virksomhet innen handel og logistikk gjennom integrering i entreprenørskap 

gjennom opplæring, tilegne seg praktiske ferdigheter og kompetanse for å 

generere økonomisk, kulturell og sosial verdi. 
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Felt  Entreprenørskap  

 

Målsetting   

Gjennomføre en komparativ analyse av etterspørselen og tilbudet av ferdigheter 

for kvinners entreprenørskap på arbeidsmarkedet i de tre partnerlandene - 

Bulgaria, Storbritannia og Italia. 

Identifisere sentrale områder og funksjoner for å utvikle kvinners 

entreprenørskapsferdigheter basert på benchmarking. 

Utvide kunnskapen, ferdighetene og kompetansen i kvinners entreprenørskap i 

partnerlandenes territorier for å avgjøre hvilke av disse som kan bli praksis for 

kommersielle SMB-er og hvordan de kan forbedre konkurranseevnen til sektoren. 

Skape et verktøy for selvutvikling for entreprenørskap for kvinner på en innovativ 

måte og gi metodisk veiledning og verktøy for å utvikle gründerferdigheter. 

Validere og teste resultatene av prosjektet i en pilot praktisk opplæring som 

representerer læringsutbyttet av prosjektet for vanskeligstilte elever. 

Skape en innovativ plattform for utveksling av erfaring og god praksis for å støtte 

utviklingen av kvinners entreprenørskapsferdigheter, legge til rette for deres 

tilgang og engasjement med digitale teknologier i formell og ikke-formell 

utdanning. 

Effektiv formidling og åpen tilgang til prosjektresultater. 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Handling: Blandet trening 

London, Storbritannia 

Tidsramme for aktiviteten: 01-12 juli 2019 

Deltakere:  

- 30 kvinner fra Italia 

- 30 kvinner danner Bulgaria  

 

Introduksjon  Prosjektet fokuserer på sosial inkludering av kvinner som ønsker å utvikle sin egen 

virksomhet innen handel og logistikk gjennom integrering i entreprenørskap 

gjennom opplæring, tilegne seg praktiske ferdigheter og kompetanse for å 

generere økonomisk, kulturell og sosial verdi. Prosjektpartnerne har innsett at det 

er et økende behov for kreative og innovative opplæringsmetoder i 

entreprenørskap for å overvinne de tidligere svakhetene. 

 

Interessenter og 

partnere 

Partnerorganisasjoner:  

Tsenov Handelsakademi (Bulgaria) 

En ledende økonomi- og forretningsinstitusjon for høyere utdanning i Bulgaria 

med 80 års historie, 140 000 alumner og et veletablert rykte innen utdanning, 

vitenskap og prosjektledelse. Det består av 4 fakulteter, 19 institutter, et 
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vitenskapelig forskningsinstitutt, 17 akademiske sentre og hjelpeenheter 

(inkludert Senter for internasjonale saker, Senter for utdanningskvalitetssikring, 

Senter for videreutdanning og videreutdanning, Senter for yrkesopplæring, etc.). 

D. A. Tsenov Academy of Economics er en akkreditert høyere 

utdanningsinstitusjon. 

 

European Strategic Partnerships Ltd. (ESP) (Storbritannia) 

En VET-leverandørinstitusjon basert i London, Storbritannia, og tilbyr profesjonell 

opplæring i ulike kvalifikasjoner, hovedsakelig innen gjestfrihet og 

restaurantledelse. Hovedretningen for selskapets aktiviteter er 

bedriftsopplæringen på stedet for ledelse og driftspersonell på hoteller og 

restauranter. Selskapet jobber med mer enn 20 høyt utdannede og erfarne 

trenere, ved hjelp av innovative og interaktive undervisningsmetoder. 

 

Euroform RFS (Italia)  

Et opplæringsbyrå som organiserer opplæringskurs i mer enn 10 år og frigjør 

kvalifikasjoner som er gjenkjennelige i henhold til regional lovgivning. Siden 1997 

har Euroform RFS organisert transnasjonale mobiliteter innenfor rammen av ulike 

programmer. 

Som en mellomliggende/mottakende organisasjon av mobilitetsprosjekter har 

Euroform RFS utviklet kvalitative tjenester som tilbyr e-læringsaktiviteter på pre-

departure orientering og italiensk språkkurs, samt ECVET og egne verktøy for å 

evaluere læringsutbyttet oppnådd under mobilitet. 

 

Finansieringsorgan Innenfor rammen av prosjektet "European Partnership for Social Inclusion and 

Creation of Skills for Women Entrepreneurship E-learning", kontraktsnummer 

2018-1-BG01-KA203-048016, finansiert av Erasmus + programmet, KA2, Høyere 

utdanningssektor  

 

Sammenheng Handel er anerkjent som en av de viktigste økonomiske sektorene for å redusere 

økonomisk ekspansjon og økonomisk revolusjon i mange land. Næringslivet 

skaper arbeidsplasser for et stort antall mennesker, både dyktige og ufaglærte. 

Den støtter landsomfattende forening ved å generere valuta og fremme 

kulturelle aktiviteter. 

Dermed sikrer utviklingen av kvinners entreprenørskapsevner sysselsetting og 

økonomisk vekst i partnerorganisasjonens regioner.  

Gjennomføringen av prosjektet bidrar til å: 

Fremme sosial inkludering ved å styrke tilgang, deltakelse og læringsutbytte for 

vanskeligstilte elever, støtte og evaluere nye tilnærminger for å redusere 

forskjeller i digital tilgang og engasjement i formell og ikke-formell utdanning. 

Oppdatere og utvikle digitalt undervisningsmateriell og verktøy i kvinners 

entreprenørskap. 
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Støtt sysselsetting og læringsmuligheter og mobilitet mellom ulike jobber i 

partnerland. 

Forbedre og utvid tilbudet av opplæringsmuligheter av høy kvalitet tilpasset 

behovene til personer med lav kompetanse eller lavt kvalifiserte kvinner i 

regionene for å gi dem jobbmuligheter, forbedre sine digitale ferdigheter og 

gründerkompetanse og dermed stimulere dem til å bli mer høyt kvalifiserte. 

 

Hovedmålene Introduksjon til den teoretiske karakteren av gründerideen og 

forretningsplanleggingen. 

Utveksling av erfaring mellom bulgarske og italienske studenter, samt deling av 

praktiske ferdigheter av engelske trenere. 

Jobbe i et internasjonalt team og jobbe i et samarbeidsmiljø. 

Kulturell, språklig, etnisk, religiøs og annen integrasjon mellom partnere fra tre 

land. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Under opplæringsseminaret ble deltakerne introdusert for hovedtrekkene i 

entreprenørskap, spesielt kvinners entreprenørskap, entreprenørprosessen, 

kravene til strukturering av en forretningsplan, mulighetene for finansiering av en 

bedrift, etc. I tillegg til å bli kjent med den teoretiske bakgrunnen innen 

entreprenørskap, utviklet deltakerne en forretningsplan om et forhåndsdefinert 

emne, ved å distribuere lotteriprinsippet til bulgarske og italienske kvinner i team 

på seks deltakere. For en fyldigere absorpsjon av innholdet ble det gitt et 

passende læringsmiljø for å støtte skrivingen av forretningsplanen, ved å veksle 

forelesningsdelen, etterfulgt av en praktisk. Dette tillot teamene å forene seg kort 

rundt den grunnleggende ideen om sin virksomhet på hvert av de nedlastede 

emnene (e-handel for parfymeprodukter, produksjon og handel med møbler, 

utvikling av restaurantvirksomhet, miljøvern og kompostbehandling, etc.) og 

fokusere på å utvikle hver del av forretningsplanen. 

Teamarbeidet fortsatte i en uke da deltakerne forsøkte å forberede 

nøkkelelementene i forretningsplanen - introduksjon, presentasjon av den 

grunnleggende forretningsideen, analyse av markedet og identifisering av 

konkurrenter, markedssegmentering og åpning av ubebodde nisjer, definere 

profilen til brukerne, utvikle en operativ plan for handling, finansiering og 

forretningseffektivitet. 

Forretningsplaner er utviklet med presentasjoner som reflekterer viktige 

innovative ideer, hovedsakelig fokusert på sunn mat, sparer uendelige ressurser, 

forbedrer kvaliteten og økt bruk av elektronisk teknologi i produksjon og 

kommersielle prosesser, samt i å opprettholde kontakter med forbrukere, 

avfallsbehandling og miljøvern og sosial inkludering av vanskeligstilte mennesker. 

Presentasjonen av forretningsplanene fant sted 10. juli 2019, der deltakerne 

brukte ulike attraktive teknikker for å tiltrekke seg publikums oppmerksomhet. 

Etter at hvert team presenterte forretningsidéen sin, mottok hvert team 
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anmeldelser som fremhevet både styrker og muligheter til å forbedre 

forretningsplaner og presentasjoner. 11. juli 2019 ble den endelige testen 

avholdt, og sertifikater ble distribuert til alle deltakerne. 

Den teoretiske og praktiske opplæringen ble variert av et forberedt 

kulturprogram, som inkluderte besøk til ulike landemerker og attraksjoner i 

London. Dette bidro til å forene teamene ytterligere før den endelige 

ferdigstillelsen av forretningsplanene og utarbeidelsen av presentasjonene. 

 

Utfall av praksisen Hovedfordeler: 

Introduksjon til den teoretiske karakteren av gründerideen og 

forretningsplanleggingen. 

Utveksling av erfaring mellom bulgarske og italienske studenter, samt deling av 

praktiske ferdigheter av engelske trenere. 

Jobbe i et internasjonalt team og jobbe i et samarbeidsmiljø. 

Kulturell, språklig, etnisk, religiøs og annen integrasjon mellom partnere fra tre 

land. 

 

Faktorer for suksess  Samarbeid, motivasjon og deling 

Begrensninger for noen deltakere ble vanskeligheten gitt ved å leve en treningsopplevelse delvis 

utført i utlandet, langt fra sin egen komfortsone. Dette første hinderet viste seg å 

være en ressurs og et utgangspunkt for vekst for deltakerne. 

 

Erfaringer  Den pedagogiske verdien som genereres for samfunnet, uttrykkes i å øke kvinners 

kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen entreprenørskap og deres deling i 

den sosiale gruppen de eksisterer i, noe som fører til en jevn sosial tilpasning til 

kulturelle endringer.  

 

Bærekraft Prosjektet bygget online og gratis nyttige verktøy som kan brukes av trenere og 

elever selv. Et nettforum er tilgjengelig for å dele ideer og meninger mellom 

deltakerne. Oppgaver korrigeres av eksperter. 

 

Utvikling av praksis Materialet vil forbli tilgjengelig online og brukbart gratis og kan fungere som 

utgangspunkt for videre prosjekter. 

Konklusjon Forventede resultater: 

Prosjektgjennomføringen vil bidra til å redusere den sosiale inkluderingen ved å 

forbedre tilgangen, deltakelsen og læringsytelsen til vanskeligstilte kvinnelige 

elever, ved å støtte og vurdere nye tilnærminger for å redusere forskjeller i tilgang 

til og engasjement med digitale teknologier i formell og ikke-formell utdanning.  

Oppdatering og utvikling av digitalt læringsmateriell og verktøy i kvinners 

entreprenørskap.  
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Støtte sysselsetting og læring og arbeidsmobilitet mellom ulike jobber i 

partnerlandene.  

Forbedre og utvide tilbudet av læringsmuligheter av høy kvalitet som er 

skreddersydd til behovene til individuelle lavkompetente eller lavt kvalifiserte 

kvinner i regionene for å gi dem ansettelsesmuligheter ved å styrke deres digitale 

kompetanse og entreprenørskapskompetanse og stimulere dem til høyere 

kvalifikasjoner. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

 

https://www.women-entrepreneurship.eu/ 

 

Opplæringshåndbok:  

https://www.women-entrepreneurship.eu/local/pages/?id=8 

 

E-læringskurs: 

https://www.women-entrepreneurship.eu/course/index.php 

 

Språk  Engelsk 

 

Kontaktinformasjon 

Navn Europeisk partnerskap for sosial inkludering og opprettelse av ferdigheter for 

kvinners entreprenørskap e-læring 

 

Bedrift/institusjon Partnerskap (Tsenov Academy of Economics, Euroform RFS, European Strategic 

Partnerships Ltd. (ESP) 

 

E-post info@euroformrfs.it 

Facebook SocialInclusionWomenEntrepreneurship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland - Wisamar 

 

ENNE - Europeiske nasjonale nettverk for forbedring av VET 

https://www.women-entrepreneurship.eu/local/pages/?id=8
https://www.women-entrepreneurship.eu/course/index.php
mailto:info@euroformrfs.it
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01.10.2019 - 31.03.2022 EGInA Srl – European Grants International Academy og 

prosjektpartnerne 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  ENNE er et KA3 Erasmus+-prosjekt. Ulike funksjoner er på nettstedet.   

Forlag  EGInA Srl – European Grants International Academy, Italia (som koordinator) 

ECQ – Europeisk senter for kvalitet, Bulgaria 

ARTS&SKILLS – Formaçao, Consultoria, Inovação, LDA, Portugal 

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH, Tyskland 

Connectief, Belgia 

 

Målgruppe  VET-leverandører og interessenter  

Felt  Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

 

Målsetting  Hovedmålet er etableringen av 5 nasjonale nettverk av VET-leverandører og 

forbedring av VET-kvaliteten og attraktiviteten ved å fremme VET-elever og 

personalmobilitet. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Prosjektet gjennomføres hovedsakelig i de fem partnerlandene, men MOOC- og 

VET-nettkonferansen var tilgjengelig for interesserte parter fra hele Europa.  

 

Introduksjon  Selv om antallet VET-studenter som tjener på et praktikantopphold i utlandet 

innenfor rammen av Erasmus+ øker, er målene til EU-kommisjonen og de 

nasjonale regjeringene fortsatt langt fra nådd. ENNE-prosjektet ønsker å løse 

dette problemet ved å etablere nasjonale nettverk av VET-leverandører for å 

fremme effektiv implementering av europeiske programmer, initiativer og 

prioriteringer innen VET. ENNE-prosjektet gjennomføres mellom 2019 og 2022 og 

nådde allerede viktige milepæler.  

 

Interessenter og 

partnere 

Nettverksmedlemmene vil dra nytte av prosjektet. Også interessenter fra VET-

feltet fra de deltakende landene og over hele Europa kan tjene på de forskjellige 

produksjonene i prosjektet.  

 

Finansieringsorgan Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen innenfor rammen av Erasmus+-

programmet med 80%. De øvrige 20% kostnadene er egen andel av 

partnerskapet.  

 

 

Sammenheng ENNE-prosjektet inneholder 5 samarbeidspartnere som har 5 nasjonale 

tilknyttede partnere hver for nettverket. Partnerne fremmer forbedring av VET-

utdanning og dens attraktivitet med fokus på mulighetene for 

mobilitetsprosjekter. Prosjektideen skjedde da partnerne, som alle er aktive i 

VET-mobititetsprosjekter, så behovene for en forbedring av den internasjonale 
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VET-implementeringen. Fortsatt mangler mange bedrifter eller VET-leverandører 

kunnskap om mulighetene for internasjonale mobilitetsopplevelser for studenter 

og ansatte.  

 

Hovedmålene Prosjektet følger ulike målsetninger:  

Å støtte en forbedring og av kommunikasjon og samarbeid mellom ulike VET-

aktører og formidling av EU-programmer  

Utveksling av god praksis for å etablere mobilitet og andre EU-prosjekter 

Implementering av en MOOC om vellykket planlegging og organisering av 

Erasmus+ mobilitetsprosjekter 

Gjennomføring av et blandet opplæringskurs om vellykket skriving av KA1- og 

KA2-prosjektsøknader.  

Internasjonale og lokale workshops om EAQOM-standarder for verts- og 

mellomliggende organisasjoner 

Lokale og internasjonale arrangementer for å støtte VET-ferdighetsuken.  

 

Alle disse ulike trinnene er iverksatt for å oppnå en forbedring av internasjonale 

VET-mobiliteter.  

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

En av hovedaktivitetene i ENNE - prosjektet er et blended training kurs for VET-

ansatte som er interessert i internasjonale samarbeidsprosjekter for å gjøre dem 

i stand til å søke om visse midler med sikte på at de kan forbedre 

utdanningsopplevelsene til VET-elever og ansatte.  

Kurset bygger på erfaringene fra ENNE MOOC som fant sted i 

november/desember 2020 hvor interesserte ansatte hadde mulighet til å bli kjent 

med allerede den grunnleggende informasjonen om dette emnet.  

Målgruppen er ansatte og lærere fra VET-sektoren.  

 

Utfall av praksisen ENNE-prosjektpartnerkonsortiet når et høyt antall interessenter og personer som 

er aktive i VET og i mobilitetsprosjekter. En nettkonferanse – VET4Future – nådde 

294 deltakere som kom på nett for å lære mer om god praksis og andre relevante 

felt. MOOC nådde 354 personer, og også nyhetsbrevene og videre 

prosjektaktiviteter var svært vellykkede. MOOC er designet for å forberede 

interessert person til det blandede opplæringskurset i begynnelsen av 2021, men 

en deltakelse i MOOC er ingen forutsetning, og MOOC er også nyttig alene.      

Deltakerne fikk viktig kunnskap og ferdigheter for gjennomføring av mobitlity 

prosjekter og fordeler og muligheter for Erasmus + prosjekter.  

 

Faktorer for suksess  For å gjenskape praksisen trenger du folk som er vant til Erasmus+-programmet 

og den vellykkede skrivingen av søknader i KA1- og KA2-prosjekter.  
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Begrensninger Under MOOC var det en måned lang veiledning for spørsmål og å hjelpe publikum. 

Dette er et godt alternativ for bare en online del, slik at elevene kan bruke 

innholdet når det passer i planene deres, og det er ingen streng tid når alle må 

være online sammen. Veilederen svarte regelmessig på spørsmål som oppsto og 

ga støtte. Men dette er tidkrevende og bør tas i betraktning når du planlegger noe 

lignende.  

  

Erfaringer  Ettersom prosjektet fortsatt kjører (desember 2020), er ikke alle lærdommer 

ennå kjent.  

 

Bærekraft Det blandede læringskurset fra ENNE er utformet for å utarbeide en 

prosjektsøknad som – etter at kurset er avsluttet – nesten er klart for innlevering. 

Dette betyr at deltakerne på dette kurset allerede bør ha en klar ide om et 

prosjekt som virkelig kan implementeres på slutten (eller i det minste ha de 

nødvendige strukturene, som en VET-rektor som støtter mobiliteter eller kolleger 

som ville være villige til å hjelpe til med implementeringen). I ENNE vil kurset være 

for interessert peole fra partnernettverkene der de allerede har mulighet til å 

etablere partnerskap i begynnelsen av kurset hvis partnerne passer inn i egen 

profil. Dette er en god forutsetning for et slikt kurs og vil trolig ikke bli gitt dersom 

emnet ble tilpasset på landsbasis.  

  

Utvikling av praksis Det er ingen aktuelle planer for en videreutvikling. Dette vil bli avgjort på slutten 

av prosjektet når alle utganger er implementert og direkte deltakere 

tilbakemeldinger kan tas i betraktning.  

 

 

Konklusjon Prosjektet vil trolig ha en avgjørende effekt på partnerorganisasjonene, spesielt 

på deltakerne på workshopene, MOOC og det blandede læringskurset. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne på VET4Future online konferansen var allerede 

veldig lovende.  

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle utviklede resourses finner du på prosjektets hjemmeside 

www.enneproject.eu. Regelmessige nyhetsbrev holder de interesserte 

interessentene informert om de neste trinnene og nådde allerede milepæler, så 

vel som om interessante nyheter om VET-sektoren i de respektive landene.   

Språk  Nettstedet er tilgjengelig på engelsk, italiensk, tysk, fransk, portugisisk, 

nederlandsk, bulgarsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Altheo Valentini 

Bedrift/institusjon EGInA s.r.l 

http://www.enneproject.eu/
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Adresse Via delle Industrie, 9 – 06034 Foligno (PG) , Italia 

Telefon +39 0742 21233 

E-post enneprojecteurope@gmail.com 

 

 

 

Einstieg Deutsch - Lære tysk for flyktninger og migranter 

 

2016 - 2018 Deutscher Volkshochschul- 

Verband e.V. (DVV) 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Et blandet læringskonsept med tilstedeværelsesspråkundervisning og bruk av 

digitale verktøy   

Forlag  Deutsche Volkshochschul- 

Verband e.V. (DVV) 

Målgruppe  Migranter og flyktninger etter ankomst til Tyskland før de kan starte et offisielt 

språkkurs  

Felt  Språklæring for migranter 

  

Målsetting  Å utstyre nyankomne migranter og flyktninger med grunnleggende tysk 

språkferdigheter før de kan delta på et regelmessig integrasjonskurs slik at de 

er i stand til å styre livet i Tyskland i mellomtiden.   

Plassering 

/geografisk dekning  

Konseptet ble brukt mellom midten av 2016 og slutten av 2018 over hele 

Tyskland på forskjellige Volkshochschulen (voksenopplæringssentre) og av 

andre ideelle utdanningsleverandører.  

Introduksjon  I 2015 startet den store migrantbølgen i Europa, og hundretusener av migranter 

kom til Tyskland. Det var ikke mulig å organisere offisielle integrasjonskurs for 

alle fra begynnelsen. Derfor develped DVV konseptet med Einstieg Deutsch 

(Komme i gang med tysk) for å bygge bro over tiden fra ankomst til Tyskland til 

folket fikk tilgang til et av de offisielle språkkursene. Konseptet ble tatt i bruk 

mellom midten av 2016 og slutten av 2018.  

 

Interessenter og 

partnere 

Målgruppen er voksne lærere i VHS-skoler og migranter.  

 

 

Finansieringsorgan DVV mottok støtte fra Det føderale utdannings- og forskningsdepartementet for 

utvikling og gjennomføring av prosjektet.   
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Sammenheng De vanlige tilbudene om språkkurs i rammen av migrasjonskrisen 2015/16 var 

ikke nok til å dekke alle behovene til nyankomne mennesker. Også kvinner var 

ofte i spesielle problemer, da de ikke kunne finne tilstrekkelige 

barneomsorgstilbud, da dette i disse årene også allerede var et problem for 

tyske foreldre, da barnehagene ikke var tilstrekkelige for alle. Derfor måtte 

kvinnene ofte ta vare på barna sine i stedet for å bli med på språkkurs. Ettersom 

Volkshochschulen allerede planla å bli mer digital og moderne i veien for 

undervisning, var dette den perfekte sjansen til å følge en helhetlig tilnærming 

og å ta opp forskjellige emner samtidig.  

 

Hovedmålene Konseptet hadde til hensikt å tilby så mange migranter som mulig et gratis 

alternativ for å lære nyttig tysk ordforråd for å gjøre dem i stand til å 

administrere hverdagen. Emnet skal lukke gapet til den offisielle deltakelsen i et 

språk- og integreringskurs var mulig.  

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Konseptet inneholdt av tre forskjellige søyler: 

Tysk kurs på lavt nivå for nybegynnere 

Interkulturell furhter utdanning for lærere / trenere (for å utstyre dem med de 

nødvendige interkulturelle ferdigheter og følsomhet) 

Lærerkvalifisering for tyske kurs (da det ikke var nok kvalifiserte lærere til antall 

kursforespørsler) 

 

Kurset ble delt inn i tre ulike deler: 

Tyskkurs (obligatorisk; rundt 60 - 200 arbeidstimer) lavt nivå for daglig bruk med 

tilstedeværelse 

Selvlærende fase (obligatorisk; 30 – 100 arbeidstimer): Her fikk deltakerne hjelp 

av frivillige læringslærere. Her trådte også online verktøy i kraft for den 

blandede delen.  

Ekskursjoner for å teste tilegnet kunnskap (frivillig) 

 

For den blandede delen utviklet DVV en langauge læringsapp kalt "Einstieg 

Deutsch" som deltakerne brukte til online læring. Også plattformen "ich-will-

deutsch-lernen.de" var en del av den digitale læringen.  For å gjøre det mulig for 

også mødre å delta i kursene, tilbød mange VHS- og utdanningsleverandører 

barnepass i løpet av tilstedeværelsestimene.  

 

Utfall av praksisen  

Rundt 31500 migranter deltok på disse kursene i alle deler av Tyskland. 

 

Selv om kursene ikke var obligatoriske for migrantene (som integreringskursene 

er når du blir akseptert som asylsøker), tok de som deltok det veldig alvorlig. De 
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kom til og med knapt sent til kursene. En grunn kan være at de var de som 

fokuserte på språklæring fra begynnelsen, derfor begynte de med høy 

motivasjon. Det var ikke noe tidspress og ingen eksamener fant sted. Utfluktene 

ble prooved å være mye moro og bli kjent for deltakerne.  

Alt i alt fikk migrantene den grunnleggende tyske språkkunnskapen og var i 

stand til å kommunisere på et grunnleggende nivå på tysk. Dette hjalp dem med 

å starte integrasjonskursene senere. I tillegg utvidet de sin kunnskap i bruk av 

digitale medier og læringsverktøy på nett. For mange av dem var dette et helt 

nytt felt.  

 

Faktorer for suksess  Den gode praksisen var et veldig unikt prosjekt da det fant sted i en svært 

vanskelig og utfordrende tid som i mellomtiden er over. Likevel kan blandingen 

av tilstedeværelsesspråkklasser og online selvlæring også tilpasses i andre land 

med høyere migrasjonstall. En organisasjon vil trenge en stabil finansiering for 

implementering av egne læringsverktøy (som her kunne den tyske versjonen 

ikke tilpasses andre språk).  

 

Begrensninger Tilgangen til teknologi for online læring er ofte svært begrenset, spesielt for 

migranter og flyktninger. I denne gode praksisen mottok DVV en donasjon av 

NGO-nettverket NetHope, og det er teknologisponsor Google.org av 3000 

krombøker. DVV utstyrte flere VHS-skoler med 25 chromebook hver der 

migrantene hadde muligheten til å utføre sine e-læringsdeler, eller de kunne til 

og med låne dem for å jobbe hjemme. Dette er ikke alltid tilfelle, og dermed kan 

tilgangen til digitalt utstyr være komplisert.  

 

Erfaringer  For å lære språk vellykket, bør du følge en fleksibel modell. Digital læring kan 

berike klassene enormt og gir også fleksibilitet til deltakerne. Når du jobber med 

migranter, bør du ta hensyn til at de kanskje ikke har samme datakunnskap som 

deg. Ta nok tid til å la dem bli vant til funksjonene og håndteringen. Individuelle 

frivillige læringslærere kan være en stor støtte, da de kan hjelpe de enkelte 

deltakerne med sine spesielle behov.  

 

  

Bærekraft De donerte krombøkene ble brukt til å skape digitalt læringsareal på 

voksenopplæringsskolene. De vil bli brukt til å la folk lære på en digital måte. 

Språklæring i seg selv er veldig bærekraftig som med de nødvendige 

språkferdighetene, folk kan integrere i samfunnene de kom inn og delta i.  

  

Utvikling av praksis Den store migrasjonskrisen er over, og derfor er det ikke behov for noen futher-

utvikling for øyeblikket.  
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Konklusjon I tiden da denne gode praksisen ble utført, var den veldig nyttig og hjalp det 

tyske samfunnet til å takle de enorme utfordringene i migrasjonskrisen. Mange 

kunne begynne å lære tysk i et positivt miljø, og dette tillot dem en tidlig 

deltakelse i hverdagen.  

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Ingen relaterte ressurser ble utviklet  

Språk  Bare tysk  

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) 

Adresse Obere Wilhelmstr. 32, 53225 Bonn; Tyskland 

Telefon 0049 228 975690 

E-post info@dvv-vhs.de 

 

 

 

OpenITup - Øke voksenpedagogkompetanse til upskill pathways av voksne elever 

https://www.openitup.eu/ 

15.10.2017 – 14.04.2020 Olena Korzhykova fra DomSpain Consulting SL og 

prosjektkonsortiet til ulike partnerorganisasjoner  

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  OpenITup er et 30-måneders Erasmus+ KA204-prosjekt som tar sikte på å utvide 

og utvikle lærernes kompetanse i effektiv undervisning av leseferdigheter, 

digitale og gründerferdigheter til sårbare grupper av voksne elever, ved å 

benytte seg av effektive nye verktøy og teknologier.  

Forlag  Prosjektkonsortiet av partnere (DomSpain Consulting SL; Collegium Baltikum; 

edEUcation Ltd; IDEC SA; Les Kulturer; Nikanor, Universitetet i Usak, Wisamar 

Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH) 

Målgruppe  Plattformen tar for seg to ulike målgrupper:  

lærere av voksne elever i sårbare målgrupper 

voksne elever  

Felt  Entreprenørskap 

Digitale ferdigheter  

Målsetting  OpenITup ble designet for voksne lærere av sårbare målgrupper for å forbedre 

sin kunnskap og ferdigheter slik at de effektivt kan lære leseferdigheter, digitale 

https://www.openitup.eu/
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og gründerferdigheter til voksne som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende. 

Lærerne skal venne seg til effektive nye verktøy og teknologier.  

Den andre målgruppen er elevene selv som e-kurset "Start din egen virksomhet" 

ble opprettet for å fremme sine ferdigheter i entreprenørskap.  

Plassering 

/geografisk dekning  

Plattformen er tilgjengelig online, og dermed kan alle som snakker på 

partnerspråk eller engelsk benytte seg av de utviklede materialene. Den ble 

utviklet og testet i prosjektpartnerlandene Storbritannia, Spania, Italia, Bulgaria, 

Tyrkia, Polen, Hellas og Tyskland).   

Introduksjon  Tanken bak OpenITup var å fremme entreprenørskap spesielt blant 

arbeidsledige voksne fra sårbare målgrupper (lavt kvalifiserte/lavt utdannede, 

NEETS, arbeidsledige, flyktninger, migranter, marginaliserte) for å gi dem de 

nødvendige ferdighetene til å starte sine egne virksomheter, spesielt i tider med 

høy arbeidsledighet over hele Europa. For å oppnå dette var den primære 

målgruppen voksne lærere. Prosjektet startet i slutten av 2017 og ble avsluttet 

i april 2020.  

 

Interessenter og 

partnere 

Målgruppen er voksne lærere og voksne elever. Partnerne som jobbet i 

prosjektet er de samme som forlagene (se ovenfor) – prosjektkonsortiet. 

Sammen utviklet de materialene og skapte plattformen.  

 

 

Finansieringsorgan Den gode praksisen ble finansiert av EU-kommisjonen innenfor rammen av 

programmet Erasmus+. Ingen andre midler var nødvendig.  

Sammenheng Ideen kom opp i Spania fra prosjektkoordinatoren. De er aktive i 

voksenopplæring. Arbeidsledigheten er relativt høy i enkelte europeiske land. 

Dette påvirker først og fremst voksne fra de sårbare målgruppene som står 

overfor de høyeste hindringene når det handler om å få jobb. De er ofte lavt 

kvalifiserte og har mange konkurrenter på arbeidsmarkedet. For dem kan en 

god sjanse for bedre deltakelse i samfunnet være selvstendig næringsdrivende. 

Men de trenger hjelp til å oppnå dette. Derfor trenger de kvalifiserte voksne 

lærere som støtter dem med å få nødvendig kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse. Prosjektkonsortiet ønsket å møte disse behovene, og dermed ble 

prosjektet levende.  

Hovedmålene Prosjektet hadde til hensikt å skape en plattform både for lærere og voksne 

elever med forskjellige materialer for å gjøre det mulig for lærere å utstyre 

voksne elever med de nødvendige språklige, digitale og gründermessige 

ferdighetene til å bli selvstendig næringsdrivende.  

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Partnerskapet utviklet et E-kurs med tittelen "Start din egen virksomhet" på 

partnerspråkene for lærere og voksne elever. Lærerne kan bruke innholdet til å 
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undervise sine elever, og elevene kan gjennomføre kurset på egen hånd. Det 

andre produktet av prosjektet er et verktøysett for målgruppene med IKT-

kompetanseoppgraderingsmaterialer og undervisningsoppveier innen 

entreprenørskap. På plattformen er også webinarer tilgjengelig for lærere med 

undervisnings- og læringsverktøy (for det meste IKT og digitale verktøy) og 

videoer om europeiske oppstartsbedrifter der de forklarer hvordan 

forretningsidéene deres kom opp, problemene de måtte håndtere og annen 

nyttig informasjon.  

Innholdet er tilgjengelig gratis, bare en registrering er nødvendig.  

     

Utfall av praksisen Prosjektet nådde mange mennesker. Mer enn 200 personer deltok på 

multiplikatorarrangementene i partnerlandene. 117 registrerte brukere deltok i 

pilottreningsløpet (87 av dem fylte ut evalueringen av opplæringen etterpå). 

Formidlingsaktivitetene i de deltakende landene nådde flere tusen mennesker 

gjennom nyhetsbrev, innlegg i sosiale medier, artikler og selve 

prosjektnettstedet.  

 

Som umåtelig effekt kan sies at brukere av plattformen og materialene øker sine 

språklige, digitale og gründerferdigheter. De vil bli utstyrt med ny drivkraft. 

 

Prosjektet ble tildelt EAEA Grundtvig Award 2019 for europeiske prosjekter. 

Dette er et bevis på den gode kvaliteten på det utviklede innholdet og nytten av 

prosjektet.  

 

Faktorer for suksess  Begge målgruppene – voksne lærere og voksne elever – må være villige og åpne 

for å lære nytt innhold. Lærerne bør jobbe med produktene på plattformen før 

i detalj, slik at de kan bruke dem til de voksne elevene.  

 

Begrensninger Siden begrensning bare kan telles den begrensede tilgjengeligheten av 

langauges. Kurset og materialene er kun tilgjengelig på partnerspråkene. Dette 

betyr at brukeren må snakke engelsk eller et av partnerspråkene for å få tilgang.  

 

Erfaringer  Hva er de viktigste budskapene og lærdommene som læres å ta bort fra den 

gode praksisopplevelsen, for menn like mye som for kvinner?  

Bærekraft Den gode praksisen er fortsatt tilgjengelig online for de neste årene. E-

læringskurset og materialene kan fortsatt brukes gratis, bare en registrering er 

nødvendig. Lærere og trenere kan bruke kurset og materialene innenfor 

rammen av leksjonene sine som e-læring eller blandet læringstilnærming.  
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Utvikling av praksis Praksisen vil ikke bli videreutviklet da kurset og materialene var ferdige og 

fortsatt er tilgjengelige online.  

 

 

Konklusjon Den gode praksisen er veldig nyttig for lærere og for elever. En av de romlige 

lærerne uttalte som tilbakemelding på pilotløpet: "Studentene mine likte 

øktene mye. De syntes det var veldig nytt og attraktivt å snakke om 

entreprenørskap i gruppesesjoner fordi de kunne dele sine personlige 

erfaringer, tvil, frykt og vanskeligheter. De foretrakk de aktivitetene som 

inkluderte debatt og snakk om visse aktuelle og oppdaterte emner, for eksempel 

sosiale medier og markedsføring. Tilbakemeldingene fra elevene var også 

generelt positive. En av dem sa om kurset: "Før jeg startet kurset trodde jeg at 

jeg visste mye mer om arbeidsmarkedet og virksomheten. Nå har jeg innsett 

hvor kompleks hele denne verden er. Disse øktene har virkelig fanget 

oppmerksomheten min og vil hjelpe meg i nær fremtid med forretningsideene 

mine. Disse to korte tilbakemeldingene er eksemplariske for de mange positive 

tilbakemeldingene fra deltakerne. Den blandede måten å lære dette materialet 

har definitivt fordeler som det fremgår av de første uttalelsene.  

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Plattformen er tilgjengelig under: www.openitup.eu . Alle utviklede materialer 

og kurset finner du der.  

Språk  Plattformen er tilgjengelig på partnerspråkene engelsk, bulgarsk, tysk, gresk, 

italiensk, polsk, spansk og tyrkisk. Materialet til lærere er tilgjengelig på de 

forskjellige partnerspråkene, men materialet er annerledes og designet for 

landene.  

E-kurset for elever er tilgjengelig på engelsk, bulgarsk, tysk, gresk, italiensk, 

polsk, spansk og tyrkisk språk.  

Kontaktinformasjon 

Navn Olena Korzhykova 

Bedrift/institusjon DomSpain Konsulent SL 

Adresse Raval St Pere, núm. 1-3, rektor - 43201 Reus (España) 

Telefon 0034 660 115 104 

E-post international@domspain.eu 

 

BICAS - Bygge interkulturell kompetanse for ambulansetjenester  

http://bicas-online.eu/en/home-4/ 

01.09.2016 – 31.08.2019  Johanniter Akademie Bildungsinstitut 

Mitteldeutschland 

Element Veiledende spørsmål 

http://www.openitup.eu/
http://bicas-online.eu/en/home-4/
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Type dokument  BICAS er et Erasmus+ KA2-prosjekt som ble gjennomført mellom 2016 og 2019. 

Et av de viktige resultatene er et e-læringskurs som ble implementert som 

blandingskurs i løpet av prosjektets levetid.   

Forlag  Utgiveren av nettstedet og innholdet (inkludert e-læringskurs) er 

prosjektpartnerne: 

Johanniter Akademie Bildungsinstitut Mitteldeutschland, Tyskland 

Federacion Andalucia Acoge, Spania 

Danmar Computers LLC, Polen 

Euro Project lab S.r.l.s., Italia 

Johanniter Österreich Ausbildung und Forschung gemeinnützige GmbH, 

Østerrike 

Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH, Tyskland 

Målgruppe  Målgruppen er medlemmer av den medisinske 

redningstjenesten/ambulansetjenesten  

Felt  Feltet er nødhjelpstjenesten og migranter.   

Målsetting  Prosjektet har til hensikt å utstyre medlemmer av medisinske nødetater med 

nødvendig interkulturell kompetanse for å møte utfordringene i et økende 

interkulturelt samfunn i preklinisk medisinsk førstehjelp.   

Plassering 

/geografisk dekning  

God praksis ble gjennomført som blandet kurs i partnerlandene Tyskland, 

Spania, Polen, Italia og Østerrike. E-læringskurset kan gjøres på engelsk og er 

tilgjengelig på alle partnerspråk, og det er derfor ikke begrenset til visse land. 

