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Introduksjonsmodul 

 

1.  Kursguide 

1 Læringsutbytter 

Kurset vil sette deg i stand til å planlegge et yrkesfagrettet  e-læringskurs innenfor ditt eget 
fagområde. Du vil også lære å bruke øvinger og andre strategier innen online læring. Dessuten vil du 
bli i stand til å finne de riktige verktøy og metoder for å oppnå dine spesifikke mål 

Vi regner med at du: 

o sender inn en tabell som viser din kompetanse 
o framskaffer bevis for oppnådd kompetanse fra arbeide med kurset (etter hver modul) 
o bli i stand til å planlegge et e-læringskurs 
o bli i stand til å lede et e-læringskurs 
o fullføre øvingene i alle modulene 
o holde tidsfrister 
o logge inn minst tre ganger i uka 

 

2 Læringsmiljø 

Kurset Utføring og gjennomføring av online kurs holdes med Moodle som læringsplattform. Du finner 
alle oppgaver, ressurser og generell informasjon her. Alle diskusjoner skjer via forumet i Moodle. 

Etter hver modul må du fylle inn kompetasetabellen med bevis for oppnådde kompetanser og skrive 
en refleksjon som oppsummerer arbeidet med modulen. Disse aktivitetene gjøres i en Moodle blogg. 
Merk at noen av oppgavene krever bruk av andre verktøy, som for eksempel Google Documents eller 
videokonferanseverktøy. 

3 Struktur for kurset 

Kurset består av 10 moduler som tilsammen vil utgjøre rundt 50 timers arbeid. Kurset er beregnet å bli 
fullført i løpet av tre til fire måneder. Det starter 15. november og slutter i utgangen av mars 2014. Du 
finner tidsplan for kurset lenger ned i teksten. Husk at hver modul må utføres på gitte tidspunkter.  

Tidsforbruk per modul er omtrentlig, og må betraktes som et gjennomsnittsforbruk. 

I hver modul finnes du seksjonene Læring i Modul med læringsutbytter. 

Innledning inneholder det viktigste du må kunne for å gjøre øvingene (gruppe og/eller individuelt) og 
lenker til instruksjoner eller eksterne ressurser. 
 

MODULE 2: Kompetanseutvikling dekker emner du trenger til de resterende modulene. Det anbefales 
at du gjør deg godt kjent med dette temaet før du gjør øvinger i de andre modulene.  
 

MODUL 1: Intro og oppvarming  (15.11-6.12,  2t 30 min) 

Målet med denne modulen er at du skal beherske Moodle slik at du føler deg hjemme i omgivelsene, 
blir kjent med andre deltakere og kursleder. 
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Du vil da kunne: 

o forklare betydning av introduksjon og og personlig bidrag i online læring 
o bruke Moodle på godt nok nivå til å kunne delta i kurset 

MODUL 2: Kompetanseutvikling (9.12-13.12, 3t 20 min) 

Målet med denne modulen er at du skal kunne identifsere kompetansen du har som lærer og 
reflektere over hvordan du kan forsikre deg om at dine studenter har oppnådd ønsket (yrkesfaglig) 
kompetanse. 

 Du vil da kunne: 

o forklare begrepet kompetanse 
o identifisere din egen kompetanse som lærer 
o analysere hvilken kompetanse som kan oppnås via IKT 
o forklare sammenhengen mellom kompetanse og bevis 
o samle bevis på din egen kompetanse i kompetansetabellen  
o reflektere over din læringserfaring med IKT 

MODUL 3: Utforske e-læring (16.12-20.12, 3t 30 min) 

Målet med denne modulen er å se på ulike former for e-læring i en yrkesutdanningskontekst. 

Du vil da kunne: 

o identifisere ulike former for e-læring 
o analysere aspekter ved e-læringskurs 
o vurdere bruk av ulike e-læringsformer i en yrkesfaglig sammenheng 

MODUL 4: Utforme e-tivititer (6.1 - 17.1, 6t 10 min) 

Målet med denne modulen er at deltakerne skal få den kompetansen som trengs til å kunne utforme 
e-tiviteter. 

Du vil da kunne: 

o forklare begrepet e-tiviteter 
o forklare betydningen av læringsmål 
o utforme e-tiviteter rettet mot dine egne yrkesfaglige områder 
o skrive læringsutbytter ved bruk av SMART-kriteriene 

MODUL 5: Utvikling av e-læringsressurser (20.1 - 24.1, 4t 30 min) 

Målet med denne modulen er å gi en oversikt over ulike måter en lærer kan utvikle egne 
læringsressurser på samt å få ferdigheter i å utvikle grunnleggende læringsressurser for yrkesfag. 

Du vil da kunne: 

o forklare mulighetene for og fordelene med å utvikle egne e-læringsressurser for yrkesfaglig 
opplæring 

o lage enkle videoer og publisere disse online 
o analysere og sammenlikne gode og dårlige instruksjonsvideoer 
o kjenne til gratis verktøy for å utvikle kursinnhold 
o planlegge instruksjoner der studentene produserer læringsressursene selv 

MODUL 6: Nettressurser - gjenbruk, deling og evaluering  (27.1 - 31.1, 4t 10 min) 



eVET2EDU | Course How to design and facilitate online course in VET context | May 2014 5 

Målet med denne modulen er å få kompetanse i å søke, velge, gjenbruke, dele og vurdere elektroniske 
ressurser for din(e) yrkesfag som kreves for å oppnå utvalgte læringsmål. 

Du vil da kunne: 

o forklare forskjellen på materiale med copyright og Open Educational Resources 
o velge, gjenbruke og evaluere elektroniske ressurser 
o bruke betingelser for Creative Commons lisenser 
o velge ressurser tilpasset læringsutbytter 

MODUL 7: Motivasjon (3.2 - 14.2, 5t 15 min) 

Målet med denne modulen er å forklare de sammensatte mekanismene som motiverer og 
demotiverer deltakerne i nettbaserte utdanningsprogrammer med vekt på den yrkesfaglige 
konteksten. 

Du vil da kunne: 

o påpeke faktorene som påvirker motivasjonsnivået til deltakerne i e-læringskurset 
o bruke utvalgte metoder for å fremme aktivitetsnivået blant deltakerne 

MODUL 8: Gruppearbeid (17.2 - 7.3, 7 t 55 min) 

Informasjon om modul 8 kommer på et senere tidspunkt. 

MODUL 9: Moderering av diskusjoner på nettforumer (10.3 - 21.3, 7 t 5 min) 

Målet med denne modulen er å oppnå nødvendige ferdigheter for å kunne planlegge og tilrettelegge 
nettdiskusjoner og reagere på visse problemer i en yrkesfaglig kontekst. 

Du vil da kunne: 

o planlegge diskusjoner på nettforum 
o tilrettelegge diskusjoner på nettforum 
o håndtere verktøy for diskusjon på nettforum 

MODUL 10: Kursleders (tilretteleggers) rolle (24.3 - 28.3, 2t 20 min) 

Målet med denne modulen er å få ferdigheter i å organisere eget arbeid som tilrettelegger for et e-
læringskurs om et yrkesfaglig tema, samt å utvikle ferdigheter i å vurdere sine egne ferdigheter. Det er 
også i denne modulen vi skal oppsummere kurset. 

Du vil da kunne: 

o forklare rollen og kompetansen til kurslederen i e-læringskurs 
o organisere e-læringskurs 
o evaluere egne ferdigheter som kursleder 
o synliggjøre egen framgang 

Kurset er slutt  - 28.3.2014 

4 Hvordan bestå kurset 

For å bestå kurset og få et sertifikat må du kontinuerlig (etter hver modul) skrive: 

o kompetansetabellen 
o refleksjonsnotat 
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Modul 2 inneholder en mal for kompetansetabellen. Fra denne modulen og utover skal du avgjøre 
hvilke kompetanser du synes du har anskaffet og legge fram bevis fra kursarbeidet for dette. Alle 
modulene inneholder aktiviteter som skal utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger.  

I tillegg skal du reflektere over modulens innhold ut fra et yrkesfaglig perspektiv og i sammenheng 
med din egen undervisning. Både kompetansetabellen og refleksjonsnotatet legges i en blogg i Moodle 
og utvides etterhvert som du fullfører nye moduler. Med bakgrunn i det du skriver kan kursleder få et 
inntrykk av hvordan du utvikler kompetanse i løpet av kurset.  

Vurderingen er formativ, noe som betyr at du ikke får karakter eller poeng, men tilbakemelding på 
framgang og fullføring av oppgaver.  

5 Arbeidsmetoder 

For at kurset skal gå glatt og slik at deltakerne skal få nødvendig hjelp for å fullføre oppgavene sine 
foreslår vi noen praktiske retningslinjer. Øvingene er basert både på individuelle oppgaver og 
gruppearbeid. Individuelle oppgaver vil ofte være en introduksjon eller innledning til gruppearbeid 
eller gruppediskusjon.  

o Individuelle oppgaver: kurset er ment å skulle vare i omtrent 50 timer. Dette tilsvarer 
omtrent 4 timer i uken. Men dette kan variere noe avhengig av ditt eget arbeidstempo. Det er 
lurt å gjøre deg godt kjent med kursplanen og krav for å bestå hver modul. Dette gjør det 
enklere for deg å planlegge arbeidet, slik at du kan ta hensyn til ferier, fridager og uforutsette 
omstendigheter. Siden kurset inneholder mye gruppearbeid er det av og til nødvendig å 
reservere spesielle tidspunkter.  

o Gruppearbeid: du kan dra nytte av andre deltakeres aktiviteter og lære både fra dem, av dem 
og med dem. Dette gjøres via utveksling av synspunkter på diskusjonsforum, kommentarer til 
hverandres innlegg og ved å legge ut lenker. Du vil lykkes bedre med oppgavene jo mer hver 
individuell deltaker bidrar, derfor er det viktig å kommunisere jevnlig med andre deltakere og 
engasjere deg i gruppearbeidet.  

Du bør sette av anbefalt tid til hver modul og logge inn minst tre ganger i uka for å få fullt utbytte av 
kurset. Logg gjerne inn to ganger daglig, for eksempel en gang om morgenen og en gang om kvelden 
for å kommentere og legge til innhold.  

6 Tilbakemelding 

Både kursleder og deltakere vil gi tilbakemelding via kommentarer og diskusjoner. Det vil påvirke 
aktiviteter, innlegg på forum og resultater av gruppearbeid.  

Tilbakemeldinger gis ikke i form av poeng eller karakterer, men gjennom detaljerte kommentarer. 
Målet med tilbakemeldingene er å gi støtte og veiledning for videre læring.  

7 Materiale på engelsk 

Nesten alt innhold i kurset er på norsk og du kan fullføre kurset uten engelskkunnskaper. På en annen 
side kan det være nyttig med litt engelsk for å utvide forståelsen om noen emner. Mange interessante 
eksempler og ressurser er ikke tilgjengelige på norsk. Et godt tips kan være å oversette fremmede 
språk med Google Translate. Selv om oversettelsen ikke er optimal, kan den være tilstrekkelig til å 
forstå den generelle meningen. 

Noen av filmene er på engelsk.   

 

8 Kontakt 

o Gjennom meldinger sendt via Moodle (Deltakere>[velg mottaker]>send melding). 
o For alle fagrelaterte  og tekniske problemer: gjennom diskusjonsforumets respektive tråd.  
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Modul 1. Intro og oppvarming 

 
1. Hva vil jeg lære I denne modulen 

Målet med denne modulen er at deltakerne skal mestre plattformen for å kunne delta komfortabelt, 
at de skal bli kjent med andre deltakere og kursledere samt at de skal planlegge sin læring på kurset. 
 

