
Ja takk – begge deler 
Konferanse om det digitale læringsmiljø 



«Ja takk – begge deler!»  

Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital 

vurdering. http://norgesuniversitetet.no/jatakkbeggedeler/  

• Tromsø, 5.-6. november 2012 

• 250 deltakere (!)  

• Vitenskapelige ansatte  

• Prodekaner undervisning 

• Studieledere 

• IT 

• Administrasjon 

• Ledelse 

• Mål om å belyse pedagogiske, tekniske, organisatoriske og 

kulturelle forhold rundt digitalisering i læring og undervisning 
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Læringsmiljø 

«Totaliteten av fysiske forhold, planer, 

lærestoff, læremidler, organisering av 

undervisningen, arbeidsformer, 

vurderingsformer, sosiale relasjoner 

og holdninger til læring.» 

 

Hva er det digitale læringsmiljø – og 

hvilken rolle har læringsmiljøutvalgene 

for å fremme et godt og inkluderende 

digitalt læringsmiljø? 
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Hovedtema 

• Teknologiske utfordringer og gode løsninger for digital 

eksamen 

• Podcast som virkemiddel for fleksibel og tilrettelagt 

læring 

• Pedagogisk vinkling på undervisningsmetodikk vs 

vurderingsform 

• Nasjonale satsninger og felles løsninger 

• Ny teknologi til bruk i læring 

• Forventninger til morgendagens forelesere 

• Gode eksempler på mikro og makronivå 
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FLEKSIBILITET 

Læring skal være tids- og stedsuavhengig, variert, 

tilgjengelig og tilpasset ny teknologi 
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Det gylne triangel 

Digital kunnskapsformidling må være forankret i organisasjon, pedagogikk 

(undervisningsformer, struktur, veiledning) og teknologi (verktøy, support, 

brukervennlighet)  + motivasjon, holdning og kunnskap. Resultat må være 

kunnskapsformidling i mange former og kanaler. 
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ORGANISASJON 

TEKNOLOGI 

PEDAGOGIKK 



Kunnskapsdepartementet 

- digital kompetanse har stor betydning i arbeidslivet, og dette må 

tilegnes i løpet av studiene 

- nye studenter forventer at UH følger den digitale utviklingen: 

digitalt campus + fleksibilitet 

- digitalt læringsmiljø har stor betydning for økt læringsutbytte 

- suksessfaktorer 

• kompetanse hos faglærer og støttepersonell 

• kvalitet OG fleksibilitet 

• Samarbeid og erfaringsutveksling om LMS, nettstøtte, podcast 

• bygge på gode ideer, for eksempel 

http://www.uio.no/studier/om/kvalitet/undervisning/eksempler/  

• nasjonale kompetansesenter viser vei 
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Podcast 

• Blir veien til mens vi går eller dør kua 

mens gresset gror? 

• for lite plan over arbeidet 

• studentene har blitt «skadelidende» 

• Mange eksempler – ulike metoder og 

masse spennende teknologi 

• Høgskolen i Narvik lengst fremme i bruk av 

forelesninger på nett 

• Stort sett entydig positive resultater for 

læring 

• Fremdeles interessekonflikt mellom 

studenter og forelesere 

• Felles mål, presisering av målgruppe og 

eierskap (ikke bare ildsjeler) må til 

• Vil forelesningen dø?? 

 

«Podcast - Et selvinnlysende 

virkemiddel for tilrettelagt 

læring?» 

 

«Ka farsken skulle vi gjort uten 

podcast – skulle vi tatt bussen?» 
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Annen teknisk moro 

• Universitetet i Tromsø har lagt det meste av faglig 

innhold i en MBA inn i en egenutviklet APP 

• Mye mer enn «podcast» 

• Brukt til å stimulere til læring, samarbeid, aktivitet og 

diskusjon 

• Effekt: Bedre læring. «Flosklene om at studentene jobber 

på bussen stemmer faktisk!» Fleksibilitet, egne 

preferanser, økt produktivitet. 

• Høgskolan i Dalarna: Videochat som 

veiledningsverktøy 

• Elektronisk «sofadialog» ved UiA 

• … og mye annet!! 
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Digital «eksamen» 

• Fra analoge til digitale vurderingsformer. Status 2012: 
- «stor strekk i feltet» 

- mange driver med pilotprosjekter og snuser rundt på feltet 

- få eller ingen nasjonale føringer/ retningslinjer 

- komplekst område 

• faglige, juridiske, tekniske, pedagogiske og administrative utfordringer 

- behov for raske endringer 

- samarbeid mellom mange nasjonale aktører er i gang 

 

• UNINETT har gjennom eCampus laget en sjekkliste for digitalisering 
av eksemen, se http://www.ecampus.no/prosjekter/digitaleksamen 

 

• Nasjonal konferanse 2013: Kvalitet i pedagogisk bruk av IKT i 
høyere utdanning 

Om konferansen "Ja takk, begge deler" om podcast og digital eksamen 10 

http://www.ecampus.no/prosjekter/digitaleksamen
http://www.ecampus.no/prosjekter/digitaleksamen


Studentenes krav 

• Utålmodige studenter med absolutte og unisone krav 

• Digitalisering av eksamen NÅ!  

• Digitalisering  

- Skal dagens vurderingsformer digitaliseres? Det vil kreve 

ledelse, kompetanseheving og nasjonale standarder for digital 

flyt. 

- Hva er morgendagens vurderingsformer? 

- Studentene etterlyser mer refleksjon – mindre kontroll 

Om konferansen "Ja takk, begge deler" om podcast og digital eksamen 11 



Det pedagogiske aspektet  

• Hva kan vi forvente av morgendagens forelesere? 

- Kvalifikasjonsrammeverket forutsetter endringer i kultur og 

gjennomføring av pedagogiske tiltak 

- Legg til rette for læring – vi må gå fra et undervisningsparadigme 

til et læringsparadigme 

- Sammenheng mellom mål, læringsaktivitet og vurderingsform er 

helt nødvendig. Her er faglæreren sentral. 

• Eksamen er viktigste faktor for hvordan studenter og 

lærere forholder seg til et studium.  

• Flere gode eksempler på ny metodikk for vurdering, 

undervisning og veiledning.  
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De store spørsmål 

• Hvordan lage fremtidens eksamen som gjenspeiler et 

læringsparadigme? 

• Tester eksamen mestring og forståelse? 

• Kan man skille mellom studenter som faktisk forstår, og 

de som bare synes å forstå? 

• Har vi plass til et bredt repertoar av vurderingsformer? 

• Hva er forskjellen på undervisning, forelesning og 

læring? 

 

Mange gode eksempler på løsninger – fremdeles veldig på 

forsøksstadiet. 
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Mine refleksjoner 

• Rask utvikling – behov for umiddelbar reaksjon 

• Velkommen etter! Fleksibilitet et gode for de fleste! 

• Fantastisk stor oppslutning! 

• Universell utforming – er det digitale læringsmiljøet for 

alle?  

• LMU sin rolle – pådriver, kunnskapsutvikler, 

gjennomfører eller observatør 
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