Bare språkferdighetene er viktige. E-læringskurset kan tilpasses et blandet 

læringskurs som hvordan det foregikk i gjennomføringsfasen av prosjektet etter 

hvert som piloten løper.   

Introduksjon  I dag er migrasjon et stort problem over hele Europa. Antallet migranter eller 

personer med migrasjonsbakgrunn øker i de fleste europeiske land. Dette 

påvirker hverdagen på forskjellige måter. Et viktig aspekt er medisinsk 

førstehjelp av redningstjenester. Ofte må de medisinske førstehjelperne hjelpe 

mennesker med forskjellige morsmål, forskjellige vaner og forskjellige måter å 

uttrykke seg på. Dette kan forårsake irritasjoner, misforståelser og også 

konfliktsituasjoner. Prosjektet ønsker derfor å løse dette problemet ved å 

utstyre ambulansepersonell og medisinsk førstehjelpsredningspersonell med 

nødvendig interkulturell bakgrunnskunnskap og kompetanse for å oppnå 

souvereignty og sikkerhet når de står overfor disse situasjonene.  

 

Interessenter og 

partnere 

De direkte mottakerne er ansatte fra ambulansepersonellet og det medisinske 

førstehjelpsfeltet. Den indirekte målgruppen er selvsagt migranter med ulik 

kulturell bakgrunn som vil tjene på interkulturelt sensibiliserede 

ambulansepersonell, da misforståelser kan unngås og de trengende vil få hjelp 

raskere.  
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Finansieringsorgan Prosjektet ble finansiert av EU-kommisjonen innenfor rammen av Erasmus+-

programmet. Ingen furhterfond ble inkludert.   

Sammenheng Som forklart ovenfor var det et behov identifisert av Johanniter Akademie 

Bildungsinstitut Mitteldeutschland for å videre utdanne ambulansepersonell 

mot en større interkulturell forståelse og å utstyre dem med evnen til å 

identifisere de beste strategiene i vanskelige interkulturelle 

førstehjelpssituasjoner. Det økende antallet flyktninger og migranter ber om en 

tilpasning av ambulansepersonellets ferdigheter, da dette aspektet frem til nå 

ikke er så dypt inkludert i VET-utdanningen på dette feltet som det ville være 

nødvendig, spesielt for arbeidet i større byer med et høyere antall utenlandske 

mennesker.  

 

Hovedmålene Prosjektet inkluderte utvikling av et e-læringskurs som ble pilotert i alle 

deltakerland i form av et blandet kurs, en håndbok for trenere og også en app 

for iOS og Android som støtte for parademics.  

 

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Som forklart ovenfor var prosjektmålene ulike resultater som resultat av 

partnersamarbeidet. E-læringskurset ble utviklet først og testet i alle 

partnerland. Tilbakemeldingene fra deltakerne ble tatt hensyn til da kurset ble 

tilpasset etterpå. Appen ble utviklet basert på opplæring og brukervennlighet av 

innhold. I testfasen deltok ambulansepersonell fra hvert land i pilotløpene og ga 

tilbakemelding. Appen ble også testet med målgruppen for å få viktige 

tilbakemeldinger om innhold og brukervennlighet.  

 

Utfall av praksisen Resultatene av prosjektet er svært nyttige, også utover prosjektets levetid. I 

tillegg til de direkte deltakerne i den blandede læringen, kan appen lastes ned 

og brukes av enhver interessert person. Emnet kan også gjennomføres i e-

læringsformat. Interesserte trenere kan også bruke den til blandede 

læringstimer. Deltakerne kan øke sin kunnskap, ferdigheter og kompetanse når 

det gjelder deres interkulturelle evner.  

 

 

Faktorer for suksess  Prosjektet er designet for ambulansepersonell. De som deltar i kurset eller et 

replikert kurs, bør være fordomsfrie mot innholdet. Det er ikke brukbart for 

regioner uten migranter og flyktninger, men veldig nyttig for alle steder med 

utlendinger. Organisasjonene (arbeidsgiverne) bør i beste fall være fordomsfrie 

i denne saken om videreutdanning.  

På plattformen www.bicas-online.eu under delen Utganger finner du IO6: 

Retningslinjer og policyanbefalinger. Når du planlegger å implementere eller 

http://www.bicas-online.eu/


 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 121   

 

 

bruke kurset og / eller appen, kan det være veldig nyttig å lese dette 

dokumentet på forhånd. Det viser mange ting som bør tas i betraktning, og som 

prosjektpartnerne fant ut under testkjøringene.  

Det er viktig å ta hensyn til de virkelige situasjonene til ambulansepersonellet, 

da de vet best hvor veiledning er nødvendig.  

Begrensninger Det viktigste problemet er tiden. Når du tilbyr denne videreutdanningen, må du 

ta hensyn til tiden som målgruppen har tilgjengelig. For BICAS hadde 

prosjektpartnerne til hensikt å gjennomføre et kurs på totalt 80 arbeidstimer. I 

pilotfasen la de merke til at ambulansepersonellet bare har en begrenset tid 

tilgjengelig.  De fokuserer vanligvis på den videre educaiton de må gjøre, men 

ikke så mye på myke ferdigheter som BICAS-kurset. Paramedics har lange 

arbeidsskift i noen land (f.eks Tyskland), i andre land er det folk som gjør denne 

jobben frivillig i tillegg til sine vanlige jobber. Derfor ble kurset forkortet, og 

dette argumentet bør alltid tas i betraktning. 

 

Erfaringer  Den gode praksisen kan være veldig nyttig når den implementeres på en 

passende måte. Motivasjonen til deltakerne er et svært viktig aspekt som ikke 

bør undervurderes. Det ville være best å sette det inn i VET-utdanningen 

allerede i land der dette er mulig på grunn av strukturene i paramedics-

utdanningen, slik at deltakerne ikke har tidskonflikt med jobben.  

 

Bærekraft Kurset og appen kan brukes uten ytterligere avgifter. Likevel er tiden et 

avgjørende aspekt. Når kurset gjennomføres i blandet stil, må det betales en 

trener som aktivt leder kurset. Fordelene er bedre dyktige paramedics eller 

andre ansatte fra helsesektoren (når det gjelder BICAS også sykepleie 

beredskapspersonell ba om kurset) som er mer oppmerksomme på kulturelle 

forskjeller og som er sikrere i håndteringen av vanskelige situasjoner som 

skjedde på grunn av kulturell atferd fra mennesker fra andre land.  

  

Utvikling av praksis Prosjektet ble avsluttet i 2019. Derfor er den gode praksisen ikke videreutviklet 

på dette tidspunktet.  
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Konklusjon Prosjektet ble stemplet som God praksis av det tyske nasjonale byrået. Dette er 

et bevis på at prosjektet ble utført veldig vellykket.  

  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle produkter og utganger av prosjektet finnes på prosjektplattformen 

 

www.bicas-online.eu 

 

Språk  engelsk, tysk, polsk, italiensk, spansk  

Kontaktinformasjon 

Navn Jana Goldberg 

Bedrift/institusjon Johanniter Akademie Mitteldeutschland 

Adresse Stötteritzer Str. 47, 04317 Leipzig, Tyskland 

Telefon +49 341 22407600 

E-post Elektronisk skjema på nettstedet http://www.johanniter-bildung-

mitteldeutschland.de/ 

 

 

 

Historier som beveger seg - Verktøykasse mot diskriminering 

2014 (Idé ble født) – 

2018 (lansering av verktøykassen) 

Ines Brachmann et al. 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Det er en verktøykasse på en nettside med videoer, kurs, workshops og mye 

informasjon om diskriminering og hvordan man kan sensibilisere unge 

mennesker på dette feltet.  

Forlag  Anne Frank Zentrum (Tyskland) og forskjellige organizatios fra forskjellige 

europeiske land: 

 

Anne Franks hus, Nederland 

Ivrig Internett, Nederland 

ISA internasjonale skole i Amsterdam, Nederland 

Mart, Ukraina 

Det pedagogiske universitetet i Krakow, Polen 

Zachor-stiftelsen, Ungarn 

Nadácia Milana Šimečku, Slovakia 

_erinnern.at_, Østerrike 

Kiev utdanningssenter "Tolerspace", Ukraina 

Det ukrainske senter for holocauststudier, Ukraina 

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie, Polen 

Krzyżowa Foundation for gjensidig forståelse i Europa, Polen 

Fakultet for utdanning, Universitetet i Barcelona, Spania 

http://www.bicas-online.eu/
http://www.johanniter-bildung-mitteldeutschland.de/
http://www.johanniter-bildung-mitteldeutschland.de/
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Forfatterne er oppført i detalj på plattformen under: 

https://www.storiesthatmove.org/de/warum-stories-that-move/unser-team/ 

(tysk side på venstre side)  

Målgruppe  Lærere og unge opp til 18 år 

 

 

Felt  Mot fordommer og diskriminering 

Målsetting  Hovedmålet er å sensibilisere unge mennesker for rasicm og 

diskrimineringsspørsmål og øke bevisstheten om diskriminering i sine 

omgivelser.  

Plassering 

/geografisk dekning  

God praksis ble utviklet og implementert i partnerlandene. Resultatene er 

tilgjengelige online på engelsk og partneren langauges og kan brukes uten 

grenser.  

 

Introduksjon  I 2013 fant et internasjonalt ungdomsmøte sted i Berlin med tittelen "Stories 

That Move. Diskutere mangfold og diskriminering». Dette la grunnlaget for et 

ekspertmøte ett år senere hvor 65 eksperter fra 14 land deltok. Mange av 

historiene som brukes på plattformen er fra ungdomsmøtet i 2013. Det ble 

besluttet å gjennomføre prosjektet for å synliggjøre diskrimineringsproblemene 

og gi lærere og unge ferdighetene til å håndtere diskriminering ved å lytte, 

dialog og sensibilisering.  

Prosjektet ble gjennomført i de følgende årene og verktøykassen ble lansert i 

2018.   

 

Interessenter og 

partnere 

Mottakerne er alle unge mennesker (eller hver person som er interessert i 

emnet og omhandler nettstedet og innholdet) og lærere, som får et verktøy for 

hånden om hvordan man inkluderer temaet mangfold og diskriminering i 

leksjonene sine for å øke en bredere bevissthet.  

  

Finansieringsorgan Ifølge rapporten om lanseringen av prosjektet er det forskjellige 

finansieringsorganer:  

Erasmus+ - Program 

EVZ Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft (Tysk forening) 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend innenfor rammen 

av programmet "Demokratie leben" (Det tyske forbundsdepartementet for 

familie, eldre, kvinner og ungdom)  

Bundeszentrale für politische Bildung ((tysk) Føderalt byrå for 

samfunnsopplæring) 

 

https://www.storiesthatmove.org/de/warum-stories-that-move/unser-team/
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Sammenheng Prosjektet basert på konferansen "Stories that move" fra 2013 som fant sted i 

Berlin. Unge mennesker fra 9 forskjellige land utvekslet sine historier de 

opplevde med diskriminering. Publikum fant ut at manglende forståelse for 

mangfold og diskriminering av minoriteter på grunn av etniske, religiøse eller 

andre forskjeller er et stort problem i alle samfunn. Dette legger grunnlaget for 

den senere utviklede verktøykassen.  

 

Hovedmålene Hovedmålene er å gjøre det mulig for lærere å samarbeide med sine studenter 

om temaene mangfold, diskriminering og hatkriminalitet. Modulene skal øke 

bevisstheten blant ungdommene og få dem til å tenke på disse 

problemstillingene og reflektere sin egen og andres atferd.  

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Verktøykassen inneholder 5 moduler som kan brukes av en lærer immerdiately. 

Modulene har ulike hovedtemaer: 

Å se og bli sett (hvordan ser vi andre og oss selv – en kritisk undersøkelse av 

ulike identiteter og hvordan man forstår mangfold på en positiv måte) 

Står overfor diskriminering (eksempler på ulike former for diskriminering som 

antisemittisme)  

Oppdage livshistorier (studenter oppdager diskriminering i historien til nå med 

livshistorier om mennesker som sto overfor denne diskrimineringen) 

Kritisk bruk av media (identifisere propaganda og spredning av stereotyper og 

hvordan man skal håndtere det) 

Å bli aktiv (hva betyr det å bli aktiv – inspirasjon gjennom ulike 

ungdomsprosjekter fra hele Europa) 

 

Modulene kan gjennomføres i 3-5 undervisningsenheter hver. De er designet for 

blandet læring. Det finnes ulike enkeltarbeidsoppgaver eller 

gruppearbeidsoppgaver.  

Nettstedet inkluderte mye nyttig informasjon for lærere om hvordan man 

implementerer modulene effektivt.  

Utfall av praksisen Det nøyaktige antallet brukere er ikke offentlig tilgjengelig. Men initiativtakerne 

til Stories som beveger seg regelmessig tilbyr webinarer eller online 

presentasjoner. De har arbeidshåper om dette temaet, og de sprer ideen i alle 

deltakerlandene. Derfor vil det sannsynligvis være et svært høyt antall 

mennesker som nås. De umåtelige effektene er enda viktigere. Unge mennesker 

får viktige myke ferdigheter og vil gjøre denne verden litt bedre. Prosjektet vil 

delta mot et Europa med mindre diskriminering og fordommer.  

Historier om dette trekket ble tildelt Comenius EduMedia Medailie 2018 for 

utmerket læringsmateriell som viser at den positive effekten er offentlig kjent. 

Faktorer for suksess  Det viktigste er at lærerne må passe på å skape et positivt miljø der elevene føler 

seg trygge på å snakke åpent om disse – noen ganger sensitive – temaene. 

https://www.storiesthatmove.org/de/medaillen-und-mehr/
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Studentene skal være klar over at temaene er svært alvorlige. De tekniske 

kravene bør også tas i betraktning. Verktøykassen er designet for stk og bærbare 

datamaskiner eller nettbrett, men ikke i responsiv design. Dette betyr at den 

ikke er designet for mobiltelefoner, og dermed kan det oppstå tekniske 

problemer.  

Verktøyet er gratis.  

Begrensninger Temaet er veldig delikat, og noen studenter som selv sto overfor diskriminering, 

vil ha vanskeligheter med å snakke åpent. Lærere skulle derfor ha strategier i 

tankene for hvordan de skal håndtere andre elever som oppfører seg 

ufølsomme eller upassende i disse situasjonene.  

 

Erfaringer  Verktøykassen gir lærerne den nødvendige enheten for hånden for å håndtere 

et svært følsomt og vanskelig emne. Det kan bidra til å redusere diskriminering 

og negativ atferd overfor andre og øke bevisstheten om disse problemene.  

 

Bærekraft Verktøykassen er klar til bruk og gratis for brukere. Det vil forbli offentlig 

tilgjengelig. Derfor oppstår det ingen kostnader for potensielle brukere. Den 

eneste investeringen er lærerens tid til å håndtere funksjonene og håndteringen 

før du bruker den.  

  

Utvikling av praksis Det er regelmessig webinarer eller online presenations av prosjektet og 

plattformen for øyeblikket. Interesserte bør søke på nettstedet under 

Workshops for tilbud som passer for dem.  

Konklusjon Når en skole har til hensikt å jobbe med temaet mangfold og diskriminering, er 

verktøykassen veldig nyttig. Utviklerne er eksperter, og historiene til studentene 

er sanne historier som skjer hver dag. Det blandede konseptet gjør det også 

mulig for studentene ikke å svare på visse spørsmål offentlig foran sine 

medstudenter, men har muligheten til å håndtere visse aspekter diskret. Alt i alt 

er det et godt designet læringsverktøy som vil hjelpe lærere på dette feltet.  

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle utviklede verktøy og materialer finnes på nettsiden 

https://www.storiesthatmove.org/en/home/. Nettstedet inneholder moduler, 

videoer og nyttig sideinformasjon for lærere.  

 

Språk  Verktøykassen og relatert informasjon og materialer er tilgjengelige på engelsk, 

tysk, nederlandsk, ungarsk, polsk, slovakisk og ukrainsk.   

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon Anne Franks hus Amsterdam 

Adresse Westermarkt 10 

1016 DK Amsterdam 

https://www.storiesthatmove.org/en/home/
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Telefon  

E-post info@storiesthatmove.org 

 

 

Attraktivitätssteigerung dualer Berufsausbildung i ländlichen Räumen durch innovative 

Lernszenarien 

(Økende tiltrekningskraft for den doble VET-utdanningen på landsbygda gjennom innovative 

læringsscenarioer) 

01.09.2016 – 31.08.2018 Prosjektleder: Prof. Dr. Alexandra Engel, University for 

Applied Science and Art (HAWK), 

Zukunftszentrum Holzminden-Höxter 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Det er et pilotprosjekt og resultatene presenteres i et vitenskapelig dokument.   

Forlag  Et samarbeid mellom Zukunftszentrum Holzminden-Höxter ved University for 

Applied Science and Art (HAWK) og Georg von Langen School, VET-skolen 

Holzminden, DEN VET-skolene Duderstadt, Institutt for læringstjenester for FH 

Lübeck, Duderstadt20 og Håndverkskammeret Hannover-Hildesheim.  

Målgruppe  VET-skoler, VET-interessenter og beslutningstakere 

Felt  Feltet er VET-utdanningen, designet for det tyske doble VET-systemet.   

Målsetting  Målet var utvikling og testing av online læringstilbud for VET-studenter og å 

oppdage rammeverket og forutsetningene for vellykket implementering av 

digital læring i skoledelen av den doble VET-utdanningen.   

Plassering 

/geografisk dekning  

Pilotprosjektet ble gjennomført i Holzminden og Duderstadt, to mindre byer i 

den tyske føderale staten Niedersachsen.  

 

Introduksjon  Det er viktig at skolen holder tritt med tiden og blir mer digitalisert. Dette vil 

legge særlig til rette for at VET-skoler på landsbygda har større interesse for 

tilbudene sine. I 2018 besluttet den tyske regjeringen å gjennomføre den såkalte 

digitalpakten med sikte på økonomisk støtte til skoler over hele landet mot 

digitalisering. De yngre generasjonene vokser opp med digitale enheter og er 

såkalte digitale innfødte. Derfor er det fornuftig å fremme digitaliseringen også 

i utdanningen. Dette prosjektet skal teste nåværende og fremtidige muligheter 

for en mer digitalisert dobbel VET-utdanning og bane vei for fremtidig utvikling 

på dette feltet.  

 

Interessenter og 

partnere 

Målgruppen er VET-skoler, VET-beslutningstakere, VET-lærere og 

skoledirektører, spesielt på landsbygda for å gjøre VET-utdanningen mer 

attraktiv. Partnerorganisasjonene ble enige om å samarbeide i pilotprosjektet 

for å få brukbare funn og ta de første skrittene inn i de digitaliserte fremtidige 

skoletilbudene.  

mailto:info@storiesthatmove.org
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Finansieringsorgan Prosjektet ble finansiert av ESF European Social Fund og finansiering av Det 

føderale departementet i Niedersachsen.  

Sammenheng Arbeidsgruppen definerte tre hovedtemaer på grunnlag av aktuelle 

vitenskapelige funn som bør tas opp for å fremme digitalisering av VET-skoler: 

 

overføring av digital kompetanse til studenter og lærere 

bruk av digitale medier til nye utdanningskonsepter og individuelle læringstyper 

en solid teknisk infrastruktur i VET-skoler  

 

(se side 74, https://blberufsschulen.oncampus.de/loop/Blended-Learning-

Projekte_an_berufsbildenden_Schulen_(Good_Practice-Beispiele) PDF på 

venstre side nedlasting) 

 

Med utgangspunkt i disse midlene utviklet prosjektgruppen god praksis for å få 

vitenskapelige resultater for fremtidige anbefalinger og utviklinger.  

 

Hovedmålene Hovedmålet er å finne ut hvordan digital læring/blandet læring kan 

gjennomføres på en vellykket måte i VET-skoler på landsbygda, med tanke på 

synspunktene til alle deltakende personer (studenter, ansatte, interessenter...) 

samt alle restriksjoner og begrensninger som kan oppstå for å få en god praksis 

som kan fungere som rollemodell for fremtidige tilnærminger.  

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Prosjektkonsortiet gjennomførte nettbaserte spørreskjemaer på forhånd med 

elevene som var villige til å delta i 63og retningslinjebaserte intervjuer med 

lærere, skoleadministratorer og representanter for selskapene for å skape det 

vitenskapelige grunnlaget for sitt arbeid. Etter piloteringen ble de respektive 

personene kartlagt igjen (selv om det var en endring av noen av studentene i 

løpet av prosjektets levetid). Studentene bør for eksempel rangere sin egen 

digitale kompetanse og gi informasjon om hva de allerede vet, med hvilke 

programmer de vanligvis jobber, deres tekniske utstyr hjemme og så videre. 

Lærere bør for eksempel gi informasjon om sitt synspunkt om kravene til digital 

læring, forutsetninger, videreutdanning for lærere og så videre.  

Takind tok hensyn til forskningsfunnene, et konsept for blandet læring og 

tilhørende materialer for VET-utdanningsfeltet til Wholesale / Foreign Trade 

Clerk ble utviklet og testet. De to deltakende VET-skolene implementerte 

Blended-tilnærmingen mens universitetet gjorde evalueringsdelen.  

Utfall av praksisen Prosjektkonsortiet utviklet blandet læringsinnhold og testet dem for det 

ovennevnte VET-utdanningsfeltet for salg i de to deltakende VET-skolene. Den 

https://blberufsschulen.oncampus.de/loop/Blended-Learning-Projekte_an_berufsbildenden_Schulen_(Good_Practice-Beispiele)
https://blberufsschulen.oncampus.de/loop/Blended-Learning-Projekte_an_berufsbildenden_Schulen_(Good_Practice-Beispiele)
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vitenskapelige tilnærmingen gjorde det mulig for forskerne å lage anbefalinger 

for handling for å overføre god praksis i utdanningssektoren.  

 

Faktorer for suksess  Alle tekniske forutsetninger må gis for en teoretisk vellykket implementering, og 

også studenter, lærere og interessenter bør være fordomsfrie for den blandede 

tilnærmingen. Dette pilotprosjektet fulgte faktisk en vitenskapelig tilnærming, 

derfor ville det være viktig å jobbe med resultatene og ikke å gjenskape piloten 

selv.  

 

Begrensninger Lærere skulle ha en viss fordomsfri mot digital undervisning og læring. I tillegg 

trenger de den tekniske kunnskapen for å implementere leksjoner på nettet og 

for å vise studentene hvordan de skal håndtere den nye teknologien.   

Erfaringer  Initiativtakerne til den gode praksisen kom til den konklusjonen at digital læring 

gir mange nye muligheter. Undervisning og læring kan være godt utformet for 

de enkelte elevene, og det kan gjøres godt å kontrollere fremdriften når den 

blandede læringen er organisert på riktig måte. Utviklingen av det elektroniske 

innholdet (tilpasningen av undervisningsmateriellet til digital bruk) kan utføres 

av eksterne forfattere, da det er veldig tidkrevende og lærere knapt kan klare 

dette alene.  

 

Bærekraft Dette pilotprosjektet legger grunnlaget for videre digitaliseringsmetoder, og 

dermed gis bærekraften.   

Utvikling av praksis Resultatene av pilotkjøringen vil bli brukt til videre tilnærminger for å fortsette 

med digitaliseringen.  

 

 

Konklusjon Pilotkurset var et viktig skritt mot nødvendig digitalisering av undervisning og 

læring. Spesielt VET-sektoren på landsbygda kan tjene på en slik utvikling.  

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Hele det vitenskapelige dokumentet om god praksis finner du under:  

 

https://blberufsschulen.oncampus.de/loop/Blended-Learning-

Projekte_an_berufsbildenden_Schulen_(Good_Practice-Beispiele) 

 

Delen av ovennevnte god praksis starter på side 63ff, avsnitt 3.6.):  

I delen finner du lenker til videoer som er utviklet innenfor rammen av dette 

prosjektet og også kilder lenker.  

Språk  Bare på tysk 

Kontaktinformasjon 

Navn Professor Dr. Alexandra Engel 

Bedrift/institusjon Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, 

https://blberufsschulen.oncampus.de/loop/Blended-Learning-Projekte_an_berufsbildenden_Schulen_(Good_Practice-Beispiele)
https://blberufsschulen.oncampus.de/loop/Blended-Learning-Projekte_an_berufsbildenden_Schulen_(Good_Practice-Beispiele)
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Zukunftszentrum Holzminden-Höxter 

Adresse Haarmannplatz 3, 37603 Holzminden; Tyskland 

Telefon +49 5531 126 192 

E-post alexandra.engel@hawk.de 

 

 

 

Sinbad – en reise for å fremme nøkkelkompetanse i barnehagelærerutdanningen gjennom 

historiefortelling  

2014 - 2016 Utviklet av prosjektpartnerne.   

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  God praksis er et helt prosjekt med nettstedet http://www.storytelling-

online.eu/index.php/en/ med et online e-læringskurs, et pedagogisk 

rammeverk som PDF og ytterligere informasjon.  

 

Forlag  Prosjektpartnerskapet omfatter: 

Wisamar Bildungsgesellschaft – Tyskland (som koordinator) 

Storybag – Nederland  

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Tyrkia 

PLATO Leiden Universitet – Nederland 

Grampus Heritage &Training – Storbritannia  

Platon – Hellas 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – Litauen  

Målgruppe  Førskolelærere 

Felt  Førskoleutdanning  

Målsetting  Sinbad-prosjektet tar sikte på å fremme historiefortelling og bruk av 

historiefortellingsteknikker i førskole- og grunnskoleutdanningen, for å styrke 

de viktigste kompetansene som barn tilegner seg. Prosjektaktivitetene støtter 

derfor førskole- og grunnskolelærere i læring eller videreutvikling av muntlig 

historiefortelling, gir råd om hvordan man aktivt involverer barn og gir metoder 

for en målrettet kompetanseutvikling. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Den gode praksisen ble hovedsakelig brukt i partnerlandene, men ettersom 

prosjektinnholdet er tilgjengelig på nettet, er det brukbart for alle som snakker 

et av prosjektspråkene og har internettilgang.   

 

Introduksjon  Ifølge Pisa-studiene er nesten 20% av barna i en alder av 15 år ikke i stand til å 

lese ordentlig. De stammer for det meste fra familier som tilbyr liten stimulering. 

Dette viser tydelig den avgjørende rollen til barnehagelærerutdanningen og 

barnehagens lærere. Derfor – som skrevet ovenfor –  

tar Sinbad-prosjektet sikte på å fremme historiefortelling og bruk av 

http://www.storytelling-online.eu/index.php/en/
http://www.storytelling-online.eu/index.php/en/
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historiefortellingsteknikker i førskole- og grunnskoleutdanningen, for å styrke 

de viktigste kompetansene som barn tilegner seg. Å lytte til historier er en 

naturlig ting å gjøre for barn, det hjelper barn å identifisere seg med karakterer, 

å utvikle empati, å få stedfortredende opplevelser ved å høre om andres. Barn 

blir en del av den virtuelle verden av historier, fiksjon, fantasi og utvikler dermed 

en forståelse av dynamikken i hva nøkkelpersonene i historiene opplever. 

Dessuten blir de invitert til å snakke om historier, tenke på historier, dele tanker 

med andre . Dermed utvikler de sosial kompetanse. Viktige kompetanser 

utvikles på morsmålets domene. Også innholdet i historiene kan stimulere til 

kompetanseutvikling. Dermed kan kompetanse utvikles på alle områder. Sist, 

men ikke minst ved å høre historier, ved å lytte til historier og ved å snakke om 

historier, utvikler barn kompetansen til historiefortelling selv.  

 

Interessenter og 

partnere 

Førskolelærere og lærere i småskolebarn (barneskole) er hovedmålgruppen da 

hele prosjektet ble designet for å utstyre dem med de nødvendige 

kompetansene for å forbedre barnas ferdigheter ved å bruke historiefortelling i 

sitt daglige arbeid. Selvfølgelig er prosjektresultatene tilgjengelige for alle som 

er interessert i å lære mer om historiefortelling som undervisningsteknikk 

generelt.  

 

Finansieringsorgan Prosjektet ble finansiert av EU-kommisjonen som Erasmus+ KA2 Strategic 

Partnership.  

Sammenheng Som skrevet ovenfor er for mange barn ikke i stand til å lese så ordentlig som de 

burde. Derfor er det behov for å støtte dem spesielt allerede i de tidlige årene - 

i barnehagen. Historiefortelling er ikke en avgjørende del av utdanningen av 

førskolelærere, men det kan være et kraftig middel for å støtte barn i deres 

utvikling. Prosjektet ble designet for å bidra til å lukke dette gapet.  

 

 

Hovedmålene Hovedmålene for praksisen er allerede forklart ovenfor. Førskolelærere skal 

være i stand til å styrke sin kompetanse i historiefortelling ved å gjøre et online 

e-læringskurs, men de deltok også i praktiske workshops i de forskjellige 

partnerlandene, da historiefortelling er en levende teknikk som er best 

praktisert ansikt - til - ansikt til ansikt. Førskolelærere kan derfor gjennomføre 

workshops med sine kolleger for å utdype sine nylig oppnådde ferdigheter og 

kunnskaper i å bruke historiefortelling i hverdagen, da instruksjonene gjør dem 

i stand til å gjøre det.  
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Beskrivelsen av 

praksisen 

Prosjektet inneholder ulike viktige sektorer: 

 

Den pedagogiske bakgrunnsinformasjonen for å gi grunnleggende kunnskap til 

brukeren om  

Kompetansebasert læring i barnehagelærerutdanningen 

EUs nøkkelkompetanse 

Historiefortelling som undervisningsmetode 

 

 Utdanningspakke og elearningkurs: Historiefortelling for kompetanseutvikling 

av barn 

Praktiske ansikt-til-ansikt workshops: Historiefortelling for kompetansen. 

 Retningslinjer for organisering av ansikt-til-ansikt workshops og kollegial 

utveksling uavhengig 

 Innsamling av eksempelhistorier som ressurs og grunnlag for ytterligere ideer 

 

Brukeren kan lære på nettet hvordan man implementerer ansikt-til-ansikt 

workshops med kollegene som også bruker de elektroniske verktøyene for å 

utdype kunnskapen sin.  

 

Utfall av praksisen Prosjektpartnerne gjennomførte workshops med førskolelærere om 

prosjekttemaet. Også en stor multiplikator hendelse i Tyrkia fant sted. Alle 

workshopdeltakere kan øke sine ferdigheter innen historiefortelling og å 

inkludere det i sitt daglige arbeid. Også et ukjent antall brukere kan prøve ut e-

læringskurset fra plattformen http://www.storytelling-

online.eu/index.php/en/elearning-course/elearning-course.  

Tilbakemeldingene fra deltakerne på verkstedene var hovedsakelig svært 

positive.  

 

Faktorer for suksess  Suksessfaktorene for en replikering er enkle. De deltakende førskolelærerne må 

være fordomsfrie og villige til å lære nye konsepter og strategier. Når de gjør e-

læringskurset med entusiasme og viser sine medkolleger det de lærte, er det 

svært sannsynlig at de kan ta i bruk den nye kunnskapen og bruke den på sine 

egne arbeidsplasser. Likevel krever historiefortelling noen ganger å forlate den 

egen komfortsonen. Brukerne bør være klar over dette, men generelt er 

førskolelærere fordomsfrie mot denne typen metoder.  

 

Begrensninger Generelt er det ingen begrensninger. Deltakeren i e-læringskurset trenger et 

hodesett eller høyttalere for å utføre det riktig. Brukeren bør også skrive ned 

hvor han / hun stoppet kurset, da dette ikke lagres automatisk.  

  

http://www.storytelling-online.eu/index.php/en/elearning-course/elearning-course
http://www.storytelling-online.eu/index.php/en/elearning-course/elearning-course
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Erfaringer  Et praktisk workshop er svært viktig for at deltakerne aktivt skal kunne anvende 

og teste kunnskapen de har fått i e-læringskurset.  

 

Hva er de viktigste budskapene og lærdommene som læres å ta bort fra den 

gode praksisopplevelsen, for menn like mye som for kvinner?  

Bærekraft E-læringskurset og all relevant informasjon er tilgjengelig online gratis. For 

denne delen oppstår ingen kostnader. Den kan brukes av alle som snakker 

engelsk eller et av de andre partnerspråkene (tysk, tyrkisk, gresk, litauisk, 

nederlandsk). Fordelen vil være en bedre kvalifisert barnehagelærer som kan 

bruke den nyervervede kunnskapen og ferdighetene i det daglige arbeidet.  

 Som den beste måten å lære bruken av historiefortelling på er et blandet kurs 

(workhops ansikt til ansikt og e-læringskurset), anbefales det å spørre 

prosjektpartnerne om virkelige workshop-tilbud i organisasjonene sine. 

Toppmoderne er uklart for øyeblikket, men med nok deltakere kan det være at 

partnerne tilbyr et slikt kurs. Men her er det svært sannsynlig at kostnadene vil 

skje.   

Utvikling av praksis Videreutviklingen av praksisen er ikke målbar. Brukerne kan ta i bruk 

ferdighetene og kunnskapen som gis til deres personlige behov, men den 

anslåtte endte i 2016. Derfor vil det ikke bli gjennomført noen direkte videre 

utvikling. Alle nødvendige ferdigheter for en nyttig implementering er gitt til 

brukerne allerede.  

 

Konklusjon Historiefortelling i barnehagene kan berike det daglige arbeidet, og gevinsten av 

kompetanse og ferdigheter vil trolig være bærekraftig. Det beste konseptet for 

dette emnet er et blandet læringskurs med praktiske workshops, og e-

læringskurset som historiefortelling er en levende metode for å utdanne.  

  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alt relatert til prosjektet finner du på nettsiden http://www.storytelling-

online.eu/index.php/en/ 

Språk  engelsk, tysk, litauisk, tyrkisk, gresk, nederlandsk  

Kontaktinformasjon 

Navn Sabine Röhrig-Mahhou 

Bedrift/institusjon Wisamar Bildungsgsellschaft gemeinnützige GmbH 

Adresse Heinrichstraße 5-7, 04317 Leipzgi 

Telefon 0049 341 51999555 

E-post info@wisamar.de 

 

  

http://www.storytelling-online.eu/index.php/en/
http://www.storytelling-online.eu/index.php/en/
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Øke lærernes kompetanse til å gjøre kvalitetsb blandede læring  

BlenditWell håndbok 

Prosjektets varighet: 01.11.2017 – 31.10.2019 UPI-LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC (prosjektkoordinator) 

og prosjektkonsortiet 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Dokumentet er en PDF-håndbok.  

Forlag  UPI-LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC fra Slovenia var prosjektkoordinator. De andre 

medlemsorganisasjonene for dette prosjektet var:  

VHS Hannover, Tyskland 

DIT School of Computing, Irland 

CCS Digital Education, Hellas 

DomSpain Consulting SL, Spania 

D-Learn, Italia  

 

Målgruppe  Målgruppen er voksne lærere som har til hensikt å forvandle kursene sine til 

blandede læringstilbud.  

Felt  Feltet er alle skrivefeil i voksenopplæring der en blandet tilnærming kan 

implementeres.   

Målsetting  Hovedmålet er å lære voksne lærere hvordan de kan designe sine edcuation 

tilbud i form av blandet læring.   

Plassering 

/geografisk dekning  

Den gode praksisen er utført i partnerlandene Slovenia, Tyskland, Irland, Hellas, 

Spania og Italia. Håndboken er tilgjengelig online på 5 språk (alle partnerspråk 

til tross for italiensk) og kan derfor brukes fra alle steder.  

 

Introduksjon  Mange voksne lærere mangler tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å 

overføre kurs og leksjoner i et blandet læringskonsept. Denne håndboken skal 

gi dem nødvendig bakgrunnskunnskap i metodikken og den tekniske 

kunnskapen de trenger for å lykkes. Derfor utviklet prosjektpartnerne 

håndboken med rammene for Quality Blended Learning-prosjektet mellom 

2017 og 2019.  

Interessenter og 

partnere 

Målgruppene i håndboken er først og fremst voksne lærere og for det andre 

beslutningstakere innen voksne lærere. De voksne lærerne selv tjener direkte 

på håndboken, da de kan benytte seg av den nylig oppnådde kunnskapen og 

ferdighetene. Beslutningstakere kan spre ideen om blandede læringsmetoder 

og gjøre håndboken tilgjengelig for lærerne i større skala.  

 

Finansieringsorgan EU-kommisjonen innenfor rammen av Erasmus+-programmet finansierte 

programmet. Ingen annen finansiering fant sted.   
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Sammenheng Prosjektpartnerskapet identifiserte en stor fordel med voksne elever som 

benyttet seg av det blandede læringskonseptet sammenlignet med elever med 

bare ansikt til ansikt trening. Det blandede læringskonseptet kan løse ulike 

problemer som mangel på interesse eller mangel på tid. Derfor ble det sett på 

som nyttig alternativ, og prosjektideen oppsto, da antall voksne lærere som 

allerede bruker blandede læringskonsepter er lavt.  

 

Hovedmålene Hovedmålene for prosjektet var: 

Et opplæringskurs i Dublin med voksne lærere fra partnerlandene – basert på 

resultatene av dette kurset ble praktiske retningslinjer utviklet 

Det blandede læringsgymnaset: et nettkurs på prosjektplattformen  

Håndboken 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Partnerne gjennomførte først et opplæringskurs i Dublin, Irland med voksne 

lærere fra alle partnerland. De ble kjent med forskjellige verktøy og hvordan de 

skulle lage med dem en blandet læringsklasse. Resultatene av denne 

opplæringen hjalp konsortiet med å utvikle praktiske retningslinjer for voksne 

lærere. Dette førte til slutt til håndboken på fem språk.  

 

Håndboken inneholder følgende 8 kapitler: 

 

Introduksjon og grunnleggende informasjon om blandet læring 

En pilottilnærming 

Sentrale hensyn (temaer som er viktige for arrangører av blandet læring) 

Avanserte aktiviteter - opplæringsprogrammer for forskjellige verktøy for e-

læring som presentasjoner, podcaster, spill, videoer ... 

Blended Learner – ferdigheter som læreren kan lære elevene, slik at de kan 

håndtere den blandede læringen 

Blended Manager – måten lærerne kan snakke med ledelsen om blandede 

læringsaktiviteter på 

Den blandede teknologien – alternative verktøy til kapittel (avanserte 

aktiviteter) 

Tilnærminger for å evaluere blandet læring og undervisning 

 

Håndboken inneholder også maler for kopiering og annet nyttig materiale.   