Som et resultat av denne modulen vil du kunne: 

o forklare betydningen av en innføring og personlig preg i nettbasert læring 
o bruke kursplattformen i en grad som legger til rette for deltakelse på kurs 

Vi forventer at du i løpet av denne modulen vil: 

o lese modulmaterialer 
o fylle ut profilen din 
o fylle ut kalenderen din 
o publisere minst to innlegg 
o prøve ulike alternativer tilgjengelige på Moodle som hjelper deg til å organisere arbeidet i 

løpet av kurset 
o introdusere en deltaker for resten av gruppen 

 

 "Hvorfor skal jeg publisere bildet mitt og skrive om mine interesser? Det er barnslig. " 

"Den største ulempen med e-læring er mangelen på direkte personlig kontakt med deltakerne." 

  

Den første setningen ble uttrykt av en av kursdeltakerne. Det er ikke en typisk holdning – den andre er 
mer typisk. Vi har hørt det mange ganger da vi ba om en evaluering av e-læring. Disse to utsagnene 
som tilsynelatende er usammenhengende, dekker faktisk to ytreverdier av samme spekteret. Det ene 
utsagnet uttrykker lengsel etter en levende person på den andre siden av den optiske fiberkabelen, 
mens det andre viser motvilje mot å avsløre personlig informasjon. 

Hvordan håndterer vi dette? Vi vil svare ved å be deg gjennomføre et lite eksperiment og kjøre en 
visualisering: prøv å forestille deg at du underviser i en klasse hvor alle deltakerne er atskilt fra 
hverandre med skjermer. Du kan navnene deres, men du vet ikke hvordan de ser ut, og deres stemmer 
er delvis dempet. Føler du deg komfortabel? 

Et e-læringskurs er ikke et sted hvor du starter intime relasjoner. Det er mange temaer som er 
upassende. For mye forsiktighet vil imidlertid føre til en situasjon hvor deltakerne vises til hverandre 
bare som navn, som det ofte skjer på åpne fora. De vil ikke skape noen bånd, og de vil ikke føle at de 
deltar i gruppen. Dette hindrer aktiviteter som er basert på diskusjon og meningsutveksling. 

Ikke vær redd for å si noe om deg selv utover det åpenbare – gjerne legg ved bildet ditt,  referer til din 
personlige erfaring under en diskusjon, gjør innlegget ditt på forumet mer individuelt ved å gi det et 
litt uformelt preg, akkurat som vi gjør i denne teksten. 
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1.1 FYLL UT DIN PROFIL OG PRESENTER DEG SELV 

Presenter deg selv gjennom profilen. Skriv om deg selv og beskriv den yrkesfaglige sektoren du 
underviser i. Hver yrkesfaglig sektor er ved sin natur unik og krever ulike pedagogiske tilnærminger. 

Reflekter over din lærererfaring og beskriv hvordan du møter kravene fra dine yrkesfag. 

Hvis du har erfaring med bruk av teknologi i ditt private eller profesjonelle liv, kan du gjerne skrive om 
det (hvilke teknologier, hvordan du bruker dem og i hvilken sammenheng). Vi er også nysgjerrige på 

dine forventninger til dette kurset. Hva ønsker du å lære? 

Vi vil gjerne vite om du kan bruke Moodle (kanskje du har tidligere erfaringer med denne 
plattformen?), slik at vi kan hjelpe til med nødvendig informasjon om læringselementer og de virtuelle 

læringsogivelsene 

Ikke publiserer et bilde av katten din, utsikten fra vinduet ditt eller en tegneseriefigur. De er ikke 
deltakere på dette kurset. Størrelsen på filen kan ikke overskride 16 MB. 

Tillat andre å bli kjent med deg, men du trenger ikke å forlate komfortsonen. Vi forventer at du skal 
beskrive deg selv på en altfor privat måte. 

Du finner linken til profilen din i venstre panel av kurset i Navigasjonsblokken – klikk på Min profil - Vis 
profil. Du kan se den tomme profilsiden. Klikk på Rediger min profil (nederst til høyre på siden) og legg 

inn nødvendig informasjon. 

  

Tid for oppgaven: 45 minutter 

 

1.2. BESKRIV DITT SKRIVEBORD 

På kursets diskusjonsforum skal du publisere et bilde, tatt med mobil eller kamera, av ting som du har 
på pulten din i dette øyeblikket, i henhold til utsagnet "Fortell meg hva du har på skrivebordet ditt, og 
så skal jeg si deg hvem du er". La oss gjøre det synlig! Filen med bildet kan bli lagt ut som vedlegg til 

innlegget på forumet. Hvis du foretrekker det, kan du også publisere en liste over ting. Er det noe som 
er knyttet til dit fagområde? 

  

Den som har det mest uvanlige objektet på skrivebordet sitt vil vinne et smil fra kurslederne. 

Tid for oppgaven: 15 minutter 

 

1.3. BESKRIV EN BESTEMT KURSDELTAKER 

Du har introdusert deg selv og beskrevet skrivebordet ditt. Men kjenner du alle de andre 
kursdeltakerne? Din oppgave er å velge en person fra kurset og introdusere han eller henne til 

gruppen (i henhold til informasjon gitt av denne personen i deres profil og på forumet) ved å bruke 
padlet. Du kan også legge ved et bilde og beskrivelse. Dette verktøyet er brukervennlig og krever ikke 
innlogging. Vi vil gjøre det endelige produktet av arbeidet ditt tilgjengelig for alle kursdeltakerne, slik 

at vi kan bli kjent med hverandre før vi begynner å arbeide sammen. Tavlen er tilgjengelig på 
padlet.com 

Tid for oppgaven: 30 minutter 
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1.4. LEK MED MOODLE 

Prøv å bli kjent med Moodle-plattformen, miljøet der kurset ble opprettet. Ikke vær redd for å klikke 
på ulike alternativer. Du kan ikke slette eller ødelegge noen kursdeler. Ta en titt på de stedene som du 
synes er interessante. Du kan åpne noen ressurser (PDF-filer, linker), gå til forumet, finne profilene til 
de andre kursdeltakerne (i panel på venstre siden). Du kan også ta en titt på kursguiden for å sjekke 
kommende tidsfrister. Vennligst sjekk om du kan åpne alle typer filer. Om det er nødvendig, kan du 

oppgradere programvaren. Hvis noe ikke fungerer som det skal eller hvis du er usikker på en bestemt 
funksjon, kan du beskrive det på forumet, og vi kan prøve å løse problemet sammen. 

Her finner du informasjon om Moodle som kan hjelpe deg: 

o Moodle video tutorials: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials 
o Moodle manuals: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals  

Trenger du mere informasjon er det bare å spørre kurslederen. 

Tid for oppgaven: ca. 30 minutter. 

 

1.5. UTFORSK DETTE KURSET 

I denne korte videoen (3'11'') kan du se forklaringen på forholdet mellom de tre områdene i 
læringsteori (pedagogikk, innhold og teknologi) blir presentert.  

(lenke) 

Se på videoen og mens du utforsker kursguiden, lag et kurskart knyttet til de tre områdene i TPACK-
modellen som er beskrevet i videoen. 

Bruk hvilken som helst grafikk editor, presentasjon eller andre enkle tegneverktøy for å plassere f.eks. 
navnene på moduler, datoer og andre referanser. 

  

Tid for denne oppgaven: 30 min 

 

1.6 PLANLEGG PÅ FORHÅND I LØPET AV KURSET 

Skriv ned på kursforumet hva du planlegger å endre i din ukeplan for å finne tid til fire studietimer i 
løpet av kurset. Dette er et eksempel på en god idé som vil hjelpe deg til å strukturere arbeidet ditt 
med kurset. For eksempel: jeg skal stå opp en time tidligere, laste ned materialet på leseren og lese 
det på vei til jobben. Hensikten med denne øvelsen er å lage en kontrakt med deg selv der du selv 

definerer arbeidsreglene. 

Det vil hjelpe hvis du: 

o er kjent med kursplanen og merker alle viktige datoer i kalenderen. Sammelign dem med 
andre avtaler i agendaen din for å se om de kommende dager, eller uker, ikke blir for travle 

slik at du blir nødt til å avlyse noen av de planlagte aktivitetene. 
o planlegger på forhånd hvordan du skal utføre bestemte oppgaver - bruk kursguiden. 

 Du kan bruke kalenderen tilgjengelig på plattformen der alle delatekere legger inn sine datoer, online-
kalender (f.eks. Google), din egen agendabok, eller du kan skrive ut kursplanen og legge til de ekstra 

datoer og oppgaver der. 

Tid for oppgaven: ca. 15 minutter  

http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials
http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=1284
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Modul 2. Kompetanseutvikling 

 

1. Hva vil jeg lære i Modul 2 

 LÆRING I MODUL 2 

Målet med denne modulen er å identifisere kompetansene du har som lærer og reflektere over 
hvordan du kan sørge for at studentene dine har oppnådd de ønskede (yrkesfaglige) kompetansene. 

Som et resultat av denne modulen vil du kunne: 

o forklare hva kompetanse er 
o identifisere dine egne kompetanser som lærer 
o analysere hvilke kompetanser som kan erverves ved å bruke IKT 
o forklare sammenhengen mellom kompetanse og bevis 
o legge inn bevis på dine egne kompetanser i kompetansetabellen 
o reflektere over din læringserfaring 

Vi forventer at du i løpet av denne modulen vil: 

o lese modulmaterialer 
o dele dine lærerkompetanser ved hjelp av Padlet 
o delta i diskusjonen om bruk av IKT i kompetanseutvikling 
o legge inn bevis på dine egne kompetanser for Modul 1 og 2 
o utforske de ulike mulighetene til å publisere bevis 
o skrive en kort refleksjon 

INNLEDNING 

o  

VET-kompetanser   

o Hvis du kikker litt rundt og prøver å finne en definisjon av kompetanse, vil du finne at den 
oftest er knyttet til arbeidsplasser eller til ansattes prestasjoner. Men hva er en kompetanse? 

o Ifølge Escudero (2008) er en kompetent profesjonell noen som er i stand til å "utføre 

intelligente handlinger for å løse komplekse problemer i en bestemt kontekst". Dette 
innebærer at en slik handling er et resultat av en dom basert på beslutninger og tolkninger 
knyttet til tidligere lærte ferdigheter, holdninger, rutiner og etiske holdninger som ikke 
behøver å være eksplisitt relatert til problemet. 

o Altså, kompetanse innebærer tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter som gjør det mulig for 
noen å opptre i en rekke situasjoner, dvs. å bruke dem i en sammenheng. 

o En definisjon sier at enkeltpersoner i yrkesfagopplæringen blir vurdert som kompetente når 

de er i stand til å konsekvent anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å møte standarder 

som kreves i arbeidslivet. 

o Hvis du ønsker å lese mer om kompetanse, kan du ta en titt på definisjonen du finner her. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/1994/nou-1994-8/4.html?id=139443
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o Se på den følgende korte videoen og skriv ned litt om din egen forståelse av begrepet 
kompetanse. Kan du knytte det til definisjonene du har lest ovenfor? 

o Hva er kompetanse? 

(lenke) 

o Videoen er tekstet. Hvis undertekstene ikke vises automatisk, klikk på Bildetekster-knappen i 
YouTube spiller-vinduet (klyngen som er nederst til høyre, andre ikonet fra venstre side), og 
velg engelsk. 

o Tid: 15 min 

KOMPETANSEVURDERING - DIGITALE BEVIS  

Vi trenger å utforme kompetansebasert vurdering for å sørge for at våre elever har oppnådd ønskede 
kompetanser. Hovedtrekket ved kompetansevurdering er at den er basert på faktiske ferdigheter og 
kunnskap som en person kan demonstrere på arbeidsplassen eller i andre sammenheng. 

Dokumentasjon er et bevis på dine ferdigheter og kompetanse. Den er konkret i motsetning til andre 
former for dokumentasjon. På kurset vårt (og ofte i e-læring) vil den være i et digitalt format. 

Eksempler kan variere fra digitale dokumenter (f.eks prosjektskisse i .pdf), programvare du jobbet på, 
lyd- og videofiler som dokumenterer dine aktiviteter, bilder av arbeidet ditt. De kan være et direkte 
resultat av dine aktiviteter, f.eks. et bilde tatt av ditt prosjekt eller et opptak av din forelesning. 