 

Utfall av praksisen Voksne lærere fra alle land hadde nytte av resultatene av prosjektet. 

Prosjektpartnerne inviterte mange til pilotkurset, multiplikatorarrangementene 

og informerte interesserte personer via sosiale medier, brosjyrer og nyhetsbrev.  

De som brukte materialet direkte, hadde mulighet til å øke sin kunnskap, 

ferdigheter og kompetanse. Ettersom resultatene i form av treningsstudioet og 
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håndboken fortsatt er tilgjengelige under http://www.blenditwell.eu, har enda 

flere mennesker muligheten til å benytte seg av de utviklede materialene.  

 

Faktorer for suksess  Lærere og elever trenger nødvendig teknisk utstyr for e-læring, slik at et blandet 

læringskurs når alle elevene i klassen. Læreren skal – avhengig av elevenes 

forkunnskaper – bruke nok tid til å forklare håndteringen av e-

læringsverktøyene og sørge for at alle elever kan bruke dem riktig.  

 

Begrensninger Utfordringer kan være de tekniske forutsetningene. I tillegg trenger lærerne 

som ønsker å gå gjennom håndboken sikkerhetskopiering fra sine overordnede. 

Det ville ikke være fornuftig å jobbe med håndboken når sjefene dine ikke er 

villige til å støtte deg med blandede læringsmetoder. I tillegg er håndboken bare 

tilgjengelig på visse språk.  

 

Erfaringer  Det er viktig å identifisere de mest passende blandede tilnærmingene for de 

respektive elevenes behov. Voksne lærere bør ta hensyn til dette aspektet når 

de designer sine blandede læringskurs.  

 

Bærekraft Håndboken vil være bærekraftig for voksne lærere som går grundig gjennom 

den og jobber med den. Læringseffektene vil være synlige og læreren vil kunne 

anvende den nyopprettede kunnskapen. Ingen kostnader oppstår da 

håndboken kan brukes gratis. Det er bare tiden som må tas for arbeidet med 

håndboken.  

  

Utvikling av praksis Prosjektet ble avsluttet i 2019. Derfor vil ingen videre utvikling finne sted.  

 

 

Konklusjon Håndboken gir rikelig med informasjon for å lage blandede læringskurs for 

voksne lærere som står i begynnelsen. De får bakgrunnsinformasjon og teoretisk 

kunnskap samt de blir vant til ulike verktøy og mekanismer, hvordan de kan 

brukes og hvordan de kan inkluderes i læringsmiljøet. For voksne lærere som er 

nye innen blandede elever, er håndboken et godt utgangspunkt.  

 

Avslutt med å spesifisere/forklare virkningen og nytten av god praksis. Når det 

er mulig, bruk anekdotiske bevis som en historiefortelling eller vitnesbyrd om 

en mann eller en kvinne som viser fordelen av den gode praksisen.  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

På nettstedet finner du Blended Learning Gym i tillegg til håndboken der du må 

opprette en pålogging. Treningsstudioet er et blandet læringskurs.  

 

Språk  Håndboken er tilgjengelig på engelsk, tysk, spansk, gresk og slovensk.   

Kontaktinformasjon 

http://www.blenditwell.eu/
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Navn Tina Balo og Biserka Neuholt Hlastec 

Bedrift/institusjon UPI ljudska univerza Žalec (koordinator) 

Adresse Ulica Ivanke Uranjek 6 

3310 Žalec, Slovenija   

Telefon (0)3 713 35 50 

E-post lu-zalec@upi.si 

 

 

 

Blandede læringstrenere 

Dette pilotprosjektet fant sted mellom 

september 2018 og mai 2019 

Julia Henschler 

Sächsischer Volkshochschulverband e.V. 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Det er en konseptoppgave som beskriver prosjektgjennomføringen, inkludert 

kurset "Blended Learning Coaches" (https://www.vhs-

sachsen.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Konzept_Blended_Learning_C

oaches.pdf )  

Forlag  Julia Henschler 

Sächsischer Volkshochschulverband (Den saksiske foreningen i 

Volkshochschulen) 

Målgruppe  Lærere som jobber ved Volkshochschulen (voksenopplæringsskole) (forkortelse 

VHS)  

Felt   Alle utdanningsfelt ved Volkshochschule (inkludert språklæring for migranter, 

entreprenørskap og så videre) kan dekkes av dette konseptet 

Målsetting  Det er en opplæring for trenere fra voksenopplæringsskolene for å gjøre dem i 

stand til å bruke blandet læring i klassene sine. De får ikke bare den praktiske 

kunnskapen om digitale verktøy og læringsplattformer, men får også metodisk 

og didaktisk kunnskap for å berike sine klasser.  

Plassering 

/geografisk dekning  

Den ble brukt i Sachsen, Tyskland.  Tilstedeværelsestreningspiloten fant sted i 

Leipzig, Tyskland.  

Introduksjon  I dag er mange online verktøy for læring (apper, plattformer ...) tilgjengelige for 

lærere og brukere. Men trenere trenger også evnene til å bruke dem på en 

didaktisk og metodisk måte som passer for den respektive elevgruppen. Derfor 

ble konseptet "Blended-Learning-Coaches" designet i løpet av prosjektets 

levetid og testet med 12 VHS-lærere fra Sachsen.  

 

 

Interessenter og 

partnere 

Målgruppen er lærere/trenere for voksenopplæringsskolene VHS. Indirekte 

begunstigede er alle elever av disse trenerne, da de vil tjene på de blandede 

læringsmetodene og den nylig oppnådde kunnskapen direkte.  

https://www.vhs-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Konzept_Blended_Learning_Coaches.pdf
https://www.vhs-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Konzept_Blended_Learning_Coaches.pdf
https://www.vhs-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Konzept_Blended_Learning_Coaches.pdf
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Finansieringsorgan Foreningen av saksiske voksenopplæringssentre Sächsischer 

Volkshochschulverband e.V. finansierte utviklingen av konseptet.  

 

Sammenheng Som skrevet ovenfor er det mange verktøy og plattformer for e-læring 

tilgjengelig. Men den metodisk og didaktiske tilnærmingen mangler veldig ofte. 

Derfor så VHS-foreningen behovene til å prøve ut noe nytt, og pilotprosjektet 

Blended-Learning-Coaches ble startet.  

 

 

 

 

Hovedmålene Deltakerne skal være i stand til å identifisere egnede nettbaserte verktøy og 

instrumenter for kursene sine for å endre dem fra bare ansikt til ansikt til 

blandede læringskurs. De skal lære hvordan e-læring kan brukes på en god og 

positiv måte, og hvordan de kan veilede elevene sine til tross for de elektroniske 

delene.  

 

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Kurset Blended Learning Coaches ble utviklet som svar på Volkshochschulens 

behov. 

 

Opplæringen ble delt inn i 3 moduler med 30 undervisningsenheter hver).  

Enhet 1: Grunnleggende om online læring og undervisning 

Enhet 2: E-didaktikk og digitale verktøy 

Enhet 3: Evaluering og overføring: mediebaserte scenarier  

Utvikling av egen portefølje på 10 undervisningsenheter 

 

Det ble utført i blandet læringsformat slik at lærerne / trenerne kunne finne seg 

i rollen som elever.  

Pilotopplæringen innenfor dette konseptet ble gjennomført mellom november 

2018 og mai 2019. 

 

 

 

 

Utfall av praksisen Kurset ble designet som pilotkurs. Etter gjennomføringen ble tilbakemeldinger 

gitt og kurset ble tilpasset litt i henhold til tilbakemeldingene. I mellomtiden går 

kurset regelmessig på VHS Leipzig for å trene flere trenere for blandet læring. 

Tilbakemeldingene fra pilotdeltakerne var svært nyttige for å gjenkjenne 
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behovene til de voksne lærerne i VHS-skoler bedre, med tanke på deres 

forhåndskunnskap om blandet læring og spesielle tekniske verktøy.  

 

Faktorer for suksess  Først trenger du en dyktig trener som er i stand til å lære modulene. For det 

andre er det tekniske utstyret en nødvendighet selvfølgelig. Den vhs.cloud 

plattformen som ble brukt i modulene er ikke tilgjengelig for eksterne brukere 

(bare for trenere og deres elever og VHS-medlemmer). Derfor må en alternativ 

plattform bli funnet, og denne plattformen bør testes på forhånd hvis den 

passer behovene til de spesielle målgruppene.  

 

Begrensninger Ifølge erfaringene i pilotkurstestfasen og også basert på tilbakemeldingene fra 

partideltpersonene var det noen utfordringer som ble identifisert. Den brukte 

plattformen i dette tilfellet var vhs.could. Noen deltakere var ikke vant til det før 

kurset startet. Dette betyr at – uavhengig av plattformen – bør deltakerne i 

fremtiden vite det før og bør brukes til de forskjellige funksjonene eller en 

introduksjon bør settes inn i den første modulen.  

 

Erfaringer  Som forklart ovenfor bør de tekniske kravene alltid tas i betraktning når du 

planlegger et blandet læringskurs. Plattformen som ble brukt i pilotopplæringen 

var ikke helt kjent for alle deltakerne. Dette er tidkrevende til alle er på samme 

nivå og funksjonene kan brukes tilstrekkelig. Som pilot var dette en god leasson 

å lære.  

  

Bærekraft Midlene bør avklares på forhånd. I dette tilfellet er pilotkurset samt følgende 

kurs finansiert av Sächsischer Volkshochschulverband (Saxon Association of 

Volkshochschulen). Forbedringene etter at piloten ble tatt i betraktning og den 

nye kursversjonen er gratis for voksne lærere av VHS-skoler i Sachsen.  

Kostnadene ved pilotkursutvikling og implementering samt følgende kurs er ikke 

tilgjengelige. Likevel er denne typen kurs veldig nyttig for et bærekraftig 

utdanningstilbud. Spesielt året 2020 viste nødvendigheten av å gå nye veier i 

undervisning og læring. Jo flere lærere som kan tilby kursene sine i blandet 

læringsstil, jo flere mennesker drar nytte av de pågående læringstilbudene. På 

lang sikt er dette konseptet veldig bærekraftig.  

  

Utvikling av praksis Det ble allerede forbedret i henhold til tilbakemeldingene fra de 12 deltakerne 

fra pilotkurset og tilbys som vanlig kurs i mellomtiden på VHS som avansert 

opplæring for VHS voksne lærere (stat: november 2020) 

 

 

Konklusjon Den gode praksisen er veldig nyttig når det gjelder forbedring av egne 

utdanningstilbud. Å bringe pedagogene i rollen som elever utvider sine 
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horisonter og gjør dem oppmerksomme på de forskjellige aspektene ved 

blandet læring og hva som bør tas i betraktning når du endrer de egne 

utdanningstilbudene fra bare ansikt til ansikt til blandet læring. Den gode 

praksisen viser også godt hvordan en videre opplæring for trenere kan se ut og 

hvordan den kan implementeres. I tillegg gir målet og store refleksjoner på 

slutten av dokumentet mange hint om hva som bør tas i betraktning når et tog 

treneren - konseptet utvikles.   

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

ingen  

Språk  Tysk  

Kontaktinformasjon 

Navn Karoline Baetge 

Bedrift/institusjon Volkshochschule Leipzig  

Adresse Löhrstraße 3, 04105 Leipzig 

Telefon 0049 341 1236000 

E-post caroline.baetge@leipzig.de 

 

 

 

Opplæring voksne online (TAO) – Håndbok for lærere av elever over 50 år 

(Erasmus+ KA2) 

 

Publisert: 

Februar 2019 

Forfattere:  

Carola Dierich 

Małgorzata Szwaj 

Mareike Betz 

Sandra Biewald 

Viktor Mason  

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  PDF-håndbok  

http://tao.eu.com.pl/products/the-guide/ 

Forlag  Engelsk Ubegrenset Sp. z o.o. (Polen) 

edEUcation Ltd (Storbritannia) 

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH (Tyskland) 

WBS TRAINING AG (Tyskland) 

 

Målgruppe  Lærere i voksenopplæring som trener gruppen personer over 50 år (50+)  

Felt  Voksenopplæring   

Målsetting  Målet med denne håndboken er å gi lærere og trenere i voksenopplæring 

målgruppen av elever over 50 år med en god samling verktøy og metoder for e-

http://tao.eu.com.pl/products/the-guide/
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læring som de kan bruke i leksjonene sine. Elever over 50 år skal bli kjent med 

nettbaserte verktøy, og bruk av digitale medier og lærere skal være i stand til å 

gjennomføre online klasser perfekt designet for målgruppen.  

Plassering 

/geografisk dekning  

Den har blitt brukt innenfor rammen av pilottestingen i de deltakende landene 

Storbritannia, Tyskland og Polen. Den er også tilgjengelig online på 

partnerspråkene. Så alle som snakker engelsk, tysk eller polsk kan benytte seg 

av guiden.  

Introduksjon  Gruppen på 50+ er en veldig blandet gruppe. Det er folk som fortsatt jobber eller 

søker jobb mellom 50 og 65, men også pensjonister (65+). Denne gruppen av 

elever er også veldig heterogen i forhold til kognitive ferdigheter, digitale 

ferdigheter og motivasjon. I tillegg er det ikke mye treningsmodning for denne 

gruppen, og mange digitale verktøy er designet for den yngre målgruppen av 

digitale innfødte. Dessuten gjør bare antall forskjellige digitale verktøy og 

alternativer det mer og mer komplisert å finne adquate for en bestemt 

målgruppe.  

 

Målet med TAO-prosjektet var derfor å fremme digital læring for eldre ved å gi 

lærerne nessesary ferdigheter og kunnskap for å bruke metoden for blandet 

læring når de håndterer denne målgruppen.  

 

TAO-prosjektet ble gjennomført mellom 2017 og 2019. I løpet av denne 

perioden ble håndboken utviklet og testet på forskjellige stadier.  

 

Interessenter og 

partnere 

Målgruppen for denne gode praksisen er lærere og trenere som trener 

mennesker i en alder av 50 år og eldre. De skal bruke håndboken til å utvide sin 

portefølje av utdanningstilbud for å utnytte de blandede læringstilbudene mer 

og for å kunne målrette leksjonene sine mot eldres behov.  

 

Finansieringsorgan Prosjektet og derfor håndboken ble finansiert av EU-kommisjonen innenfor 

rammen av et strategisk partnerskap i Erasmus+ KA2. Det ble ikke bevilget mer 

midler.  

Sammenheng Prosjektkoordinatoren identifiserte behovene for en slik tilnærming i sine 

direkte personlige omgivelser så vel som i sin språkskole der hun er lærer. Hun 

ønsket å gjennomføre prosjektet på et internasjonalt felt for å nå flere mulige 

mottakere og inkludere kompetansen til ulike organisasjoner fra forskjellige 

land.  

 

 

Hovedmålene Som forklart ovenfor er målet å utdanne lærere for tarbetgruppen av 

mennesker på 50 år eller eldre for å gi dem viktige verktøy og kompetanse for 

blandet og e-læring.  
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Beskrivelsen av 

praksisen 

Håndboken er delt inn i fire deler:  

Del A Fokus på seniorelever og elementer i læringsprosessen 

Del B Fokus på å undervise ulike kompetanser på nett 

Del C Fokus på undervisningsspråk på nett og nettverktøy for språkundervisning 

Del D Fokuser på moderne online læringsverktøy som passer for voksne elever 

 

Hver del er delt inn og gir leseren/brukeren den nødvendige 

bakgrunnskunnskapen for å gjøre det mulig for ham/henne å finne riktig 

undervisningsstrategi og bruke de tilstrekkelige verktøyene. Mange forskjellige 

verktøy for blandet læring og e-læring presenteres med deres funksjoner og 

lenker slik at leseren kan prøve ut og bli kjent med håndteringen. Han / hun kan 

deretter velge ut de perfekte verktøyene for det respektive 

undervisningsinnholdet og elevenes muligheter.  

Utfall av praksisen Publiseringen av håndboken ble formidlet i alle partnerland gjennom 

nyhetsbrev, innlegg og flygeblad. Mange mennesker kunne nås med disse 

tiltakene.  

Lærere kunne oppleve forskjellige deler av håndboken under differente trente, 

slik at de fikk muligheten til å stille spørsmål direkte og bli vant til verktøyene og 

plattformene. Tilbakemeldingene var generelt positive, og flertallet uttalte at de 

ville benytte seg av den nyervervede kunnskapen i sitt fremtidige arbeidsliv.  

 

Faktorer for suksess  Håndboken kan brukes av alle voksne lærere som jobber med målgruppen av 

elever over 50 år. Tiltredelsen til elektroniske enheter av lærere og elever bør 

selvfølgelig gis, da det gjelder for ethvert blandet eller e-læringskonsept.  

 

Begrensninger Utfordringen kan være å velge passende verktøy og metoder fra håndbøkene 

som passer best til den respektive elevgruppen.  

For selve håndboken var et viktig aspekt hvilke verktøy som skulle integreres i 

håndboken. Partnerne tok internasjonal opplæring av trenere i prosjektet som 

mulighet til å samle inn tilbakemeldinger fra trenere om nytten av forskjellige 

verktøy for målgruppen av personer over 50 år for å gjøre det nødvendige 

forhåndsvalget. Ifølge tilbakemeldingene satte de endelig inn noen verktøy og 

utelot noen andre fra håndboken.  

 

Erfaringer  I lys av de svært heterogene gruppene av elever er det viktig for lærerne og 

trenerne å nøye velge passende verktøy og metoder for en effektiv leksjon for 

blandet læring. Det er mange verktøy som kan brukes, men håndteringen skal 

passe for elevene og målene for leksjonene.  
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Bærekraft Håndboken kan ganske enkelt lastes ned av alle interesserte lærere eller 

trenere. Ingen kostnader oppstår. Når lærerne har fått kunnskapen, kan de også 

spre informasjonen blant sine kolleger.  

  

Utvikling av praksis Prosjektet ble ferdigstilt i 2019 og det planlegges ingen videre utbygginger.  

 

 

Konklusjon Håndboken vil hjelpe interesserte lærere og trenere til å inkludere forskjellige 

verktøy i sine blandede eller e-læringsmåter. Althoug i dag folk som er aktive i 

undervisningen vet vanligvis allerede forskjellige verktøy, det kan bli funnet nye 

hele tiden. Håndboken kan være det perfekte tilskuddet.   

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Det er prosjektnettstedet tilgjengelig: http://tao.eu.com.pl 

På nettsidene er lenker tilgjengelige for prosjektappen og 

opplæringsprogrammet.  

Språk  engelsk, tysk, polsk  

Kontaktinformasjon 

Navn Małgorzata Szwaj 

Bedrift/institusjon Engelsk Ubegrenset Sp. z o.o. 

Adresse Ul. Armii Krajowej 73 

81-844 Sopot, Polen 

Telefon  

E-post m.szwaj@eu.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litauen - Eu-Handel 

B-læring - ERASMUS+  

 

November 2015 - september 2017 Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Blended Learning Toolkit består av materialer, ressurser, aktiviteter og 

annet innhold  

http://tao.eu.com.pl/
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Forlag  Partnerskapsorganisasjoner: 

CARDET – Kypros 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining 

GmbH – Østerrike 

EduLab – Latvia 

Skills Lab Ltd – Storbritannia 

Nasjonalt utdanningssenter (VISC) – Latvia 

Riga engelsk grammatikkskole (REGS) - Latvia 

Målgruppe  Lærere, skolelag 

Felt  Utdannelse  

Målsetting  BLearning har som mål å gi ressurser og opplæring for skoleteam 

hvordan de kan transformere tradisjonell skolegang ved å kombinere 

online og off-line undervisning - læringsopplevelser. Lærere er de 

viktigste motivatorene og initiativtakerne til IKT-implementeringen og 

endringsagenter fra den klassiske metoden til den moderne som også 

er kjent som blandet læring (BL). 

Plassering 

/geografisk dekning  

Verktøysettet kan nås på plattformen: https://blearning-project.eu/ på 

4 språk (alle partnerspråk) og kan nås av alle inmterested. 

 

Introduksjon  Basert på behovene rundt blandet læring, produserte prosjektet et 

online verktøysett for å hjelpe skoler med å anvende blandet 

læringspraksis.  

 

Interessenter og 

partnere 

Lærere, lærere   

Organisasjoner som er interessert i å tilpasse og bruke det utviklede 

materialet for å oppfylle lærernes konstante og økende etterspørsel 

etter nye IKT-ferdigheter og kompetanse: skoleledelse, 

lærerforeninger, organisasjoner som er ansvarlige for lærernes 

kompetanseutvikling og sertifisering, voksenopplæringssentre, 

telesentre, statlige etater og kontorer og Utdanningsdepartementer. 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program  

Sammenheng Europa står overfor store utfordringer, inkludert klimaendringer; 

befolkningsnedgang og økonomiske utfordringer forårsaket av 

fremveksten av intelligente maskiner. Mot en slik utfordring er det 

behov mer enn noen gang for å bedre utstyre barna våre for en verden 

som vil se så annerledes ut enn vår egen. Men til tross for dette ser 

dagens utdanningssystemer over hele Europa mye det samme ut som 

eksisterte for hundre år siden, til tross for de enorme fremskrittene 

innen teknologi og kunnskap som har funnet sted. Bruken av teknologi 

er fortsatt relativt sjelden annet enn som en "bolt på" til tradisjonell 
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lærerdominert leksjoner. Vi må tilpasse vår nåværende 

utdanningspraksis for å sikre bedre progresjon og forståelse for flere av 

våre studenter og for å bruke dagens teknologier for å hjelpe den 

prosessen. Blended Learning tilbyr en slik vei. 

Hovedmålene BLearning har som mål å gi ressurser og opplæring for skoleteam 

hvordan de kan transformere tradisjonell skolegang ved å kombinere 

online og off-line undervisning - læringsopplevelser. Lærere er de 

viktigste motivatorene og initiativtakerne til IKT-implementeringen og 

endringsagenter fra den klassiske metoden til den moderne som også 

er kjent som blandet læring (BL). 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Toolkit er et brukervennlig, praktisk instrument for å støtte profesjonell 

utvikling av trenere og skoleledelsesteam. Den består av følgende 

komponenter: 

Profesjonelt utviklingsprogram (PDP) 

Retningslinjer for PDD-trenere 

Kursmateriell for PDP 

Selvevalueringsverktøy for skolelag 

Retningslinjer for sertifiseringstester for skoleteam. 

Materialene er delt inn i obligatoriske og valgfrie mapper. Enheter: 

1. Introduksjon 

2. Modeller for blandet læring 

3. Designe blandet læring 

4. Ledelsesstrategi for blandet læring 

5. Sette opp blandet læring 

6. Levere blandet læring 

7. Overvåking av blandet læring. 

Utfall av praksisen Kvantative indikatorer er ikke tydelig oppgitt. Men den immaterielle 

bruken av prosjektet er åpenbar, lærere har fått et brukbart og godt 

designet verktøysett for blandet læring.  

Faktorer for suksess  Openess, villighet til å lære 

Begrensninger Bare tilgjengelig på enkelte språk.  

Erfaringer  Materialet som utvikles er svært nyttig for lærerne og kan også tilpasses 

som en modell for opprettelse av annen blandet opplæring.  

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis. Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk. 

Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Kursmateriell kan 

tilpasses og brukes av lærerne som er villige til å forbedre sine 

ferdigheter gratis bare ved å registrere seg på plattformen.  
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Konklusjon Materialet som utvikles er svært nyttig for lærerne og kan også tilpasses 

som en modell for opprettelse av annen blandet opplæring. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle materialene som er utviklet er tilgjengelige på https://blearning-

project.eu/ 

Språk  tysk, latvisk, gresk, engelsk 

Kontaktinformasjon 

Navn B-læring 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted https://blearning-project.eu/ 

E-post jegnfo@cardet.org 

  

 

 

Ment å være en mentor - ERASMUS+  

 

Oktober 2014 - mai 2015 Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Arbeidsbok  

Forlag  de polske og litauiske nasjonale byråene 

Målgruppe  EVS-mentorer 

Felt  Angipreneurship 

Frivillig 

Utdannelse 

Målsetting  Ment å være mentor er en langsiktig reise for å oppdage og utvikle 

kompetanse som EVS-mentor. Denne læringsreisen hadde som mål å 

øke bevisstheten om mentorrollens betydning, samt bidra til å utvikle 

kompetanse som er nødvendig for å utføre rollen og oppgavene som 

mentor. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Prosjektet ble gjennomført i Litauen og Polen 

 

Introduksjon  Ment å være en MENTOR - en innovativ langsiktig støttemodell for EVS-

mentorer som omfatter å øke bevisstheten om betydningen av 

mentorenes rolle, samt utvikle kompetanse som er nødvendig for å 

utføre jobben som kvalifisert mentor.  

Interessenter og 

partnere 

Ment å være en mentor var rettet mot EVS mentorer, som... 

har erfaring som EVS mentor, 

starter eller er i ferd med å bli mentor i minst én langsiktig EVS, 

https://blearning-project.eu/
mailto:info@cardet.org
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verdsette emnet personlig endring, læring og er nysgjerrig på å utforske 

mer av det, 

ønsker å forplikte seg til et langsiktig engasjement både i dette 

prosjektet og i deres organisasjon og er minst 18 år gamle innbyggere i 

Litauen eller Polen. 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program  

Sammenheng Mentorer har spilt en viktig rolle i de europeiske frivillige 

serviceprosjektene som starter med Youth, Youth in Action Program til 

nå, Erasmus+ Program. Gjennom disse årene har EVS-støttestrukturen 

blitt utviklet av vertsorganisasjoner og av nasjonale etater. 

Siden 2011 har det polske nasjonale byrået støttet mentorer ved å 

organisere årlige opplæringskurs dedikert spesielt til dem for å sikre et 

høyt kvalitetsnivå av støtte til frivilliges læringsprosess under EVS-

aktiviteter. Erfaringene fra opplæringskursene og behovet for å løse 

dette problemet førte til en innovativ idé om å skape et langsiktig 

prosjektveiledningsveiledning for mentorer steg for steg gjennom hele 

EVS-prosjektsyklusen.  

Hovedmålene Prosjektet hadde som mål å øke bevisstheten om mentorrollens 

betydning, samt bidra til å utvikle kompetanse som er nødvendig for å 

utføre rollen og oppgavene som mentor.  

Pilotprosjektet hadde også som mål å heve kvaliteten på 

mentorordningen innenfor EVS-støttestrukturen. Denne 

prosjektskissen presenterer også en modell for en langsiktig støtte fra 

mentorer innen EVS som kombinerer online konsultasjoner, en 

pågående online support med et klassisk opplæringskurs. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Arbeidsboken "Ment å være mentor" er en praktisk guide for EVS-

mentorer som jobber med frivillige. Innholdet og aktivitetene veileder 

mentorer trinn for trinn gjennom hele EVS-prosjektsyklusen. Mentorer 

kan utføre aktivitetene med sine frivillige, reflektere over sin erfaring og 

dele sin gode praksis i et nettsamfunn. 

M2beaM Blended Training Course (BTC) ble designet som et langsiktig 

kurs med blandede on- og offline elementer ("blended"): en-til-en 

konsultasjoner, online læring og et internasjonalt opplæringskurs. 

M2beaM kombinerer ulike læringsmetoder: 

» individuell læringsstøtte, 

» online læring, og 

» et internasjonalt opplæringskurs. 

Disse elementene er integrert i en sammenhengende læringsprosess 

som vil bestå av 5 hovedstadier: 

1. En-til-en konsultasjoner 
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2. E-læring 

3. Opplæringskurs 

4. E-læring 

5. En-til-en konsultasjoner. 

Utfall av praksisen M2beaM BTC viste seg å være en verdifull opplevelse for de deltakende 

Mentorer. Vi anbefaler at du holder, sprer og gjentar denne praksisen 

med 

en innovativ, langsiktig støtte til mentorer for å øke kvaliteten på 

veiledning innenfor EVS-støttestrukturen. 

Faktorer for suksess  Sikre frivillig deltakelse i dette prosjektet. Motivasjon er en avgjørende 

faktor. En-til-en konsultasjoner er et nyttig element for å bygge 

forholdet og utforske den mangfoldige tidligere erfaringen, nåværende 

behov og forventninger til prosjektet. 

Begrensninger Et blandet opplæringskurs krever et visst nivå av digital kompetanse 

fra både mentorer og trenere. Bare tilgjengelig på engelsk. 

Erfaringer  Det er viktig å holde en deltaker egaged av: 

» initiere og legge til rette for gruppebygging (online og under 

opplæringskurset), 

» støtte deltakerne i å overvinne utfordringer og utvikle 

engelskmennene 

språkkompetanse og digital kompetanse, 

» tilbyr et online læringsområde (eller bedre: rom) som motiverer og 

inspirerer 

deltakerne til å lære, koble til og utveksle med hverandre, 

» foreslå praktiske oppgaver som gjør det mulig for deltakerne å 

engasjere seg dypere i 

emneinnhold, 

» tilbyr ytterligere en-til-en konsultasjoner under den generelle 

prosessen, 

» sikre aktiv online tilrettelegging / moderasjon av online diskusjoner. 

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis. Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk. 

Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Det kan enkelt 

tilpasses og utføres av andre nasjonale etater i Erasmus + Youth 

Program. 

Konklusjon Materialet som utvikles er nyttig for EVS mentorer og kan også tilpasses 

som en modell for etablering av annen blandet trening. 

Relaterte ressurser 

som er  

Alle materialene som er utviklet er tilgjengelige på http://lexicon-

team.eu/meant-mentor-blended-training-course/ 

http://lexicon-team.eu/meant-mentor-blended-training-course/
http://lexicon-team.eu/meant-mentor-blended-training-course/
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utviklet   

Språk  Engelsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Mener å være mentor 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted http://lexicon-team.eu/meant-mentor-blended-training-course/ 

E-post  m.kimmig@lexicon-team.eu 

 

 

 

Øke lærernes kompetanse til å gjøre kvalitetsb blandede læring 

ERASMUS+ 2017-1-SI01-KA204-035545 

 

November 2017 - september 2019 Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Blended Learning Toolkit består av materialer, ressurser, aktiviteter og 

annet innhold som er tilgjengelig på prosjektets nettsted 

Forlag  Partnerskapsorganisasjoner: 

UPI-LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC – Slovenia 

VHS Hannover – Tyskland 

DIT School of Computing – Irland 

CCS Digital Education (krystallklart mykt) – Hellas 

DomSpain – Spania 

D-Learn (Europeisk digitalt læringsnettverk) – Italia 

Målgruppe  Lærere, skolelag, voksenopplæring 

Felt  Utdannelse  

Målsetting  Å gjøre bruken av blandet læring mer omfattende, systematisk og 

strategisk i voksenopplæring er prosjektets langsiktige mål. På den ene 

siden ønsker vi å øke bevisstheten om viktigheten og nødvendigheten 

av kvalitetsblandet læring i voksenopplæring, og på den annen side 

ønsker vi at lærerne skal forbedre sine ferdigheter og praktisk kunnskap 

om levering av blandet læringskurs av høy kvalitet. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Håndboken og e-kurset kan nås på plattformen: https://blearning-

project.eu/ på 5 språk (alle partnerspråk) og kan nås av alle inmterested. 

 

Introduksjon  Blandet læring gir elevene mer fleksibilitet, læring i forskjellig tempo og 

større autonomi. Elever i voksenopplæringssentre over hele Europa står 

overfor lignende utfordringer som mangel på grunnleggende 

ferdigheter, mangel på tid på grunn av familie- og arbeidsforpliktelser, 

dårlige læringsvaner, lav motivasjon, økonomiske problemer. etc. Det 
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er utviklingen og implementeringen av blandede læringskurs som kan 

være enormt nyttige for voksne utdanningsorganisasjoner å svare på de 

nevnte behovene. 

Interessenter og 

partnere 

Lærere, lærere   

Organisasjoner som er interessert i å tilpasse og bruke det utviklede 

materialet for å oppfylle lærernes konstante og økende etterspørsel 

etter nye IKT-ferdigheter og kompetanse: skoleledelse, lærerforeninger, 

organisasjoner som er ansvarlige for lærernes kompetanseutvikling og 

sertifisering, voksenopplæringssentre, telesentre, statlige etater og 

kontorer og Utdanningsdepartementer. 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program, tilskuddsnr. 

Sammenheng Elever i voksenopplæringssentre over hele Europa står overfor lignende 

utfordringer som mangel på grunnleggende ferdigheter, mangel på tid 

på grunn av familie- og arbeidsforpliktelser, dårlige læringsvaner, lav 

motivasjon, økonomiske problemer. etc. Det er utviklingen og 

implementeringen av blandede læringskurs som kan være enormt 

nyttige for voksne utdanningsorganisasjoner å svare på de nevnte 

behovene. 

Hovedmålene Å gjøre bruken av blandet læring mer omfattende, systematisk og 

strategisk i voksenopplæring er prosjektets langsiktige mål. På den ene 

siden ønsker vi å øke bevisstheten om viktigheten og nødvendigheten 

av kvalitetsblandet læring i voksenopplæring, og på den annen side 

ønsker vi at lærerne skal forbedre sine ferdigheter og praktisk kunnskap 

om levering av blandet læringskurs av høy kvalitet. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Lærerne vil få et flott verktøy for å utvikle kvalitetsb blandede 

læringskurs: en plattform med et interaktivt kurs - blandet 

læringsgymnastikk - og en håndbok med eksempler på god praksis og 

praktiske retningslinjer for lærere. 

 

 Håndboken og emnet fokuserer på seks typer blandede aktiviteter: 

● Presentasjoner 

● Podcaster 

● Videoer 

● Dokumenter 

● Spill 

● Søk 

Man kan finne detaljerte opplæringsprogrammer for å bruke verktøy for 

å lage e-læringsmateriell som presentasjoner, podcaster, videoer, spill, 

webquestes og så videre. 
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Delen om Blended Learner - foreslår noen ferdigheter du kan vurdere å 

undervise elevene dine for å hjelpe dem med å navigere i de blandede 

aktivitetene. Mens kapitlet om Blended Manager - foreslår måter du 

kan snakke med ledelsen din om disse blandede aktivitetene. 

Denne håndboken inneholder en rekke skjemaer, som vi vil at du skal 

kopiere og fylle ut. De fleste skjemaene er helsides, som du kan skrive 

ut og distribuere til elevene. Det er også noen andre aktiviteter designet 

for å skrives ut og gis til elevene dine. 

 

Sammen med denne håndboken er en online ressurs som gir alle 

skjemaene og aktivitetene i nedlastbart format. 

 

Utfall av praksisen Kvantative indikatorer er ikke tydelig oppgitt. Men den immaterielle 

bruken av prosjektet er åpenbar, lærere har fått et brukervennlig og 

godt designet verktøysett for blandet læring som er enkel å bruke og 

forstå, så vel som praktisk.  

Faktorer for suksess  Openess, villighet til å lære 

Begrensninger Bare tilgjengelig på enkelte språk.  

Erfaringer  Materialet som utvikles er svært nyttig for lærerne og kan også tilpasses 

som en modell for opprettelse av annen blandet opplæring.  

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis. Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk. 

Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Kursmateriell kan 

tilpasses og brukes av lærerne som er villige til å forbedre sine 

ferdigheter gratis bare ved å registrere seg på plattformen.  

Konklusjon Materialet som utvikles er svært nyttig for lærerne og kan også tilpasses 

som en modell for opprettelse av annen blandet opplæring. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle materialene som er utviklet er tilgjengelige på 

http://www.blenditwell.eu/ 

Språk  engelsk, slovensk, tysk, gresk, spansk  

Kontaktinformasjon 

Navn KVALITET Blandet læring 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted http://www.blenditwell.eu/ 

E-post   
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Online4EDU - ERASMUS+  

 

September 2014 - august 2016 Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Nettsted for Project  

Forlag  Partnerskapsorganisasjoner: 

Latvias forening for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (LIKTA) 

– Latvia 

Public institution Information Technologies Institute (ITI) – Litauen 

ECDL Foundation - Irland 

Stiftung Digital Chancen – Tyskland 

BCS Koolitus - Estland 

Målgruppe  Lærere i grunnskoler, videregående skoler som ønsker og trenger å 

utvikle sine IT-ferdigheter. 

Felt  Utdannelse  

Målsetting  Målet med prosjektet Online4EDU er å støtte lærere i å anvende mer 

digitale medier i hverdagen. Samarbeidsverktøy på nettet kan dermed 

berike undervisning og læring i alle skolefag, og hjelpe lærere med å 

finne, lage og organisere nytt og oppdatert læringsmateriell.  

Plassering 

/geografisk dekning  

Det blandede opplæringsprogrammet kan nås på plattformen: 

https://www.online4edu.eu/ på 5 språk (alle partnerspråk). 

 

Introduksjon  Prosjektet Online4EDU vil derfor skape et blandet læringskonsept som 

legger til rette for nettbaserte samarbeidsverktøy for skolelærere i 

grunnskolen, ungdoms- og videregående skoler og yrkesskoler. Derved 

en opplæringsmulighet for lærere, som oppfyller deres kunnskap og 

ferdighetsbehov, vil bli opprettet. Det vil ytterligere støtte dem i å 

integrere wikier, dele på nettet og lære plattformer i leksjonene sine. 

Det blandede læringskonseptet vil også forberede lærere til EDCL-

testen på online samarbeid. 

Interessenter og 

partnere 

Lærere, lærere   

Organisasjoner som er interessert i å tilpasse og bruke det utviklede 

materialet for å oppfylle lærernes konstante og økende etterspørsel 

etter nye IKT-ferdigheter og kompetanse: skoleledelse, lærerforeninger, 

organisasjoner som er ansvarlige for lærernes kompetanseutvikling og 

sertifisering, voksenopplæringssentre, telesentre, statlige etater og 

kontorer og Utdanningsdepartementer. 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program  

https://www.online4edu.eu/
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Sammenheng Digitale medier finnes på alle områder av privat, sosialt og økonomisk 

liv og brukes nå av alle aldersgrupper. Barn har en tendens til å bruke 

verktøy og applikasjoner som tilbys av digitale medier for 

underholdning, for å kommunisere med venner og familie og for å se 

etter informasjon når de gjør skolearbeid. De såkalte "digitale innfødte" 

vokser opp med datamaskiner og internett som medfødte deler av livet 

og som en intuitiv måte å løse noen av problemene sine på. Derfor er 

det ganske bemerkelsesverdig at de fleste skoleplaner ikke forutser en 

omfattende implementering av digitale medieverktøy i utdanning ennå, 

selv om mange studenter allerede kombinerer disse viktige delene av 

livet. Online applikasjoner kan både berike skoleundervisning, når de 

underviser og lærer med digitale medier, og støtter barn i deres online 

oppførsel, når de underviser og lærer om digitale medier. For å 

inkludere digitale medier i skolene, trenger lærere ikke bare å vite og 

håndtere egnede online verktøy, men må også utdannes til å anvende 

dem i leksjonene sine og formidle kunnskapen sin fremover. Online 

samarbeidsverktøy for lærere kan og bør være gunstige. Skydatalagring, 

wikier og nettbaserte tekstbehandlere støtter utarbeidelse av 

læringsmateriell med andre lærere på nettet. Organisering, struktur og 

stimulering av leksjoner gjør det mulig for elevene å bruke disse 

verktøyene selvstendig og på en ansvarlig måte. Av disse grunnene vil 

et blandet læringskonsept, som legger til rette for online 

samarbeidsverktøy til lærere, bli opprettet, testet og implementert i 

nasjonale utdanningsveier for lærere i dette prosjektet.  