Eksempler på dokumentasjon: 

o  skjermbilder av innleggene dine på diskusjonsforumet 
o  link til opptak av videokonferansen som du aktivt har deltatt på 
o reflekterende kommentar på bevis du har lagt ut om din egen kompetanse og grunner til at 

du valgte bevisene 
o bilde av deg som gir en forelesning 
o fil med programmet til en workshop som du har laget og gjennomført 
o tilbakemeldinger fra studentene etter workshopen med refleksjon 

 Kjennetegn på god dokumentasjon: 

●    sammenheng med målene - bevisene skal tilsvare dine lærings- og utviklingsmål og de bør gi bevis 
på kompetanse som du ønsker å demonstrere 

●    gjenbruk - bevis på at materialet med liten endring kan brukes foran annet publikum eller et annet 
mål. 

●    tilgjengelighet - bevis bør være tilgjengelig i universelle filformater, f.eks. PDF, JPG, TXT, MP3 o.l. 

●    tilgang – påloggingsdetaljer bør være tilgjengelige for publikum når det er mulig. Du skal altså 
legge til rette for lett tilgang til materialet du vil dele hvis det er mulig (altså hvis det ikke er en sikret 
nettside osv.) 

Eksempler på gjenbruk 
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Det er viktig å innse at en slags dokumentasjon kan gi bevis på ulike kompetanser og ferdigheter, samt 
at et bestemt bevisformat kan inneholde mer informasjon om forfatteren enn en annen. 

Dine sveiseferdigheter kan f.eks. beskrives i en kort tekst, men det vil bli presentert mye bedre i en 
kort film eller fotografi av sakene som du har produsert. I tillegg vil slik dokumentasjon vise dine 
digitale ferdigheter med å ta opp, redigere og publisere innhold på nettet. 

Videre lesning for dem som ønsker å lære å identifisere kompetanse er tilgjengelig på Hvordan 
identifisere kompetanse? 

Tid: 10 min 

 

HVORDAN IDENTIFISERER MAN KOMPETANSER?  

Ifølge Lauzackas (2006) finnes det 3 hovedkriterier for identifisering av kompetanser: 

1. Kompetanse identifiserer det studentene skal være i stand til å gjøre etter å ha lært noe 
2. Kompetanse indikerer tydelig under hvilke forhold denne atferden forekommer (ved hjelp av 

spesielt verktøy, etc.) 
3. Kompetanse identifiserer vurderingskriterier for studentenes atferd (om det er tilstrekkelig 

eller ikke) 

Eksempel 

Emne: Å mestre fresemaskinen modell "N" 

Underemne Kompetanse 

Strukturanalyse av 
fresemaskinen 

modell „N“ 

Definere strukturen av 
fresemaskinen modell 

"N" ved å bruke sine drift- 
og kontrollordninger 

Justering av 
fresemaskinen 

modell „N“ 

Justere fresemaskinen 
modellen "N" for arbeid ved 
hjelp av justeringsskjemaet 

Behandling av materiale 
med fresemaskinen 
modell 

"N" 

Behandle materiale med 
fresemaskinen modell "N" 
etter et bestemt skjema 

  

2.1 IDENTIFISERE DINE KOMPETANSER 

Nå skal du reflektere over dine kompetanser som yrkesfaglærer. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og 
erfaringer bidrar du med i klasserommet når du lager undervisningsplaner og underviser i yrkesfag 

eller ved en yrkesfaglig institusjon? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=1304
http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=1304
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Lag en liste over noen av kompetansene dine og del den med dine veiledere og kollegaer ved hjelp av 
Padlet. Bruk grunnleggende funksjoner (legge til et notat) for å liste opp dine kompetanser. Pass på at 

listen kan identifiseres som din (f.eks etter navn, bilde). 

Ta en titt og forhold deg til kompetanser oppført av de andre kursdeltakerne. Kan du lokke fram de 
som er spesifikke for yrkesfag? Skriv ned dine tanker (for eksempel i et Word-dokument, gdocs eller 

hvor enn du foretrekker), da du vil jobbe med dem videre ved  Aktivitet 2.2 

Du finner padlet her: http://padlet.com 

Dette er en online tavle der du kan poste korte meldinger, bilder og lenker. Du trenger ikke å 
registrere dg for å bruke padlet. Følg lenken, skriv inn passordet og del kompetanse dine med de andre 

kursdeltakerne. 

LENKE: 

PASSORD: 

Av sikkerhetsgrunner har du bare leseadgang til andres posteringer 

Oppgavevarighet: 45 minutter 

 

2.2 BRUK AV IKT TIL KOMPETANSEUTVIKLING 

 
Diskuter dine tanker og oppfatninger om dine identifiserte kompetanser. 

Du har identifisert dine lærerkompetanser innenfor yrkesfagopplæringen i Aktivitet 2.1.  

Hvilke av disse kompetansene kan tilegnes ved å bruke IKT? Hvordan kan teknologi støtte 
kompetansetilegnelse? Er det noen kompetanser som ikke kan støttes av IKT? Hvorfor ikke det? 

Se for de ett verktøy du kjenner godt og undersøk det i forhold til Blooms taksonomi for 
læringsaktiviteterog læringsutbytter (se figur under). 

Reflekter over hvordan dette verktøyet kan brukes til å hjelpe studentene dine å utvikle 
kompetansene de trenger å tilegne seg for å bli dyktige på feltet de studerer. Del dine tanker og idéer 

med de andre deltakerne på forumet "Bruke IKT til å tilegne kompetanse". Kurslederen din vil være 
der for å starte diskusjonen, tilrettelegge, motivere og veilede deg gjennom det. 

 

I følge hvert enkelt nivå av Blooms taksonomi skal du vurdere om verktøyet bidrar til å hjelpe brukeren 
med å huske, forstå, anvende, analysere, evaluere og kreere. 

Eksempel på verktøy: Microsoft Excel 

o Blooms taksonomi: Kreere  
o Excel som et verktøy som kan kommunisere visuell informasjon gjennom 

diagrammer og grafer. 
o Blooms taksonomi: Evaluering  

o Excel som et verktøy som kan brukes til å evaluere effektivitet 

Tid: 45 min 

 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1308
http://evet2edu.eu/moodle/padlet.com
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1307
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2.3 DIN KOMPETANSETABELL - KURSEVALUERING 

 I løpet av dette kurset vil vi be deg om å legge inn bevis på dine kompetanser i kompetansetabellen 
utformet for dette kurset. Du finner en eksempeltabell her.  

Hver modul inneholder aktiviteter som fører til utvikling av ferdigheter, kunnskapstilegnelse og 
kunnskapsbruk, nytenkning og holdningslæring. I de første modulene vil disse elementene bli 

identifisert for deg på forhånd slik at du må velge bevisene for oppgitte kompetanser. Fra og med 
modul 6 vil du selv identifisere kompetansene, og slik vil tabellen bli mer individualisert. 

Du kan begynne med å gå tilbake til Modul 1 og 2 og legge inn bevisene for kompetansene fra disse 
modulene i din kompetansetabell. Du skal lage din tabell på en blogg innenfor vårt virtuelle 

læringssystem. Åpne din egen blogg og opprett en tabell der som er akkurat som den vi har gitt til deg. 

Bloggen lager du ved å velge Min profil --> Blogger og velge Nytt innlegg:  

(lenke) 

Tabellen lages ved å bruke tabellverktøyet: 

(lenke) 

Nå skal du fylle ut informasjonen i de to første radene - knyttet til Modul 1 og 2. 

Du skal vise at du: 

o Forstår viktigheten av en innføring og orientering på e-læringskurs 
o Kan få delt informasjon om deg selv på nettet, bli kjent med gruppen på nettet, skrive på 

nettet, forstå personvern på nettet, organisere arbeidet ditt på nettet 
o Kan identifisere dine lærerkompetanser og analysere hvilke av dem som kan erverves ved 

bruk av IKT 

Bevis fra modul 1: 

1) Profil med bilde og introduksjon (print screen eller link), 

2) Læringsplan (kurskartet basert på TPACK) 

3) Padlet - liste over kompetanser (print screen) 

4) Diskusjonsinnlegg om IKT-opplæring og –kompetanse på forumet (print screen) 

5) Lenker eller andre interessante funn fra de to første modulene som du ønsker å registrere 

Bevis fra modul 2 

1) dine refleksjoner om modul 2 
2) liste over dine kompetanser 

3) post et foruminnlegg om lærerens kompetanser 

Som kurset utvikler seg, skal du legge til ny kompetanse og nye bevis på det. På slutten av kurset skal 
du fullføre kompetansekartet ditt som du har utviklet eller forbedret i løpet av kurset og dermed skape 

en elektronisk portefølje for å illustrere din fremgang. 

Oppgavevarighet: 60 min 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=1311
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KOMPETANSETABELL 

Kompetansetabell 

(Tabellen inneholder noen eksempler på bevis for kompetanser fra de tre første modulene, for å gi deg 
en idé om hva du kan legge til som bevis for kompetansene du skaffer deg. Når du skriver din egen 
kompetansetabell setter du inn lenker til spesifikke bevis på din egen læring i stedet for de skriftlige 
eksemplene.)  

Nr Kompetanser Bevis/ 
Oppnådd I hvilke modul(er) 

Tilbakemelding 

fra  

kursleder 

1 Sette e-læring inn i en yrkesfaglig 
sammenheng 

  

2 Digital kompetanse, bruk av IKT ved 
undervisning og læring i en yrkesfaglig 
sammenheng 

f. eks. arbeid med Padlet 
(modul 2) 

f. eks. bruk 
av  webkonferanse (modul 3) 

 

3 Online gruppearbeid, bade synkront og 
asynkront (dele ideer, kommunikasjon...) 

f. eks. eget arbeid 
(skjermdump, felles tavle...) 

 

4 Analysere kompetanser generelt og 
deltakeres egn kompetanse spesielt 

f. eks. lenke til diskusjons-
forum/innlegg om 
kompetanser (modul 2) 

f. eks. refleksjon om 
yrkessfaglig sammenheng I 
blogg (modul 2, 3) 

 

5 Kritisk tilnærming til generelle prinsipper 
for  e-læring og anvendelse i aktuelle 
sammenhenger 

  

6 Designe engasjerende e-tiviteter for 
individuell bruk eller gruppearbeid rettet mot 
ønsket læringsutbytte 

  

7 Produsere og håndtere (publisere, velge, 
gjenbruke, dele og evaluere) audiovisuelt 
læringsmateriale i sammenheng med 
læringsutbyttene 
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8 Organisere, inspirere og motivere deltakere i 
et e-læringsmiljø for å kunne oppnå 
læringsutbyttene 

  

9 Metakognisjon (Bevissthet og kritisk 
refleksjon om egne kompetanser på 
undervisning og læring) 

f. eks. refleksjon om 
yrkesfaglig sammenheng I 
blogg (modul 2, 3) 

 

10 Adgang til å legge til andre kompetanser   

11 Adgang til å legge til andre kompetanser   

12 Adgang til å legge til andre kompetanser   

13 Adgang til å legge til andre kompetanser  
 

 
 

2.4 REFLEKSJON I YRKESUTDANNINGEN 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 1 og 2 ved å skrive litt om dem (maks. 200 ord) og publiser dem 
i bloggen din. Her er noen nyttige tips for å komme i gang. 

Hva er erfaringen du ønsker å reflektere over: 

f.eks ting man gjorde: presenterte meg selv på nettet, deltok i oppvarmingsaktiviteter på nettet; 
studerte på nettet sammen med andre, deltok på nettbasert kurs, analyserte mine lærerkompetanser 

og muligheten til å anskaffe dem ved å bruke IKT. 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

f.eks Bruker jeg nettmiljø til å holde kontakt med studentene mine? Kjører jeg oppvarmingsaktiviteter? 
Er det noen merverdi av en slik tilnærming til min undervisningssammenheng? Har jeg noen gang 

introdusert meg selv på nettet? Hva synes jeg om å presentere meg selv på nettet? Kan jeg bruke IKT i 
undervisningen min for å utvikle mine studenters kompetanser? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

f.eks Hvordan kommer det til å påvirke min undervisningspraksis? Er det noe jeg må endre? Har noe 
endret seg allerede i tilnærmingen min? 

Oppgavevarighet: 30 minutter 
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Modul 3. Utforske e-læring 

 

LÆRING I MODUL 3 

Målet med denne modulen er å se på ulike former for e-læring i en yrkesutdanningskontekst 

Som et resultat av denne modulen skal du kunne: 

o identifisere ulike former for e-læring 
o analysere elementer av e-læringskurs 
o vurdere muligheter til å bruke ulike e-læringsformer i egen yrkesfaglig sammenheng 

Vi forventer at du i løpet av denne modulen skal: 

o lese modulmaterialer 
o analysere eksempler på ulike former for e-læring og ta notater før videokonferansen 
o engasjere deg i diskusjonen under videokonferansen 
o peke på viktige elementer i e-læringskurs 
o identifisere og reflektere over de elementene som kan brukes i din yrkesfaglige sammenheng 
o skrive en kort refleksjon om e-læring i din yrkesfaglige sammenheng 
o legge inn dokumentasjon for modul 3 i kompetansetabellen 

INNLEDNING 

Definisjon av e-læring 

William Horton (2006) konstaterer at e-læring på sitt beste kan være like god som den beste 
klasseromsundervisning, mens den på sitt verste kan være like ille som den verste 
klasseromsundervisning. Ingen av de to formene for undervisning har en naturlig fordel; det er jo den 
spesielle utformingen som passer til formål og tilrettelegging av et kurs som avgjør kvaliteten på 
kurset. 

Hvis vi ønsker å evaluere e-læring, må vi først definere det og angi våre forventninger. Svært ofte blir 
e-læring direkte definert av den som lager kurset og hans/hennes visjon om e-læring og sitt 
gjennomføringspotensial. Læringskonteksten eller -miljøet, egenskapene til målgruppen, det 
pedagogiske målet, de økonomiske og teknologiske begrensninger osv. er med på å bestemme hvilken 
type e-læring man kommer til å oppleve. Noen ganger kan du finne svært ulike undervisningsmetoder 
under det samme eller under et lignende navn (fjernundervisning, fjernutdanning, e-læring, TEL). Det 
kan være nyttig å merke seg to definisjoner: 

o E-læring er bruk av informasjons- og datateknologi for å skape læringserfaringer. (Kilde: E-
learning by Design, William Horton, 2006) 

o E-læring er en interaktiv undervisningsmetode som åpner for mulige relasjoner mellom en 
tilrettelegger (veileder) og en student, samt blant studentene i en gruppe, ved bruk av 
internett og tilgjengelig kommunikasjonsteknologi. (Kilde: Introduction to e-learning, 2008) 

Valg av definisjon påvirker valg av pedagogiske tilnærminger til utforming av e-læringskurs (eller, mer 
generelt, til læringsprosessen i et nettbasert miljø). 

Varighet: 10 minutter 
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REFLEKSJON OG LÆRING  

Refleksjon er et vesentlig element i læring, spesielt for folk som er profesjonelt engasjert i utdanning 
og undervisning. Refleksjon refererer hovedsakelig til praksisen av å lære gjennom erfaring, og det er 
en individuell prosess. 

Det er viktig å reflektere over erfaringen vi får eller den som vi allerede har fått i stedet for bare å 
"leve" den. Utvikling av analyseferdigheter av din egen oppførsel vil tillate bevisst og tilsiktet læring 
som er styrt av ditt eget arbeid og liv og ikke bare av bøker, teorier, sammenstilt dokumentasjon, 
sertifikater og ekspertråd. 

Refleksjon er når studenten prøver å forstå (og ikke bare huske) gitt materiale eller en hendelse og 
knytte det til hans eller hennes tidligere erfaring. Avhengig av tilnærming framheves ulike aspekter ved 
refleksjon: den kan fokusere på prosess, mål eller resultater. Med bruk av refleksjon er det mulig å 
omformulere eller bearbeide idéer og dermed oppnå en dypere tilnærming til et gitt problem. 

Hvorfor lærer vi bedre gjennom refleksjon? Dr. Jenny Moon, ved Exeter Univesity forsker på refleksjon 
og skiller mellom tre hovedgrunner: 

o refleksjon fører til at tankeprosesser kobles inn før aktive handlinger, den gjør at vi 
absorberer fakta saktere og tvinger oss selv til å koble dem, se etter referanser og stille 
spørsmål. 

o ved å reflektere blir vi ”læringseiere”. Handlingene vi utfører blir viktigere for oss, de blir 
"våre egne" fordi vi har oppnådd et bevisst forhold til dem. 

o på et metakognitivt nivå har vi økt vår læringsbevissthet. Vi innser hvilke ferdigheter vi har 
anskaffet oss og hva som ligger bak å oppnå disse ferdighetene. Etter som studentene ofte 
ikke er vant med refleksjon kan det bli en utfordring for studenten. 

Tid: 10 min 

3.1 E-LÆRING HAR MANGE ANSIKTER: EKSEMPELANALYSE 

Analyser to foreslåtte eksempler på e-læringskurs ved å bruke spørsmålene nedenfor. Skriv ned dine 
observasjoner og legg inn notatene som en oppgave på plattformen (skriv inn teksten i vinduet som 

vises under innholdet i aktiviteten etter å ha klikket på knappen "Rediger min oppgave"). Du må 
fullføre denne aktiviteten for å kunne arbeide med  Aktivitet 3.3. Delta på en videokonferanse. 

Kurs som skal analyseres: 

http://www.nks.no/aktorene-i-arbeidslivet 

http://www.nki.no/hva-tilbyr-vi/psykisk-helsearbeid#kompetanse 

De følgende spørsmålene kan hjelpe deg i løpet av analysen: 

o Hvor er kurset tilgjengelig? 
o Kan du finne ut hva eleven kan lære i løpet av kurset? Er dette realistisk når man tar hensyn 

til de utformede ressursene, tiden og aktivitetene/oppgavene? 
o Finnes det en læringsprosess som du kan se? 

o Kan du identifisere gruppen prosessen er utformet for? Er det tilpasset noe menneskelig 
samhandling? 

o Har kurslederen en rolle eller er kurset laget for den enkelte bruker? Hvis det ikke finnes en 
kursleder, hvilken implikasjon har det for deltakeren/brukeren? 

o Engasjerer øvelsene deltakerne til å delta aktivt eller passivt (f.eks. lese tekster og ta 
kunnskapsevalueringsprøver i motsetning til å kritisk analysere tekster og deretter publisere 

et innlegg på forumet)? 
o Hvilket format finnes ressursene i? Er de lett tilgjengelige for deg? Er det noen spesielle 

tekniske krav for å delta på kurset (f.eks. system, programvare, utstyr)? 
o Hvilke form finnes oppgavene i? Er de på nettet? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1318
http://www.nks.no/aktorene-i-arbeidslivet
http://www.nki.no/hva-tilbyr-vi/psykisk-helsearbeid#kompetanse
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o Er det noen tilbakemeldinger som deltakeren får i løpet av kurset? Hvis ja: hvor får man de? I 
hvilken form er de (menneskelig/ automatisk, beskrivende/ karakterskala)? Hvem får du de 

fra? 

Oppgavens beregnede varighet: 1 time 

3.2. LÆRE Å BRUKE VIDEOKONFERANSE 

Utforsk og lek med verktøyet for videokonferanser. 

Denne aktiviteten er en utmerket mulighet til å prøve ut på egen hånd hvordan videokonferanse 
fungerer før selve gruppediskusjonen som er planlagt for neste kapittel av kurset. Hvis du fortsatt ikke 

har stemt på datoen for gruppemøte, er det på tide å gjøre det. 

Selv om du har erfaring med denne typen nettbasert samarbeid, kan det likevel være nyttig å øve før 
møtet, når det ikke er noe press og når du har tid til å bli kjent med verktøyet anbefalt i dette kurset. 

Mulige problemer med teknologien kan resultere i å miste tid på uviktige og irrelevante spørsmål. Det 
er bedre å sjekke verktøy og løse eventuelle problemer før selve diskusjonen, slik at du er fullt 

forberedt på å delta. For å kunne delta effektivt på en videokonferanse er det spesielt viktig å oppfylle 
tekniske krav, slik som 

o installere Flash plugin (versjon 8 eller nyere) som du kan laste ned fra Adobe sin nettside 
o skaffe en mikrofon (innebygd eller i et sett hodetelefoner) og eventuelt et webkamera (å ikke 

ha et webkamera hindrer deg ikke i å bruke videokonferanse, men det hindrer 
kommunikasjon når noen av deltakerne ikke er synlige). 

 Oppgavevarighet: 30 min 

 

3.3 DELTA PÅ EN VIDEOKONFERANSE: E-LÆRING I KLASSEROMMET 

Din oppgave er å delta på en videokonferanse. 

Målet med denne videokonferansen er å diskutere idéer for bruk av ulike e-læringsformer i 
klasserommet som er analysert i aktivitet 3.1. Hvorfor ville du bruke noe? Hvorfor ikke? I løpet av 

denne videokonferansen vil vi bygge videre på din analyse av eksempler på e-læringskurs i konteksten 
av yrkesfaget du underviser i. 

Diskusjonen vil bli moderert. Møtet skal bli registrert; det er programmets standardinnstilling. Under 
videokonferansen bør du ha klart dine observasjoner og refleksjoner utarbeidet i aktivitet 3.1 siden de 

er grunnlaget for denne diskusjonen. 

Videokonferansen finner du her: 

https://appear.in/evet2edu 

Hvis datoen for videokonferansen forstyrrer de andre planlagte aktivitetene dine og du definitivt ikke 
kan delta på møtet, er det ditt ansvar å delta i diskusjonen som følger på kursforumet og lese 

sammendraget. Vi oppfordrer likevel alle til å prioritere denne øvelsen. Det er ikke bare en viktig del av 
kurset, men også en sjanse til å bli kjent med et nytt verktøy og en ny e-læringsteknikk. Det blir ikke 

mulig for deg å gjenta i samme konferansen senere. 

Oppgavens beregnede varighet: 1 time 30 minutter 

 

3.4 REFLEKSJON I EN YRKESUTDANNINGSKONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 3 ved å skrive dem ned (i maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

https://appear.in/evet2edu
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Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

deltakelse på videokonferanse, det å uttrykke deg selv med video og lyd samtidig, diskusjon på 
forumet 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

Var det første gang? Kan jeg sammenligne det med en tidligere erfaring med elektronisk 
kommunikasjon? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

Kan du bruke dette verktøyet og kommunikasjonsmåtene i ditt yrkesfag? 

Varighet: 20 min 

 

3.5 TA OPP DOKUMENTASJON. LEGG INN DOKUMENTASJON I DIN KOMPETANSETABELL. 

Ta opp dokumentasjon for kompetansen som ble ervervet i modul 3 og publiser minst tre bevis i 
kompetansetabellen. 

Du kan vurdere å publisere: 

1. noe fra diskusjonforumet 
2. opptak av videokonferansen 

3. refleksjon 
4. linker eller andre interessante funn fra denne modulen du ønsker å lagre 

Varighet: 15 min 
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Modul 4. Utforme-tiviteter 

 

LÆRING I MODUL 4 

Målet med denne modulen er at deltakerne skal få den kompetansen som trengs til å kunne utforme 
e-tiviteter. 