Hovedmålene Målet med prosjektet Online4EDU er å støtte lærere i å anvende mer 

digitale medier i hverdagen. Samarbeidsverktøy på nettet kan dermed 

berike undervisning og læring i alle skolefag, og hjelpe lærere med å 

finne, lage og organisere nytt og oppdatert læringsmateriell. Prosjektet 

Online4EDU vil derfor skape et blandet læringskonsept som legger til 

rette for nettbaserte samarbeidsverktøy for skolelærere i grunnskolen, 

ungdoms- og videregående skoler og yrkesskoler. Derved en 

opplæringsmulighet for lærere, som oppfyller deres kunnskap og 

ferdighetsbehov, vil bli opprettet. Det vil ytterligere støtte dem i å 

integrere wikier, dele på nettet og lære plattformer i leksjonene sine. 

Det blandede læringskonseptet vil også forberede lærere til EDCL-

testen på online samarbeid. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Et blandet læringskurs som inkluderte ansikt-til-ansikt-opplæring og 

ekstra kursmateriale på e-læringsplattformen Moodle ble designet. 

Kurset vil forberede traineene til å gjennomføre ECDL-testen på online 

samarbeid. Emnet bygger på ideen om at treneren veileder deltakernes 

selvlæringsprosess og støtter gruppearbeidsprosessene. Dette kurset 

følger et blandet læringskonsept som kombinerer online og ansikt til 
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ansikt læringsmetoder. Tre ulike deler av kurset er knyttet til et 

omfattende kurs som gir deltakerne innsikt i det brede temaet 

nettbaserte samarbeidsverktøy. Opplæringen ansikt til ansikt i 

begynnelsen av kurset etablerer tillit og motivasjon ved å tilby 

deltakerne å bli kjent med hverandre, introdusere treneren og gjøre seg 

kjent med emnet. Før møtet ansikt til ansikt har deltakerne en uke på 

seg til å bli kjent med e-læringsmiljøet og gjennomføre 

selvvurderingstester for å evaluere kunnskapsnivået. Under 

opplæringen ansikt til ansikt er deltakerne velkomne til å oppgi 

vanskeligheter med e-læringsmiljøet slik at alle problemer avklares når 

nettopplæringen starter. Opplæringen ansikt til ansikt gir også 

muligheten til å identifisere seg med prosjektet og organisere 

deltakerne i grupper på grunnlag av før identifisert kunnskapsnivå 

(Barometer), deltakernes eller deres skoleformers spesifikke interesser. 

Nettopplæringen starter etter den korte orienteringsfasen og følger 

deltakerne i mer enn tre måneder. I denne tiden lærer deltakerne om 

samarbeidsverktøy på nettet ved å bruke dem som e-læringsverktøy 

som Moodle og Google Kalender. I denne fasen løser deltakerne 

oppgaver både i individuelt arbeid og i sine grupper. Sistnevnte 

intensiverer arbeidet med samarbeidsverktøy på nettet. 

Den elektroniske læringsfasen er adskilt av fire online workshops som 

dekker tre kritiske aspekter ved online læring. For det første er 

workshops møtepunkter på veien til læring "alene" foran datamaskinen 

og tilbyr utveksling og ny motivasjon. For det andre får deltakere og 

trenere muligheten til å dele erfaringer og problemer med innholdet i 

kurset, samt organisatoriske eller tekniske vanskeligheter. Og for det 

tredje tilbyr nettverkstedet en tredje læringsmetode som gir 

muligheten til å undervise med lyd- og videokommunikasjon. 

Det blandede læringskurset er organisert i tre enheter. 

Den første opplæringen ansikt til ansikt er avgjørende i et blandet 

læringskonsept for å forklare og avklare alle aspekter av kurset, 

introdusere og inspirere deltakere til kursinnholdet samt etablere en 

gruppeidentitet for bedre motivasjon under hele kurset. Derfor vil den 

bli holdt under eller på slutten av orienteringsfasen og før enhet 1 

starter. Den avsluttende opplæringen gir mulighet til tre relevante 

aspekter av kurset: For det første vil resultatene av prosjektarbeidet til 

enhet 3 bli presentert (obligatorisk å bestå kurset) av gruppene og 

evaluert av trenerne. For det andre kan deltakerne uttale meninger om 

kurset, og for det tredje gjør deltakerne ECDL Online Collaboration-

sertifiseringstestene. 
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Utfall av praksisen Det utviklede programmet og materialene er pilotert i fire land, og på 

bakgrunn av denne erfaringen er retningslinjene utviklet.  

Kvantative indikatorer er ikke tydelig oppgitt. Men den immaterielle 

bruken av prosjektet er åpenbar, lærerne har fått en veldig brukbar og 

godt designet blandet opplæring.  

Faktorer for suksess  Deltakerne må ha grunnleggende mediekompetanse, inkludert 

kunnskap om å skape, sende og motta e-post. Det er obligatorisk for 

deltakerne å ha en egen e-postkonto. Forkunnskaper om nettbaserte 

samarbeidsverktøy er ikke obligatorisk. Emnet introduserer nettbaserte 

samarbeidsverktøy fra et grunnleggende nivå og hjelper deltakerne 

med å oppnå avansert kunnskap om nettbaserte samarbeidsverktøy. 

Likevel må deltakerne være villige til å jobbe med anbefalte verktøy og 

applikasjoner som Skype og Google. 

Begrensninger Bare tilgjengelig på enkelte språk.  

Erfaringer  Materialet som utvikles er svært nyttig for lærerne og kan også tilpasses 

som en modell for opprettelse av annen blandet opplæring.  

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis. Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk. 

Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Kursmateriell kan 

tilpasses og brukes av lærerne som er villige til å forbedre sine 

ferdigheter gratis bare ved å registrere seg på plattformen.  

Konklusjon Materialet som utvikles er svært nyttig for lærerne og kan også tilpasses 

som en modell for opprettelse av annen blandet opplæring. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle materialene som er utviklet er tilgjengelige på 

https://www.online4edu.eu/ 

Språk  tysk, litauisk, latvisk, estisk, ingen engelsk for e-kurset, bare for de andre 

materialene utviklet 

Kontaktinformasjon 

Navn Online4EDU-prosjekt 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted https://www.online4edu.eu/ 

E-post jcroll@digitale-chancen.de 

 

 

 

Digitalculture - Forbedre den digitale kompetansen og sosial inkludering av voksne i kreative 

næringer 

ERASMUS+ KA2, Strategisk partnerskap, nr. 
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Oktober 2018 – mars 2021 Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Integrert virtuelt læringssenter og retningslinjene som er tilgjengelige 

på prosjektets nettsted  

Forlag  Partnerskapsorganisasjoner: 

UPT POLITEHNICA-UNIVERSITETET I TIMISOARA, Romania 

UNIROMA3 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE, Italia 

AAU AALBORG UNIVERSITET, Danmark 

UNI GRAZ UNIVERSITAET GRAZ, Østerrike 

DCU DUBLIN CITY UNIVERSITY, Irland 

TM2021 Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana, Romania 

JME Associates Ltd, Storbritannia 

NADE NASJONALE FORENING FOR FJERNUNDERVISNING, Litauen 

Målgruppe  Voksne elever med lave digitale ferdigheter og lavt kvalifiserte voksne 

involvert i de kreative næringene 

Felt  Utdannelse  

Enterpreuneship 

Målsetting  Prosjektet har som mål å skape et bærekraftig og effektivt 

utdanningsprogram dedikert til voksne elever med lave digitale 

ferdigheter og lavt kvalifiserte voksne involvert i den kreative 

industrisektoren. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Materialet kan nås på plattformen: https://digiculture.eu/ på 6 språk 

(alle partnerspråk) og kan nås av alle interesserte. 

 

Introduksjon  Prosjektet tar for seg et gap i kreativ industri (CI) utdanning der det er 

lav vekt på bruk av ny digital teknologi, entreprenørskap 

(prosjektledelse) og både nyutdannede og eksisterende ansatte 

mangler viktige ferdigheter. 

DigiCulture – Forbedre den digitale kompetansen og sosial inkludering 

av voksne i kreative næringer – prosjektet har som mål å skape et 

bærekraftig og effektivt utdanningsprogram dedikert til voksne elever 

med lave ferdigheter i de kreative næringene fra Romania, Italia, 

Østerrike, Danmark, Litauen, Storbritannia og Irland.  

Å få digitale ferdigheter vil forbedre karrieremulighetene ved å gi tilgang 

til nye markedsføringsverktøy, nye distribusjonsmarkeder gjennom 

Internett-tilgang og netthandel, og legge til muligheten for nye former 

for digitalt uttrykk i arbeidet. 

Interessenter og 

partnere 

Prosjektet retter seg mot unge voksne som er arbeidsledige, ansatte og 

frivillige i europeisk kulturhovedstad, kreative næringer voksne med 

https://digiculture.eu/
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lave digitale ferdigheter, på nivåer av ansiennitet, erfaring eller 

håndverksnivå, aktører i tradisjonelle ferdighetsaktiviteter, museer, 

media, arkitektur, humaniora. Mange kulturaktører er ikke knyttet til 

noen formell institusjon, frilansere, medlemmer av vanskeligstilte 

grupper (arbeidsledige, med psykiske helseproblemer, 

funksjonshemminger eller økonomisk utfordret) eller fra 

minoritetsgrupper. 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program, tilskuddsnr.  

2018-1-RO01-KA204-049368 

Sammenheng Mangelen på digitale ferdigheter i Europa rapportert i 2016 i "European 

Digital Progress Report EDPR" fra Europakommisjonen: 45% av 

europeerne har utilstrekkelige eller ingen digitale ferdigheter. Basert på 

DEN digitale økonomi- og samfunnsindeksindeksen (DESI) i 2017 er det 

store forskjeller mellom landene som er partnere i dette prosjektet. 

Danmark har en av de mest avanserte digitale økonomiene i EU, mens 

Litauen og Østerrike er i midten, men Romania og Italia har lavest score 

på DESI. Studier utført i kultur- og kreative næringer, høsten 2016, 2017 

i partnerland viste et stort flertall som skårer lavere eller grunnleggende 

nivå for de 21 digitale kompetansene. Årsakene til å drive denne 

mangelen på ferdigheter er ikke vanskelig å identifisere. Bruken av web-

, mobil-, sosiale og analytiske verktøy gjennomsyrer kulturens lengde og 

bredde, kreative næringer, områder som inntil nylig har vært motvillige 

til å omfavne bruken av den nye teknologien. Eurostat 2017 identifiserer 

unge voksne fra CI som den mest utsatte for arbeidsledighet fra 22-36 

yo, og mangel på gründer- og digitale ferdigheter. 

Hovedmålene Å øke bevisstheten om behovet for opplæring i digitale ferdigheter for 

de kreative næringene 

Utforme og validere langrennsretningslinjer for digital kompetanse for 

kreative bransjer 

Slik oppretter du et integrert virtuelt læringssenter som en online og 

mobil 

For å designe, utvikle og levere et kurs i digitale ferdigheter og sosial 

inkludering for kreative bransjer, oversatt til alle partneres språk, levert 

som en blanding av blandet læringskurs og, et fullstendig online MOOC-

typekurs for målgruppen 

Å gi engasjerende og effektive læringsopplevelser i Digital Skills for CI-

kurset 

Styrke samarbeidet mellom utdanningsleverandører, universiteter, 

kultur- og kulturarvsinstitusjoner og foreninger, kulturaktører, 

arbeidstakere og frivillige 
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Beskrivelsen av 

praksisen 

Prosjektet fokuserer på åpenhet og inkludering i utdanningen. Det 

innebærer bruk og utvikling av et åpent online og mobilkurs Digital Skills 

and Social Inclusion for Creative Industries, bygget som et Massivt Open 

Online Course (MOOC), et innovativt voksenopplæringsprogram med 

13 moduler tilgjengelig på engelsk, rumensk, tysk, italiensk, litauisk, 

dansk og gælisk, integrere nye Open Education Resources (OER) og 

tilgjengelig for personer med begrensede digitale ferdigheter. 

Emnene dekker følgende temaer:  

Internett, World Wide Web og introduksjon til den digitale verden 

Digitalt innhold og publisering 

Databeskyttelse og åpne lisenser 

Digital kurasjon – Digitale biblioteker og museer 

Digital sikkerhet, sikkerhet og etikk 

Digital historiefortelling 

Digitale målgrupper, digital analyse 

Sosiale medier for kultur 

Utvidet og virtuell virkelighet 

Mobilapper og mobil brukeropplevelse 

Digital ledelse i kultur 

Digitale medieverktøy på nettet og mobil 

Som deretter deles inn i mindre underemner/leksjoner.  

Utfall av praksisen Prosjektet trente direkte 1200 personer på nettet og gjennom blandet 

læring. Ytterligere 25 000 personer – medlemmer av lokalsamfunn, 

voksenopplæringssentre, universiteter, foreninger som støtter styrking 

av digitale ferdigheter, beslutningstakere og lokale og regionale 

myndigheter – en betydelig gruppe som indirekte har hatt nytte av 

aktiviteter organisert av prosjektet. 

Faktorer for suksess  Openess, villighet til å lære 

Begrensninger Bare tilgjengelig på enkelte språk.  

Erfaringer  Materialet som utvikles er veldig nyttig og kan også tilpasses som en 

modell for opprettelse av annen blandet trening.  

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis. Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk. 

Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Kursmateriell kan 

tilpasses og brukes av lærerne som er villige til å forbedre sine 

ferdigheter gratis bare ved å registrere seg på plattformen.  

Konklusjon Materialet som utvikles er veldig nyttig og kan også tilpasses som en 

modell for opprettelse av annen blandet trening. 
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Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle materialene som er utviklet er tilgjengelige på 

https://digiculture.eu/en/courses/ 

Språk  engelsk, rumensk, italiensk, dannisk, tysk, litauisk 

Kontaktinformasjon 

Navn DIGITAL KULTUR 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted https://digiculture.eu/en/project-summary/ 

E-post diana.andone@upt.ro 

 

 

 

VR@School - Fremtidige skoler som bruker kraften i virtuell og utvidet virkelighet til 

utdanning og opplæring i klasserommet 

ERASMUS+ KA2, Strategisk partnerskap, nr. 

 

Desember 2018 – ?? Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Ulike typer materiale og retningslinjene som er tilgjengelige på 

prosjektets nettside  

Forlag  Partnerskapsorganisasjoner: 

Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil", Iasi (Romania) 

Fundatia EuroEd, Iasi (Romania) 

Gjør opp din virksomhet, Iasi (Romania) 

Pixel Associazione, Firenze (Italia) 

CIPAT, Firenze (Italia) 

Instituto Politécnico de Bragança, Braganca (Portugal) 

Soros internasjonale hus, Vilnius (Litauen) 

Vilniaus Karoliniskiu Gymnasium, Vilnius (Litauen) 

Målgruppe  Lærere, skolerådgivere, skoleledere 

Felt  Utdannelse  

Målsetting  VR@School er et banebrytende prosjekt som tar sikte på å skape en 

blandet opplæring gjennom utvikling av et student-lærervennlig 

grensesnitt, praktiske ressurser og retningslinjer, innebygde 

pedagogiske ressurser og brukervennlige VR-leksjoner designet for å 

bidra til å øke engasjementet og øke kunnskapsbevaringen for 

studenter. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Materialet kan nås på plattformen: https://vr-school.eu/ inn av alle 

interesserte. 

 

https://digiculture.eu/en/courses/
https://vr-school.eu/
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Introduksjon  Virtual Reality undervisningsmetodikk i skolene gir stor innvirkning for 

ulike sektorer av lærere og studenter, og vi kan enda mer tenke på hvor 

mye innvirkning og fordeler kan gi elevene lavere muligheter, fra 

ulempeområder / skoler, med funksjonshemninger, i frafallssituasjoner 

eller med dårlig skoleprestasjoner. 

Vi presenterer et nytt konsept innen utdanningsteknologi: Virtual and 

Augmented Reality, VR@School-prosjektet skaper et helt annet 

klasserom. VR@School er et banebrytende prosjekt som tilbyr et 

student-lærervennlig grensesnitt, praktiske ressurser og retningslinjer, 

innebygde pedagogiske ressurser og brukervennlige VR-leksjoner 

designet for å bidra til å øke engasjementet og øke 

kunnskapsbevaringen for studenter. 

Interessenter og 

partnere 

Ulike sektorer av lærere og elever, skoleledelse og vi kan enda mer 

tenke på hvor mye innvirkning og fordeler som kan gi elevene lavere 

muligheter, fra ulempeområder/skoler, med funksjonsnedsettelser, i 

frafallssituasjoner eller med dårlig skoleprestasjoner.  

 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program, tilskuddsnr.  

2018-1-RO01-KA201-049411 

Sammenheng I dagens digitale verden sliter lærerne med å finne nye måter å 

engasjere elevene på. Når hjemmeteknologier som mobiltelefoner, 

nettbrett og spillkonsoller er svært avanserte, allment tilgjengelige og 

enormt populære blant små barn, kan det være enda vanskeligere å 

finne pedagogisk engasjement med teknologi i klasserommet, spesielt 

hvis teknologien som brukes der er mindre engasjerende enn 

teknologien barn bruker hjemme. For tiden er bruken av IKT i 

undervisnings- og læringsaktiviteter i EU lav, og bare ca. 50% av 

studentene blir undervist av lærere, som bruker IKT i minst 25% av 

leksjonene sine. 

Virtual Reality kan bli en innovasjon og en merverdi i skoleutdanningen, 

kan levere erfaringer og interaksjoner for studenter som enten ikke er 

praktiske eller ikke mulige i den "virkelige verden", gir en enestående 

måte å fordype og fengsle elever i alle aldre på. Virtual Reality kan bli en 

undervisningsmetodikk som hjelper elevene å føle seg nedsenket i en 

opplevelse, gripe fantasien og stimulere tanken på måter som ikke er 

mulig med tradisjonelle bøker, bilder eller videoer, og letter et langt 

høyere nivå av kunnskapsbevaring. Å forbedre og utvide 

læringsopplevelsen er kjernen i hva Virtual Reality kan tilby studenter, 

og er muligens en av de kraftigste av alle teknologier som kan bidra til å 

endre hvordan vi lærer for alltid. 
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Hovedmålene Prosjektet tar sikte på å skape en blandet opplæring gjennom utvikling 

av et student-lærervennlig grensesnitt, praktiske ressurser og 

retningslinjer, innebygde pedagogiske ressurser og brukervennlige VR-

leksjoner designet for å bidra til å øke engasjementet og øke 

kunnskapsoppbevaringen for studentene. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Ansikt til ansikt opplæringsarrangementer fant sted på forskjellige 

skoler i partnerlandene: 

Datoer: 11.07.2019, 11.08.2019; 07/12/2019 

Beliggenhet: IPB i Bragança i Portugal 

Profil av deltakere 

Antall: 20 

Yrke: Lærere (5 deltakere fra kjemi/fysikk, 2 fra matematikk, 7 fra 

biologi/geologi; 6 fra informatikk) 

Typologi av organisasjoner som deltakerne kommer fra: Videregående 

skoler 

Dato: 12.02.2019 

Beliggenhet: CIPAT i Piazza Sant'Ambrogio 1, 50121 – Firenze (Italia) 

Profil av deltakere 

Antall: 20 

Yrke: lærere, skolerådgivere, skoleledere 

Typologi av organisasjoner som deltakerne kommer fra: videregående 

skoler - adresserer 14 - 19 år gamle studenter - som ligger i Firenze, 

Lucca, Pescia, Prato, Pisa og Pontedera  

Dato: 26 November, 2019 

Beliggenhet: Vilnius i Karoliniskiu gymsal 

Profil av deltakere: lærere 

Antall: 27 

Yrke: lærere, administratorer, teknikere 

Typologi av organisasjoner som deltakerne kommer fra: SIH 

(språkundervisning, prosjekter), Lantel -teknologier. 

 

E-læringsdelen er ennå ikke ferdig, da VR School Laboratory 

(Implementeringsveiledning for VR i skoler for rektorer og lærere og 

simuleringstimer ved hjelp av VR@School med studenter og lærere) 

fortsatt er under opprettelse. Men noe annet materiale er allerede 

utviklet: 

Teachers Guide on Virtual Reality i skoleutdanning som består av 6 

moduler og er utviklet på alle partnerspråk: 

Modul 1 - Utviklingen av teknologi i klasserommet 

Modul 2 – læringsmiljøer 

Modul 3 – Læringsmiljø for virtuell virkelighet 

Modul 4 – Fordeler for studenter – lærere 
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Modul 5 - VR-forbedrede læringsopplevelser 

Modul 6 - Forberedelse og organisering av VR-klasse 

Også 50 nyttige Teach@School Online Library - Educational Technology 

og Open Education Resources er oppført og kan bli funnet og lastet ned 

her: https://vr-school.eu/lectii 

 

Utfall av praksisen Prosjektet er fortsatt i gang, så det endelige utfallet av praksisen vil bli 

sett når det er ferdig. Det er imidlertid åpenbart at prosjektet allerede 

gir verdifull innsikt i bruken av VR i utdanning og hjelper lærerne med å 

forbedre kompetansen og holde seg innovative.  

Faktorer for suksess  Openess, villighet til å lære 

Begrensninger Bare tilgjengelig engelsk.  

Erfaringer  Materialet som utvikles er veldig innovativt og kan også tilpasses som 

en modell for opprettelse av annen blandet trening.  

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis. Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk. 

Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Alt materialet kan 

tilpasses og brukes av lærerne som er villige til å forbedre sine 

ferdigheter gratis. 

Konklusjon Materialet som utvikles er veldig innovativt og kan også tilpasses som 

en modell for opprettelse av annen blandet trening. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle materialene som er utviklet er tilgjengelige på https://vr-school.eu/ 

Språk  Engelsk 

Kontaktinformasjon 

Navn VR@School 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted https://vr-school.eu/#about-us 

E-post adina_romanescu@yahoo.com 

 

 

 

REINCLUSION - Retningslinjer for arbeidsinkludering av flyktninger og asylsøkere 

ERASMUS+ KA2, Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis, 2016-1-IT01-KA202- 

005498 

 

https://vr-school.eu/lectii
https://vr-school.eu/
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November 2016 - september 2019 

 

Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Nettsted for Project  

Forlag  Partnerskapsorganisasjoner: 

Studio Risorse S.r.l. – Italia  

Il Sicomoro Soc. Coop. Soc. – Italia  

Gemeinsam leben &lernen – Europa e.V. – Tyskland  

UAB EU-handel – Litauen  

Det internasjonale konsulent- og mobilitetsbyrået S.L. – Spania  

Kreative læringsprogrammer Ltd – Storbritannia  

Det europeiske utdannings- og læringsinstituttet – Hellas  

Matera kommune (Italia) 

  

Målgruppe  Prosjektet er rettet mot operatører av tjenester av sosial og 

arbeidsinnsetting av asylsøkere eller innehavere av internasjonal 

beskyttelse som utfører sin virksomhet i SPRAR-sentrene i 

beskyttelsessystemet for asylsøkere og flyktninger, kan operere på en 

effektiv måte med innvandrerne som er tatt i ledelsen. 

Felt  Migrasjon, utdanning 

Entreprenørskap  

Målsetting  Å utvikle innovative metoder og verktøy rettet mot operatører av 

tjenester av sosial og arbeidsinnsetting av asylsøkere eller innehavere 

av internasjonal beskyttelse som utfører sin virksomhet i SPRAR-

sentrene i beskyttelsessystemet for asylsøkere og flyktninger, slik at de 

kan operere på en effektiv måte med innvandrerne tatt i ledelsen. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Det blandede opplæringsprogrammet var basert på kombinasjonen av 

ansikt til ansikt aktiviteter som involverer Internett-baserte verktøy og 

e-læring. 

E-læringsdelen kan nås på plattformen: www.reinclusion.eu på 5 språk 

(alle partnerspråk). 

Ansikt til ansikt ble organisert i alle partnerland, i løpet av det siste året 

av prosjektet.   

Introduksjon  Det sentrale bidraget til RE. INCLUSION ligger nettopp i forsøket på å 

modne god praksis og å definere innovative ferdigheter som kreves for 

utøveren, som ikke er begrenset til bare språklig opplæring, men som 

det kan gå mot en prosess for rekonstruksjon av personens planlegging. 

Forskningen på god praksis for å jobbe for bygging av retningslinjer, 

opplæringsveier og OER for operatørens opplæring er målet for RE. 

INKLUDERING og dens viktigste merverdi. I partnerskapet for første 

gang og på transnasjonalt nivå er oppmerksomheten på 

http://www.reinclusion.eu/
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jobbinnsettingspraksis rettet mot flyktningen og hans/hennes 

spesifikke behov: gjennom samarbeidsinstitusjoner i forskjellige land tar 

sikte på å forbedre operatørenes effektivitet. 

Modellen er født fra utveksling av prosedyrer mellom operatører fra 

forskjellige land, men med de samme målene: å øke flyktningens 

sysselsetting, for å forbedre den tekniske forberedelsen av utøverne og 

effektiviteten av tjenestene som tilbys, gjennom de foreslåtte 

aktivitetene. 

Interessenter og 

partnere 

Begunstigede: De direkte mottakerne er operatørene som trenger å 

tilegne seg nye ferdigheter og for å forme passende og effektiv 

integrasjonspraksis, de indirekte mottakerne er flyktningene som vil 

kunne benytte seg av de spesifikke og høykvalitetstjenestene og 

beslutningstakerne av politikk som vil kunne legge til rette for med 

institusjonell bærekraft vedtakelsen av integrasjonsverktøy med sikte 

på å akselerere tilpasningen som kreves til mottaket.  

Målgruppe: utøvere som arbeider med asylsøkere, migranter og 

flyktninger 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program (tilskuddsavtale 

2016-1-IT01-KA202-005498) 

Sammenheng Ved å studere fenomenet er det tydelig at innsettingen foregår på en 

spontan måte basert på kanaler av uformell type og conational nettverk 

som forverrer fenomenet innesperring i ukvalifiserte jobber. Problemet 

ser ut til å ligge på betingelse av usikkerhet, tilfeldighet av prospektiv 

når det gjelder innsetting i vertssamfunnet og mangel på personlig 

definisjon. Her er det derfor nødvendig å gripe inn for å gi målrettet 

støtte og effektive verktøy som kan veilede flyktningen i valgene og i 

gjenoppbyggingen av en selv autonomi, veilede ham / henne til å 

definere en sterkere plan og gi verdier til ferdighetene. 

 

Hovedmålene Hovedmålene med prosjektet var å utvikle materiale for: 

Et ansikt til ansikt opplæringskurs med operatører i alle partnerland  

E-læringskurset: et nettkurs på prosjektplattformen 

Retningslinjene - basert på resultatene fra dette emnet og e-

læringskurset, samt forskning gjort, ble de praktiske retningslinjene 

utviklet 

for å forbedre de proffesjonelle ferdighetene til operatørene som 

arbeider med migranter, flyktninger og asylsøkere.  

Beskrivelsen av 

praksisen 

Ansikt til ansikt en del av opplæringen "Interkulturell kompetanse" fant 

sted i alle partnerland, temaene disket: 

1. Interkulturell bevissthet og undervisning i en interkulturell kontekst 

(8 timer) 
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2. Interkulturell kommunikasjon og mekling (6 timer) 

3. Interkulturelle teknikker for arbeid og sosial inkludering av flyktninger 

og asylsøkere – rådgivning og overvåking (juridisk informasjon, arbeid 

og sosial inkludering, overvåking) (9 timer) 

Og den andre delen av opplæringen er online i Moodle e-læringssystem, 

temaene var følgende: 

Nåværende arbeidsmarkedssituasjon og trender 

 Leksjon 1 - Nye kjennetegn ved Labour-politikken 

 Leksjon 1. Del 2 - Video  

 Leksjon 2 - Lokale nettverk og sosiale tjenester 

 Leksjon 3 - Fremtiden for jobben 

Tiltak og verktøy for å utvikle arbeidsevnen til en flyktning/asylsøker 

 Leksjon 1. Trender, vekststrategier, makroøkonomisk politikkmiljø 

 Leksjon 2. Overførbarhet av ferdigheter på tvers av økonomiske 

sektorer 

Utvelgelsesprosess for arbeidsgivere 

 Leksjon 1. Faser i en utvelgelsesprosess 

 Leksjon 2. Råd til flyktning/asylsøker 

 Leksjon 3. Eksempler og maler 

Utfall av praksisen Hovedresultatene, ikke håndgripelige, på slutten av prosjektet var 

følgende: 

- forbedre kompetansen til utøvere som arbeider med flyktninger i 

offentlige og private sentre for mottak av flyktninger og asylsøkere, og 

som utfører tjenester for sosial og økonomisk inkludering av flyktninger 

og asylsøkere 

- utvikling og forbedring av kvaliteten når det gjelder effektivisering av 

offentlige og private tjenester for sosial og økonomisk inkludering av 

flyktninger og asylsøkere og for opplæring av partnerorganisasjoner og 

andre organisasjoner nådd av formidlingen;  

Faktorer for suksess  Villighet til å lære, åpenhet 

Begrensninger Bare tilgjengelig på visse språk, for å få tilgang til e-læring, må man 

registrere seg online, selv om det er gratis. Operatører har ofte en 

tendens til å være opptatt med arbeidet de gjør, og noen av dem er ikke 

mye i å bruke digitale måter å lære på.  

Erfaringer  Materialet som utvikles er svært nyttig for operatørene som arbeider 

på feltet, men deler av det kan også være ganske enkelt tilpasset i noen 

andre sektorer.  

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk av 
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Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Kursmateriell kan 

tilpasses og brukes av practioners som er villige til å forbedre sine 

ferdigheter gratis bare ved å registrere seg på plattformen.  

Konklusjon Materialet som utvikles er svært nyttig for operatørene som arbeider 

på feltet, og deler av det kan også være ganske enkelt tilpasset i noen 

andre sektorer.  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Alle materialene som er utviklet er tilgjengelige på www.reinclusion.eu  

Språk  engelsk, italiensk, tysk, litauisk, spansk, gresk  

Kontaktinformasjon 

Navn RE. Inkluderingsprosjekt 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted www.reinclusion.eu 

E-post info@reinclusion.eu 

 

 

RELIVET – Redusere tidlig avgang i VET 

 

September 2018 - september 2020 

 

Partnerskap 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  E-læringskurs, verktøysett tilgjengelig på prosjektets nettside  

Forlag  Partnerskapsorganisasjoner: 

Europeisk senter for sosiofaglig integrasjon ACTA- Romania 

Consorzio Ro.ma - Italia 

UAB EU-handel – Litauen  

Det europeiske utdannings- og læringsinstituttet – Hellas  

ETIC – SCHOOL OF TECHNOLOGIES, INNOVASJON OG SKAPELSE – 

Portugal 

Inercia Digital – Spania 

I.T.I. "AUGUSTO RIGHI- Italia 

 

Målgruppe  VET-ansatte 

Felt  - VETERINÆR  

Målsetting  gi nye støttende strategier som hindrer ELET og holder studentene i 

utdanning. Opplæringsseminaret vil støtte VET-fagfolk i å utvikle 

kunnskap og kompetanse om strategier som bidrar til å skille studenter 
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med risiko for ELET, forebygge ELET og dermed redusere antall 

studenter som forlater VET. 

Plassering 

/geografisk dekning  

 Det blandede opplæringsprogrammet var basert på kombinasjonen av 

ansikt til ansikt aktiviteter som involverer Internett-baserte verktøy og 

e-læring. 

E-læringsdelen kan nås på plattformen: www.relivet.eu på alle 

partnerspråk. 

Introduksjon  For å forstå hvorfor unge forlater utdanning og opplæring tidlig, er det 

dessuten viktig å se ELET ikke bare som status eller utdanningsutfall, 

men som en prosess med frakobling som skjer over tid (Lyche, 2010). 

Kronisk fravær og utelukkelse fra skolen kan være blant symptomene, 

eller kan til og med være årsaken til at elevene forlater tidlig (Neild et 

al., 2007). Det er imidlertid flere tegn som indikerer at studentene kan 

være i faresonen. 

Varselskilt kan forekomme allerede i grunnskolen og kan være relatert 

til individuelle faktorer (f.eks. utdanningsprestasjoner, atferd, 

holdninger) eller faktorer i enkeltpersoners familier, skoler og 

lokalsamfunn. Å forstå tidlig permisjon fra utdanning og opplæring som 

en kompleks prosess, oppdage tidlige signaler og identifisere studenter 

som står i fare for å forlate utdanning og opplæring tidlig, er derfor en 

forutsetning for å utvikle målrettede og effektive tiltak for å forhindre 

det. 

Videreutdanning for VET-skoleansatte bør derfor berikes med 

opplæringsplaner skreddersydd for å gjøre det mulig for trenere å 

tilegne seg nøkkelkompetanse om tidlig påvisning av studenter som er i 

risiko og på strategier for å forhindre frafall i VET. I dag er ikke 

opplæringsprogrammene på feltet tilstrekkelige til å dekke dagens 

behov for VET-trenere som jobber i skoler i desentraliserte regioner. 

 

Interessenter og 

partnere 

Lærere, lærere, VET-ansatte, studenter som er i faresonen, deres 

familier, hele utdanningssystemet generelt  

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program (tilskuddsavtale 

n. 2018-1-RO01-KA202-049334) 

 

Sammenheng Tidlig permisjon fra utdanning og opplæring (ELET) er et alvorlig 

problem i mange EU-land og har tiltrukket seg oppmerksomheten til 

mange forskere, beslutningstakere og lærere. Selv om situasjonen 

varierer mellom land og de underliggende årsakene til at studenter 

forlater tidlig er svært individuelle, inkluderer prosessen frem til den en 

rekke vanlige elementer: læringsvansker, sosioøkonomiske problemer 

eller mangel på motivasjon, veiledning eller støtte. Tidlig permisjon er 
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svært utfordrende, ikke bare for unge mennesker, men også for 

samfunn. For mange vil tidlig utdanning eller opplæring føre til 

reduserte muligheter i arbeidsmarkedet og økt sannsynlighet for 

arbeidsledighet, fattigdom, helseproblemer og redusert deltakelse i 

politiske, sosiale og kulturelle aktiviteter. Videre har disse negative 

konsekvensene innvirkning på neste generasjon og kan fortsette 

forekomsten av tidlig avreise. Ungdomsarbeidsledigheten i EU er i dag 

på 20 %, og ELET bidrar direkte til den ettersom sysselsettingen 

avhenger sterkt av kvalifikasjonsnivået som oppnås. 

 

Hovedmålene Å utvikle en opplæringsplan for lærere og vitenskapelig ansatte om 

effektive strategier som øker graden av avgangseksamen vil bli 

utformet. RELiVET skal tilby et internasjonalt og konkurransedyktig 

opplæringsprogram, spesielt designet for VET-lærere, relevante 

fagpersoner og familier, basert på internasjonale erfaringer. 

Opplæringsseminaret vil støtte VET-fagfolk i å utvikle kunnskap og 

kompetanse om strategier som bidrar til å skille studenter med risiko 

for ELET, forebygge ELET og dermed redusere antall studenter som 

forlater VET. 

Å utvikle verktøysett for lærere og for familier som vil bidra til å 

identifisere studentene i fare, samt prevet ELET.  

Beskrivelsen av 

praksisen 

7 moduler er utviklet: 

MODUL 1: STRATEGIER FOR STUDENTENES PROAKTIVE INVOLVERING 

MODUL 2: KOMMUNIKASJON 

MODUL 3: ADMINISTRASJON AV KONFLIKTER 

MODUL 4: RÅDGIVNING OG KARRIEREVEIER 

MODUL 5: MOTIVASJON 

MODUL 6: GOD PRAKSIS 

MODUL 7: INNOVATIVE UNDERVISNINGSMETODER FOR ONLINE OG 

BLANDET LÆRING 

Alt kan nås på e-læringsplattform. Det er også en håndbok for læreren 

om hvordan man jobber med Moodle-plattformen, slik at man kan 

tilpasse materialet til publikums behov.  

Utfall av praksisen VET-ansatte forbedret kunnskap og kvalifisering, lærte om de nye 

måtene å lære studentene og få dem til å lytte, også om hvordan man 

kan øke motivasjonen der, så som et resultat bør antall ELET reduseres. 

Så det er en vinn-vinn-seier for læreren og studenten. 

 

Faktorer for suksess  Fordomsfrie, iver etter å lære 

Begrensninger Ulike studenter kan trenge ulike taktikker og motivasjonsfaktorer.  
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Erfaringer  Det som fungerer med noen mennesker, gjør det ikke med andre, så 

man må være klar til å prøve ut forskjellige metoder.   

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis Derfor oppstår det ingen kostnader 

for potensielle brukere. Den eneste investeringen er lærernes tid til å 

håndtere funksjonene og håndteringen før bruk. 

Utvikling av praksis Materialet forblir tilgjengelig online og kan brukes gratis og kan 

fungere som utgangspunkt for videre prosjekter. Kursmateriell kan 

tilpasses og brukes av VET-ansatte som er villige til å forbedre sine 

ferdigheter gratis bare ved å registrere seg på plattformen.  