Som et resultat av denne modulen vil du kunne: 

o forklare konseptet om e-tiviteter 
o forklare rolle og betydning av e-læringsutfall 
o utforme e-tiviteter som er nyttige for yrkesfaget du underviser i 
o noterelæringsutfall ved å bruke SMART-kriteriene  

Vi forventer at du i løpet av denne modulen skal: 

o utforme et læringsutfall for din e-tivitet innenfor et yrkesfag 
o kommentere på læringsutfall utformet av andre deltakere 
o utforme en e-tivitet som skal brukes i din yrkesfaglige kontekst 
o kommentere på e-tiviteter utformet av andre deltakere 
o skrive en kort refleksjon over e-tiviteter i en yrkesfaglig kontekst 
o legge inn dokumentasjon for Modul 4 i kompetansetabellen 

 

INNLEDNING 

Å utforme øvelser er avgjørende for å oppnå ønskede konkrete resultater. Ved å kun klikke på 
skjermer, bla gjennom lysbilder eller se på en video lærer du ikke mye. Det kan imidlertid inspirere til 
deg til å gjennomføre mer effektive aktiviteter som å reflektere, diskutere, søke etter mer informasjon, 
analysere, vurdere eller utvikle din egen gjennomføringsplan. 

Hvordan vi lærer - pedagogikk 

Mye har blitt sagt om foretrukne læringsstiler; det finnes også forsøk på å skreddersy innhold og 
øvelser etter personlige preferanser til hver enkelt elev og automatisere læringsprosessen. I denne 
sammenhengen er den pedagogiske prosessen individuell og det er mulig å utforme den nøyaktig. 

På den andre siden understreker konseptet om sosial læring rollen som andre spiller i prosessen. Vi 
kan trekke ut et par punkter som er nyttige for vårt lærerperspektiv fra denne akademiske debatten: 

o alle lærer forskjellig avhengig av kontekst eller bestemt emne, og det er vanskelig å definere 
en konkret læringsstil som alltid fungerer for en bestemt person. Derfor kan vi si at jo flere 
forskjellige læringsstiler man bruker, jo større er sjansen for at man vil huske det man lærer. 

o Vi lærer best gjennom handling, så man skal utforme aktiviteter som krever aktivitet fra 
elevene, det vil si handlinger som involverer mennesker og medier for å nå konkrete 
resultater. 

o Du skal ha kunnskap om eksisterende elevkunnskap og -ferdigheter og snakke med dem når 
du utformer aktiviteter som f.eks. gruppearbeid. På denne måten vil du bruke ulike erfaringer 
og gi en sjanse til elever med ulike ferdigheter. 
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Øvelsene og aktivitetene som du foreslår skal (i større grad) støtte bestemte, men ofte ulike måter å 
lære på. De bør være i samsvar med forhåndsdefinerte generelle og spesifikke utfall, og det er verdt å 
merke seg at dette ofte er fellen vi faller i, spesielt når man utformer e-læringsaktiviteter: vi lover å 
lære hvordan man skriver dikt, men vi tilbyr en poesisamling som skal leses. Når man underviser i 
praktiske ferdigheter, må man bruke svært nøyaktige anvisninger og instrukser fordi eleven må følge 
med prosessen for å kunne gjenta operasjonen. Det innebærer også ofte hjelp av visuelle ledetråder 
og tekst- eller lydsignaler. 

Tid: 10 min 

UTFORMING AV E-TIVITETER  

Begrepet e-tivitet ble skapt av Gilly Salmon og det betyr "nettoppgave"; det er et rammeverk for å 
lære noe på en dynamisk og interaktiv måte. 

E-tivitet er en enkel øvelse som settes i gang av en moderator og som krever samhandling mellom 
deltakerne. Den bør ta hensyn til problemene/begrensningene som er typiske i en bestemt kursfase, 
involvere elever og hjelpe dem til å oppnå bestemt læringsutbytte. E-tiviteter kan gjenbrukes, så hvis 
du har en god idé og forbereder e-tiviteten godt, vil gjenbruken kreve bare små tilpasninger som følge 
av f.eks. individuelle elevkjennetegn, en bestemt kontekst eller innhenting av ny informasjon. E-
tiviteter er egnet til fullstendig nettbaserte programmer samt blandede aktiviteter som støttes av e-
læring. 

I hver e-tivitet bør det være et interaksjonselement med de andre deltakerne, f. eks. det å be om 
tilbakemeldinger på oppgaver fullført av andre deltakere (øvelser, innlegg osv.). Det skaper en følelse 
av deltakelse og involvering som er et viktig element i øvelser som er basert på gruppearbeid. 

Samtidig som din erfaring med å tilrettelegge og utforme nettøvelser vokser, kan du utvikle diverse e-
aktiviteter ved å legge til multimedia, eksperimentere med ulike verktøy og endre 
kommunikasjonsform. Når teknologien blir automatisert for deg og dine elever, vil fokus på utfallet bli 
engasjerende og motiverende for alle. 

Det er fem viktige elementer i en e-tivitet: 

1. “en gnist”: en utfordring, problem, inspirasjon eller motivasjon 

2. online-aktivitet: elever må utføre en bestemt aktivitet, gjøre noe 
3. et element av deltakelse: elever må begynne å samhandle med hverandre, for eksempel ved 

å gi tilbakemeldinger 
4. en oppsummering, evaluering, tilbakemelding, vurdering, analyse: fra tilretteleggeren eller fra 

gruppen sin side 
5. undervisning og invitasjon til å delta i øvelsen 

Du kan ikke forvente at du skal klare å utforme en e-tivitet som vil engasjere alle kursdeltakerne med 
en gang. Du skal observere og trekke konklusjoner (reflekterende notater vil være svært nyttig), slik at 
etterfølgende forsøk blir stadig bedre. Andre skal hjelpe deg, du skal teste dine idéer på folk utenfra, 
se etter inspirasjon og ikke vær redd for å bli kritisert. 

Tabell over e-tiviteter 

Tabellen nedenfor dekker alle viktige elementer i å designe en nettaktivitet, slik at du kan bruke den 
som hjelpemiddel til å utforme dine e-aktiviteter. I høyre kolonne er det kursledere sine forklaringer 
basert på et eksempel på videokonferansen (aktivitet fra Modul 3). 
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Navn på e-tivitet e.g. Forskjellige former for e-læring – diskusjon via 
videokonferanse 

Læringsutfall (mer informasjon finner du i 
avsnittet “Læringsutfall”) 

identifisere ulike former for e-læring i en 
yrkesfaglig kontekst 

  

bli kjent med videokonferanseverktøy 

(Flash-møte) 

Resultat/ utfall forstå ulike former for e-læring 

Gnist oppfordring til å starte e-tivitet, f.eks (1) analyse 
av to eksempler på e-læringskurs med hensyn til 
design og tilrettelegging og i henhold til 
retningslinjene utarbeidet av tilretteleggere; (2) 
tilrettelegger sin innledning 

Antall deltakere f.eks. på videokonferansen kan det være max ti 
stykker pluss to tilretteleggere 

  

Viktig for asynkron e-virksomhet: den optimale 
gruppestørrelse er 12-20 stykker 

Struktur (hva som skal skje i e-tiviteten) f.eks. (1) velkomsthilsen til deltakere; (2) definere 
utfall of prinsipper i møtet; (3) moderert 
diskusjon; (4) sammendrag 

Tid: 20 min 

 

LÆRINGSUTBYTTE 

 Et utfall er et verbalt uttrykk for forventede resultater og det kan presenteres (som målt, bekreftet 
eller vurdert) etter en bestemt kursenhet (kurs, øvelse eller forelesning). Utfallet er rettet mot en 
bestemt deltaker, det beskriver hans eller hennes oppførsel og presentasjonsmetode. Det er et 
avgjørende element i hver læringsaktivitet, herunder e-tiviteter. 

Hvorfor er det så viktig? 

Det å definere utfall hjelper eleven å forstå forventninger og det skaper et referansepunkt for 
kursleder/-tilrettelegger som skal bestemme hva slags innhold, hvilke aktiviteter og 
evalueringsmetoder som skal brukes. 

Derfor blir arbeidet lettere for både eleven og kurslederen/-tilretteleggeren om man definerer 
utfall  på forhånd. 

Generelle og spesifikke (operasjonelle) utfall 
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Generelle utfall gjelder retninger og handlinger uten å definere gjennomførings- og 
evalueringsmetoder. Operasjonelle utfall refererer direkte til ønskede effekter eller resultater og 
handlinger, men de definerer også gjennomførings- og evalueringsmetoder. 

Hvordan utformer man et læringsutfall? 

Et utfall bør være tydelig og nøyaktig beskrevet. Det bør referere til handlinger og atferd og være 
målbart i kategorier av tid, sted, mengde, frekvens osv. 

Det bør også følge SMART-kriteriene , dvs. det bør være spesifikt, målbart, oppnåelig, relevant og 
tidsbegrenset. S-en i ”SMART” kan også tolkes som student-sentrert (det understreker det faktum at 
utfallene bør angi elevene sine handlinger og ikke tilretteleggeren sine). 

Et riktig formulert utfall: 

o inneholder beskrivelser av kunnskaper eller ferdigheter som eleven skal oppnå. Det må ikke 
forveksles med beskrivelsen av utførte oppgaver eller beskrivelsen av innhold eller materiale 

o definerer under hvilke vilkår de skal oppnås 
o bruker aktive verb som beskriver ønsket atferd (som angitt i bildet nedenfor): 

Oversettingstabell, figuren Revised Bloom taxonomy of learning objectives 

  

  

ENGELSK VERSJON NORSK VERSJON 

Lower order thinking skills Tankeferdigheter av lavere orden 

Higher order thinking skills Tankeferdigheter av høyere orden 

Remember 

define, describe, find, identify, label, list, locate, 
match, name, outline, point to, select, show, 
state, study 

Huske 

definere, beskrive, finne, identifisere, merke, liste 
opp finne, matche, gi navn, angi hovedtrekk, peke 
på, velge, vise, påstå, studere 

Understand 

compare, conclude, contrast, define, 
demonstrate, describe, estimate, explain, 
identify, interpret, 

paraphrase, predict, retell, rewrite, summarize, 
understand 

Forstå 

 sammenligne, konkludere, kontrastere, 
definere,   demonstrere, beskrive, anslå, forklare, 
identifisere, tolke, omskrive, forutsi, gjenfortelle, 
omskrive, oppsummere, forstå 

Apply 

adapt, choose, construct, determine, develop 

Anvende  tilpasse, velge, konstruere, bestemme, 
utvikle 
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draw, illustrate, modify, organize, practice, 
predict, present, produce, select, 

show, sketch, solve, respond 

tegne, illustrere, modifisere, organisere, øve, 
forutsi, presentere, produsere, velge, vise, 
skissere, løse, svare 

Analyze 

analyze, ask, classify, compare, contrast, 
correlate, diagram, differentiate, edit, examine, 

explain, group, identify, infer, monitor, observe, 

order, outline, reason, review, select, sequence, 
sort, survey 

Analysere analysere, spørre, klassifisere, 
sammenligne, kontrastere, korrelere, lage 
diagram, differensiere, redigere, undersøke, 
forklare, gruppere, identifisere, antyde, overvåke, 
observere, ordne, angi hovedtrekk, resonere, gå 
gjennom, velge, lage sekvens, sortere, undersøke 

Evaluate 

assess, choose, compare, conclude, consider, 
construct, contrast, critique, determine, estimate, 

evaluate, explain, interpret, justify, prioritize, 

prove, recommend, relate, summarize, support, 
test, verify 

Evaluere  vurdere, velge, sammenligne, 
konkludere, ta hensyn til, konstruere, 
kontrastere, kritisere, bestemme, anslå, evaluere, 
forklare, tolke, begrunne, prioritere, bevise, 
anbefale, forholde seg, oppsummere, støtte, 
teste, verifisere 

Create 

arrange, collect, combine, compose, connect, 
construct, coordinate, create, design, develop, 
explain, formulate, frame, gather, generate, 
graph, 

imagine, incorporate, integrate, interact, invent, 

judge, make, model, organize, plan, portray, 
produce, publish, rearrange, refine, reorganize, 
revise, rewrite, summarize, synthesize, test, write 

Skape  arrangere, samle, kombinere, lage, koble, 
konstruere, koordinere, skape, utforme, utvikle, 
forklare, formulere, ramme, samle, skape, lage 
graf, forestille seg, innlemme, integrere, 
samhandle, oppfinne, dømme, lage, modellere, 
organisere, planlegge, portrettere, produsere, 
publisere, omorganisere, raffinere, omorganisere, 
endre, omskrive, oppsummere, syntetisere, teste, 
skrive 

Revised Bloom taxonomy of learning objectives, 

2001, 
http://www.learningsolutionsmag.com/article 
s/1105/ 

Revidert Bloom sin taksonomi av læringsmål, 
2001, 
http://www.learningsolutionsmag.com/article 
s/1105/ 

  

Eksempel 1: Forskjeller på å formulere læringsutfall 

Tankeferdigheter av lavere orden Tankeferdigheter av høyere orden 

Etter denne timen vil du forstå trafikkregler. Etter dette kurset vil du være i stand til å 

http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
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analysere trafikkfarer 

Målet med dette kurset er å introdusere 
grunnleggende begrep om jordundersøkelse. 