 

Konklusjon RELiVET støtter gjennom sine aktiviteter og resultater, vellykket 

gjennomføring av studier i innledende og fortsatt VET - med fokus på 

områder med høyt ELET nasjonalt nivå- og det vil gjøre det ved å ta 

hensyn til faktorene som påvirker VET traineer når de bestemmer seg 

for å forlate studier. Programmet tar sikte på å skape og fremme de 

riktige forholdene som hjelper studentene med å overvinne disse 

faktorene og føre til uteksaminering, sertifisering og bedre 

karrieremuligheter. Så det er en vinn-vinn-vinn-seier både for læreren 

og studenten. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

I tillegg til kursmateriellet i strukturen til de 7 modulene er følgende 

utviklet og tilgjengelig for lærere: 

Pensum 

Verktøy (Toolkits) med nyttig informasjon, en for lærere og VET-

spesialister og en annen for familiene til elever som står i fare for å 

droppe ut av skolen. 

MoodIe Guide, med nyttige tips for lærere og studenter for å 

administrere kurs på denne plattformen. 

Alt tilgjengelig på www.relivet.eu 

Språk  rumensk, portugisisk, gresk, litauisk, engelsk og spansk 

Kontaktinformasjon 

Navn RELIVET-prosjekt 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted www.relivet.eu 

 

 

 

VOKAL – Yrkesfaglig nettsamarbeid for aktiv læring 

KA2 Strategiske partnerskap, 2016-1-HU01-KA202-022916 

November 2016 - Oktober 2018 Partnerskap  

Element Veiledende spørsmål 

http://www.relivet.eu/
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Type dokument  Det ulike materiale på en nettside med videoer, kurs, workshops og 

mange 

informasjon  

Forlag  Samarbeidspartnere: 

Budapest teknologiske og økonomiske universitet – BME, Ungarn 

Baden-Würtemberg Cooperative State University Heilbronn – DHBW, 

Tyskland 

Universidad de la Iglesia de Deusto – UDEUSTO, Spania 

Vytautas Magnus University – VMU, Litauen 

Litauens forening for avstand og e-læring – LieDM, Litauen 

Troll Tehnikums - Latvia 

 

Målgruppe  Ulike målgrupper: lærere, trenere, livslange elever, sysselsatte, 

vanskeligstilte osv. 

Felt  VET, utdanning 

Målsetting  Prosjektet hadde som mål å fremme det åpne samarbeidet mellom HE-

lærere og VET-trenere for å designe online, åpne og samarbeidende 

læringsaktiviteter for ulike målgrupper som bygger inn digital, sosial og 

interkulturell kompetanse. 

Plassering 

/geografisk dekning  

God praksis ble utviklet og implementert i partnerlandene. 

Resultatene er tilgjengelige online på engelsk og partnerspråk og kan 

brukes uten grenser. 

Introduksjon  Partnerskapet utviklet opplæringsmateriell og organiserte ansikt til 

ansikt, uke lange treningsarrangementer der lærere og trenere kunne: 

utvikle ferdigheter til å digitalisere kvalitetslæringsressurser, designe 

nettbaserte samarbeidslæringsaktiviteter som bygger inn digital, sosial 

og interkulturell kompetanseutvikling, og til å veilede internasjonale, 

interkulturelle ulike elevgrupper, 

samarbeide om å designe gjensidig online og åpen pensum for ulike 

internasjonale elevgrupper, og 

etablere åpen utdanningspraksis for fremtidige referanser. 

Prosjektet forbedret tilgangen til opplæring for alle gjennom C-VET som 

utviklet online og åpen pensum og styrket lærer- og trenersamarbeid. 

Interessenter og 

partnere 

VET-trenere, lærere, lærere, livslange elever 

Finansieringsorgan Prosjektet er medfinansiert av EUs Erasmus+-program (tilskuddsavtale 

n. 2016-1-HU01-KA202-022916) 

Sammenheng Åpenhet er nøkkelfaktoren som påvirker kvaliteten på utdanningen. Å 

åpne innhold for jevnaldrende og samarbeidspartnere betyr 

tillitsbygging. Derfor gjorde 6 partnerinstitusjoner et strategisk 
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partnerskap og utviklet tillitsbaserte relasjoner. Lærer- og 

trenerkompetanseutvikling spiller en nøkkelrolle i digitalisering av 

læringsressurser, i å åpne opp sin praksis og designe online, åpne 

samarbeidslæringsaktiviteter for ulike, interkulturelle elevgrupper. 

Hovedmålene Å fremme det åpne samarbeidet mellom HE-lærere og VET-trenere for 

å designe online, åpne og samarbeidende læringsaktiviteter for ulike 

målgrupper som bygger inn digital, sosial og interkulturell kompetanse. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Opplæringsmateriell: 

Opplæringsmateriell om digitalisering av kvalitetslæringsressurser. 

Opplæringsmateriell om utforming av nettbaserte 

samarbeidslæringsaktiviteter som bygger inn digital, sosial og 

interkulturell kompetanseutvikling. 

Opplæringsmateriell om veiledning av internasjonale, interkulturelle og 

mangfoldige elevgrupper. 

Kurs i ombygde kurs: 

Digital pedagogikk 

Elevenes beredskap 

Interkulturell kompetanse 

Digital vurdering 

Samtidsundervisning 

Audiovisuelt materiale i læringsprosessen 

Materialet er designet for blandet læring. Nettstedet inkluderte nyttig 

informasjon for lærere om hvordan man implementerer modulene 

effektivt. 

Utfall av praksisen Selv om det ikke er kvantitative indikatorer på effekten av dette 

prosjektet, men det er åpenbart at dette prosjektet har en positiv 

innvirkning på utdanningsmodernisering og kvalitetsforbedring på 

lokalt, regionalt, nasjonalt og europeisk nivå: 

Lærer- og trenerkompetanseutvikling i digitalisering av 

læringsressurser, i å åpne opp sin praksis og designe online, åpne 

samarbeidslæringsaktiviteter for ulike, interkulturelle elevgrupper. 

For C-VET- og HE-organisasjoner som tilbyr livslange læringstjenester 

for ulike livslange læringsgrupper og interkulturelle elevgrupper. Lærere 

vil forberede seg på å møte disse behovene gjennom VOCAL-prosjektet 

og vil spre sin åpne pedagogiske praksis gjennom sosiale mediekanaler 

og andre arrangementer. 

Faktorer for suksess  Tilgjengelighet, involvering 

Begrensninger Bare tilgjengelig på enkelte språk  

Bærekraft Materialet er klart til bruk og gratis. Den vil forbli tilgjengelig frem til 

2023. Derfor oppstår det ingen kostnader for potensielle brukere. Den 

eneste investeringen er 
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lærerens tid til å håndtere funksjonene og håndteringen før 

Bruke 

Utvikling av praksis Innholdet er utviklet, men kan tilpasses trener/lærers behov.  

 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

IKT-plattform for tilgang til opplæringsmateriellet, muliggjør 

lærersamarbeid (idéutveksling, emneutveksling, gruppering, 

praksisdeling også i forbindelse med ansikt-til-ansikt-

opplæringsarrangementene). 

Språk  engelsk, ungarsk, spansk, tysk, latvisk, litauisk 

Kontaktinformasjon 

Navn VOKAL 

Bedrift/institusjon Partnerskap 

Nettsted: http://www.vocalerasmus.eu/ 

E-post info@edu-inno.bme.hu 

 

 

 

Frankrike - AFORMAC 

 

Pedagogiske initiativer: Et eksempel på hybrid undervisning i engelsk i L3 regnskap ved TSM 

10/2018  Forfattere: 

Christine Dualé : Prosjektleder 

Amandine de MALET ROQUEFORT: Ingeniør og 

pedagogisk konsulent 

Universitetet Toulouse I Capitole 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark i PDF  

Forlag  Universitetet Toulouse I Capitole / Toulouse Ledelsesskole (TSM) 

Målgruppe  Emnet er rettet mot grupper på 25 studenter som er påmeldt L3 regnskap og 

revisjon ved Toulouse School of Management (TSM). 

Felt  Den gode praksisen dekker følgende felt: 

Hybrid undervisning i engelsk 

Høyere utdanning 

Regnskap 

Entreprenørskap 
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Målsetting  Målet var å gi disse studentene, gjennom et innovativt pedagogisk prosjekt, 

ressurser til å arbeide i veiledet autonomi for å forbedre sin kunnskap og gjøre 

dem til aktører i deres læring. 

Det pedagogiske systemet har blitt redesignet og delt mellom ansikt-til-ansikt 

leksjoner (12 timer) og en dematerialisert del via Moodle pedagogiske 

plattform, tilsvarende 12 timer med veiledet autonom fjernundervisning. 

 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Universitetet Toulouse I Capitole / TSM, Toulouse, Frankrike Occitanie-regionen 

 

Introduksjon  Denne pedagogiske enheten er rettet mot grupper på 25 

studenter som er registrert i L3 regnskap og revisjon i Toulouse 

School of Management (TSM). 

Den har vært på plass i 3 år.  

 

Resultater:  

- Engelsk er ikke et kjernefag i pensum. 

Studenter. 

- Studenter er ikke spesialister på engelsk. 

- Nivået på studentene er heterogent. 

 

Interessenter og 

partnere 

Begunstigede: studenter som er registrert i L3 Accounting and Control ved 

Toulouse School of Management (TSM).  

Than institusjoner: University Toulouse I Capitole / Toulouse School of 

Management (TSM) finansierer organer og institusjonelle partnere da 

prosjektet ble realisert internt  

Finansieringsorgan Hvem er finansieringsorganets (eller flere) av den gode praksisen? Hvem er de 

økonomiske bidragsyterne til den gode praksisen? 

Eksempler: 

Departement/nasjonal myndighet 

Regionale myndigheter 

Andre kommuner (kommune, etc.) 

Fagforening 

Sammenheng Hybrid undervisning i engelsk i L3 regnskap kreves 

- Engelsk er ikke et kjernefag i studentenes pensum. 

- Studenter er ikke spesialister på engelsk. 

- Nivået på studentene er heterogent 

Hovedmålene Målet var å gi disse studentene følgende gjennom et prosjekt 

innovative undervisningsmetoder, ressurser å arbeide med selvstendig 

veiledet for å forbedre sin kunnskap og gjøre dem til aktører 

av lærlingtiden 
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Beskrivelsen av 

praksisen 

Det pedagogiske systemet har blitt revurdert og delt 

mellom ansikt-til-ansikt tutorials (12h) og et spill 

dematerialisert via den pedagogiske plattformen 

Moodle, tilsvarende 12 timer eksternt arbeid 

i veiledet autonomi. 

 

Eksempel for en 12t+12h-modul 

 

I PRESENTIEL 1H30:   

En første økt med opplæringsprogrammer gjør det mulig å presentere kurset, 

dets mål og forberede studentene på dokumentene og øvelsene som er 

tilgjengelige online.  

ARBEIDE TILKOBLET: 

Studentene har en uke til å fullføre online arbeid i veiledet autonomi 

(lytteforståelse, leksikalsk arbeid, uttale, grammatikk).  

I PRESENTIEL 1H30:   

I løpet av de følgende veiledningene utvikles en ordliste i gruppen basert på det 

elektroniske lesearbeidet. Det gis en oppdatering om de ulike nettaktivitetene 

og studentenes forståelse. Til slutt fortsetter opplæringen med temaet og 

aktivitetene i klasseromssekvensen.  

 

Det finnes tre typer evalueringer:  

- engangs "når som helst" tester, for å motivere studentene til å jobbe 

regelmessig på online øvelser.  

- En midtveisvurdering for å teste lytteforståelse og kunnskap.  

- Til slutt en avsluttende eksamen som dekker alle poengene som dekkes i løpet 

av semesteret.  

- I tillegg til den muntlige presentasjonen på engelsk av praksisrapporten.  

 

 

Utfall av praksisen 90 studentbegunstigede i 2015-2016 

70/80 studentbegunstigede i 2016-2017 

  

Rikt samarbeidsarbeid mellom lærere og utdanningsingeniører 

 

 

Faktorer for suksess   

Menneskelige behov FOR MONTERING  

AV DETTE PROSJEKTET  

- Lærer  

- Pedagogisk ingeniør Pedagogisk rådgiver 
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"Uten støtte fra direktøren for TSM, ville det ha vært vanskelig, om ikke umulig, 

for meg å sette opp et slikt prosjekt. " 

 

 

Utvikling av praksis Tilbakemelding og presentasjon av ordningen til andre kolleger 

 

For året 2018-2019: forlengelse av ordningen til andre engelskkurs på skolens 

L3-nivå. 

Konklusjon Dette systemet gjør det mulig å bedre administrere tiden og jobbe mer frivillig 

... Den er tilpasset hver person og derfor mer motiverende ... Dette systemet gir 

lite rom for "improvisasjon". Det krever en veldig presis struktur og veldefinerte 

mål på forhånd. Lærere var i stand til å snakke regelmessig med elevene på 

forumet for å motivere dem og for å styrke eller korrigere bestemt informasjon 

under læringen. 

 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

https://sia.univ-toulouse.fr/initiatives-pedagogiques/blended-learning-un-

exemple-denseignement-hybride-de-langlais-en-l3 

 

PDF: https://sia.univ-toulouse.fr/file/278/download?token=lRUJmybi 

Video:https://prismes.univ-

toulouse.fr/makeVignette.php?image=/storyboard/0007/0214//UT_V_2019_0

00068_anglaisHD_01_00001614.jpg&w=1280&kr=1&ol=player 

 

Språk  Fransk  

Kontaktinformasjon 

Navn Christine Dualé 

Bedrift/institusjon Universitetet Toulouse I Capitole 

Adresse  

Telefon  

E-post Christine.Duale@ut-capitole.fr 

 

 

 

 

Forberedelse til det digitale universitetet: en gjennomgang av historien og nåværende tilstand av 

avstand, blandet og online læring 

Februar 2015 George Siemens, PhD Dragan Gašević, PhD Shane 

Dawson, PhD 

Element Veiledende spørsmål 

https://sia.univ-toulouse.fr/initiatives-pedagogiques/blended-learning-un-exemple-denseignement-hybride-de-langlais-en-l3
https://sia.univ-toulouse.fr/initiatives-pedagogiques/blended-learning-un-exemple-denseignement-hybride-de-langlais-en-l3
https://sia.univ-toulouse.fr/file/278/download?token=lRUJmybi
https://prismes.univ-toulouse.fr/makeVignette.php?image=/storyboard/0007/0214//UT_V_2019_000068_anglaisHD_01_00001614.jpg&w=1280&kr=1&ol=player
https://prismes.univ-toulouse.fr/makeVignette.php?image=/storyboard/0007/0214//UT_V_2019_000068_anglaisHD_01_00001614.jpg&w=1280&kr=1&ol=player
https://prismes.univ-toulouse.fr/makeVignette.php?image=/storyboard/0007/0214//UT_V_2019_000068_anglaisHD_01_00001614.jpg&w=1280&kr=1&ol=player
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Type dokument  Angi om dokumentet er et faktaark for god praksis, et informasjonsark, et 

erfaringsark, en casestudie, en håndbok eller retningslinjer?  

Forlag  Athabasca University, University of Edinburgh, University of Texas Arlington, 

University of South Australia 

Målgruppe  Målgruppe er alle trenere og lærere 

Felt  Den gode praksisen dekker følgende alle felt, inkludert: 

Språklæring for migranter 

Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet) 

Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

Entreprenørskap  

 

Målsetting  Målet med denne praksisen er å gi en gjennomgang av historikk og nåværende 

tilstand av avstand, blandet og online læring 

Plassering 

/geografisk dekning  

Det geografiske området er over hele verden ettersom studien tar hensyn til 

globale konsepter. 

Introduksjon  Innen utdanningsteknologi 2012 ble touted som året for Massive Open Online 

Course (MOOC). Mens antallet MOOC-tilbud siden har økt raskt, har forskningen 

i dette rommet ligget. For å bidra til å lette utviklingen av forskning og undersøke 

potensialet til MOOC i utdanning støttet Bill og Melinda Gates Foundation 

Massive Open Online Course (MOOC) Research Initiative (MR). Athabasca 

University, lenge en pioner innen fjernundervisning, ble valgt som prosjektleder 

for tilskuddet. MOOC-samtalen fant i stor grad sted i de populære mediene og 

var fokusert på teknologiene og det store antallet elever som meldte seg på. 

Den store omfanget av antall studenter førte til dristige proklamasjoner om 

utdanningsforstyrrelser og en sektor på randen av systemisk endring. Men fra 

perspektivet i 2015 virker disse uttalelsene stadig mer feilaktige, da MOOC har 

vist seg å være bare en ekstra læringsmulighet i stedet for en direkte utfordring 

til høyere utdanning selv. Mange av problemene med tidlig MOOC-utvikling og 

tilbud kunne vært redusert dersom det ble tatt større hensyn til 

forskningslitteratur i læringsvitenskap og teknologiaktivert læring. Denne 

rapporten er den endelige komponenten i MR-tilskuddet. Ytterligere arbeid i 

MR-stipendet inkluderer forskningsrapporter, konferanse og en spesiell utgave 

av International Review of Research in Open and Distributed Learning. 

Interessenter og 

partnere 

Hovedaktører og finansieringsorganer for praksisen er Athabasca University, 

University of Edinburgh, University of Texas Arlington, University of South 

Australia 

Hovedmålene Målet med denne tertiære studien er å identifisere temaer som har innrammet 

forskning på online læring og å oppsummere den nåværende tilstanden til 

forskning og praksis, samt å avdekke potensielle retninger for videre forskning 

og praksis. Derfor definerte vi følgende spørsmål for å veilede vår forskning:  
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RQ1. Hva er hovedtemaene som kommer fra samtidslitteraturen om online 

læring?  

RQ2. Hva er tilstanden til forskning og praksis i online læring, som reflektert 

gjennom metastudier og systematiske litteraturgjennomganger? 

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Artiklene som presenteres i denne rapporten gir en oversikt over 

forskningslitteratur i:  

• Fjernundervisning  

• Blandet læring  

• Online læring  

• Legitimasjon  

• MOOC forskning  

• Fremtidige infrastrukturer for læringsteknologi 

 

Syntese av utvalgt vitenskapelig arbeid  

 

Fra undersøkelsen av de 32 andreordensstudiene ble det identifisert fire 

fremtredende temaer: vi. sammenligning av online læring med den tradisjonelle 

klasseromsvii. sammenligning av instruksjonsbehandlinger innen to eller flere 

online kurs viii. læring og undervisning i nettmiljøer sett fra studentenes og 

instruktørenes perspektiv ix. innføring av online læring i institusjoner for høyere 

og voksenopplæring 

 

 

 

Utfall av praksisen Et av de viktigste kravene for videre bruk av online læring er utvikling av godt 

utformede kurs med interaktivt og engasjerende innhold, strukturert samarbeid 

mellom jevnaldrende, fleksible tidsfrister for å tillate studentene å øke læringen, 

kontinuerlig overvåking av studentfremdriften og tilveiebringelse av formativ 

tilbakemelding ved behov (figur 6). Sikkert, alle aspekter av et slikt design kan 

tolkes på forskjellige måter. For eksempel kan et godt designet kurs med 

interaktivt og engasjerende innhold ha mange tolkninger, og det er sannsynlig 

at instruktører i forskjellige omgivelser vil ha forskjellige forståelser og 

forventninger til hva som utgjør godt designet og engasjerende. Det er viktig å 

merke seg at tidlige andreordensstudier, slik som tallent-Runnels et al. (2006), 

indikerte at instruktører ba om støtte i online kursutvikling. Men selv når slike 

ressurser ble gitt, benyttet instruktører sjelden slike støttetjenester (Tallent-

Runnels et al., 2006). Likevel må et sett med generelle retningslinjer, relatert til 

bestemte læringskontekster, eksistere som et startpunkt for å støtte 

instruktører. Her understreker vi forestillingen om generelt, siden det er svært 
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usannsynlig at det er et enkelt beste kursdesign for en bestemt kontekst for alle 

instruktører. 

 

Begrensninger Begrensninger og utfordringer ved syntesen Mangfoldet i form av å beskrive 

avstand, nett og blandet læring ga en betydelig utfordring for å gjennomføre 

denne systematiske oversikten. Forskere definerte ofte de tre læringsmetodene 

på flere måter. Derfor krevde flertallet av først oppnådde andreordensstudier 

en detaljert undersøkelse av metoder som ble brukt og beskrivelsen av 

primærstudiene som er inkludert i disse vurderingene. Selv om vi fulgte 

definisjonene i forrige avsnitt, etterlot inkonsekvens i terminologien som ble 

brukt et visst nivå av subjektivitet i å anvende de angitte inklusjonskriteriene, 

noe som førte til potensielle utfordringer i intern gyldighet. Videre kan 

fremveksten av nye teknologiske overkommeligheter og den kjære av 

andreordensstudier relatert til visse temaer (f.eks. vurderings- og 

undervisningspraksis i online utdanning) begrense generaliserbarheten av disse 

funnene. 

Konklusjon Høyere utdanning er i endring. Sentralt i denne endringen er overgangen fra en 

fysisk basert læringsmodell til en som utnytter digitale teknologier mer. Et 

modig, nytt landskap med verktøysett dukker nå opp, hver med forskjellige 

elementer av kontroll, integrasjon, eierskap og struktur. Etter hvert som ledere, 

lærere og studenter begynner å velge verktøy for distribusjon i bedrifter, blir 

spørsmål om kontroll og eierskap like viktige som spørsmål om integrering og 

struktur. Enda viktigere er at teknologiene som velges, vil bestemme kvaliteten 

på læringen, omfanget av undervisningspraksis og til slutt hvor godt elevene er 

utstyrt for både sysselsetting og engasjement i demokratiske og rettferdige 

modeller av det moderne globale samfunnet. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

http://linkresearchlab.org/PreparingDigitalUniversity.pdf 

Språk  Engelsk 

Kontaktinformasjon 

Navn George Siemens4 Dragan Gašević5 Shane Dawson6 

Bedrift/institusjon Dragan Gašević-universitetet i Edinburgh  

Shane Dawson-universitetet i Sør-Australia  

George Siemens-universitetet i Texas Arlington Athabasca University 

Adresse  

Telefon  

E-post 4 gsiemens@uta.edu, Twitter: gsiemens 5 dragan.gasevic@ed.ac.uk, Twitter: 

dgasevic 6 shane.dawson@unisa.edu.au, Twitter: shaned07 
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Su2ip  

Universitetstjenesten for ingeniørfag og pedagogisk innovasjon 

Faktisk Valérie Rault (ENSGSI), Pascale Marangé (FST), Cécile 

Parietti-Winkler (Det medisinske fakultet), Jennifer 

Thiriet (IUT Nancy Brabois), Sandrine Weber (IUT 

Moselle Est), Pascal Picquot (IUT Thionville Yutz), Eric 

Schaer (ENSIC), Eric Crépin (IUT Charlemagne), 

Kazutoyo Yazukawa (UFR Odontology), Samuel 

Nowakowski - UFR SHS Nancy og Marc Morieux - UFR 

STAPS. 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Den gode praksisen er en hel internettsamling av ressurser om online læring og 

et konstant observatorium for disse spørsmålene  

Forlag  God praksis utgis av Lorraine University.  

Målgruppe  Praksisen er rettet mot alle som ønsker informasjon om dette temaet. 

Dokumentene er alle publisert på fransk, så det er rimelig å tro at målgruppen 

er fransk. 

Felt  Språklæring for migranter 

Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet) 

Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

Entreprenørskap  

Målsetting  Universitetstjenesten for pedagogisk ingeniørfag og innovasjon (SU2IP) er et 

sted for råd, ressurser, opplæring, refleksjon og utveksling av lærernes og 

lærerforskernes pedagogiske praksis. Det tar sikte på å fremme innovasjon, 

kvalitet og oppmuntre til transformasjon av undervisningspraksis. 

SU2IP er oppmerksom på lærernes behov, og er avhengig av nettverket av " 

Pedagogikk &Digital " Korrespondenter for å lære om og offentliggjøre 

fremragende pedagogiske prosjekter og initiativer. 

 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Det dekkede utvalget av forskning og dokumentasjon er Frankrike og 

fransktalende land.  

Introduksjon  For å organisere den pedagogiske transformasjonsprosessen som vil påvirke 

både praksis og systemer, har universitetet opprettet et styringsorgan, Strategic 

Committee for Pedagogical Engineering and Innovation (CS2IP), og en tjeneste, 

Universitetstjenesten for pedagogisk ingeniørfag og innovasjon (SU2IP) knyttet 

til Institutt for opplæring, veiledning og profesjonell integrasjon. 
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Interessenter og 

partnere  

SU2IP er avhengig av nettverket av "Pedagogikk &Digital" korrespondenter for 

å offentliggjøre og offentliggjøre bemerkelsesverdige pedagogiske prosjekter og 

initiativer. 

 

Politisk styring av nettverket 

 

Sabine Chaupain-Guillot, 

Visepresident i Opplærings- og yrkesintegreringsrådet 

 

Brigitte Nominé, 

Visepresident for "Digitale systemer og informasjonssystemer". 

 

Dominique Petitjean, 

Deleger visepresident "Pedagogisk transformasjon 

 

Animasjon av nettverket 

 

Rafael Cabrera, 

Avdelingsdirektør med ansvar for digital bruk 

 

Nathalie Issenmann, 

Assisterende direktør - Leder for SU2IP 

Finansieringsorgan Finansieringsorganet er Universitetet i Lorraine. 

Sammenheng SU2IP er en støttetjeneste for utvikling av Lifelong Learning (LLL) for å hjelpe 

lærere og komponenter i deres opplæringsprosjekter, i design og organisering 

av systemer eller i utarbeidelse av svar på forespørsler fra offentlige eller private 

selskaper, spesielt for: 

 

design av inter- eller intrauniversitetskurs som fører til kvalifikasjoner 

opprettelse eller registrering av kvalifikasjoner 

modularisering av vitnemål, 

sette opp e-læring og/eller blandede læringskurs 

Innenfor rammen av bachelorgradsdekretet og profesjonsretten støtter SU2IP 

også undervisningsteam i modulariseringen av diplomene sine i 

kompetanseblokker, i forbindelse med det sosioøkonomiske miljøet. 

 

I tillegg sikrer SU2IP utvikling av tverrgående prosjekter og har som mål å 

formidle undervisningsopplevelser og praksis. 

 

 



 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 180   

 

 

Hovedmålene 1- Øke bevisstheten og animasjonen  

Konferansedebatter om universitetspedagogikk og FTLV-spørsmål 

Workshops for deling av praksis og tilbakemeldinger 

Intern og ekstern kommunikasjon for å fremme praksis 

Tilrettelegging av nettverk og arbeidsgrupper 

2- Opplæring for lærere  

I opplæringsplanen for ansatte 

På forespørsel fra undervisningsteam 

 3- Akkompagnement  

Coaching av team om FTLV-utvikling, pedagogisk transformasjon og 

ferdighetsbasert tilnærming (inkludert støtte til utvikling av 

ferdighetsreferanserammeverk og RNCP (National Directory of Professional 

Certifications) ark). 

4- Produksjon og kapitalisering av metodologiske og dokumentariske ressurser  

Produksjon av ressurser (metodologiske guider, praktiske ark, 

handlingsmonografier) 

 5- Styringsassistanse ved Universitetet i Lorraine 

Utvikling av forslag til UL-organer 

Bistand til å definere institusjonens pedagogiske strategi og forberede 

akkreditering 

Deltakelse i arbeidet med nasjonale utdanningsnettverk 

Organisering av partnerskap 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Hovedprinsippene 

Su2ip er en tjeneste som lytter til lærere og deres behov når det gjelder 

universitetspedagogikk og ftlv-opplæringsteknikk. 

Formålet er å støtte og ledsage lærere i utviklingen av deres 

undervisningspraksis og i deres opplæringsprosjekter. 

I tillegg til andre handlinger som opplæringskurs, konferanser og formidling av 

informasjon, tilbyr su2ip støtte skreddersydd til spesifikke behov. 

 

 

 

 

 

Utfall av praksisen FORMÅLET MED AKKOMPAGNEMENTENE 

Denne støtten kan dreie seg om alle spørsmål knyttet til opplæringsteknikk og 

universitetspedagogikk. 

Vi vil for eksempel sitere 

 

opplæringsteknikk og pedagogisk ingeniørfag: fra opprettelse til modifikasjon av 

opplæringssystemer, fra utarbeidelse av et program, et EU, et kurs, en 
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yrkesopplæringsmodul til formulering av mål, valg av metoder og aktiviteter, 

definisjon av evalueringsmetoder, kriterier og verktøy, etc... 

Undervisningspraksis av noe slag, med store eller små klasser, enten de gjelder 

undervisningsmetoder, læringsaktiviteter, studentstøtte, kurs eller TD, støtte til 

studenter og voksne publikum, etc. 

faktorer som fremmer læring: gjennom motivasjonsspaker, relasjoner og 

kommunikasjon med studenter, fysiske læringsmiljøer og hensyn til 

læringsutbytte, inkludert erfaring 

AKKOMPAGNEMENTER I FORSKJELLIGE FORMER 

Fleksibiliteten til tilnærmingen gir fleksibel og skreddersydd støtte og tilbyr en 

rekke muligheter: 

 

fra kortsiktige engangsråd til en mer dyptgående, formalisert og langsiktig 

tilnærming. 

fra individuell støtte fra en lærer til støtte fra et pedagogisk team 

Bærekraft SU2IP, som består av et flertallsteam (pedagogiske rådgivere, ingeniøroffiserer 

og pedagogiske trenere) investert innen universitetspedagogikk og FTLV-

ingeniørfag, setter sine ferdigheter til tjeneste for lærere. SU2IP kan også 

mobilisere ressurspersoner som kan dele sin kompetanse og erfaring med et 

pedagogisk og/eller opplæringsteknisk problem for å utvide 

refleksjonsområdet. 

 

SU2IP ønsker å prioritere i sin praksis til refleksiviteten til menneskene som 

støttes, slik at de kan analysere de pedagogiske situasjonene de har opplevd og 

trekke fra dem veier for refleksjon og overførbare leksjoner. SU2IP sin 

tilnærming til støtte er langt fra preskriptiv. 

 

 

Utvikling av praksis Praksisen er live og utvikler seg fortsatt i dag for å ta en stabel med alle nye 

utbygginger i området. 

Konklusjon Til slutt er nettstedet et stort middel til å samle og videresende nye konsepter 

og praksis. I tillegg er akkompagnementene som er tjæret til brukerne godt 

designet. Alle øvelsesark og informasjon samles på samme sted. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

http://sup.univ-lorraine.fr/ 

 

Språk  Fransk 

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon Service Universitaire d'Ingénierie et d'Innovation Pédagogique 

http://sup.univ-lorraine.fr/
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Adresse 91, Avenue de la Libération (1er étage)BP 5045454001 NANCY CEDEX 

 

 

Telefon 03 72 74 04 02 

E-post dfoip-su2ip-contact@univ-lorraine.fr 
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Utforske blandede læringsmetoder for VET 

Start: 01-10-2016 - Slutt: 30-09-2018 BELFAST METROPOLITAN COLLEGE [Hvem skrev 

dokumentet om god praksis?] 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Nettsted 

http://www.blend4vet.eu 

Casestudier 

BLEND4VET verktøysett  

Forlag  BELFAST METROPOLITAN COLLEGE 

Målgruppe  Prosjektkonsortiet består av 6 organisasjoner fra 5 europeiske land som bringer 

et bredt spekter av teknologisk og pedagogisk kunnskap og erfaring. 

Prosjektpartnerne er 5 VET-organisasjoner (Belfast Metropolitan College fra 

Nord-Irland, City of Dublin ETB fra Irland, Koning Willem 1 College fra Nederland, 

Tartu Vocational Education Centre fra Estland og Usurbil Vocational School fra 

Baskerland i Spania) sammen med en e-lærings- og konsulentorganisasjon, H2 

learning from Ireland. Videre støttes prosjektet av to associate partners - BBC 

Northern Ireland og SOLAS Further Education and Training Authority i Irland. 

Målgruppen for prosjektet er: 

• VET Toppledelse (interne og eksterne interessenter) 

• VET-rektorer 

• VET-lærere 

• VETERINÆR Studenter 

• Arbeidsgivere 

• Private opplæringsleverandører 

• Tildeling av organer (stat og privat) 

Felt  VET-leverandør 

VET-institusjoner 

VET veileder 

Ta med følgende felt:  

 

Språklæring for migranter 

Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet) 

Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

Entreprenørskap  

 

Målsetting  Prosjektmål: 

1. Utforske og dokumentere en prosess VET-leverandøren bør følge når du 

flytter et eksisterende akkreditert program til en blandet modell og utvikler et 

verktøysett for å veilede andre VET-leverandører i å designe og implementere 

blandede læringsmetoder. 
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2. Designe og implementere fem blandede læringsenheter for ulike VET-con-

tent-områder som en del av eksisterende akkreditert kurs for VET-elever. 

3. Utforsk hvilke implikasjoner blandet læring vil ha VET-institusjonene, rollen 

som VET-veilederen og elevene. 

4. Styrke den faglige praksiskunnskapen til VET-ledelse, rektorer og lærere i 

forhold til implementering av blandet læring gjennom å engasjere dem i dialog 

og faglig utviklingsaktiviteter. 

5. Utforsk hvordan VET-leverandører kan samarbeide for å utvikle 

kvalitetslæringsressurser som kan brukes på tvers av VET-programmer. 

6. Spre prosjektresultater på tvers av EUs medlemsstater. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Det geografiske området er Europa, da det er et europeisk prosjekt.  

Introduksjon  Det er en økende erkjennelse av at digital teknologi har en rolle å spille innen 

VET-programmer og -tjenester. Mange ser slike teknologier som å ha potensial 

til å forbedre eksisterende læringstilbud og i å muliggjøre nye former for læring, 

som fanges opp under begrepet Teknologiforbedret læring (TEL). Bruken av TEL 

på tvers av europeiske VET-leverandører er imidlertid lappete, og det er mangel 

på profesjonell praksiskunnskap i forhold til implementering av grunnleggende 

endringer i sektoren ved hjelp av tilnærminger som blandet læring. 

 

Blend4VET er et TEL-prosjektforslag som fokuserer spesielt på hvordan 

blandede læringsmetoder kan utvide læringsmulighetene samtidig som 

eksisterende kvalitet på læringsprogrammene forbedres. Ved å implementere 

og prøve ut ulike blandede læringsmetoder vil prosjektpartnere lære av dette 

eksperimentet og ta om bord de viktigste leksjonene for organisasjonene sine. 

Interessenter og 

partnere 

Partnere:CIFP USURBIL LHII 

CDETB 

H2 LÆRING LTD 

STICHTING REGIONAAL ONDERWIJS CENTRUM 'S HERTOGENBOSCH 

TARTU LINN 

 

Finansieringsorgan Finansieringsorgan: Erasmus+ 

Handlingstype: Strategiske partnerskap for yrkesopplæring 

 

 

Sammenheng VET-oppdraget (Yrkesopplæring) er å støtte elever i å tilegne seg kunnskap, 

ferdigheter og kompetanse for å komme inn i arbeidsverdenen, og Blend4VET-

prosjektet vil utforske hvordan en blandet læringstilnærming kan hjelpe. 
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Hovedmålene Hovedmålene og målene med dette prosjektet er å samarbeide for å utforske 

hvordan VET-leverandører kan utvikle kvalitetslæringsresultater ved hjelp av 

blandet læring og dokumentere en prosess som VET-leverandøren bør følge når 

de flytter et eksisterende akkreditert program til en blandet modell. 

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Toolkit vil fange prosessen en VET-leverandør bør følge når du flytter et 

eksisterende akkreditert program til en blandet modell, der noen elementer 

tilbys i ansikt til ansikt og andre tilbys online. Erfaringene fra prosjektet vil 

informere om gjennomgang og/eller utvikling av strategiske VET-organisasjoner 

og gi verdifull kunnskap om hvordan man designer og implementerer blandede 

læringsprogrammer i VET-organisasjoner. Den vil informere om hvordan VET-

leverandører skal gå for å identifisere programmer som egner seg til en blandet 

læringstilnærming og hvordan de kan gå om å designe og implementere slike 

programmer. 

 

 

 

 

 

Utfall av praksisen Prosjektet utvikler en rekke resultater: 

1. "Hva utgjør god blandet læring i VET?" Modul som skal forberede VET-lærere 

fra partnerorganisasjoner til å utvikle og designe kvalitetslæringsinnhold som 

skal leveres på en blandet måte. 

2. Fem VET-blandede læringsenheter – elementer av akkrediterte VET-

programmer som har blitt redesignet for blandet læring og pilotert i partnerland 

3. Modulen "Byggekapasitet for blandet læring - ledende innovasjon og endring" 

4. Casestudier av blandet læring i VET som vil fange prosessen og implikasjonene 

og virkningen denne nye tilnærmingen hadde på partnerorganisasjoner, lærere, 

elever og arbeidsgivere. 

5. Verktøysett for blendet læring i VET som vil veilede andre VET-leverandører i 

å designe og implementere blandede læringsmetoder 

 

 

 

Konklusjon Toolkit vil fange prosessen en VET-leverandør bør følge når du flytter et 

eksisterende akkreditert program til en blandet modell, der noen elementer 

tilbys i ansikt til ansikt og andre tilbys online. Erfaringene fra prosjektet vil 

informere om gjennomgang og/eller utvikling av strategiske VET-organisasjoner 

og gi verdifull kunnskap om hvordan man designer og implementerer blandede 

læringsprogrammer i VET-organisasjoner. Den vil informere om hvordan VET-



 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 186   

 

 

leverandører skal gå for å identifisere programmer som egner seg til en blandet 

læringstilnærming og hvordan de kan gå om å designe og implementere slike 

programmer. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

http://www.blend4vet.eu 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#product1 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#product0 

 

Språk  Verktøysettet er tilgjengelig på engelsk, estisk og spansk 

Kontaktinformasjon 

Navn Blend4VET-prosjektet 

Bedrift/institusjon Internasjonalt kontorBelfast Met 

 

Adresse Titanic Quarter Campus7 Queens RoadBelfastBT3 9DT 

 

 

 

Telefon 02890 265 000 

E-post info@blend4vet.eu 

 

 

 

 

B-læring: Pensumdesign for blandet læring 

 

Start: 01-09-2015 - Slutt: 31-08-2017 VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Verktøykasse og nettsted : 

 

Toolkit er praktisk, enkel – å – bruke instrument for å støtte trenere og 

skoleledelsesteam i implementeringen av Blended Learning. Toolkit kan brukes 

av de som allerede er kjent med BL-tilnærming så vel som av nybegynnere. 