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å 
anvende grunnleggende teknikker i jordmåling 
ved terrengmåling. 

Målet med dette kurset er å presentere hvordan 
du bruker en datamaskin (innholdsbeskrivelse) 

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å 
bruke en datamaskin med tilkoblet mus og skriver 
til å skrive og skrive ut en tekst (ferdigheter) 

Etter denne klassen vil du kunne navnene på 
kommunikasjonsreglene som er avgjørende for å 
administrere ditt eget selskap (generelt) 

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å 
skape en effektiv kommunikasjonsstrategi ved å 
velge tilstrekkelig innhold, medier og 
organisasjonsstruktur (spesifikk fokus på eleven 
sine ferdigheter) 

6 skritt for å oppnå dine læringsutfall (eksempel) 

  

o Skritt 1: Definer et utfall: Etter fullført opplæring skal du være i stand til å male hagebenken. 
o Skritt 2: Definer resultatet: malt hagebenk. 
o Skritt 3-4: Skriv ned handlingene og gjennomføre de: gjør deg kjent med materialene, mal 

benken i én farge, bruk riktig maling for materialet, dekk alle flatene jevnt med maling og 
sjekk om det ikke er noen beskyttende elementer på benken. 

o Skritt 5: Definer verifikasjonkriteriene syns- og berøringssansen: benken er jevnt malt i en 
farge (den gamle fargen viser ikke gjennom, det er ingen striper, overflaten var godt 
forberedt slik at fargen kunne påføres jevnt), malingen er egnet for materialet (den løsner 
ikke, den binder godt, det blir ikke flekker på elementene som hviler på benken), alle 
overflater blir dekket jevnt med maling (100% dekning av alle elementer i benken), og det er 
ingen elementer sitter fast til benken (penselbust, beskyttende tape, blader osv.). 

o Skritt 6: Evalueringsprosess: Jeg tror at utfallet vil bli oppnådd når benken er malt. 

 Tid: 30 min 

 

4.1 UTFORME LÆRINGSUTFALL FOR DIN E-TIVITET 

I modul 4 er din generelle oppgave å utforme en e-tivitet. Den viktigste delen av denne oppgaven er 
likevel å planlegge og utforme læringsutfall. Tenk nøye over ønskede læringsutfall og -resultater og lag 

deretter handlinger og rammevilkår for deltakere. 

Under utformingen av utfallet skal du fokusere på et utfall av en individuell aktivitet som ikke krever 
gruppearbeid fra deltakerne. Gruppearbeid er mer utfordrende, og vi skal bearbeide det temaet i en 

egen modul. 

  

o Les teksten om læringsutfall, følg retningslinjene og utform et bestemt utfall. For å gjøre det 
trenger du å tenke på ditt generelle mål som ditt konkrete mål er direkte knyttet til. 

o Bruk "6 trinn"-metoden for å holde kontinuitet mellom ditt spesifikke utfall, handlinger og 
resultater. Bruk aktive verb når du skal formulere utfallet. 

o Husk å følge SMART-kriteriene. 
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o Husk å utforme utfallet ditt for yrkesfaglig kontekst, sørg for at det sikrer innlæring av 
praktisk kunnskap hvis det er nødvendig. 

o Fyll ut tabellen med informasjon om utfallet ditt. Husk å skrive om innholdet, øvelsene og 
evalueringsmetodene som du har planlagt å bruke, og som også bør være tilpasset utfallet. 

  

Du kan bruke tabellen nedenfor for å strukturere læringsutfallet, resultater og evalueringselementer: 

  

  

Emne Aktiviteter 

(aktive verb) 

Kriterier (dvs. 
prestasjonsnivå) og innhold 
(resultater) 

Kontekst og andre vilkår 
(evaluering) 

Elevene skal kunne tegne konstruksjonsprosjekt av 
kontorpulter 

ved hjelp av profesjonell 
modelleringsprogrammer. 

Elevene skal kunne anvende tre gjenopplivingsprosedyrer uten å bruke medisinsk utstyr. 

Elevene skal kunne utforme en original oppskrift på suppe og oppnå den ønskede 
balansen av smaker. 

... ... ... ... 

  

Publiser ditt utfall på diskusjonsforumet for Modul 4. 

  

Oppgavevarighet: 1 time 

4.2 SKRIV TILBAKEMELDING PÅ UTFALL UTVIKLET AV ANDRE 

Bli kjent med to utfall publisert av andre deltakere på forumet. Velg ett, evaluer det ved hjelp av 
SMART-kategoriene og sjekk om det er i samsvar med retningslinjer for utforming av utfall (6 trinn). 

Sørg for at analysen er fullført og at den inneholder en begrunnelse og kommentarer, ikke bare 
utsagnet "i samsvar / ikke i samsvar med SMART". Publiser din analyse på forumet. Ikke vær redd for å 

være kritisk, men sørg for at din kritikk er konstruktiv og rettet mot utfallet, ikke personen som 
utformet det. 

  

Oppgavevarighet: 30 minutter 

 

4.3 UTFORM EN INDIVIDUELL E-TIVITET OG PUBLISER DEN PÅ FORUMET 

Din oppgave i denne modulen er å utforme en e-tivitet. Som et resultat av aktivitet 4.1 og 4.2 har du 
allerede laget et læringsutfall/utbytte, definert resultater og funnet ut hva elevene skal gjøre. 
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Nå er det på tide å utforme resten av e-tiviteten. Det er viktig å huske at du skal utforme e-tivitet for 
en yrkesfaglig kontekst. Før du setter deg i gang med det, bør du tenke litt på spørsmålet: er det noen 

spesifikke trekk ved ditt yrkesfag som man må ta hensyn til når man utformer e-tiviteter? 

1) Les kommentarene som andre deltakere har gitt på arbeidet ditt og bruk dem om du synes de er 
nyttige. 

2) Husk de 5 avgjørende elementene i e-tivitet og tabellen om e-tivitet. Lag den samme tabellen og fyll 
den ut – dette skal hjelpe deg som utformer å bli sikker på at alle viktige elementer i e-tiviteten er 

med. 

  

Navn på e-tivitet   

Læringsutfall/utbytte (mer informasjon finner du i 
avsnittet “Læringsutfall”) 

  

Resultat   

Gnist (insentiv)   

Antall deltakere   

Struktur (hva som skal skje i e-tiviteten)   

Varighet (tiden som går mellom begynnelsen og 
slutten av en e-tivitet) 

  

Tilrettelegger sin arbeidsbelastning (mengden 
arbeidstid som man må bruke) 

  

Tilrettelegger sine aktiviteter   

Deltaker sin arbeidsbelastning (mengden 
arbeidstid som man må bruke) 

  

Deltaker sine aktiviteter (konkrete handlinger 
utført av deltakeren) 

  

Verktøyet som brukes i denne aktiviteten   

Evalueringsmetoder og -kriterier   
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3) Skriv ned deltakeranvisninger for din e-tivitet (her mener vi teksten om selve aktivitetene slik som 
denne teksten du leser nå). 

Publiser tabellen og anvisningene for e-tiviteten på diskusjonsforumet i Modul 4. 

Oppgavevarighet: 2 timer 

 

4.4 GI SKRIFTLIG TILBAKEMELDING PÅ E-TIVITETER UTFORMET AV ANDRE  

Velg to e-tiviteter utformet av andre deltakere. Analyser dem og gi tilbakemelding til dine kollegaer. 
Bruk e-tivitetstabellen som utgangspunkt for din analyse og dine kommentarer. Husk å undersøke om 

e-tivitene deres er tilpasset den yrkesfaglige konteksten deres, dvs. om e-tivitene sørger for at 
kompentansene kan oppnås. 

Publiser din analyse på forumet. Ikke vær redd for å være kritisk, men sørg for at din kritikk er 
konstruktiv og rettet mot e-tivitene og ikke mot personene som har utformet dem. 

  

Oppgavevarighet: 45 min 

 

4.5. REFLEKSJON I EN YRKESFAGLIG KONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 3 ved å skrive dem ned (maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

f.eks. utforming av læringsutfall, analyse av læringsutfall, utforming av e-tiviteter, hvordan man sikrer 
at utfallet og e-tivitetene er godt tilpasset den yrkesfaglige konteksten, analyse av e-tiviteter 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

f.eks. skal utforming av e-tiviteter forandre måten jeg underviser i mitt fag på? Hvilke nye muligheter 
bringer e-tiviteter til klasserommet mitt? Kan jeg bruke e-tiviteter til praktisk undervisning? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

f.eks. Kan jeg bruke e-tivitetene som jeg har utformet i mitt yrkesfag? Hvordan kan jeg utforme flere e-
tiviteter som jeg skal bruke i undervisning?  

Oppgavevarighet: 20 minutter 

 

4.6. TA OPP DOKUMENTASJON. LEGG INN DOKUMENTASJON I DIN KOMPETANSETABELL. 

Lagre dokumentasjon for kompetansen som ble ervervet i modul 4 og publiser minst tre bevis i 
kompetansetabellen. Du kan velge å publisere: 

1) utformet læringsutfall 

2) utformet e-tivitet for en yrkesfaglig kontekst 

3) skjermbilde av tilbakemelding på din e-tivitet gitt av en annen deltaker 

4) skjermbilde av tilbakemelding du har gitt på e-tiviteter utformet av andre deltakere 
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5) lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre 

  

Oppgavevarighet: 15 minutter 
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Modul 5. Utvikling av e-læringsresurser 

 

LÆRING I MODUL 5 

Målet med denne modulen er å gi en oversikt over ulike måter en lærer kan utvikle egne 
læringsressurser på, samt å få ferdigheter i å utvikle grunnleggende læringsressurser for yrkesfag. 

Som et resultat av denne modulen skal du kunne: 

o forklare muligheter og fordeler ved å utvikle egne e-læringsressurser for yrkesutdanning  
o lage enkle videoer og publisere dem på nettet 
o analysere og sammenligne gode og dårlige instruksjonsvideoer 
o bli oppmerksom på gratis verktøy for innholdsutvikling 
o lage en instruksjon som skal hjelpe studenter å lage læringsressurser 

 Vi forventer at du i løpet av denne modulen skal:  

o Lese modulmaterialene 
o Lage, redigere og publisere enkelt videomateriale 
o Skrive en kort refleksjon om ressursutvikling i en yrkesfaglig kontekst 
o Legge inn dokumentasjon for Modul 5 i kompetansetabellen 

 

INNLEDNING 

I Modul 1, aktivitet 1.5 kunne du identifisere noe av innholdet i dette kurset. Ressursene er materialer 
som støtter en elev i å oppnå et definert mål. De spiller rollen som ”læringsgnisten” i e-tiviteter, de gir 
viktig informasjon, introduserer faget, forklarer, inspirerer og gir motivasjon. Ressurser kommer i ulike 
former, f.eks. som tekster, lenker, filmer, presentasjoner, lydopptak, simuleringer eller eksterne 
diskusjonsforum. De kan bli laget med hjelp av eksternt verktøy eller med det som allerede er en del 
av den elektroniske plattformen. 

Ett av problemene som mange yrkesfaglærere ofte kommer over er mangel på oppdaterte ressurser 
for faget de underviser i. I de siste årene har det dukket opp mange fritt tilgjengelige (nettbaserte) 
verktøy som også gjør det mulig for mindre dyktige brukere å lage alt fra tekst, bilder, presentasjoner, 
nettsider, digitale plakater, tegneserier til lyd- og videomaterialer og bruke det i sin undervisning. 
Yrkesfaglærere kan nå overvinne hindringer ved å utvikle egne læringsressurser og gjøre dem 
tilgjengelige for sine studenter, særlig i et e-læringsmiljø. 

Her er noen gratis verktøy eller verktøygrupper som kan brukes til å utvikle e-læringsressurser for 
yrkesfaglig undervisning: 

o spesifikke verktøy og funksjoner som er tilgjengelige innefor en LMS (learning management 
system / opplæringsforvaltningssystem) – forumer, innebygde wiki-nettsider, blogger, 
nettsider osv. 

o uavhengige wiki-nettsider (f.eks. PBworks or Wikispaces, begge er nettbaserte verktøy) 
o uavhengige blogger (f.eks. Wordpress, som også er et nettbasert verktøy) 
o presentasjonsverktøy (f.eks. offline-verktøy: Powerpoint, Keynote, nettbaserte verktøy:  Prezi 

eller Google presentations) 

http://pbworks.com/
http://www.wikispaces.com/
http://wordpress.com/
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/
http://www.apple.com/iwork/keynote
http://prezi.com/
http://prezi.com/
https://drive.google.com/
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o nettbasert verktøy for å lage digitale plakater (f.eks. Glogster), tegnefilmer (f.eks. Pixton eller 
Toondoo), tegneserier (f.eks. Bubblr) eller kart (f.eks. Google maps) 

o nettbaserte verktøy for å lage tankekart (f.eks. Mindomo eller Bubbl.us) 
o podkasting-verktøy  (f.eks. offline Audacity eller nettbasert Voki) 
o screencasting-verktøy (f.eks. offline Jing eller nettbasert  Screencast-o-Matic) 
o videoinnspilling-verktøy (maskinvare – f.eks. webkameraer eller mobiltelefonkameraer, 

programvare: f.eks. offline Windows movie maker) 

Hvis du trenger flere eksempler på verktøy for ressursutvikling, kan du finne en mer omfattende liste 
her: http://www.go2web20.net/#tag:create. 

Når du utvikler dine egne materialer, er det viktig å ha læringsutfall og ønskede studentkompetanser i 
tankene. Bruk av teknologi bør være knyttet til oppnåelse av læringsutfallet i kurset. 

Du skal i tillegg prøve å utvikle ulike typer innhold for dine kurs og inkludere ulike 
kommunikasjonskanaler (tekst, lyd, grafikk, video) og ulike typer aktiviteter for å sikre et bedre mottak 
hos studentene. 

Tid: 20 min 

TENK PÅ MOBILITET 

Mobil læring (m-læring) er en videreutvikling av e-læring som gjør det mulig for lærerne og elevene å 
bruke fordelene med mobile teknologier i læringsprosessen. Noen trekk ved mobil læring er: 

Ettersom mobile enheter og internettilgang via dem er tilgjengelig til alle døgnets tider er det ikke 
lenger noen steds- eller tidsbegrensning når det gjelder tilgang til materiale og ressurser.  

Elever kan ta kontroll over sin læringsprosess og tilpasse den sin egen tidsplan, noe som gir dem større 
selvstyre. 

Nyere funn viser at det er mer enn én mobil enhet per person i enkelte land i Europa (IAB, 2011). 
Dette betyr at uansett hva slags kursmateriale du oppgir i et digitalt format, er det nesten like 
sannsynlig at de vil bli brukt på en mobil enhet som på en vanlig datamaskin. Når du utvikler dine egne 
materialer, skal du altså ta hensyn til det faktum og skape og tilpasse dine materialer til bruk på mobile 
enheter og ikke bare datamaskiner. 

Mange av ressursene som brukes i e-læringsmiljøer kan brukes av mobile teknologier (f.eks. videoer på 
nettet). Som følge av den raske utviklingen av de såkalte smarte enhetene finnes det også et økende 
antall applikasjoner som legger til rette for interessante og kreative læringsaktiviteter ved hjelp av en 
mobil enhet. Ved hjelp av disse applikasjonene kan elevene bruke materialene læreren har laget, eller 
elevene kan få i oppgave å lage sine egne læringsmaterialer. Vi gir et eksempel: 

o tegning: evnen til å samhandle direkte med skjermen for å skrive og tegne gir nye muligheter 
som er forskjellige fra dem som man har når man bruker en vanlig datamaskin. 

o geografisk plassering: det er en rekke applikasjoner som tillater brukere å få tilgang til kart, 
lage ruter, etc. 

o utvidet virkelighet: blande ekte bilder med digitale bilder. Dette er kalt for "utvidet 
virkelighet" fordi vi, gjennom en egnet enhet og takket være teknologien, kan få mer 
informasjon enn vi normalt kan se; virkeligheten blir beriket med digital informasjon. Mange 
av aktivitetene utføres med mobile enheter som har kamera. 

Mer informasjon om fordelene og utviklingen av mobil læring kan du finne i infobrosjyren tilgjengelig 
fra:  http://www.interactiveservices.com/wp- 

content/uploads/2013/06/Mobile_Learning_That_Works_Infographic_2013.pdf 

 

http://www.glogster.com/
http://www.pixton.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.pimpampum.net/bubblr/
https://maps.google.com/
http://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.voki.com/
http://www.techsmith.com/jing.html
http://www.screencast-o-matic.com/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker#t1%3Doverview
http://www.go2web20.net/#tag%3Acreate
http://www.interactiveservices.com/wp-content/uploads/2013/06/Mobile_Learning_That_Works_Infographic_2013.pdf
http://www.interactiveservices.com/wp-content/uploads/2013/06/Mobile_Learning_That_Works_Infographic_2013.pdf
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LAGE KORTE VIDEOER 

Lage korte videoer 

Korte instruksjonsvideoer er lett å lage og de kan tjene flere nyttige formål: 

o Videoen kan brukes som en innledning eller motiverende "teaser" til et nytt fag eller tema 
(f.eks. som i aktivitet 1.5) 

o Videoen kan bli formulert som en aktivitet eller oppgave som studentene må løse 
(studentene sin løsning av oppgaven kan etter hvert bli lagt ut i form av en video) 

o Videoen kan oppsummere et tema som har blitt dekket i forelesninger eller i nettbaserte kurs 
o Videointervjuer (f.eks ved hjelp av mobiltelefonkamera) som kan gjøres med eksperter eller 

spesialister på et passende tidspunkt 

Slike korte videoer kan bli laget uten redigering eller post-prosessering - fokus bør være på budskapet 
snarere enn den tekniske kvaliteten av videoen. 

  

Podkasting 

En podkast er rett og slett en innspilt lyd og/eller video som kan lastes ned for avspilling på bærbare 
enheter (f.eks bærbare datamaskiner, smarttelefoner eller mediespillere). Strengt tatt innebærer 
podkast en sammenhengende eller episodisk serie av nedlastbare prøver (for eksempel en serie av 
forelesninger), men begrepet brukes ofte i hvert tilfelle der audiovisuelt materiale er gjort tilgjengelig 
på nettet. Dette omfatter f.eks. å legge ut en pedagogisk video på YouTube. 

Begrepet «podkast» er en blanding av ordene "pod" og "kringkasting" der det første ordet opprinnelig 
refererte til Apple iPod som var en populær mediespiller på den tiden begrepet ble laget. 

Planlegge opptaket 

Når du skal produsere multimediamateriale (lyd- eller videoopptak), vil du spare mye tid på å 
planlegge opptaket ordentlig på forhånd. 

Hvis du skal produsere en video, bør du ta deg tid til å skrive et manuskript først - dette sparer mye tid 
hvis du blir nødt til å filme en scene på nytt. 

Bruk av såkalte storyboards er også en god idé, selv for korte videoer. Et storyboard er en tegning eller 
skisse av hvordan en bestemt scene i opptaket skal foregå. Du trenger ikke være god til å tegne for å 
lage et storyboard - et slikt storyboard fungerer bare som en grafisk påminnelse om hvordan scenen 
skal se ut, hvilke kameravinkler som skal brukes osv. Dette gjør det mye enklere å gjennomføre selve 
opptaket, spesielt hvis flere personer skal være med i opptaket. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1298
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.  

Fig. 1: Eksempel på et enkelt storyboard 

Også ved produksjon av lydfiler er det en fordel å lage et manuskript på forhånd (f.eks. hvis du lager et 
intervju). Hvis du gjør en feil i lydopptaket, trenger du bare å ta en kort pause (som senere redigeres 
bort), og så bare fortsette opptaket uavbrutt. 

Spille inn en video 

Pedagogiske videoklipp kan bli innspilt ved hjelp av hvilken som helst enhet, f.eks. en 
smarttelefon, bærbar PC med innebygd kamera eller festet webkamera eller en frittstående 
videokamera. Siden videoer vil bli presentert på nettet, er bildekvaliteten ikke avgjørende. Det mye 
viktigere å utforme og lage videoen slik at den er kort og rett på sak. 

De fleste mobile enheter (som smarttelefoner, nettbrett, bærbare mediespillere osv.) tilbyr 
muligheten til å eksportere en innspilt video direkte til nettbaserte oppbevaringssteder som YouTube. 

 Noen tips å huske på når du skal spille inn en pedagogisk video: 

o Videoer bør ha en varighet på 1-2 minutter, dvs. de skal være korte. Det er bedre å lage en 
serie av kortere videoer enn å lage én video som er altfor lang. 

o Videoene dine vil bli sett av studenter på mange typer enheter inkludert smarttelefoner med 
små skjermer. Ha dette i bakhodet når du spiller inn - ørsmå detaljer vises ikke så godt på en 
liten skjerm. 

o Unngå å bruke den digitale zoom-funksjonen på din mobile enhet - flytt på nært hold i stedet. 
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 Prosedyren for å spille inn og dele en video på nettet på YouTube (eller en lignende tjeneste) ved 
hjelp av en mobil enhet er som følger (denne prosedyren forutsetter at enheten har et anlegg for å 
laste opp direkte til YouTube):  

1. Planlegg hva du ønsker å vise i videoen - er det en situasjon, prosedyre, intervju, 
elevinstruksjoner osv. 

2. Lag et kort manus - scenene du ønsker å vise, omtrentlig lengde for hver scene. 
3. Spill inn videoen ved å bruke din foretrukne enhet. 
4. Åpne videoklipp på enheten, og velg "Del på YouTube" (eller lignende). 
5. Avhengig av enheten kan du bli pålagt å sette opp en YouTube-konto først. 
6. Last opp filen på YouTube. 
7. Publiser lenken til videoen eller eventuelt lag en YouTube-kanal der du skal publisere alle 

videoene dine. Deretter kan du publisere lenken til kanalen din og elevene kan velge å 
abonnere på kanalen - de skal da bli varslet hver gang en ny video er lagt til. 

Hvis du skal bruke en bærbar PC for videoproduksjon, finnes det flere gratis verktøy tilgjengelige: 

o Windows Live Moviemaker for Windows: dette er en del av programpakken Windows Live 
Essentials, som kan lastes ned fra http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-
maker#t1=overview 

o Avidemux for Windows, Mac OS X og Linux: videoredigeringsprogram med åpen kildekode, 
som kan lastes ned fra http://fixounet.free.fr/avidemux 

Publisere et videoklipp fra en mobil enhet 

Prosedyren for å publisere en video på internett (f.eks. YouTube) fra en mobil enhet (mobiltelefon, 
nettbrett e.l.) er i grove trekk som følger (detaljene avhenger av slag slags enhet du bruker til å gjøre 
opptaket): 

1. Gjør opptaket med en mobil enhet 

2. Hent fram videoen på enheten din, og velg "Publiser på YouTube" (eller liknende). 

3. Opprett en YouTube-konto, dersom du ikke har en slik fra tidligere 

4. Last opp videoen til YouTube, som vil generere en lenke til videoen 

5. Publiser lenken til videoen 

Hvis enheten du bruker ikke har en innebygget funksjon for å publisere en video på YouTube (f.eks. 
hvis du bruker en bærbar PC), kan du følge instruksjonene under: 

1. Gå til  http://youtube.com og trykk på Last opp-knappen 

2. Du vil ta komme til en side hvor du kan logge inn med en Google-konto (hvis du har en), eller 
du kan lage en Google-konto 

3. Når du har logget inn, kan du velge hvilken fil som skal lastes opp (trykk på "Velg fil for 
opplasting", eller dra filen til det grå området rundt Last opp-knappen 

4. Du kan legge til forskjellige typer informasjon, slik som tittel, copyright samt bestemme hvem 
som skal få tilgang til å se videoen. 