Toolkit består av 5 deler: 1) Professional development program (PDP), 2) 

Retningslinjer for PDP-trenere, 3) Kursmateriell for PDP, 4) 

Selvevalueringsverktøy for skoleteam, 5) Retningslinjer for skolelag. 

Forlag  God praksis er publisert av VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS 

Målgruppe  Prosjektets direkte målgruppe var 3-5 lederteammedlemmer fra 5 skoler i hvert 

partnerland, ca. 100 personer. Indirekte målgrupper inkluderte lærere og 

studenter, lærertrenere og beslutningstakere. 

http://www.blend4vet.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#product1
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#product1
mailto:info@blend4vet.eu
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Felt  Opplæring generelt  

Målsetting  Prosjektet "B-Learning: Curriculum Design for Blended Learning" (B- Learning) 

hadde som mål å gi ressurser og opplæring for skoleteam hvordan de kan 

transformere tradisjonell skolegang ved å kombinere online og off-line 

undervisning - læringsopplevelser. I denne prosessen bør lærere bli de viktigste 

motivatorene og initiativtakerne til IKT-implementeringen og endringsagenter 

fra den klassiske metoden til den moderne som også er kjent som blandet læring 

(BL). 

Plassering 

/geografisk dekning  

Det geografiske området er Europa  

Introduksjon  BLearning har som mål å gi ressurser og opplæring for skoleteam hvordan de 

kan transformere tradisjonell skolegang ved å kombinere online og off-line 

undervisning - læringsopplevelser. Lærere er de viktigste motivatorene og 

initiativtakerne til IKT-implementeringen og endringsagenter fra den klassiske 

metoden til den moderne som også er kjent som blandet læring (BL). 

Prosjektmålet er i tråd med "Europa 2020" Strategi som fremmer synergier av 

erfaring og kunnskap mellom fire EU-land og ulike typer institusjoner som er 

involvert i utdanning og opplæring. B-Learning-prosjektet vil bli implementert 

av 6 prosjektpartnere fra Latvia, Kypros, Østerrike og Storbritannia. 

Interessenter og 

partnere 

Partnere:  

IZGLITIBAS METODISKA LABORATORIJA 

SENTER FOR UTVIKLING AV FORSKNING OG UTVIKLING I 

UTDANNINGSTEKNOLOGI LTD-CARDET 

Ferdighetslaboratoriet 

Rigas Anglu gimnazija 

BESTE INSTITUT PELS BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND 

PERSONALTRAINING GMBH 

 

Finansieringsorgan Finansieringsorganet: Erasmus+ 

Handlingstype: Strategiske partnerskap for skoleutdanning 

Sammenheng Utbredt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i skolene 

krever ikke bare kompetent bruk av tekniske verktøy, men også en ny type 

forståelse av hvorfor, hvordan og når teknologier støtter elevenes læring. I 

skolene i dag er IKT heller brukt til utvikling av lavere enn høyere kompetanse 

hos studenter, og innovativ praksis i skolene er fragmentert og gir ikke systemisk 

tilnærming til skolegang i teknologirike læringsmiljø. Erfaring og variasjon av 

sosiale vaner for moderne studenter - digitale innfødte - i dag er dannet og 

formet både i det virkelige og virtuelle miljøet, og de endrer radikalt didaktikk 

og organisering av prosessene i skoler, individuelle aktiviteter og utvikling av 

kompetanse. Transformasjon av tradisjonell skolegang, ved å slå sammen online 

og off-line læringsopplevelser av studenter, er avgjørende for 
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konkurranseevnen til utdanning som reduserer gapet mellom akademiske 

prestasjoner og virkelige livsbehov. 

 

 

 

 

Hovedmålene Hovedprosjektresultatene er:  

1) Trenger analyserapport; 

2) BE-Learning Verktøysett; 

3) Trente skolelag. 

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Profesjonsutviklingsprogrammet består av Toolkit (kursmateriell og 

instruksjoner), egenvurdering 

verktøy for skoleteam og retningslinjer for PDP-trenere. 

PDP består av syv sekvensielle moduler (enheter) som er gjensidig gratis: 

1. Introduksjon 

2. Modeller av BL 

3. Design for BL 

4. Ledelsesstrategier for BL 

5. Sette opp BL 

6. Levere BL 

7. Overvåking av BL 

Utfall av praksisen Verktøysettet BLearning 

Basert på behovene rundt blandet læring, produserte prosjektet et online 

verktøysett for å hjelpe skoler med å anvende blandet læringspraksis. Toolkit vil 

være et brukervennlig, praktisk instrument for å støtte faglig utvikling av trenere 

og skoleledelsesteam. Den består av følgende komponenter: 

Profesjonelt utviklingsprogram (PDP) 

Retningslinjer for PDD-trenere 

Kursmateriell for PDP 

Selvevalueringsverktøy for skolelag 

Retningslinjer for skolelag 

Faktorer for suksess  Studentengasjement vil resultere i motivasjon og aktiv læring. Tilbakemeldinger 

fra studenter under utformingen av 

pensum så vel som i oppsettingsfasen er en av de mest verdifulle eiendelene 

skolen har.  

Du vi anbefaler deg å få 

profesjonell trener som vil veilede deg gjennom prosessen med å endre skolens 

undervisning og læring 

miljø. 
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Utvikling av praksis Praksisen vil ikke bli utviklet og forbedret så langt.  

 

 

Konklusjon I tråd med moderne tilnærminger til læring med teknologier, gir BLearning-

prosjektet positiv innvirkning på ulike aspekter på lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt nivå: 

Økt nasjonal og europeisk forståelse av blandet læring 

Målrettet integrering av IKT i skolegang 

Koblede innovative praksiser og systemiske, forskningsbaserte strategier for 

IKT-integrasjon 

Moderne og dynamisk utvikling av skolepraksis 

Møte med studentenes forventninger, ferdigheter og evner, i samsvar med 

arbeidsmarkedsbehov 

Tydelig visjon i skoleledelsesteam for diversifisering av undervisnings- og 

læringsprosesser 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

http://blearning-project.eu/ 

Språk  Verktøysettet er på engelsk, gresk, tysk og latvisk 

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS 

Adresse VALNU 2 

1050 

RIGA 

Telefon  

E-post http://www.visc.gov.lv 

 

 

 

 

 

TIBL-prosjekt: Teknisk innovasjon i blandet læring 

2017-2019 SAFA 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Angi om dokumentet er et faktaark for god praksis, et informasjonsark, et 

erfaringsark, en casestudie, en håndbok eller retningslinjer?  

Forlag  Forlaget SAFA er en viktig spansk skolestiftelse med fokus på skole- og 

yrkesopplæring, 

http://www.visc.gov.lv/
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Målgruppe  Formell VET-utdanning 

Ikke-formell C-Vet utdanning av mennesker som bare jobber på det 

profesjonelle feltet. 

Felt  Språklæring for migranter 

Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet) 

Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

Entreprenørskap  

Målsetting   Aktivitetene som utføres er utvikling, implementering, gjennomføring og 

evaluering av pilotkurs i C-VET, programmering av et støtteprogramvareverktøy 

for trenere, implementering av et opplæringskurs for trenere for å lære om de 

nye teknikkene og etableringen av en overførbarhets- og evalueringsguide for 

bruk av de utviklede utgangene. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Det geografiske området er Europa 

Introduksjon  Prosjektet utvikler C-VET opplæringskurs for opplæring utført i formell og ikke-

formell C-VET-utdanning. Disse kursene bruker Blended Learning som en 

teknologiforbedret metode og fokuserer på bruk av flere enheter (som brukes 

av traineene en hverdag). Innovasjonen er implementeringen av et 

traineefokuserende pedagogisk rammeverk basert på heutagogi, utvikling av et 

altomfattende rammeverk for kvalitetsforbedring (inkludert også 

pedagogikken) og tilnærmingen til mangfoldet av ulike tekniske utstyr (flere 

enheter). 

 

Interessenter og 

partnere 

 Søkeren SAFA er en viktig spansk skolestiftelse med fokus på skole- og 

yrkesopplæring, EFQBL er en VET- og trenerutdanningsorganisasjon, DigiLab fra 

Universitetet La Sapienza og Universitetet i Aveiro er spesialisert på innovasjon 

i teknologiforbedret opplæring og tilhørende pedagogikk. SADE er spesialist i 

rammeverk for fjernundervisning og kvalitetsforbedring. Disse deltakerne sikrer 

et konsortium som er godt fordelt i Europa. 

Finansieringsorgan Finansieringsorganet: Erasmus+ 

Handlingstype: Strategiske partnerskap for veterinærutdanning 

Hovedmålene Prosjektet utvikler C-VET opplæringskurs for opplæring utført i formell og ikke-

formell C-VET-utdanning. Disse kursene bruker Blended Learning som en 

teknologiforbedret metode og fokuserer på bruk av flere enheter (som brukes 

av traineene en hverdag). Innovasjonen er implementeringen av et 

traineefokuserende pedagogisk rammeverk basert på heutagogi, utviklingen av 

et altomfattende rammeverk for kvalitetsforbedring (inkludert også 

pedagogikken) og tilnærmingen til mangfoldet av ulike tekniske utstyr (flere 

enheter). Prosjektet utfyller et Grundvig Multilateral-prosjekt ved å overføre de 
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teoretisk utviklede produksjonene til en praktisk gjennomføring i en annen (men 

lignende) utdanningssektor. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Den brukte metodikken starter fra eksisterende behovsanalyser og den utførte 

studien om den tekniske bakgrunnen. I en godt planlagt samarbeids- og 

erfaringsutvekslingsprosess opprettes det pedagogiske rammeverket (basert på 

heutagogi) og begrepene i Blended Learning-kursene. Veiledede pilotkurs (i en 

SMB i Østerrike og C-VET kurs i Spania) brukes til evaluering av funnene og 

behandles for nødvendig endring. Den oppnådde erfaringen er samlet til de to 

trenerhjelpemidlene (Trainer's Toolbox og MOOC). Overføringsveiledningen er 

laget av opplæringserfaringen ved å bruke partnernes utdanningsfeltspesifikke 

kompetanse. 

 

Utfall av praksisen De fire produktene er spesielle pilotkurs som passer til behovene til de to 

opplæringsinstitusjonene SAFA og EFQBL ved hjelp av verktøyene beskrevet 

ovenfor, det nye utviklede (nettbaserte) programvareverktøyet "Trainer's 

Toolbox", et opplæringskurs for trenere (implementert som en MOOC på en 

Moodle-server) og overføringsveiledningen. 

Faktorer for suksess  Hva er betingelsene (institusjonell, økonomisk, sosial og miljømessig) som må 

være på plass for at den gode praksisen skal lykkes replikeres (i en lignende 

sammenheng)?  

Begrensninger Mange voksne utdanningsorganisasjoner eier ikke en læringsplattform 

og derav for gjennomføringen av det blandede læringskurset 

noen skybaserte løsninger. Dette er ikke i tråd med hensikten med 

TIBL-konseptet fordi flere prinsipper selvfølgelig 

implementeringer er ikke oppfylt. Bruke et skyrepositorium i stedet for 

en MOODLE-server støtter ikke 

Konseptet med et unikt virtuelt sted hvor alt materialet kan 

Nås 

Støtter ikke bruk av multimedieinnhold i en bestsatisfying 

vei 

Kan føre til problemer i samarbeidet 

I tillegg til problemene som er nevnt ovenfor, bør implementeringen 

følg konseptet som beskrevet i MOOC. 

Erfaringer  I voksenopplæringsgrupper er ofte ekstremt inhomogene. Det er 

nødvendig for å finne ut (fra begynnelsen) med hvilket nivå folk 

starte kurset og hvilke personer som trenger spesiell støtte. 

Tips: For å bringe folk til samme nivå noen Micro Le arning enheter 

kan tilberedes. Micro Learning støtter individualisert læring 

og kan brukes til å kompensere eksisterende underskudd. 

Bærekraft Hva er elementene som må settes på plass for at god praksis skal være 

institusjonelt, sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig?  

http://www.tibl-project.eu/web/lcdv
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Hvis det er aktuelt, angi de totale kostnadene som påløper for gjennomføringen 

av praksisen. Så mye som mulig, gi også noen kostnads-

/effektivitetsindikasjoner: Hva er institusjonelle, sosiale, økonomiske og/ eller 

miljømessige fordeler sammenlignet med totale kostnader?  

Utvikling av praksis  Opplæringsinstitusjonene vil bruke den nye utviklede metodikken 

implementert i praktiske emner som sin fremtidige tilnærming til å tilby kurs for 

opplæring i C-VET-utdanning (med fokus på ikke praktisk basert læringsinnhold). 

Den nære tilknytningen til andre VET-opplæringsorganisasjoner vil tilby praktisk 

bestått av utviklet metodikk og verktøy og videre bruk i disse organisasjonene. 

De utviklede resultatene har lengre levetid hvis de tas i bruk for endring av 

tekniske enheter. 

 

Overføringen av TIBL-kurskonseptet kan i stor grad gjøres uten 

store endringer. De fleste elementene i konseptet kan overføres 

etter hvert som de er utviklet for VET. Dette er gyldig for verktøykassen som 

så vel som for MOOC. 

Konklusjon Prosjektet utvikler C-VET opplæringskurs for opplæring utført i formell og ikke-

formell C-VET-utdanning. Disse kursene bruker Blended Learning som en 

teknologiforbedret metode og fokuserer på bruk av flere enheter (som brukes 

av traineene en hverdag). Innovasjonen er implementeringen av et 

traineefokuserende pedagogisk rammeverk basert på heutagogi, utviklingen av 

et altomfattende rammeverk for kvalitetsforbedring (inkludert også 

pedagogikken) og tilnærmingen til mangfoldet av ulike tekniske utstyr (flere 

enheter). Prosjektet utfyller et Grundvig Multilateral-prosjekt ved å overføre de 

teoretisk utviklede produksjonene til en praktisk gjennomføring i en annen (men 

lignende) utdanningssektor. 

 

Den brukte metodikken starter fra eksisterende behovsanalyser og den utførte 

studien om den tekniske bakgrunnen. I en godt planlagt samarbeids- og 

erfaringsutvekslingsprosess opprettes det pedagogiske rammeverket (basert på 

heutagogi) og begrepene i Blended Learning-kursene. Veiledede pilotkurs (i en 

SMB i Østerrike og C-VET kurs i Spania) brukes til evaluering av funnene og 

behandles for nødvendig endring. Den oppnådde erfaringen er samlet til de to 

trenerhjelpemidlene (Trainer's Toolbox og MOOC). Overføringsveiledningen er 

laget av opplæringserfaringen ved å bruke partnernes utdanningsfeltspesifikke 

kompetanse. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

https://www.tibl-project.eu/ : 

 

De fire produktene er spesielle pilotkurs som passer til behovene til de to 

opplæringsinstitusjonene SAFA og EFQBL ved hjelp av verktøyene beskrevet 

ovenfor, det nye utviklede (nettbaserte) programvareverktøyet "Trainer's 
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Toolbox", et opplæringskurs for trenere (implementert som en MOOC på en 

Moodle-server) og overføringsveiledningen. 

 

Språk  Dokumentet for god praksis er tilgjengelig i  

Engelsk 

Svenska 

Español 

Portugisisk 

Deutsch 

Italiensk 

 

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon Fondacion SAFA 

Adresse  

Telefon  

E-post info@tibl-project.eu 

 

 

 

Hva er utfordringene for trenere i dag og hvordan mobilisere dem på digital blandet læring? 

 

10/04/2020 Nell-associes / Vivea 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Webinar 

Forlag  Organisert av Vivea for sitt ForMidAble-samfunn 

 

Målgruppe  Målgruppe er alle trenere og lærere 

Felt  Voksen og konitnøs VET-opplæring   

Målsetting  Webinar om hva du skal gjøre når du er trener og du trenger å lage et digitalt 

blandet læringskurs? 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Den gode praksisen er rettet mot Frankrike ettersom innholdet er på fransk og 

exemples gjelder for dette området.  

Introduksjon  I dag blir alle en aktør i sin egen opplæring og griper muligheten for digital 

teknologi til å tilegne seg ny kunnskap og dele den. Men hva kan du gjøre når du 

er trener og trenger å lage et digitalt blandet læringskurs? Hvordan kan du 

tiltrekke deg elevenes oppmerksomhet og mobilisere dem? 

 

http://www.tibl-project.eu/web/lcdv
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Interessenter og 

partnere 

Partnere er: Nell-associes / Vivea og samfunnet : ForMidAble 

Finansieringsorgan Praksisen ble autofinert 

Sammenheng Elever i dag er mer "sjåfører" enn passasjerer. Med andre ord liker de å velge 

innholdet i læringen, varigheten, plasseringen, etc. selv, mens i fortiden, i en mer 

tradisjonell tilnærming, fulgte elevene trenerens instruksjoner.  

Videre, med denne mengden informasjon og muligheten for å samhandle når som 

helst, har elevene et redusert oppmerksomhetsspenn, men en økt evne til å 

multitaske. Som et resultat er de mindre oppmerksomme på konsepter som 

krever konsentrasjon, men er mer tilbøyelige til å følge historiene som fanger 

oppmerksomheten deres. Dette er grunnen til at historiefortellingen har økt de 

siste årene. 

En annen utvikling er at elevene bruker digitale verktøy. Med disse verktøyene 

samarbeider de mer med sine jevnaldrende, administrerer ressurser bedre og er 

også mer autonome i læringen. 

Innvirkning for treneren: en endring i holdning? 

Treneren er ikke lenger den som gir kunnskap. Han eller hun har nå en rolle som 

samfunnsfasilitator, trener, tilrettelegger. De veileder elevene ved å gi dem flere 

ressurser. 

De må gi et arbeidsmiljø som bidrar til selvlæring (eller samlæring) og derfor til 

assimilering av kunnskap. Det kan også diversifisere læringsmetoder ved å tilby 

ulike digitale verktøy (videoer, quizer, etc.), ved å spille på studentsamarbeid eller 

tvert imot konkurranse, ved å tilpasse varigheten av innholdet, etc. 

Hovedmålene Lager et blandet læringskurs som kombinerer ansikt til ansikt og 

fjernundervisning.  

Fordelene er mange:  

For eleven: 

- Trening som tilpasser seg timeplanen din, 

- et opplæringskurs som tilpasser seg ditt nivå og dine behov, 

- trening tilgjengelig fra hvor som helst, 

- sparer tid, 

- mer autonomi, uavhengighet, ansvarlighet. 

For firmaet : 

- en reduksjon i opplæringskostnader,  

- mer effektiv trening, 

- spare tid for ledere og arrangører. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Hvilke spaker kan brukes til å støtte transformasjonen av et opplæringskurs til 

blandet læring? 
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Det er mange spaker som kan brukes til å transformere et klasseromsbasert kurs 

til et digitalt blandet læringskurs. 

 

Først av alt er det nødvendig å gi mening til implementeringen av blandet digital 

trening (FMD). For å gjøre dette er det viktig å gi en generell visjon og å ta seg tid 

med trenerne til å gå tilbake over opphavet til prosjektet, motivet, 

utgangspunktet og målet som søkes. 

 

Deretter er det viktig å bygge en støtteplan for å involvere trenerne og gjøre dem 

til aktører i prosjektet.  

 

Det er også nødvendig å lytte til trenerne for å høre deres frykt, men også å 

etablere en forbindelse med hver persons individuelle ambisjoner. 

 

Til slutt er det nødvendig å markere fordelene for trenerne: interessen til 

oppgavene, arbeidsforholdene, økonomiske fordeler, utvikling ... 

 

De 3 aksene for strukturering av digital blandet læring 

De 3 aksene for strukturering av det blandede læringssystemet er: 

 

Tid: hvor lenge varer opplæringskurset? Hvor mye tid har de ansatte til å følge 

opplæringen?  

Modaliteten: hva vil de forskjellige læringsmodalitetene være?  

Individualiseringen av kurset: hvordan kan jeg tilpasse meg eleven? Hva vil 

tiltrekke elevens oppmerksomhet? 

 

Utfall av praksisen Resultatet er en webinaire 

  

 

Utvikling av praksis Nye temaer dukker opp siden Covid-utbruddet, tematikken utvikles i severla-

artikler på nettstedet: https://nell-associes.com/blog 

Fra: 

https://nell-associes.com/blog/digital-e-learning/quels-sont-les-avantages-

dune-formation-en-digital-learning/ 

https://nell-associes.com/blog/digital-e-learning/le-blended-learning/ 

https://nell-associes.com/blog/le-blended-learning-prend-de-lessor/ 

 

Konklusjon En ekte treningsdynamikk. Det blandede læringsopplæringssystemet (eller digital 

blandet opplæring) vil kombinere og organisere ressurser innenfor et pedagogisk 

scenario med sikte på å nå læringsmål for traineene. 

https://nell-associes.com/blog
https://nell-associes.com/blog/digital-e-learning/quels-sont-les-avantages-dune-formation-en-digital-learning/
https://nell-associes.com/blog/digital-e-learning/quels-sont-les-avantages-dune-formation-en-digital-learning/
https://nell-associes.com/blog/digital-e-learning/le-blended-learning/


 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 196   

 

 

Det som er viktig å huske er at trening for trenere er viktig for å tilpasse seg 

elevene. Hvert år kommer nye verktøy inn i markedet, nye trender dukker opp, 

og det er viktig å være klar over denne utviklingen for å mestre dem bedre. 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Nettseminar : https://player.vimeo.com/video/402553012 

Språk  Den gode praksisen ias er bare tilgjengelig på fransk 

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon Nell-associes 

Adresse 250, Rue Saint-Denis, 75002 Paris 

Telefon 01 77 19 34 48 

E-post contac@nell-associes.com 

 

 

 

Hybrid eller blendet læring i kontinuerlig trening 

 

2016 Formasjon Fortsett UNIL-EPFL 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Dokumentet er et god praksis faktaark med praktiske retningslinjer 

Forlag  God praksis publisert av Formation Continue UNIL-EPFL 

Målgruppe  Målgruppe er alle trenere og lærere 

Felt  Voksen og konitnious VET trening inkludert folliwng feltene:  

Språklæring for migranter 

Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet) 

Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

Entreprenørskap  

 

Målsetting  Målet med styudy og recommandation er å gi en konkret og praktisk analyse av 

transformasjonen av eksisterende kurs til blandet læring.  

Plassering 

/geografisk dekning  

Praksisen ble utarbeidet i Sveits og er på fransk. Innholdet kan oversettes og vil 

være nyttig i alle land så langt det kan leses.   

Introduksjon  Undervisningssystemer er ikke immune mot teknologisk utvikling. Spesielt har 

teknologiske fremskritt drevet utviklingen av Blended Learning, som kombinerer 

tradisjonell og e-læring (Siemens, Gaševi &Dawson, 2015). Blandet læring ligger 

dermed mellom en helt ansikt til ansikt-modus (ansikt til ansikt undervisning) som 

krever tilstedeværelse av deltakere på campus og en helt online og 

avstandsmodus. Den bruker nye verktøy, for eksempel læringsplattformer (f.eks. 

Moodle), interaktive fora, videoer, etc., for å støtte læringsprosessen. Det når et 
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bredere publikum, noe som gjør undervisningen mer fleksibel for å tillate 

deltakerne å forene arbeid og privatliv. Det fremmer også dybde- og 

kvalitetslæring som tilsvarer forventningene til voksne elever. Målet med denne 

brosjyren er å presentere hva Blended Learning-metoden består av og hvordan 

den kan brukes til å designe kurs som oppfyller behovene til voksne elever. 

 

Interessenter og 

partnere 

Formasjon Fortsett UNIL-EPFL er den eneste interessenten 

Finansieringsorgan Formasjon Fortsett UNIL-EPFL er finansmann i egen studie 

Sammenheng Bakgrunnen for praksis er ikke kjent, men vi anslår at det er for informativce 

foreslår. 

 

Hovedmålene Hovedmålene for praksisen er: 

 

1.To definere fordelene med hybrid- eller Blended Learning-systemet  

2. Definer og forklar de forskjellige øyeblikkene til en hybrid enhet  

3.Definere tilnærmingen til blandet læring i etter- og videreutdanning  

4.Forklaringer på hvordan man designer et hybridsystem i voksenopplæring  

5.Forklar hvordan du forvandler et eksisterende kurs til en hybridenhet. 

6.Anbefalinger 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Praksisen er en syntetisk rapport som beskriver hybrid- eller blended learning-

systemet for etter- og videreutdanning med praktiske og pragmatiske 

anbefalinger. 

 

Utfall av praksisen Veldig klare anbefalinger og studiedeler med følgende kapitler:  

 

1.Definisjon og fordeler med hybrid eller blandet læringssystem  

2. De forskjellige øyeblikkene til en hybrid enhet  

3. UNIL-EPFL (FCUE) etter- og videreutdanning tilnærming til blandet læring  

4.4. Designe et hybridsystem i voksenopplæring  

5. Transformere et eksisterende kurs til en hybrid enhet Anbefalinger 

Konklusjon Takket være de teknologiske fremskrittene som har drevet utviklingen av Blended 

Learning, har det flyttet fra et eksperimentelt stadium til et nytt, fremvoksende 

forskningsfelt. I tillegg har en rekke forskningsstudier vist en positiv innflytelse på 

studentprestasjoner, noe som gjør Blended Learning til en attraktiv modell for 

etter- og videreutdanning (Siemens, Gaševi &Dawson, 2015). Blended Learning 

fremmer større fleksibilitet for å møte forventningene til voksne elever og aktiv, 

grundig læring. Det gjør det mulig å nå et bredere, til og med internasjonalt 
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publikum. Det er ikke en slutt i seg selv, og det må tas stor forsiktighet i 

utformingen av treningssystemet. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

https://www.formation-continue-unil-epfl.ch/ 

https://www.formation-continue-unil-epfl.ch/wp-

content/uploads/2017/02/BlendedLearning_byFCUE_201606.pdf 

 

Språk  Dokumentet for god praksis er tilgjengelig på fransk 

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon Formasjon Fortsett UNIL-EPFL 

Adresse EPFL innovasjonspark, Bâtiment E CH-1015 Lausanne 

Telefon  +41 21 693 71 30 

E-post www.formation-continue-unil-epfl.ch 

 

 

 

White paper: Når digital beriker profesjonell opplæring  

2019 

 

Nicolas Desbordes 

Hugues Duhazé 

Édouard Gachenot 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Dokumentet er en analyse og informasjon/ark  

Forlag  Dokumentet er publisert av CSP DOCENDI 

Målgruppe  Målgruppe er alle trenere og lærere 

Felt  Voksen og konitnøs VET-opplæring   

Målsetting  Målet med styudy og recommandation er å gi en konkret og praktisk analyse 

hvordan man kan berike profesjonell opplæring med digitale fordelinger. 

Plassering 

/geografisk dekning  

Praksisen ble utarbeidet i Frankrike og er på fransk. Innholdet kan oversettes og 

vil være nyttig i alle land så langt det kan leses.   

Introduksjon  Digital trening består i å bringe sammen ansikt til ansikt og fjernt. Ny teknologi 

inviteres dermed inn i treningsrommene som pedagogiske modaliteter. På den 

ene siden forbedrer det elevenes behov for samhandling med treneren og 

kollegene sine, og på den annen side er det avhengig av digitalt, et ekstra 

medium som beriker læringsprosessen. 

 

Interessenter og 

partnere 

CSP DOCENDI  er den eneste interessenten 

Finansieringsorgan CSP DOCENDI  er finansmann i sin egen studie 
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Sammenheng Siden 2010, konfrontert med systematisk og daglig bruk av Internett, har 

fjernundervisning vært på økningen i Frankrike. Ansatte som har opplevd 

fullstendig fjernundervisning ønsker imidlertid ikke å gjenta opplevelsen. 100% 

digitale eller e-læringskurs krever høy involvering og motivasjon fra deltakerens 

side. Faktisk foretrekker 85% av store CAC 40-selskaper å bruke ansikt til ansikt 

treningsøkter, med tanke på at dette er læringsmetoden som gir de beste 

resultatene. Og med god grunn. Mange av dem forvirrer fortsatt for ofte "digital 

trening" og "fjernundervisning".  

 

 

Hovedmålene Hovedmålene med praksisen er å analysere hvordan man kan berike faglig 

opplæring med digitale formler. Slik forklarer du:  

- dosering av digitale verktøy. 

- Den digitale trenerens verktøykasse  

- Den nye profilen til den digitale treneren  

- EWN-filosofien økte ti ganger takket være digital teknologi  

 

Utfall av praksisen For å oppnå den ideelle balansen mellom ansikt til ansikt og digital, 

trenger å vite graden av bevilgning av digitale verktøy, og dermed 

enn deltakerne. Arbeid som må gjøres oppstrøms 

slik at arkitekturen i den pedagogiske prosessen som er på plass, vil være 

mer effektiv som mulig. 

 

I dag er opplæringsprosessen basert på følgende verktøy 

digital hverdag, og dermed bli komplementær til klassikerne. 

Post-it notater, flippover og Powerpoint... Ideen? Å gjøre læring 

morsommere, mer attraktive og mer interaktive, og få bedre resultater. 

 

Den nye profilen 

av den digitale treneren 

Arkitekt, tilrettelegger, ferdighetsforsterker, produsent, moderator... 

Den digitale treneren er mangefasettert. Deres oppdrag: å vite hvordan du 

bruker 

digitale verktøy til god effekt, inn og ut av treningsrommene. 

 

Digital trening, akkurat som 100% ansikt til ansikt trening, 

er vanskelige å måle når det gjelder avkastning (avkastning på investeringen). 

De er imidlertid mer effektive. Løsningen er å løse problemet 

når det gjelder ROE (avkastning på forventningene). Med andre ord, for å 

identifisere 

forventede fordeler når det gjelder medlemskap og atferd 

observerbar (og målbar) i stedet for rene økonomiske gevinster. 
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Erfaringer De 4 viktigste punktene å huske 

 

1 Nivået på digital modenhet Det er nødvendig å kjenne dine vaner og 

bruksområder når det gjelder digitalisering. Det er dette første 

informasjonsnivået som vil hjelpe den digitale treneren til å lage den blandingen 

som best tilsvarer dine egenskaper og deltakernes egenskaper, mellom ansikt til 

ansikt og digital.  

2 Digital opplæring er tilgjengelig for alle De mange digitale verktøyene som 

brukes til å strukturere opplæringen, kan brukes på alle medier, uten å måtte 

være dataingeniør.   

3 Den digitale treneren er arkitekt. Hans rolle er ikke å bruke digitale medier til 

overskudd. Han eller hun arkitekter hele undervisningsprosessen ved å bruke 

digital i små detaljer og med sikte på å betjene læringsprosessen.   

4 Digital øker begrepet ROE Virkningen av et opplæringskurs må måles 

hovedsakelig ved å ta hensyn til ROE, det vil si avkastningen på forventningene. 

Å fokusere på den økonomiske effekten av digital opplæring (dvs. avkastningen) 

er ekstremt vanskelig og risikabelt i mange tilfeller. På den annen side er måling 

av involvering, prestasjoner og oppnåelse av mål, som kan måles når det gjelder 

observerbar atferd, mulig for alle typer trening og enda mer for digital trening. 

Konklusjon Effekten og nytten av den gode praksisen er gitt da den retter seg spesielt mot 

VET-opplæring og gir stor innsikt i digital læringsoppfatning og økonomiske 

begrensninger som er forbundet!  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

https://www.csp.fr/la-digitalisation-de-la-formation 

Språk  Dokumentet for god praksis er tilgjengelig på fransk 

Kontaktinformasjon 

Navn  

Bedrift/institusjon CSP 

Adresse 33, rue de Châteaudun – 75009 Paris 

Telefon 01 53 24 90 00 

E-post www.csp.fr 

 

 

 

Designe og sette opp et system for blandet læring 

Fortsatt pågående 2020 Gereso-opplæring - Profesjonell opplæring 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Beskrivelse av opplæring og opplæring 

Forlag  Gereso 
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Målgruppe  Veiledere, pedagogiske ingeniørledere, opplæringsledere og prosjektledere, 

opplærings- og e-læringsenhetsdesignere. 

Felt  Alle typer veterinæropplæring 

Språklæring for migranter 

Arbeidsledighet (utenfor arbeidsmarkedet) 

Yrkesopplæring (innenfor arbeidsmarkedet) 

Entreprenørskap  

Målsetting  Lag en blandet opplæring som kombinerer "off line" (ansikt til ansikt) og "on-line" 

(digital) trening 

Plassering 

/geografisk dekning  

Praksisen ble utarbeidet i Frankrike og er på fransk. Innholdet kan oversettes og 

vil være nyttig i alle land så langt det kan leses.   

Introduksjon  Tilgjengeligheten av nye opplæringsverktøy på markedet (hyllevare e-

læringsmoduler, rask læring, blandet læring, seriøse spill, webkonferanser, etc.) 

Reiser alltid mange spørsmål for bedriftsopplæringsfagfolk: Hvordan velge 

mellom alle disse løsningene? Hvordan kan vi bygge et opplæringskurs som 

samler de ulike læringstypene, og som er nyskapende, effektivt og enkelt å sette 

opp? Hvordan gjør vi det, og hva er de viktigste faktorene for suksess?  

Interessenter og 

samarbeidspartnere 

Mottakerne/målgruppen for god praksis er trenere, pedagogiske ingeniørledere, 

opplæringsledere og prosjektledere, opplærings- og e-læringsenhetsdesignere. 

Finansieringsorgan Finansieringsorganet er gereso for selve opplæringen, og for deltakerne er det 

deres egen finansiering. 

Sammenheng La mise à disposition de nouveaux outils de formation sur le marché (moduler de 

e-læring sur étagère, rask læring, blandet læring, seriøse spill, webconférences ...) 

Suscite toujours de nombreuses avhør de la part des professionnels de la 

formation entreprise : kommentar choisir parmi toutes ces løsninger ? 

Hovedmålene Å ha et kart over de forskjellige treningssystemene og forstå deres forskjeller og 

spesifisiteter.  

Analyser dine behov og det mest hensiktsmessige blandede treningssystemet.  

Transponere en eksisterende opplæringsmodul til et blandet læringssystem: en 

innovativ og pragmatisk metode for å analysere innhold og verktøy.  

Analyser innvirkningen på målgruppene dine og formaliser veikartet ditt. 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Ideen om øvelsen; 

De viktigste aktivitetene - programflytprosessen, dens stadier; 

Personer eller grupper involvert i gjennomføringen av praksisen - hva var deres 

rolle?  

 

Identifisere forventningene til traineer i den digitale tidsalderen 

Effekten av digital for våre kunder, ansatte, traineer, etc.'. 

' De nye læringsmodalitetene 

' Innsatsen for opplæringsavdelingen og opplæringstilbudet 
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Agile metoder for å vurdere tilstanden til spill i din kontekst 

Kartlegg gjeldende pedagogiske enheter 

Forstå blandet læring og relaterte terminologier. 

' Kartlegging av pedagogiske modaliteter (digitale og ikke-digitale): riktig innhold, 

For riktig støtte, for riktig linse 

Identifiser hvorfor e-læringshendelen som brukes alene, ikke fungerer. 

Casestudier 

Matrise av modaliteter i henhold til læringsmodaliteter (blomstens taksonomi) 

Do- og don't-analyse 

Ramme inn dine behov for å transponere modulene dine effektivt 

Til blandet læring 

- Formalisere prosjektets ambisjoner og spesifikasjoner 

Analyser behovene til traineene og hva opplæringsmodulen skal oppfylle. 

I sin blandede læringsversjon 

Objektiver den fremtidige enheten i henhold til begrensningene dine. 

Basert på en av dine eksisterende moduler, formaliser ditt fremtidige blandede 

system som følger 

Co-design metoden Design og implementere en b.l. enhet i henhold til den beste 

Forventet erfaring Passende metodikk for å designe en treningsmodul i l.l. For å 

analysere den digitale/ikke-digitale enheten som er forestilt ut fra traineen, 

trenerens, 

Opplæringskoordinator 

Definere relevant distribusjon av innhold og de aktuelle pedagogiske metodene. 

' Tilordne tilretteleggingsverktøyene for å digitalisere innholdet 

' Formalisere suksessfaktorene 

På grunnlag av en av dine eksisterende moduler, design ditt fremtidige blandede 

system i henhold til Co-design-metoden 

Lykkes og "selge" et blandet læringsopplæringssystem 

Analysere forretningsstrategier som har drevet blandet læring. 

Angi virkningene på den blandede læringsprosessen: hvem, hva, hvordan? 

Identifiser spakene dine for å samle publikum i møte med disse endringene. 

Casestudier 

Analyse av mulige løsninger (kreativitetsmetoder) 

Formalisering av veikartet 

Utfall av praksisen En opplæring som tillater analyse av egne behov, utforskning av mulige løsninger, 

samt deling av ens faglige situasjon og opplever en ekte pragmatisk metode for 

opplæring av konstruksjon, lett gjenbrukbar i selskapet. Eksperimentering av 

interaktive verktøy for å fremme digital i klasserommet. 

  

Suksessfaktorer  Delta i opplæringen og anvende metodikken. Blenedevet-prosjektet kan bli en 

suksessfaktor  
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Begrensninger Ingen utfordringer  

Utvikling av praksis Praksisen pågår fortsatt så høyt utviklet akkurat nå. 

 

Konklusjon Ved å lage en blandet trening som kombinerer "off line" (ansikt til ansikt) og 

"online" (digital), kan du: 

- ha en kartografi over de ulike treningssystemene og forstå deres forskjeller og 

spesifisiteter. 

- analysere dine behov og det mest hensiktsmessige blandede treningssystemet. 

- transponere en eksisterende opplæringsmodul til et blandet læringssystem: en 

innovativ og pragmatisk metode for analyse av innhold og verktøy. 

- diagnostisere virkningene for målgruppene og formalisere veikartet. 

Relaterte ressurser 

som er  

Utviklet  

Https://www.gereso.com/formations/ingenierie-formation/formation-

concevoir-et-mettre-en-place-un-dispositif-de-blended-learning 

Språk  Dokumentet for god praksis er tilgjengelig på fransk 

Kontaktinformasjon 

Navn Åååå 

Bedrift/institusjon Gereso 

Adresse 38 rue de la teillaie, 72018 le mans 

Telefon +33800400460 

E-post  

 

 

Norge - Fonix 

"Entreprenerdy" - Digitalt støtteprogram for opplæring i entreprenørskap  

for de arbeidsledige  

 

10/2019 Forfatter: Jan Evensen 

Pedagogisk leder for Fønix AS 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Voksne arbeidsledige som trenger opplæring i entreprenørskap  

 

Felt  Entreprenørskap 
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Målsetting  Både gruppe- og individuelle entreprenørutdanningsprogrammer har vært 

tilgjengelige for arbeidsledige i Norge i mange år.  

De siste tre årene har det vært et overordnet fokus på entreprenørskapstrening 

for enkeltpersoner. 

Hovedårsaken til dette er en generell reduksjon av finansieringen av 

arbeidsmarkedstiltak på grunn av lav arbeidsledighet, og økende etterspørsel 

etter mer fleksibilitet og individuell oppfølging av entreprenørskapsopplæringen. 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Det digitale entreprenørskapsprogrammet, utviklet av Entreprenerdy, har blitt 

brukt av Fønix til å følge opp jobbsøkere på veien til å bli avhengige gründere 

siden 2019. 

 

Introduksjon  Det er et politisk mål i Norge å få flere arbeidsledige til å velge entreprenørskap 

som strategi for nytt arbeid.  

 

For å bidra til å strukturere og støtte enkeltindividene i etableringen av 

virksomheten har NAV i samarbeid med Entreprenerdy utviklet en ny 

nettplattform for entreprenørskapsopplæring for de arbeidsledige. 

  

 

Entreprenerdy | Effektive entreprenørskapsstøtteprogrammer 

 

Plattformen tilbyr et online inkubasjonsprogram som erstatter vurderingsfasen 

og opplæringen for forretningsplan som tilbys lokalt i de vanlige programmene. 

 

Interessenter og 

partnere 

Arbeidsledige tar sikte på å starte sin egen virksomhet. 

 

Arbeidsledige i Norge som i Norge som allerede får dagpenger og har rett til å 

fortsette å ta imot dem mens de etablerer egen virksomhet. Dette programmet 

kalles "Dagpenger under etableringen av egen virksomhet"   

 

Antall deltakere i programmet er stabilt, med et gjennomsnitt på 2 700 deltakere 

per år de siste tre årene. 

 

Fønix jobber med jobbsøkere. 

 

Fønix baserer tjenestetilbudet vårt på den enkelte persons individuelle behov for 

bistand, med hensyn til arbeidskapasitet. Vi trener hver enkelt person mot 

ordinær ansettelse gjennom kvalifisering og jobbopplæring.   

 

https://entreprenerdy.com/
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Den digitale entreprenørskapsopplæringen er et alternativ som tilbys jobbsøkere 

som har rett til å etablere sin egen virksomhet under arbeidsledighet. 

 

Finansieringsorgan Fønix AS gjennom regional myndighet; Sandefjord kommune. 

 

Sammenheng Siden september 2018 har NAV Vestland (Bergen) testet  nettplattformen utviklet 

av Entreprenerdy i et pilotprosjekt.  

Siden april 2019 har plattformen blitt rullet ut i hele regionen og utvidet til 

Rogaland (Stavanger) og andre deler av Norge.  

Fønix har brukt programmet siden oktober 2019. 

 

Hovedmålene Det elektroniske inkubasjonsprogrammet utvikler deltakernes 

gründerkompetanse, noe som gir dem ferdighetene til å skape og validere 

levedyktige forretningsideer.  

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Plattformen er tilgjengelig 24/7 og består av to moduler.  

 

Første modul "Avklaring og faglig vurdering" varer i 4 uker og består av online 

opplæring og individuell mentoring.  

 

Opplæringen og utviklingen som tilbys i den gir deltakerne verktøyene og 

ferdighetene til å skjerpe forretningsideen, teste den i det virkelige liv og vurdere 

om de ønsker å fortsette med forretningsideen eller ikke. I tillegg tilbys 

deltakelsen 1 time per uke med individuell veiledning for å diskutere deres 

fremgang og forretningsideer.  

 

Hovedideen med online inkubasjonsprogram er at dette er 100% digitalisert og 

bare tilbys online. Dette inkluderer den individuelle mentorordningen hver uke, 

men for de som bor i nærheten av et av Fønix-stedene, har også blitt tilbudt et 

alternativ for ansikt-til-ansikt mentoring.  

 

Etter ferdigstillelse av denne modulen gjør mentoren og jobbkonsulenten en 

vurdering basert på kriterier som engasjement, forretningsidétester, ervervet 

kompetanse og progresjon. Vurderingen avgjør om deltakeren kan fortsette i 

modul 2. 

 

I den andre modulen "Handlingsplan, bedriftsstart og mentoring" jobber 

deltakerne primært med å komme på markedet med sitt produkt eller tjeneste 

og etablere sitt eget selskap.  

 



 

 

 

 

BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 206   

 

 

Trodde 22 uker av treningsdeltakerne har tilgang til 1 time per uke med individuell 

mentoring. 

 

 

Utfall av praksisen Inkubasjonsprogrammet på nett har så langt vært en suksess og rulles nå ut til 

flere nye regioner i Norge.  

 

Det er kostnadseffektivt sammenlignet med det tradisjonelle 

entreprenørskapsprogrammet og gir mer fleksibilitet og en nærmere og tilbyr 

mer personlig oppfølging av deltakerne. 

 

Det understreker også viktigheten av å kunne tilby et geografisk uavhengig 

produkt som gjør det mulig for deltakerne å delta i programmet uavhengig av 

bosted. 

 

Dette er spesielt viktig siden mange av gründerideene er knyttet til 

gründerarbeidsplasser som etableres lokalt i forbindelse med deltakerens bosted.  

 

Faktorer for suksess  Siden dette er et nytt produkt, deltok i dag under 100 deltakere i det digitale 

programmet som Fønix overvåker.  

 

Blant dem fant ca 20% sysselsetting og nesten30% har fått det første salget og 

etablert et heltidsselskap.  

 

Det er imidlertid vanskelig å vurdere effektiviteten av nettprogrammet på grunn 

av manglende pålitelig informasjon for det ordinære programmet som tilbys av 

NAV.  

 

De lave frafallsratene i modul én (21 %) og to (8 %) er oppmuntrende.  

 

Begrensninger Ingen utfordringer menn og/eller kvinner møter i bruken av Entreprenedys 

digitale entreprenørskapsprogram. 

 

Generelt velger flere menn enn kvinner i Norge å drive egen virksomhet. Dette 

gjenspeiles også i antall menn (65 %) representert i de tradisjonelle 

entreprenørskapsprogrammene i Norge.  

 

Regjeringen har iverksatt tiltak for å øke antall kvinnelige gründere, og bruken av 

det digitale entreprenørskapsprogrammet fra Entreprenerdy viser bedre 

muligheter for både menn og kvinner. 
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Erfaringer  Programmet tilbyr et individuelt program med færre møtepunkter mellom 

deltakerne og mentorene, og mangel på tett oppfølging nevnes ofte som en årsak 

til svikt i det tradisjonelle norske programmet for entreprenørskapstrening. 

 

Behovet for en evaluering etter programmet for å evaluere suksessraten ett eller 

to år etter slutten av entreprenørskapsprogrammet er nevnt. 

 

Siden hvert enkelt forretningstilfelle kan knyttes til en spesialist hvor som helst i 

Norge, og ikke begrenset til et lokalt konsulentkontor, vil enhver forretningsidé 

kunne finne en relevant spesialist for å hjelpe de arbeidsledige i forretningssaken. 

 

Personer som arbeider i det digitale programmet vil også kunne danne grupper 

geografisk uavhengige via plattformen og det sosiale nettverket, og plattformen 

vil til enhver tid tilby mulighet for kontinuerlig overvåking og evaluering etter 

program. 

 

Bærekraft Bruken av Entreprenerdys digitale støtteprogram for entreprenørskapsopplæring 

trenger bare tilgang til PC- og Wi-Fi-tilkobling. 

 

Dette er et veldig kostnadseffektivt verktøy. 

  

Utvikling av praksis Bruken av Entreprenerdy-programmet brukes med et økende antall norske 

jobbsøkere som har som mål å etablere sin egen virksomhet. 

 

Konklusjon Det nye inkubasjonsprogrammet utviklet av Entreprenerdy testes ut som en del 

av det norske entreprenørskapsprogrammet siden 2019. 

 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Entreprenerdy | Effektive entreprenørskapsstøtteprogrammer 

Språk  Norsk, engelsk, svensk og dansk. 

  

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as 

 

 

https://entreprenerdy.com/
mailto:Jan.evensen@fonix.as
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Bruk av iPad i språkopplæring for migranter 

 

07/2020 Forfatter: Jan Evensen 

Pedagogisk leder for Fønix AS 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Innvandrere i Norge lærer norsk språk 

 

Felt  Språkopplæring for migranter 

 

Målsetting  For migranter leverer Fønix integreringsprogrammet på vegne av Sandefjord 

kommune. Som en del av dette programmet fører Fønix tilsyn med opplæring av 

mer enn 300 migranter hvert år. 

Hovedformålet med opplæring for migranter er å hjelpe dem med å bruke det 

norske språket og hjelpe dem inn i det norske arbeidslivet. 

Bruk av iPad som et pedagogisk verktøy er en viktig beste praksis fra vårt arbeid 

med migranter. 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Alle lærere i Fønix – som jobber med migranter – bruker iPad i sin 

utdanningspraksis. 

 

Introduksjon  Bruk av iPad er en viktig metodikk for å undervise i norsk. 

iPad brukes på alle nivåer og spor 1-3, fra A1-B2. 

 

Bruken av iPads i språkopplæring muliggjør en raskere progresjon med mer 

tilpasset undervisning til den enkelte. 

 

 

 

 

Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne migranter som kommer til Norge og melder seg på 

språkopplæring på Fønix. 
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Institusjon: Fønix tilbyr "Arbeidsforberedende opplæring" for personer som 

trenger å etablere nødvendige grunnleggende jobbferdigheter, livslang 

karriereveiledning, språkopplæring og arbeidsrelatert integrasjon for migranter.  

 

 

Finansieringsorgan Fønix er 100% eid av Sandefjord kommune, og opplæring av migranter sikres 

økonomisk etter introduksjonsloven. 

 

Denne loven sikrer alle migranter rett til å få et bestemt antall opplæringstimer 

på norsk. 

 

Innvandrerintegrasjon - Kompetanse Norge 

 

 

Sammenheng Organisasjon: 

1-1 iPad, dvs. Fønix leier for tiden tablettene. 

En iPad-leder som sørger for å forberede maskiner for alle deltakere og lærere, 

samt tilbakestille og slette ved innsending. 

Lightspeed (MDM-system) som styrer iPad-ene, tilordner apper, legger til grupper 

/ klasser, oppdateringer og organiserer det praktiske. 

Fønix er ansvarlig for opplæring av alle ansatte i bruk av de ulike 

appene/programmene. En nøkkel til god og pedagogisk bruk er at ansatte vet 

hvordan de skal bruke iPad. 

Utarbeidelse av detaljerte bruksanvisninger for de ulike appene /programmene 

Apple TV-er og høyttalere i alle klasserom for visning. 

Alle iPad-er leveres med ørepropper og en mikrofon for trening i lytteforståelse 

og muntlige ferdigheter. 

 

Hovedmålene Å gjøre det mulig for migrantene å lære det norske språket på en best mulig måte. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Educational bruk: 

 

iPad brukes på alle nivåer og spor 1-3, fra A1-B2. 

 

Bruken av iPads i språkopplæring muliggjør en raskere progresjon med mer 

tilpasset undervisning til den enkelte. 

 

Lese tekster, lage egne bøker, spille pedagogiske spill, lage filmer. 

 

 

 

https://www.kompetansenorge.no/English/Immigrant-integration/#:~:text=The%20Introduction%20Act%20of%202003%20states%20that%20refugees%2C,includes%20Norwegian%20language%20training%20for%20newly%20arrived%20immigrants.
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Bruke Showbie som plattform for å sende inn og dele ut oppgaver samt 

kommunikasjon og tilbakemeldinger mellom lærer og student.  

 

Showbie – Klasserommet ditt, tilkoblet. 

 

iPads er spesielt nyttige for trening i muntlige ferdigheter. 

 

Deltaker leser tekster, mottar tilbakemeldinger fra andre studenter eller lærer, 

gjentatte ganger med forbedringer basert på veiledning. Der man tidligere kunne 

høre en og en høyt i et klasserom, kan nå hele grupper øve muntlige ferdigheter 

samtidig. 

 

Mindre bruk av papirbasert undervisningsmateriell, mer bruk av digitale verktøy 

som tavlebøker, lytteøvelser og andre digitale ressurser. 

 

Oppfyller de fleste digitale krav og mål i læreplanen ved hjelp av iPad. 

 

Brukes til praksis i forkant av eksamen / norske prøver, blant annet gjennom 

verktøyet Gjør deg klar der alle har sin egen bruker. 

 

Gir langt større muligheter for bruk i praksis ved å ta bilder og filmer fra 

arbeidsplassen og bruke dette videre inn i norskopplæringen. 

 

Kan også være et kommunikasjonsverktøy som gjør det mulig for deltakeren å 

følge store deler av den norske undervisningen selv om studenten er i praksis 

(arbeid utenfor skolen) flere dager i uken. 

 

Symbol- og bildebaserte verktøy er svært nyttige i forhold til nyankomne 

deltakere og deltakere uten skolegang fra hjemlandet (analfabet). 

 

Øker muligheten for selvstudium i fritid og i ferier. 

 

 

Utfall av praksisen Flere års bruk har vist oss at bruken av iPads bidrar til raskere og bedre læring. 

 

Faktorer for suksess  Alle deltakerne har sin egen enhet, med profesjonelle apper tildelt av skolen. 

 

Stabilt og godt nettverk som er i gang. 

 

https://www.showbie.com/
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Kvalifiserte lærere som kan bruke verktøyet, og innse at iPad ikke er en metode, 

men et verktøy. 

 

Begrensninger Ingen 

Erfaringer  Læringsutbyttet forbedres etter bruk av iPad som en del av språkopplæringen. 

 

Bærekraft Alle deltakere må ha sin egen iPad, med profesjonelle apper tilordnet av skolen.  

 

Dette er ikke veldig dyrt. Prisene på iPads faller, og iPad kan også leies. 

 

 

Utvikling av praksis Fra et pilotprosjekt for tre år siden brukes iPads nå i språkopplæring for migranter 

i Fønix på alle nivåer og sporer 1-3, fra A1-B2. 

 

Det betyr at alle elever og lærere i språkopplæring for migranter bruker iPad 

daglig. 

 

Konklusjon Læringsutbyttet forbedres etter bruk av iPad som en del av språkopplæringen. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Fønix har utviklet som manualer og lærebøker, men dessverre bare på norsk. 

 

Dette er koblinger til noen nyttige eksterne forsikringer: 

 

Hvorfor skal vi bruke iPad i utdanning? (academia.co.uk) 

 

Ti måter å bruke iPad på i klasserom | Kategorien Sjef 

 

18 iPad-bruk: Hvordan klasserom drar nytte av Apples nettbrett | Høyere Ed-dykk 

 

Språk  Norsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Ole Kristian Nalum 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 412 57 597 

E-post Ole.kristian.nalum@fonix.as 

 

 

 

 

https://edu.academia.co.uk/use-ipads-education/
https://www.bosstab.com/blog/2019/10-ways-to-use-ipads-in-classrooms/
https://www.highereddive.com/news/18-ipad-uses-how-classrooms-are-benefiting-from-apples-tablets/68569/
mailto:Ole.kristian.nalum@fonix.as
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Digitale verktøy for implementering av Upskilling Pathway, en ny nasjonal digital 

karriereveiledningstjeneste 

 

01/2021 Forfatter: Jan Evensen 

Pedagogisk leder for Fønix AS 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Voksne ansatte i VET-opplæring 

 

Felt  Yrkesopplæring i arbeidsmarkedet 

 

Målsetting  Skills Norway er Direktoratet for livslang læring og tilhører 

Kunnskapsdepartementet. 

Skills Norway har utviklet en tjeneste som gir alle som trenger den tilgang til 

offentlig, kvalitetssikret og gratis karriereveiledning på nett.  

Tjenesten kalles Utdanning.no og utvikles på vegne av Kunnskapsdepartementet, 

og ble lansert høsten 2020.  

Tjenesten er online og gir lærere og studenter muligheten til å motta veiledning 

om chat og telefon, og et nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy.  

Ferdigheter Norge på engelsk - Kompetanse Norge 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Den nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten er gratis og lett tilgjengelig fra 

sin egen nettside.  Forside | Utdanning.no 

 

Alle lærere i Fønix – som jobber med voksne studenter fra arbeidslivet i VET-

opplæring – kan når som helst få tilgang til nettstedet og fritt bruke 

karriereveiledningsressursene som er tilgjengelige der. 

 

Introduksjon   

Utdanning.no er den offisielle nasjonale utdannings- og karriereportalen.  

 

Det inkluderer en oversikt over utdanninger i Norge og om lag 600 

karrierebeskrivelser. 

 

Både utdannings- og karriereinformasjon er utviklet i nært samarbeid med 

relevante institusjoner, som studieleverandører og fagorganer. 

https://www.kompetansenorge.no/English/
https://utdanning.no/
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Utdanning.no inneholder også intervjuer med fagpersoner og studenter, 

studiebeskrivelser og artikler som er utformet for å hjelpe potensielle studenter 

med å velge utdanning og karriere. 

 

Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (for det meste mellom 25 og 60 år) i arbeid, men uten formell 

kompetanse som fagbrev mv.  

 

Institusjon: Fønix har lang erfaring med intern bedriftsopplæring på mange ulike 

nivåer – både i offentlig og privat sektor. Fønix er en prekvalifisert leverandør av 

grunnleggende ferdighetstrening (Grunnleggende ferdigheter i arbeidsliv – 

BCWL) av Skills Norway og involvert i mer enn 600 pågående BCWL-prosjekter i 

norske bedrifter.  

 

Finansieringsorgan Utdanning.no får offentlig støtte fra Kunnskapsdepartementet og er gratis for alle 

brukere. 

 

Sammenheng Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og 

yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.  

Nettstedet gir en oversikt over mer enn 8000 utdanninger i Norge, fra 

videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert yrkesskoler, 

folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud. 

Utdannelse  

Hvert år samler Utdanning.no inn mer enn 6000 utdanninger fra hele Norge.  

Nettstedet samarbeider med en rekke aktører i utdanningssektoren og mottar 

studieinformasjon fra universiteter, høyskoler og yrkesfaglige høyskoler.  

Utdanningene inngås ved dataimport, blant annet fra skolenes 

studieadministrasjonssystemer, eller via partnersidene. For å gjøre det enklere å 

finne, har utdanning.no laget pedagogiske beskrivelser der de presenterer alle 

studier innenfor samme eller kategori basert på norsk standard for 

utdanningsgruppering (NUS).  

Yrker  

Redaksjonen skriver stillingsbeskrivelser og sender dem til profesjonelle og 

bransjeorganisasjoner for kvalitetssikring.  

Hver stillingsbeskrivelse har ett eller flere intervjuer med personer i yrket, som gir 

utfyllende informasjon om yrket.  

De viser også statistikk knyttet til de fleste yrker.  

Statistikken viser sammenhengen mellom utdanning og yrke, og er hentet fra NAV 

og SSB. Lønnsinformasjon innhentes fra Statistisk sentralbyrå og fagforeninger.  

Artikler  
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Redaktørene skriver artikler som hjelper og veileder de som skal velge utdanning 

og yrke.  

Artiklene kvalitetssikres av relevante aktører i utdanningssektoren.  

Inspirasjon og verktøy  

Utdanning.no har lansert inspirerende verktøy for å hjelpe studentene med å 

velge et yrke.  

Jobbkompasset gir en oversikt over yrker i ulike bransjer på en visuell måte.  

Karakterkalkulatoren bidrar til å beregne karakterpoeng og se hvilke poeng og 

fagkombinasjoner som kreves for studier fra koordinerte opptak.  

Dette kan også brukes som et planleggingsverktøy i videregående skole. 

Utdanningssystemet er en visuell representasjon av det norske 

utdanningssystemet.  

Karriereplanleggeren hjelper deg som er i høyere utdanning for å planlegge 

karrieren din. Finn lærlingplasser viser potensielle lærlingplasser i ditt område og 

for fagene dine.  

Råd og veiledning  

Utdanning.no er også en online ressurs for lærere og studenter som veileder om 

utdanning, jobb og karriere. 

Nettstedet ble lansert i oktober 2020, og i de første tre månedene ble nettstedet 

besøkt 10,475,000 XNUMX ganger.  

Hundrevis av ansatte fra næringslivet og profesjonelle organisasjoner bidrar til 

kvalitetssikring av innholdet på Utdanning.no.  

 

Hovedmålene I rapporten Skills Strategy Action Report Norway påpeker OECD at tilgangen på 

karriereveiledning er for dårlig. oecd_skills_strategy_action_report_norway.pdf 

(kompetansenorge.no) 

 

En av flere anbefalinger OECD gir til norske myndigheter for å bedre denne 

situasjonen, er at befolkningen skal ha bedre tilgang til personlig og nettbasert 

karriereveiledning. 

 

– Etablere et livslangt karriereveiledningssystem av høy kvalitet for å gi ungdom 

og voksne personlige råd om arbeidsmarkedsmuligheter og utdannings- og 

opplæringsalternativer. (...) Vurder å etablere en sentral nasjonal online 

plattform for karriereveiledning og informasjon. 

 

 

I dag (januar 2020) Finner du følgende oppdaterte innhold på Utdanning.no:  

 

584 stillingsbeskrivelser  

561 intervjuer med personer i utdanning og yrker  

354 pedagogiske beskrivelser  

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/3d6692c2f0894f538e471c750d0d064a/oecd_skills_strategy_action_report_norway.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/3d6692c2f0894f538e471c750d0d064a/oecd_skills_strategy_action_report_norway.pdf
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106 artikler med hjelp og veiledning  

Inspirasjonsverktøy: Jobbkompasset og karakterkalkulatoren  

Visuell oversikt: Det norske utdanningssystemet  

Likestilling: Oversikt over kjønnsbalanse i 400 yrker i Norge  

Film: Utdanning.no har dusinvis av filmer om yrker, utdanningsvalg og 

utdanningssystemet. Faget pedagogisk valg, digital online ressurs. 6872 

utdanninger fra ca. 52 universiteter og høyskoler, 105 yrkesskoler, 491 

videregående skoler og 83 folkehøgskoler 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Fønix bruker Utdanning.no som karriererådgivningsprogram i vårt daglige arbeid 

med voksne studenter i VET-opplæring. 

 

Studentene kan finne ut hva som trengs når det gjelder praksis og /eller utdanning 

for å drive en formell yrkesfaglig utdanning.  

 

De kan lese om ulike yrkesgrupper. Sjekk lønnsnivå og karrieremuligheter.  

 

De kan motta gratis karriereveiledning på nettet når som helst 

 

 

Utfall av praksisen Bruken av Utdanning.no gir oss – som voksenopplæringsleverandør – en unik 

mulighet til å tilby nær og personlig karriereveiledning til voksne i VET-opplæring. 

 

Faktorer for suksess  Nettstedet kombinerer utdanningsmuligheter med stillingsbeskrivelser og lett 

tilgjengelig veiledning  

 

Vil bli kontinuerlig oppdatert  

 

Det er gratis å bruke  

Begrensninger Ingen 

Erfaringer  Nettstedet har bare vært operativt i fire måneder, men så langt er vi veldig 

fornøyd med funksjonaliteten. 

 

Bærekraft Nettstedet er garantert av Kunnskapsdepartementet 

Utvikling av praksis All materiell og koblinger på Utdanning.no er i kontinuerlig utvikling, og 

oppdateres fortløpende. 

Konklusjon Karriereveiledningstjenesten som gjøres tilgjengelig av Utdanning.no vil gi alle 

som trenger den tilgang til offentlige, kvalitetssikrede,  

og gratis karriereveiledning på nettet 
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Muligheten til å motta gratis veiledning om chat og telefon, og et nettsted med 

informasjon og selvhjelpsverktøy vil gi flere mennesker tilgang til god 

karriereveiledning uavhengig av alder, bosted, arbeid og utdanningssituasjon. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

 

Koblingen til Utdanning.no: 

Forside | Utdanning.no 

 

Koblingen til karriereveiledningsverktøyet: 

Karriereveiledning | Karriereveiledning.no 

 

Andre land som Skottland har noen lignende forsikringer: 

Min arbeidsverden | 

 

 

 

Språk  Norsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as 

 

 

 

 

 

Åpne utdanningsressurser for videregående opplæring - Norsk Digital Læringsarena (NDLA) 

 

10/2019 Forfatter: Jan Evensen 

Pedagogisk leder for Fønix AS 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Voksne ansatte i VET-opplæring 

https://utdanning.no/
https://karriereveiledning.no/
https://www.myworldofwork.co.uk/
mailto:Jan.evensen@fonix.as
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Felt  Yrkesopplæring i arbeidsmarkedet 

 

Målsetting  Digital Learning Arena (NDLA) er et felles foretak som opererer på vegne av 

fylkeskommunene i Norge. 

Målet er å utvikle og publisere internettbaserte åpne utdanningsressurser av høy 

kvalitet (OER) i som undervises på videregående skolenivå og gjøre disse fritt 

tilgjengelige. 

NDLAs visjon er å tilby åpne pedagogiske læringsressurser i alle i videregående 

opplæring i Norge og støtte studenter og lærere i deres aktive og samarbeidende 

læring. 

Forsiden - NDLA 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Norsk Digital Læringsarena (NDLA) er gratis og lett tilgjengelig fra egen 

hjemmeside. Forsiden - NDLA 

 

Alle lærere i Fønix – som jobber med voksne studenter fra arbeidslivet i VET-

opplæring – kan når som helst få tilgang til nettstedet og fritt bruke 

læringsressursene som er tilgjengelige der. 

 

Introduksjon  Det er et politisk mål i Norge å få flere arbeidsledige til å velge entreprenørskap 

som strategi for nytt arbeid.  

 

For å bidra til å strukturere og støtte enkeltindividene i etableringen av 

virksomheten har NAV i samarbeid med Entreprenerdy utviklet en ny 

nettplattform for entreprenørskapsopplæring for de arbeidsledige. 

  

 

Entreprenerdy | Effektive entreprenørskapsstøtteprogrammer 

 

Plattformen tilbyr et online inkubasjonsprogram som erstatter vurderingsfasen 

og opplæringen for forretningsplan som tilbys lokalt i de vanlige programmene. 

 

Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (for det meste mellom 25 og 60 år) i arbeid, men uten formelle 

kompetanser som fagbrev etc.  

 

Institusjon: Fønix har lang erfaring med intern bedriftsopplæring på mange ulike 

nivåer – både i offentlig og privat sektor. Fønix er en prekvalifisert leverandør av 

grunnleggende ferdighetstrening (Grunnleggende ferdigheter i arbeidsliv – 

BCWL) av Skills Norway og involvert i mer enn 600 pågående BCWL-prosjekter i 

norske bedrifter.  

https://ndla.no/nb/
https://ndla.no/nb/
https://entreprenerdy.com/
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Finansieringsorgan NDLA mottar offentlige midler fra fylkeskommunen og er gratis for alle brukere. 

 

Sammenheng Læringsressurser og andre tjenester 

I tillegg til å tilby digitale læringsressurser, tilbyr NDLA digitale verktøy for 

studenter, lærere og andre for å hjelpe læringsprosessen. Målet er å bidra til å 

utvikle en delingskultur innen videregående opplæring i Norge. NDLAs ambisjon 

er at ressursene skal være under kontinuerlig utvikling. 

NDLAs langsiktige mål er å inspirere til økt bruk av digitalt læringsmateriell 

innenfor alle i videregående skole. Dette vil være en gradvis prosess i de ulike 

fylkene i Norge, i deres evne til å være skoleeier, og gjennom deres felles 

beslutninger. 

Distribuert organisasjon 

NDLA inviterer offentlige anbud til digitale læringsressurser som dekker deler av 

eller alle læringsmålene i de aktuelle fagene. Forlag kan levere anbud på lik linje 

med andre deltakere. Bidragsytere er for eksempel pedagogisk personell fra 

skoler, høyskoler og universiteter, pluss leverandører av tekniske løsninger.  

 

Det redaksjonelle arbeidet i hvert utføres av en redaksjon med solid faglig og 

pedagogisk kompetanse. Medlemmene rekrutteres for det meste fra 

videregående skoler i fylkene. Alle de sentrale ressursene presenteres samtidig 

på begge norske språk.  NDLA bruker publiseringssystemet Drupal versjon 6, et 

open source content management system. Den gratis programvaren er 

tilgjengelig for alle som ønsker å utvikle digitale læringsressurser. Det meste av 

NDLAs innhold tilbys under en Creative Commons-lisens. 

 

Hovedmålene Det elektroniske inkubasjonsprogrammet utvikler deltakernes 

gründerkompetanse, noe som gir dem ferdighetene til å skape og validere 

levedyktige forretningsideer.  

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Plattformen er tilgjengelig 24/7 og består av to moduler.  

 

Første modul "Avklaring og faglig vurdering" varer i 4 uker og består av online 

opplæring og individuell mentoring.  

 

Opplæringen og utviklingen som tilbys i den gir deltakerne verktøyene og 

ferdighetene til å skjerpe forretningsideen, teste den i det virkelige liv og vurdere 

om de ønsker å fortsette med forretningsideen eller ikke. I tillegg tilbys 

deltakelsen 1 time per uke med individuell veiledning for å diskutere deres 

fremgang og forretningsideer.  
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Hovedideen med online inkubasjonsprogram er at dette er 100% digitalisert og 

bare tilbys online. Dette inkluderer den individuelle mentorordningen hver uke, 

men for de som bor i nærheten av et av Fønix-stedene, har også blitt tilbudt et 

alternativ for ansikt-til-ansikt mentoring.  

 

Etter ferdigstillelse av denne modulen gjør mentoren og jobbkonsulenten en 

vurdering basert på kriterier som engasjement, forretningsidétester, ervervet 

kompetanse og progresjon. Vurderingen avgjør om deltakeren kan fortsette i 

modul 2. 

 

I den andre modulen "Handlingsplan, bedriftsstart og mentoring" jobber 

deltakerne primært med å komme på markedet med sitt produkt eller tjeneste 

og etablere sitt eget selskap.  

 

Trodde 22 uker av treningsdeltakerne har tilgang til 1 time per uke med individuell 

mentoring. 

 

 

Utfall av praksisen Inkubasjonsprogrammet på nett har så langt vært en suksess og rulles nå ut til 

flere nye regioner i Norge.  

 

Det er kostnadseffektivt sammenlignet med det tradisjonelle 

entreprenørskapsprogrammet og gir mer fleksibilitet og en nærmere og tilbyr 

mer personlig oppfølging av deltakerne. 

 

Det understreker også viktigheten av å kunne tilby et geografisk uavhengig 

produkt som gjør det mulig for deltakerne å delta i programmet uavhengig av 

bosted. 

 

Dette er spesielt viktig siden mange av gründerideene er knyttet til 

gründerarbeidsplasser som etableres lokalt i forbindelse med deltakerens bosted.  

 

Faktorer for suksess  Siden dette er et nytt produkt, deltok i dag under 100 deltakere i det digitale 

programmet som Fønix overvåker.  

 

Blant dem fant ca 20% sysselsetting og nesten30% har fått det første salget og 

etablert et heltidsselskap.  

 

Det er imidlertid vanskelig å vurdere effektiviteten av nettprogrammet på grunn 

av manglende pålitelig informasjon for det ordinære programmet som tilbys av 

NAV.  
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De lave frafallsratene i modul én (21 %) og to (8 %) er oppmuntrende.  

 

Begrensninger Ingen utfordringer menn og/eller kvinner møter i bruken av Entreprenedys 

digitale entreprenørskapsprogram. 

 

Generelt velger flere menn enn kvinner i Norge å drive egen virksomhet. Dette 

gjenspeiles også i antall menn (65 %) representert i de tradisjonelle 

entreprenørskapsprogrammene i Norge.  

 

Regjeringen har iverksatt tiltak for å øke antall kvinnelige gründere, og bruken av 

det digitale entreprenørskapsprogrammet fra Entreprenerdy viser bedre 

muligheter for både menn og kvinner. 

  

Erfaringer  Programmet tilbyr et individuelt program med færre møtepunkter mellom 

deltakerne og mentorene, og mangel på tett oppfølging nevnes ofte som en årsak 

til svikt i det tradisjonelle norske programmet for entreprenørskapstrening. 

 

Behovet for en evaluering etter programmet for å evaluere suksessraten ett eller 

to år etter slutten av entreprenørskapsprogrammet er nevnt. 

 

Siden hvert enkelt forretningstilfelle kan knyttes til en spesialist hvor som helst i 

Norge, og ikke begrenset til et lokalt konsulentkontor, vil enhver forretningsidé 

kunne finne en relevant spesialist for å hjelpe de arbeidsledige i forretningssaken. 

 

Personer som arbeider i det digitale programmet vil også kunne danne grupper 

geografisk uavhengige via plattformen og det sosiale nettverket, og plattformen 

vil til enhver tid tilby mulighet for kontinuerlig overvåking og evaluering etter 

program. 

 

Bærekraft Bruken av Entreprenerdys digitale støtteprogram for entreprenørskapsopplæring 

trenger bare tilgang til PC- og Wi-Fi-tilkobling. 

 

Dette er et veldig kostnadseffektivt verktøy. 

  

Utvikling av praksis Bruken av Entreprenerdy-programmet brukes med et økende antall norske 

jobbsøkere som har som mål å etablere sin egen virksomhet. 

 

Konklusjon Det nye inkubasjonsprogrammet utviklet av Entreprenerdy testes ut som en del 

av det norske entreprenørskapsprogrammet siden 2019. 
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Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Entreprenerdy | Effektive entreprenørskapsstøtteprogrammer 

Språk  Norsk, engelsk, svensk og dansk. 

  

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as 

 

 

 

 

Bruk av ZOOM som utdanningsplattform  

 

11/2020 Forfatter: 

Mr. Ole Kristian Nalum 

Pedagogisk leder for migranter 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Lavt kvalifiserte medarbeidere i Norwegian SkillsPlus-programmet. 

 

SkillsPlus-programmet er det store norske programmet som er utviklet for å 

forbedre grunnleggende ferdigheter i den voksne befolkningen innen 

leseferdighet, tallforståelse, muntlig kommunikasjon og IKT 

 

SkillsPlus tar utgangspunkt i et samarbeid mellom bedrifter og 

opplæringsleverandører i Norge. Målgruppen er ansatte i selskaper som står i fare 

for å falle ut av arbeidsmarkedet. 

 

https://entreprenerdy.com/
mailto:Jan.evensen@fonix.as
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Programmet tilbyr en kombinasjon av ulike kompetanseområder som er 

skreddersydd til selskapenes behov. Spesifikk kompetanse - eller knyttet til 

formell kompetanse i form av fagbrev (VET). 

 

Programmet er i utgangspunktet basert på tradisjonell klasseromsundervisning - 

men de siste årene har til en viss grad åpnet for elementer av digital utdanning.  

  

Felt  Grunnleggende ferdighetstrening og yrkesopplæring i bedrifter. Språkopplæring 

for migranter og ansatte med ikke-norsk språk. 

 

Målsetting  Da Covid-19-pandemien brøt ut hadde Fønix mer enn 1.400 ansatte i ulike 

opplæringsprogrammer i selskaper – noe som representerer mer enn 15.000 

timer med opplæring. Det meste var tradisjonell ansikt-til-ansikt trening, men 

også noen blandet læring. 

 

Etter mars 2020 kan vi overføre tradisjonelle klasseromskurs i SkillsPlus-

programmet til digital utdanning. 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

ZOOM som utdanningsplattform har vært brukt som utdanningsplattform i alle 

typer kurs og opplæring i Fønix siden tidlig i 2021. 

 

Introduksjon  I vår beste praksis med ZOOM har vi utviklet noen nye praksiser angående bruken. 

 

I tillegg til vanlig bruk av ZOOM videokonferansetjeneste laget vi spesielle 

opplæringsvideoer for å vise hvordan du logger på digital undervisning 

 

Vi etablerte også «Utbruddsrom» som var tilgjengelig under opplæring for 

gruppearbeid og digital veiledning - både i grupper og 1: 1 

 

Under utdanningen arrangerte vi separate møter på Teams hver uke med alle 

lærere for å dele erfaringer og gode undervisningsmetoder. 

 

Vi brukte også Facebook-grupper til å dele informasjon og lenker til treningsøkter, 

og veiledet de som hadde tekniske problemer via Facetime 

 

Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (over 18) ute eller inne på arbeidsmarkedet. Jobbsøkere med 

behov for grunnleggende ferdighetstrening, yrkesopplæring og/eller 

språkopplæring. 
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Institusjon: Fønix tilbyr "Arbeidsforberedende opplæring" for personer som 

trenger å etablere nødvendige grunnleggende jobbferdigheter, livslang 

karriereveiledning, språkopplæring og arbeidsrelatert integrasjon for migranter.  

 

Finansieringsorgan Fønix AS gjennom regional myndighet; Sandefjord kommune. 

Særfinansiering fra Kunnskapsdepartementet gjennom SkillsNorway. 

 

Sammenheng ZOOM tilbyr en brukervennlig plattform for digital utdanning både for lærere og 

studenter. 

 

Det er lett å nå studenter når som helst ubegrenset med geografiske grenser. I 

vårt tilfelle med ZOOM under pandemien deltok studentene fra forskjellige 

steder.  

 

Et mindretall av våre studenst sitter i selskapene, de fleste av dem satt hjemme. 

Flere utenlandske deltakere deltok fra sine hjemland - f.eks.  

 

Hovedmålene Vår organisasjon har nå implementert ZOPOM som standard digital 

utdanningsplattform for all vår opplæring med voksne arbeidstakere i selskaper.  

 

Dette inkluderer språkopplæring, IKT-opplæring og yrkesopplæring. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Vi kjøper ZOOM-lisenser for hver lærer. Legg merke til at du trenger en 

profesjonell lisens, ellers vil antall studenter som vil kunne knytte seg til 

utdanningsøktene være begrenset. 

 

Trene lærerne i å bruke ZOOM som et digitalt verktøy, og – om mulig – bygge opp 

spesielle undervisningsrom «grønne rom» for lærerneStudentene må følge denne 

informasjonen for å komme videre i spillet.  

 

 

Utfall av praksisen Lett tilgjengelig for langt flere studenter. 

 

Fleksibilitet. 

 

Lav pris. 
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Faktorer for suksess  Forberedelse og opplæring av lærerne. 

 

Spesielle rom flere steder med fast utstyr, kameraer, datamaskiner etc. 

 

Begrensninger Ingen 

Erfaringer  ZOOM tilbyr en brukervennlig plattform for digital utdanning både for lærere og 

studenter. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Det er lett å nå studenter når som helst ubegrenset med geografiske grenser. I 

vårt tilfelle med ZOOM under pandemien deltok studentene fra forskjellige 

steder.  

 

Et mindretall av våre studenst sitter i selskapene, de fleste av dem satt hjemme. 

Flere utenlandske deltakere deltok fra sine hjemland - for eksempel Polen. 

 

Bærekraft Alle studenst mus har iPad eller PC og en god fungerende Wi-Fi. 

Utvikling av praksis Fra nesten 100% tradisjonell klasseromsundervisning har vi i dag utviklet en 

praksis med 50/50 klasserom og digital utdanning via ZOOM. 

 

Konklusjon Digital utdanning via ZOOM har blitt en viktig del av vår pedagogiske praksis i vårt 

arbeid med voksne studenter. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Dette er en god resourse for å sette opp digital utdanning via ZOOM: 

 

Omfattende guide til å utdanne gjennom zoom.pdf 

 

Språk  Engelsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as  

 

"Frostrune" i grunnleggende språkundervisning A1-A2 

 

https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf
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11/2020 Forfatter: 

Mr. Ole Kristian Nalum 

Pedagogisk leder for migranter 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Målgruppen er voksne (over 18) flyktninger og innvandrere med relativt lav 

språkkunnskaper på norsk. (Migranter.)  

 

Thier språknivå er A1-A2 i henhold til det europeiske rammeverket for språk. 

Disse målgruppene regnes som grunnleggende brukere av språket.  

 

Deltakere på nivå A1 kan forstå og bruke kjente, hverdagslige uttrykk og veldig 

enkle uttalelser om seg selv og nære relasjoner.  

 

Deltakeren kan delta i rutinemessige samtaler på en enkel måte, hvis 

samtalepartneren snakker sakte og tydelig og er villig til å hjelpe. 

 

Felt  Språklæring for migranter 

  

Målsetting  Frostrune er et digitalt spill som brukes for å sikre de grunnleggende 

hovedmålene i lesing og lytting på nivå A2. 

 

Spillet brukes til å lære om og snakke om grunnleggende trekk fra norsk historie 

og vikingtid, som er en del av målene i samfunnsfag for voksne innvandrere: 

  

Bli kjent med noen av de viktige prosessene som har dannet grunnlaget for 

fremveksten av det moderne Norge.  

 

Kunne snakke om ulike livsstiler, tradisjoner og syn på religion, og om endringer 

på disse områdene over tid. 

  

Plassering 

/geografisk dekning  

Frostrune-spillet har blitt brukt med migranter i Fønix som lærer norsk språk for 

første gang. 
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Introduksjon  Fønix har mange beste praksiseksempler med bruk av pedagogiske spill som 

verktøy for språklæring for voksne utvandrere. 

 

Bruk av spill som Frostrune gir gode muligheter til å legge til rette for og tilpasse 

seg, skape aktiv læring og gjøre samarbeidet tryggere.  

 

Med en pedagogisk setting kan underholdningsspill fungere som en inkluderende 

læringsaktivitet. Studenter med ulik bakgrunn får bidra med sine styrker i et felles 

arbeid med medstudenter.  

 

Spill gir også en kombinasjon av skriftlig, visuell og auditiv opplæring som for 

mange vil være motiverende og støttende i å lære et nytt språk. 

 

Bruk av spill generelt er en goos mulighet til å kle opp læring til grupper på tvers 

av alder og kjønnsbarrierer. 

 

Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (over 18) flyktninger og innvandrere med relativt lav 

språkkunnskaper på norsk, nivå A1-A2 i henhold til det europeiske rammeverket 

for språk.  

 

Institusjon: Fønix tilbyr "Arbeidsforberedende opplæring" for personer som 

trenger å etablere nødvendige grunnleggende jobbferdigheter, livslang 

karriereveiledning, språkopplæring og arbeidsrelatert integrasjon for migranter.  

 

Fønix leverer integreringsprogrammet på vegne av Sandefjord kommune og fører 

tilsyn med mer enn 400 migranter hvert år. 

  

Finansieringsorgan Fønix AS gjennom regional myndighet; Sandefjord kommune. 

 

Sammenheng Frostrune er et spill som henter inspirasjon fra noregiansk mytologi og historie.  

 

Som innledningssekvensen informerer oss om, finner historien sted sommeren 

965 e.Kr. utenfor kysten av Norge. Du spiller som Liv, en 13 år gammel jente som 

er den eneste overlevende etter et skipsvrak.  

 

Du blir kastet bort på en øde øy, som du snart finner ut er plaget av en 

illevarslende tilstedeværelse. Ditt oppdrag er å løse mysteriet på øya og bli kvitt 

de uønskede ånder for å anse landet beboelig igjen.  

For å gjøre det, må du utforske de forskjellige lokalitetene og løse gåter ved hjelp 

av spøkelser.  
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Selve spillet er et ukomplisert eventyr med klare intensjoner som viser hvordan 

enkelhet kombinert med overbevisning kan skape underverker. 

 

  

 

Spillet er delt inn i ulike scener med skriftlig og muntlig informasjon på norsk.  

 

Hovedmålene Pedagogiske spill som Frostrune gir gode muligheter til å legge til rette for og 

tilpasse seg, skape aktiv læring og gjøre samarbeid tryggere.  

 

I pedagogiske omgivelser kan underholdningsspill fungere som en inkluderende 

læringsaktivitet.  

 

Studenter med ulik bakgrunn får bidra med sine styrker i et felles arbeid med 

medstudenter.  

 

Spill gir også en kombinasjon av skriftlig, visuell og auditiv opplæring som for 

mange vil være motiverende og støttende i å lære et nytt språk. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Studentene må følge denne informasjonen for å gå videre i spillet.  

 

Som en introduksjon går klassen gjennom den innledende teksten i spillet, og 

spiller de første scenene sammen på storskjermen, slik at alle elevene forstår 

hvordan spillet fungerer. Det er også mye snakk om ord og uttrykk, om de 

forskjellige miljøene vi ser og tiden vi er i. Dette danner grunnlag for det videre 

undervisningsprogrammet.  

 

Etter en felles introduksjon er studentene delt inn i grupper som spiller sammen 

på iPad. Studentene skal ha ulik språkbakgrunn, slik at de må bruke norsk som 

felles språk i samtaler og diskusjoner om hvordan man skal komme seg videre i 

spillet.  

 

I løpet av spillet samler de forskjellige objekter, noe som gir grunnlag for å lære 

ord og uttrykk. For grupper med svært lavt norsk nivå er det utarbeidet en 

oppskrift på hva studentene skal gjøre i hver scene, med enkle instruksjoner på 
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norsk. Dette betyr at spillet kan tilpasses individuelt til forskjellige språknivåer i 

klassen.  

 

Oppgaver og verblister utvikles for hver økt, som kan brukes i videre 

språkundervisning. 

 

Utfall av praksisen Spillet har blitt brukt i klasser på 12 - 16 studenter samtidig gjennom hele 2020. 

 

Faktorer for suksess  Tilgang til maler som iPad og lisenser for spillet. 

 

Begrensninger Ingen utfordringer menn og kvinner møter i bruken av Frostrune som eduactional 

spill. 

  

Erfaringer  Pedagogiske spill som Frostrune kan være en god gratis til vanlige 

undervisningsmetoder. 

 

For studenter som ikke lærer godt med tradisjonelle metoder, kan det være mye 

fordelaktig med spillbasert læring. 

  

Bærekraft Bruken av Frostrune trenger bare tilgang til iPads og lisens for spillet. Det er enkelt 

å bruke og enkelt å implementere i en vanlig educatilon / klasseromsinnstilling. 

 

Dette er også et veldig kostnadseffektivt verktøy. 

  

Utvikling av praksis Bruken av Frostrune er bare ett eksempel av mange innen bruk av pedagogiske 

spill i språkopplæring for migranter i Fønix. 

 

Vi har en strategi for å implementere enda flere spill i fremtiden, da vi anser dette 

som et viktig verktøy innen språklæring for voksne migranter. 

 

Konklusjon Vitnesbyrd fra lærer: 

 

Mye engasjement fra studentene. Noen av dem syntes det var spennende å spille 

og lære. Noen syntes det var kjedelig.  

 

Studentene lærte inventar ord og hvordan å fortelle veibeskrivelsen og noen 

adjektiver.  

 

De lærte noe om norrøn mytologi. 
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Det avanserte språket i spillet gjør det vanskelig for nybegynnere på norsk å følge 

spillet uten coaching og veiledning.  

 

Spillet krever høy kompetanse i norsk språk.  

Et målgruppe i B1 og oppover vil ha mer nytte av dette spillet.  

 

I et korona-tidsperspektiv måtte jeg som lærer være den som ledet spillet 

gjennom zoom  

 

Vitnesbyrd fra elevene: 

 

På spørsmålet om hva de tror de lærer av spillet, svarte noen:  

 

" Jeg lærte noen ord nye ord. Spillet hadde vanskelig ordforråd, men hvis jeg 

spiller et norsk spill igjen, vil jeg kanskje huske noe. 

 

– Det var spennende, og grafikken var veldig god. Jeg lærte nye ord, men jeg tror 

ikke jeg lærte noe om historien fordi jeg fokuserte mer på målet for spillet.  

  

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Frostrune – Apper på Google Play 

Frostrune på Steam (steampowered.com) 

  

Språk  Norsk og engelsk. 

  

Kontaktinformasjon 

Navn Ole Kristian Nalum 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 412 57 597 

E-post Ole.kristian.nalum@fonix.as  

 

 

Bruk av Kahoot i utdanning 

 

11/2020 Forfatter: 

Mr. Jan Evensen 

Pedagogisk leder i Fønixs 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grimnir.frostrunethe&hl=en_US&gl=US
https://store.steampowered.com/app/513890/The_Frostrune/
mailto:Ole.kristian.nalum@fonix.as
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Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Lavt kvalifiserte medarbeidere i Norwegian SkillsPlus-programmet. 

 

SkillsPlus-programmet er det store norske programmet som er utviklet for å 

forbedre grunnleggende ferdigheter i den voksne befolkningen innen 

leseferdighet, tallforståelse, muntlig kommunikasjon og IKT 

 

SkillsPlus tar utgangspunkt i et samarbeid mellom bedrifter og 

opplæringsleverandører i Norge. Målgruppen er ansatte i selskaper som står i fare 

for å falle ut av arbeidsmarkedet. 

 

Programmet tilbyr en kombinasjon av ulike kompetanseområder som er 

skreddersydd til selskapenes behov. Spesifikk kompetanse - eller knyttet til 

formell kompetanse i form av fagbrev (VET). 

 

Programmet er i utgangspunktet basert på tradisjonell klasseromsundervisning - 

men de siste årene har til en viss grad åpnet for elementer av digital utdanning.  

  

Felt  Grunnleggende ferdighetstrening og yrkesopplæring i bedrifter. Språkopplæring 

for migranter og ansatte med ikke-norsk språk. 

 

Målsetting  Kahoot er en digital quizplattform som er egnet for bruk i utdanning og læring, 

fra barnehager og opp til universitetsnivå.  

 

Det er en fin måte å kombinere læring og underholdning på, ofte referert til som 

infotainment.  

 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Kahoot ble brukt som et supplement til digital utdanning og 

klasseromsundervisning i alle typer kurs og opplæring i Fønix i 2021. 

 

Introduksjon  Kahoot er et gratis online verktøy, og bare læreren må registrere seg på en konto. 

 

Som deltaker kan du svare fra din egen mobiltelefon (smarttelefon). Du trenger 

ikke å installere noen app for å delta.  

 

Deltakerne trenger bare å få tildelt en kode og lage sitt eget kallenavn / kallenavn 

når de deltar.  
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Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (over 18) ute eller inne på arbeidsmarkedet. Jobbsøkere med 

behov for grunnleggende ferdighetstrening, yrkesopplæring og/eller 

språkopplæring. 

 

Institusjon: Fønix tilbyr "Arbeidsforberedende opplæring" for personer som 

trenger å etablere nødvendige grunnleggende jobbferdigheter, livslang 

karriereveiledning, språkopplæring og arbeidsrelatert integrasjon for migranter.  

 

Finansieringsorgan Fønix AS gjennom regional myndighet; Sandefjord kommune. 

Særfinansiering fra Kunnskapsdepartementet gjennom SkillsNorway. 

 

Sammenheng Kahoot er enhetsnøytral, da den fungerer på alle Internett-aktiverte enheter, 

inkludert: PC, bærbar PC, nettbrett, smarttelefon.  

 

Dette betyr at det enkelt kan fungere i alle pedagogiske omgivelser som benytter 

seg av en blanding av enheter.  

 

Et annet viktig poeng er at ingen programvare eller apper må lastes ned eller 

installeres, slik at den kan brukes umiddelbart av alle med internettilgang. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Hovedmålene Våre lærere og trenere er utdannet i bruk av Kahooth og bruker på hyppig base 

for å spre motivasjon og et bedre læringsutbytte i klasser. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Kahoot kan også brukes som en rask undersøkelse, hvis du står foran en 

forsamling og vil lufte og diskutere hva studentene synes om emnet.  

 

En Kahoot har en leder som bruker en stor skjerm for å vise spørsmålene.  

 

Deltakerne svarer på mobiltelefonene sine. Det de gir som svar er bare synlig på 

egen enhet.  

 

Når alle har gitt et svar, vises riktig svar på storskjermen og en oversikt over de 5 

beste deltakerne så langt i konkurransen.  

 

Fordi kallenavn brukes, vil det være mulig "å skjule identiteten din" hvis du ikke 

vil gjøre deg kjent for alle andre på storskjermen. Vi kjøper ZOOM-lisenser for 

hver lærer. Legg merke til at du trenger en profesjonell lisens, ellers vil antall 

studenter som vil kunne knytte seg til utdanningsøktene være begrenset. 
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Trene lærerne i å bruke ZOOM som et digitalt verktøy, og – om mulig – bygge opp 

spesielle undervisningsrom «grønne rom» for lærerneStudentene må følge denne 

informasjonen for å komme videre i spillet.  

 

 

Utfall av praksisen Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer og studenter, fleksibel og 

morsom. 

 

Faktorer for suksess  Det er viktig at du har cess til en stor skjerm i klasserommet for å dele resultatene 

fra Kahoot online og direkte live på skjermen. 

 

Hvis du gjør digital utdanning, kan du enkelt rens det på dataskjermen. 

 

Begrensninger Ingen 

Erfaringer  Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 

 

Bruken av Kahoot i utdanning med voksne er motiverende og skaper alltid en god 

læringsatmosfære i klassen.  

 

Når vi bruker Kahoot i et fysisk klasserom, viser vi liveresultatene fra Kahoot 

gjennom projektoren til tavlen. Hos Zoom deler vi bare skjermen med Kahoot 

med klassen. Det fungerer på samme måte. 

 

Bærekraft Alle studenter må ha tilgang til et nettbrett, en PC eller en smarttelefon.  

 

Spesielt muligheten til å bruke Kahoot via smarttelefoner gjør det veldig enkelt å 

bruke. 

Utvikling av praksis Fønix bruker Kahoot i mange situasjoner i vår praksis med voksne studenter. 

 

Både i grunnleggende ferdighetstrening, yrkesopplæring og i språkopplæring for 

migranter. 

 

Konklusjon Læringsutbyttet er forbedret. 

 

Mer entusiasme og motivasjon blant studentene. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Kahoot! i spesialundervisning | Gamification tips 

 

hvordan bruke kahoot i utdanning - Bing video 

 

12 måter å bruke Kahoot på! i klasserommet ditt - WeAreTeachers 

https://kahoot.com/blog/2018/04/12/kahoot-special-education-gamification-tips/
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+use+kahoot+in+education&qpvt=how+to+use+kahoot+in+education&FORM=VDRE
https://www.weareteachers.com/best-of-teacher-helpline-12-ways-to-use-kahoot-in-your-classroom/
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Språk  Engelsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as  

 

 

 

 

Bruk av Padlet i utdanning 

 

11/2020 Forfatter: 

Mr. Jan Evensen 

Pedagogisk leder i Fønixs 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Lavt kvalifiserte medarbeidere i Norwegian SkillsPlus-programmet. 

 

SkillsPlus-programmet er det store norske programmet som er utviklet for å 

forbedre grunnleggende ferdigheter i den voksne befolkningen innen 

leseferdighet, tallforståelse, muntlig kommunikasjon og IKT 

 

SkillsPlus tar utgangspunkt i et samarbeid mellom bedrifter og 

opplæringsleverandører i Norge. Målgruppen er ansatte i selskaper som står i fare 

for å falle ut av arbeidsmarkedet. 

 

Programmet tilbyr en kombinasjon av ulike kompetanseområder som er 

skreddersydd til selskapenes behov. Spesifikk kompetanse - eller knyttet til 

formell kompetanse i form av fagbrev (VET). 

 

Programmet er i utgangspunktet basert på tradisjonell klasseromsundervisning - 

men de siste årene har til en viss grad åpnet for elementer av digital utdanning.  
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Felt  Grunnleggende ferdighetstrening og yrkesopplæring i bedrifter. Språkopplæring 

for migranter og ansatte med ikke-norsk språk. 

 

Målsetting  Resultatet av denne beste praksisen er å engasjere og motivere studentene til å 

delta i gruppebaserte diskusjoner om visse. 

 

For å få tilgang til en tavle kan studentene få en lenke eller en QR-kode og få 

tilgang til den fra telefonene, nettbrettene eller stasjonære datamaskiner 

hjemme. Nettstedet gir brukerne korte lenker og QR-koder som enkelt kan deles. 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Padlet har blitt brukt som supplement til digital utdanning og 

klasseromsundervisning i alle typer kurs og opplæring i Fønix i 2021. 

 

Introduksjon  Padlet er et nettsted som gir brukerne et digitalt lerret.  

 

Brukeren kan legge ut tekst, videoer og bilder fra en mobil enhet eller et 

skrivebord.  

 

En av de store appellene til Padlet for klasseromsbruk er det faktum at mange 

mennesker kan legge ut på samme styre samtidig, noe som gjør det veldig egnet 

for samarbeidsarbeid og etablering av prosjekter.   

 

Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (over 18) ute eller inne på arbeidsmarkedet. Jobbsøkere med 

behov for grunnleggende ferdighetstrening, yrkesopplæring og/eller 

språkopplæring. 

 

Institusjon: Fønix tilbyr "Arbeidsforberedende opplæring" for personer som 

trenger å etablere nødvendige grunnleggende jobbferdigheter, livslang 

karriereveiledning, språkopplæring og arbeidsrelatert integrasjon for migranter.  

 

Finansieringsorgan Fønix AS gjennom regional myndighet; Sandefjord kommune. 

Særfinansiering fra Kunnskapsdepartementet gjennom SkillsNorway. 

 

Sammenheng Padlet er et gratis online verktøy. 

 

Padlet kan brukes av elever og lærere til å legge inn notater på en felles side.  

 

Notatene som legges ut av lærere og elever, kan inneholde koblinger, videoer, 

bilder og dokumentfiler. 

 

Hovedmålene Våre lærere og trenere er utdannet i bruk av Padlet som læringsverktøy. 
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Beskrivelsen av 

praksisen 

Når vi jobber med Padlet kan vi la studentene jobbe samtidig på et felles brett 

eller en felles skjerm. 

 

Bildet nedenfor viser for eksempel et styre der studenter fra en klasse i logistikk 

ble bedt om å legge ut bilder som de knyttet til ordet "klimaendringer". 

("Klimautfordringer" på norsk.)  

 

 
 

Det er morsomt for studentene å se alle svarene på bildet på skjermen. 

 

 Da har vi et godt utgangspunkt for videre diskusjon i klassen. Padlet – og svarene 

fra studentene – kan også brukes til å kartlegge klassen. 

 

Padlet kan brukes av elever og lærere til å legge inn notater på en felles side.  

 

Notatene som legges ut av lærere og elever, kan inneholde koblinger, videoer, 

bilder og dokumentfiler.  

 

Når du registrerer deg hos Padlet, kan du opprette så mange "vegger" eller 

oppslagstavler du vil. Disse veggene kan settes til privat eller offentlig, der hver 

vegg har separate personverninnstillinger.  

 

Dette kan legge til rette for lærersamarbeid i en fagavdeling, som ikke er 

tilgjengelig for studenter. Private vegger kan opprettes ved å kreve et passord for 

å få tilgang til dem, eller ved å begrense tilgangen til registrerte brukere, med 

spesifiserte e-postmeldinger. Som skaperen av en vegg kan lærere moderere alle 

notater før de vises, og personverninnstillinger kan justeres når som helst.  
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Brukere trenger ikke å registrere seg for å bruke Padlet, selv om det anbefales at 

lærere som bruker det i et klasserom, vil gjøre det, for å redigere en vegg, 

moderere innlegg og samle alle klassevegger i en administrasjonsskjerm.  

 

Lærere kan også velge å angi et varsel for å motta en e-post når en elev legger ut 

innlegg på lærerens vegg. 

 

Utfall av praksisen Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer og studenter, fleksibel og 

morsom. 

 

 

Faktorer for suksess  Læreren og studentene trenger ess til PC, bærbar PC, nettbrett eller smarttelefon. 

Begrensninger Ingen 

Erfaringer  Padlet er enhetsnøytralt, da det fungerer på alle Internett-aktiverte enheter, 

inkludert: PC, bærbar PC, nettbrett, smarttelefon.  

 

Dette betyr at det kan fungere enkelt på hvilken som helst skole som bruker en 

blanding av enheter.  

 

Et annet viktig poeng er at ingen programvare eller apper må lastes ned eller 

installeres, slik at den kan brukes umiddelbart av alle med internettilgang. 

 

Du kan bruke Padlet i ordinære klasserom og/eller i kombinasjon med digital 

utdanning via ZOOM.  

 

Hvis elevene ikke er samlet i klassen, skaper bruken av Padlet lett en atmosfære 

som om de var i samme klasserom. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Bærekraft Veldig bra. 

Utvikling av praksis Siden vi introduserte Padlet for lærerne i fjor, rapporterer mange av dem om en 

økende bruk av metodikken. 

 

Konklusjon Padlet er enkel å bruke, det skaper mer individuell kontakt med lærer og 

studenter, fleksibel og morsom.  

 

Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 

Padlet er et gratis online verktøy. 
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Vitnesbyrd fra lærer: 

 

– Det gode med å bruke Padlet er at alle i klassen kan se hva alle andre skriver på 

veggen. Nye svar vises på veggen hele tiden. Det er egentlig det samme som om 

hele klassen sto opp ved tavlen og skrev med en gang. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Noen gode nettsider med tips og regresser for bruk av Padlet i utdanning: 

 

30 kreative måter å bruke Padlet for lærere og studenter - BookWidgets 

 

Hva er Padlet og hvordan fungerer det for lærere og elever? | Teknologi og læring 

 

Padlet instruksjoner.pdf (pdst.ie) 

 

Språk  Engelsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as  

 

 

 

 

 

 

 

Bruken av Facebook i utdanning 

 

11/2020 Forfatter: 

Mr. Jan Evensen 

Pedagogisk leder i Fønixs 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

https://www.bookwidgets.com/blog/2017/08/30-creative-ways-to-use-padlet-for-teachers-and-students
https://www.techlearning.com/how-to/what-is-padlet-and-how-does-it-work-for-teachers-and-students
https://www.pdst.ie/sites/default/files/Padlet%20Instructions.pdf
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Målgruppe  Lavt kvalifiserte medarbeidere i Norwegian SkillsPlus-programmet. 

 

SkillsPlus-programmet er det store norske programmet som er utviklet for å 

forbedre grunnleggende ferdigheter i den voksne befolkningen innen 

leseferdighet, tallforståelse, muntlig kommunikasjon og IKT 

 

SkillsPlus tar utgangspunkt i et samarbeid mellom bedrifter og 

opplæringsleverandører i Norge. Målgruppen er ansatte i selskaper som står i fare 

for å falle ut av arbeidsmarkedet. 

 

Programmet tilbyr en kombinasjon av ulike kompetanseområder som er 

skreddersydd til selskapenes behov. Spesifikk kompetanse - eller knyttet til 

formell kompetanse i form av fagbrev (VET). 

 

Programmet er i utgangspunktet basert på tradisjonell klasseromsundervisning - 

men de siste årene har til en viss grad åpnet for elementer av digital utdanning.  

  

Felt  Grunnleggende ferdighetstrening og yrkesopplæring i bedrifter. Språkopplæring 

for migranter og ansatte med ikke-norsk språk. 

 

Målsetting  Målet med denne praksisen er å skape hemmelige lukkede hemmelige grupper 

på Facebook i begynnelsen av et opplæringsprogram.  

 

Deretter inviterer vi alle elevene på et kurs til å være en del av gruppen. 

 

Da fungerer Facebook som læringsplattform og verktøy for kommunikasjon 

mellom studentene i løpet av hele kurset. 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Lukkede, hemmelige grupper på Facebook ble brukt som et supplement til digital 

utdanning og klasseromsundervisning i alle typer kurs og opplæring i Fønix i 2021. 

 

Introduksjon  Facebook er gratis å bruke, og de fleste studenter er allerede medlemmer av 

Facebook. 

 

Med en lukket hemmelig Facebook-gruppe er den ikke synlig for noen andre som 

deltakerne.  

 

Du trenger ikke å være aktiv på Facebook for å bli med, men hvis du ikke er på 

Facebook fra før, må du åpne en konto for å være en del av gruppen. Din 

personlige profil kan imidlertid også være hemmelig og lukket. 
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Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (over 18) ute eller inne på arbeidsmarkedet. Jobbsøkere med 

behov for grunnleggende ferdighetstrening, yrkesopplæring og/eller 

språkopplæring. 

 

Institusjon: Fønix tilbyr "Arbeidsforberedende opplæring" for personer som 

trenger å etablere nødvendige grunnleggende jobbferdigheter, livslang 

karriereveiledning, språkopplæring og arbeidsrelatert integrasjon for migranter.  

 

Finansieringsorgan Fønix AS gjennom regional myndighet; Sandefjord kommune. 

Særfinansiering fra Kunnskapsdepartementet gjennom SkillsNorway. 

 

Sammenheng Facebook er enhetsnøytralt, da det fungerer på alle Internett-aktiverte enheter, 

inkludert: PC, bærbar PC, nettbrett, smarttelefon. De fleste bruker den på 

smarttelefoner, og den er alltid tilgjengelig. 

 

Dette er en svært kostnadseffektiv metodikk 

 

Studentene får mye ekstra motivasjon fordi de får en følelse av å være en del av 

noe nytt og spennende samtidig som bruken av Facebook virker mindre 

skremmende som en kommunikasjonskanal.  

 

Med Facebook er det en personlig, sosial og uformell tone mellom deltakerne.  

 

Lærere kan gi raske tilbakemeldinger og holde elevene aktive og nysgjerrige.  

 

Kontinuerlige meldinger i chattesamtaler i kommentarfeltene sikrer det. 

Studentene kommuniserer mellom hverandre på Facebook, det styrker den 

sosiale kontakten. 

 

Hovedmålene Våre lærere og trenere er utdannet i bruken av Facebook som læringsplattform. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Når vi jobber med ZOOM eller Teams, kan undervisningen filmes og legges ut på 

strømming slik at deltakerne kan se undervisningssekvensene senere på 

Facebook. 

 

Konferansesystemet – ZOOM eller Teams – er ryggraden i det digitale 

klasserommet. Det tillater deling av filer, bilder, videoer og applikasjoner. 

 

Chatfunksjonen på Facebook er alltid tilgjengelig for deltakere, både for å 

kommunisere med gruppen eller mellom individuelle deltakere. 
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Vi har også erfart at studentene tar bilder fra arbeidsplassen og legger dem til på 

Facebook.  

 

Læreren kan også gi meldinger og legge ut øvelser og oppgaver. Det er en stor 

fordel at læreren når som helst kan overvåke hvem som har lest hva, og så sørge 

for at informasjonen har nådd alle studenter. 

 

Utfall av praksisen Enkel å bruke, mer individuell kontakt med lærer og studenter, fleksibel og 

morsom. 

 

Faktorer for suksess  Veldig enkel å bruke. De fleste lærere og studenst er allerede på Facebook. 

Begrensninger Ingen 

Erfaringer  Uttalelser fra lærere: 

 

– For meg har dette fungert veldig bra. Jeg legger ut oppgaver på Facebook og 

sender ut informasjon og meldinger der. Bruk av Facebook har en lav terskel. 

Mediet kan brukes på flere plattformer: PC, nettbrett, mobil. Hvis det er noe folk 

har med seg mesteparten av dagen, er det mobiltelefonen! Dermed er deltakerne 

tilgjengelige til enhver tid. 

 

"Under forelesningene på ZOOM eller Teams skjer det en god del chatting. 

Studentene kontakter hverandre og kommuniserer med meg etterpå på 

Facebook.» 

 

"Med bare bruk av ZOOM eller Teams syntes jeg det var vanskelig å få folk til å 

snakke. En ekstra PC og bruk av Facebook løste kommunikasjonsproblemet. 

 

" Nå legger jeg ikke bare ut programmer, datoer og navnene på deltakerne, men 

også studiematerialet der - filmer, animasjoner og lenker. Alt ser bra ut. 

Deltakerne oppfordres til å legge ut materialet de kommer over selv, slik at alle 

kan nyte det. " 

 

"Hvis du reiser, for eksempel på et tog eller en buss, har du klasserommet i 

lommen og kan ta en lærings- eller prøveøkt når det er hensiktsmessig. Hvis en 

deltaker er på ferie, kan Facebook-læring tas opp "av og til". Hvis noen har vært 

syk, er det lett å gjøre opp for forsømmelsen. 

Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 

 

Bærekraft Veldig høyt. De fleste lærere og elever er allerede kjent med bruken av Facebook, 

og er ofte allerede medlemmer av andre grupper på Facebook. 
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Utvikling av praksis I Fønix etablerer vi en lukket hemmelig gruppe på Facebook for alle kurs som 

involverer voksne studenter.  

 

Konklusjon Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 

 

Bruken av Facebook som læringsplattform i utdanning med voksne er 

motiverende og skaper alltid en god læringsatmosfære i klassen.  

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Vi har ikke utviklet noen resourses på bruk av Facebook i Fønix, men det er lett å 

finne relevante resourses og guider på Internett. 

Språk  Englis og norsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av Google Classroom i utdanning 

 

11/2020 Forfatter: 

Mr. Jan Evensen 

Pedagogisk leder i Fønixs 

Fønix AS Norge 

 

Element Veiledende spørsmål 

Type dokument  Informasjonsark  

Forlag  Fønix AS 

 

  

Målgruppe  Lavt kvalifiserte medarbeidere i Norwegian SkillsPlus-programmet. 
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SkillsPlus-programmet er det store norske programmet som er utviklet for å 

forbedre grunnleggende ferdigheter i den voksne befolkningen innen 

leseferdighet, tallforståelse, muntlig kommunikasjon og IKT 

 

SkillsPlus tar utgangspunkt i et samarbeid mellom bedrifter og 

opplæringsleverandører i Norge. Målgruppen er ansatte i selskaper som står i fare 

for å falle ut av arbeidsmarkedet. 

 

Programmet tilbyr en kombinasjon av ulike kompetanseområder som er 

skreddersydd til selskapenes behov. Spesifikk kompetanse - eller knyttet til 

formell kompetanse i form av fagbrev (VET). 

 

Programmet er i utgangspunktet basert på tradisjonell klasseromsundervisning - 

men de siste årene har til en viss grad åpnet for elementer av digital utdanning.  

  

Felt  Grunnleggende ferdighetstrening og yrkesopplæring i bedrifter. Språkopplæring 

for migranter og ansatte med ikke-norsk språk. 

 

Målsetting  I vår beste praksis med bruk av Google Classroom har vi erfart at Google 

Classroom gjør det mulig for lærerne å opprette et klasseromsområde på nettet 

der de kan kommunisere med og administrere alle papirene og dokumentene 

elevene trenger. 

 

 

 

Plassering 

/geografisk dekning  

Google Classroom har blitt brukt som et supplement til digital utdanning og 

klasseromsundervisning i alle slags kurs og opplæring i Fønix de siste fem årene. 

 

Introduksjon  I vår praksis med bruk av Google Classroom ønsker vi å peke på følgende som 

beste praksis: 

 

Enkel å administrere arbeidsflyt 

 

En lærer kan for eksempel effektivisere prosessen med at studentene sender inn 

oppgavene sine. Bare et uformelt blikk på skjermen, og du vil umiddelbart vite 

hvem som går glipp av leksene.  

 

For å toppe det, kan hver eneste oppgave knyttes til en bestemt frist i Google 

Classroom. Så læreren vil kunne oppdage sene innleveringer i en lek uavhengig av 

størrelsen på klassen din.     
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Tilgjengelighet   

 

Google Classroom er en skydrevet programvare. Med andre ord kan du dykke ned 

i alle dataene fra hvilken som helst del av verden. Enten du reiser eller sitter på 

en kaffebar, kan du gjøre noe produktivt ved å logge inn på Google Classroom. 

 

Denne enkle tilgjengeligheten tilbyr også både lærer og studenter å jobbe 

papirløst. Som lærer kan det noen ganger være svært krevende å organisere 

papirnotater. Fordi du lett kan forskjønne eller til og med glemme å bringe dem 

inn i klassen.  

 

Interessenter og 

partnere 

Studenter: Voksne (over 18) ute eller inne på arbeidsmarkedet. Jobbsøkere med 

behov for grunnleggende ferdighetstrening, yrkesopplæring og/eller 

språkopplæring. 

 

Institusjon: Fønix tilbyr "Arbeidsforberedende opplæring" for personer som 

trenger å etablere nødvendige grunnleggende jobbferdigheter, livslang 

karriereveiledning, språkopplæring og arbeidsrelatert integrasjon for migranter.  

 

Finansieringsorgan Fønix AS gjennom regional myndighet; Sandefjord kommune. 

Særfinansiering fra Kunnskapsdepartementet gjennom SkillsNorway. 

 

Sammenheng Som andre Google-applikasjoner trenger du en Google-konto for å bruke den. 

Men ikke hvilken som helst Google-konto vil gjøre for Classroom; du trenger en 

Google Apps for Education-konto. Dette er forskjellig fra den vanlige Google-

kontoen din.  

 

Du kan prøve Google Classroom gratis ved å lage et eget klasserom. Be alle 

nettlesere om å classroom.google.com.  

 

Hovedmålene Lærerne og trenerne våre er utdannet i bruken av Google Classroom i alle 

opplærings- og kurs med voksne. 

 

Beskrivelsen av 

praksisen 

Google Classroom ligger mellom deg og Google Disk og tilbyr en lærer-

/elevvennlig måte å administrere klasseromsdokumenter på.  

 

Her er en oversikt over hva vi gjør i vår praksis med Google Classroom i vår 

opplæring med voksne studenter: 

 

Lag oppgaver:  
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Det viktigste du som lærer gjør med Google Classroom, er å gjøre lekser for 

elevene dine. Når du oppretter en oppgave, kan du laste opp de nødvendige 

dokumentene som studentene kan lese eller arbeide med. Studentene får e-

postvarsel om ny oppgave. Studentene "leverer inn" oppgavene når de er ferdige, 

og du kan deretter vurdere oppgavene. 

 

Kom med kunngjøringer:  

Hvis du har en rask kunngjøring for hele klassen, kan du raskt skrive inn 

kunngjøringen, som sendes til alle elevene i klassen via e-post. 

 

Lagre klasseromsmaterialer:  

Materialet du legger til i en oppgave, er ikke de eneste dokumentene du kan lagre. 

Du kan lagre alle andre nødvendige dokumenter for studenter på Google Disk. 

 

La elevene samhandle:  

Studentene kan kommentere oppgaver og kunngjøringer, samt sende e-post til 

hverandre via Classroom-grensesnittet. 

 

Utfall av praksisen Google Classroom er gratis for skoler og enkeltpersoner 

 

Google gir alle gratis tilgang til verktøy som Gmail og Google Disk.  

 

«G Suite» er bedriftsabonnementsproduktet som samler disse – og andre – 

verktøy for arbeidsplasser og skoler. Hvis du er en del av en skole eller ideell 

organisasjon, kan du kvalifisere deg for gratis G Suite-tilgang.  

 

Enkeltpersoner kan også få tilgang til Google Classroom gratis, selv om enkelte 

organisasjoner kanskje må betale for verktøyet som en del av Googles G Suite-

tjeneste. 

 

Google gjør det klart at dette gratisproduktet ikke selger dataene dine til 

reklameformål, og viser heller ikke annonser for inntekter. 

 

Faktorer for suksess  Både lærer og elever kan få tilgang til Google Classroom fra en hvilken som helst 

nettleser, eller laste ned appen for Android, iPhone eller iPad. 

 

Internett er fullt av gode instruksjoner om video om hvordan du konfigurerer og 

bruker Google Classroom i utdanning. 

 

Begrensninger Ingen 

Erfaringer  Positivt overrasket over hvor godt (enkelt) teknologien fungerer. 
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Bruken av Google Classroom er effektiv og trygg og sparer både elever og lærere 

mye arbeid. 

 

Bærekraft Alle deltakere må ha tilgang til datamaskin og Internett 

 

Utvikling av praksis I dag bruker vi i Fønix Google Classroom som standard i alle våre klasser med 

voksne studenter. 

 

Konklusjon Læringsutbyttet forbedres etter implementering av bruken av Google Classroom. 

 

Relaterte ressurser 

som er  

utviklet  

Vi har ikke utviklet noen spesielle resourses angående bruk av Google Classroom. 

Språk  Engelsk og norsk 

Kontaktinformasjon 

Navn Jan Evensen 

Bedrift/institusjon Fønix AS 

Adresse Nygårdsveien 82, 3211 Sandefjord, Norge 

Telefon +47 905 39 610 

E-post Jan.evensen@fonix.as  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