5. For mer detaljerte instruksjoner, kan du se YouTube sin hjelpeside, 
på https://support.google.com/youtube/topic/2888648?hl=nb-no 

6. Når videoen din er lastet opp vil du få en lenke til videoen. Publiser lenken til videoen på 
forumet til denne modulen.  

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker#t1=overview
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker#t1=overview
http://fixounet.free.fr/avidemux
http://youtube.com/
https://support.google.com/youtube/topic/2888648?hl=nb-no
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7. Ved å bruke en QR-generator kan du publisere lenken til vidoen din i form av en QR-kode på 
bloggen din. 

Lage lydopptak 

Du kan ta opp lyd med en hvilken som helst enhet med en mikrofon - slik som smarttelefoner, 
bærbare musikkspillere, bærbar PC e.l. Mobile enheter har vanligvis innebygde program for å gjøre 
lydopptak, mens bærbare PCer trenger egnet programvare for slike opptak. Noen fritt tilgjengelige 
programmer for lydopptak er listet opp under: 

o Lydinnspilling for Windows: denne leveres med Windows 7, og åpnes fra Start-knappen: Alle 
programmer -> Tilbehør -> Lydinnspilling 

o Audacity for Windows, Mac OS X og Linux: program for opptak og redigering av lyd med åpen 
kildekode, som kan lastes ned fra   

http://audacity.sourceforge.net/download/ 

Publisere en lydfil 

I motsetning til videofiler, kan ikke rene lydfiler publiseres på YouTube (YouTube vil nekte 
opplastingen hvis fila ikke inneholder noe video). Istedet kan man bruke en populær portal for 
publisering av lydfiler, som kalles Soundcloud ( (http://soundcloud.com). 

Prosedyren for å dele et lydopptak på Soundcloud er som følger: 

1. Gå til http://soundcloud.com  

1. Trykk på Log in-knappen 

2. Hvis du har en eksisterende Google- eller Facebook-konto, kan du logge inn med disse. Ellers, 
trykk på Sign up for å opprette en Soundcloud-konto 

3. Første gangen du logger inn, vil Soundcloud spørre deg om hva som er din favorittype musikk 

og lyd. Hvis du vil hoppe over dette, kan du trykk på ikonet   

4. Trykkk på Upload 

5. Velg lydfilen som skal lastes opp 

6. Du kan fylle inn forskjellige typer informasjon, slik som tittel, copyright, samt hvem som skal 
få tilgang til lydfila. 

7. Når fila er lastet opp, vil du få oppgit en lenke til lydfila (“Go to your sound”). Denne lenka 
kan da publiseres til de du ønsker. 

8. Du kan også publisere lenka i form av en QR-kode (f.eks. på Moodle-forumet) 

9. Hvis du trenger mer hjelp med Soundcloud, finner du en hjelpefunksjon 
på http://help.soundcloud.com/ 

 
Publisere lenker til filer ved hjelp av QR-koder 

http://audacity.sourceforge.net/download/
http://soundcloud.com/
http://soundcloud.com/
http://help.soundcloud.com/
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En QR-kode er et grafisk mønser som kan leses av en såkalt QR-skanner (et program 
som kjører på en mobil enhet med et kamera), og denne skanneren vil tolke mønsteret som en lenke. 
En slik QR-kode er vist på figuren over. 

Hvis du installerer en QR-skanner på din mobile enhet, kan du "skanne" mønsteret for å lese hvilken 
lenke som mønsteret representerer. Slike skannere finnes på de fleste "app store" (f.eks. App Store for 
Apple-enheter, og Google Play for Android-telefoner - bare søk etter "QR scanner"). 

Du kan også gjøre det motsatte: ved å bruke en QR-generator (som kan brukes på en hvilken som helst 
enhet, du trenger ikke kamera for dette), kan du lage en slik QR-kode selv. Du gjør dette ved å 
installere QR-generatoren, og så skrive inn en lenke (f.eks. http://wikipedia.org) som du ønsker å gjøre 
om til en QR-kode. 

 

LA STUDENTENE LAGE NETTBASERTE LÆRINGSRESSURSER 

Dette avsnittet fremhever muligheten til å la elevene lage sine egne elektroniske læringsressurser ved 
hjelp av verktøy som har blitt presentert for deg i de forrige avsnittene. 

Den beste prøven på om en student har forstått et bestemt konsept eller problem, er å se om 
studenten er i stand til å forklare konseptet/ problemet til en annen student. Derfor er det fornuftig å 
la studentene produsere egne læringsressurser som de i sin tur vil dele med andre studenter. 
Materialet skal bli delt ved hjelp av en passende mekanisme som er avhengig av formatet 
læringsressursen finnes i. Tekst og bilder kan f.eks. deles på en wiki-nettside, videoer kan deles på en 
YouTube-kanal osv. 

Videoen nedenfor gir et spesifikt eksempel på en slik prosess. I dette eksemplet får norske 
språkstudenter et oppdrag av en ekstern "kunde" som er en rumensk professor som kommuniserer 
gjennom videokonferanse. De skal utforme og produsere ulike materialer som professoren skal bruke 
til å fremme et studentutvekslingsprogram for sine rumenske studenter. 

Videoen kan sees her: 

 (lenke)   

Den slags samarbeidende læringsprosess der utfallet er et produkt (i dette tilfellet: reklamemateriale 
som brosjyrer, video og en nettside) kalles Activity-Based Training (ABT) dvs. aktivitetsbasert 
opplæring, og den er ofte brukt i yrkesfaglig utdanning , spesielt i mekanisk industri. Dette er fordi 
denne læreprosessen er utformet for å simulere en industriell produksjonsprosess som starter med en 
produktbestilling og som går gjennom flere faser av produktutforming og kvalitetskontroll før man får 
ferdig produkt. Ved å utforme prosessen på denne måten kan teoriundervisning bli etterfulgt av 
praktisk arbeid der materialet fra de teoretiske leksjoner kan brukes med en gang. 

 

5.1. SE PÅ OG ANALYSER VIDEOLEKSJONER 

Videopresentasjonsteknikker 

Det som man skal og ikke skal gjøre når man lager videopresentasjoner. 

Dette avsnittet belyser noen grunnleggende presentasjonsteknikker som vil være nyttige i enhver 
sammenheng der læreren må presentere noe for elevene - fokuset skal imidlertid være på e-
læringsmanuser der læreren henvender seg til studentene i videoer. Disse videoeksemplene refererer 
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til videoforelesninger i motsetning til de korte videoene omtalt i avsnittet «Lage korte videoer", men 
de grunnleggende presentasjonsteknikkene og fallgruvene som du ønsker å unngå er de samme. 

 
Eksempel på en dårlig videoforelesning 

Denne YouTube-videoen gir et eksempel på en videoforelesning der foreleseren gjør flere store feil. 

Videoen kan du finne her: 

(lenke) 

Se videoen ovenfor og noter feilene du finner. Mot slutten av klippet skal feilene bli belyst og diskutert 
- du kan deretter sammenligne dette med notatene dine. 

Oppgavevarighet: 15 min 

 
Eksempel på en god videoforelesning. 

Dette videoen viser en foreleser som gir en godt forberedt og godt gjennomført videoforelesning. 

Videoen kan du finne her:   

(Lenke) 

Skriv en kort refleksjon på bloggen din om hvordan du kan bruke de gode elementene fra 
videoforelesningen i dine egne produksjoner. 

Oppgavevarighet: 20 min 

5.2. LAG EN PRODUKSJONSPLAN FOR OPPTAK 

Lag en kort plan for og beskrivelse av lyd- eller videoopptaket som du vil gjøre i neste aktivitet - hva 
skal filmes; hvorfor og hvordan. Opptaket skal være i en yrkesopplæringssammenheng - dvs. 
målgruppen for opptaket er studentene dine. For eksempel: opptaket kan være en introduksjon til et 
tema som du skal undervise, eller en oppgave som du ønsker å framlegge for studentene.  

Enkelte ting er greit å ha i bakhodet når du lager planen for opptaket: 

o Hva slags budskap er det du ønsker å formidle - hva skal studentene sitte igjen med etter å ha 
sett/hørt materialet? 

o Hva slags type materiale er best egnet: lyd- eller videoopptak? 
o For å unngå at studentene bare ser/hører klippet og så glemmer alt sammen, bør det være en 

form for interaksjon - noe de skal tenke igjennom eller en oppgave de skal løse. 

Bestem hvorvidt du ønsker å gjøre et lyd- eller videoopptak, og skriv en kort beskrivelse av opptaket 
(maks. 1 side). Publiser planen på bloggen din. 

Oppgavevarighet: 1 time 

    5.3. LAG LYD- ELLER VIDEOOPPTAK 

Lag et lyd- eller videoopptak ifølge den planen du skisserte i aktivitet 5.2, ved å bruke en mobil enhet 
(mobiltelefon, nettbrett eller bærbar PC med kamera/mikrofon). 

Se Lage korte videoer for råd og tips til produksjonen. 

Oppgavevarighet: 1 time 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=1337
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5.4. PUBLISER LYD- ELLER VIDEOMATERIALE 

Publiser lyd- eller videomaterialet som ble produsert i aktivitet 5.3. Følg instruksjonene i XXX  eller YYY, 
avhengig av hva slags materiale du valgte å produsere. 

Oppgavevarighet: 1 time 

5.5. LAG "E-TIVITET" BASERT PÅ LYD/VIDEO 

I aktivitet 5.3 produserte du lyd- eller videofiler for studentene dine, og du har også fått ferdigheter 
innen planlegging og opptak av multimedia. I denne aktiviteten skal du produsere en "e-tivitet" hvor 
du anvender dine nye ferdigheter. Du kan velge mellom to alternativer: 

Alternativ 1:  

Lag en "e-tivitet" rundt lyd-/videomaterialet som du laget i 5.3. Tenk på hva studentene kan gjøre med 
materialet (innledning til diskusjon; en eksemplifisering av fagstoff, eller materiale som skal 
analyseres). Du kan tenke på aktivitet 1.5 og 5.1 i kurset som eksempler på dette konseptet. 

Skriv ned instruksjoner for studentene på samme måte som i modul 4 (aktivitet 4.3), og publiser den 
på Moodle-forumet. 

Oppgavevarighet: 1 time 

Alternativ 2:  

Lag en "e-tivitet" der studentene i klasserommet lager sin egen video. 

Du kan se La studentene produsere læringsressurser for et eksempel på hvordan du kan gjøre dette. 

Vurder hvor mye frihet studentene bør få - hvorvidt de skal løse en konkret oppgave ("lag en film om 
dette"), eller om de skal få et problem eller en oppgave hvor det er opp til studentene å bestemme 
hva slags materiale som bør produseres. 

Lag instrukser for studentene slik du gjorde i modul 4 (aktivitet 4.3). Spesifiser lengde på 
produksjonen, publiseringskanal, undertekster osv. Publiser dette på Moodle-forumet. 

Oppgavevarighet: 1 time 

 
5.6 REFLEKSJON I EN YRKESFAGLIG KONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 5 ved å skrive dem ned (maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

 Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

Utforming av en enkel instruksjonsvideo. Planlegging av hvordan mine elever skal utvikle nettbaserte 
læringsressurser. 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

Hvordan kan det å lage mine egne ressurser hjelpe meg å forbedre undervisningen min? Hva ville det 
endre i undervisningspraksisen min? Kan jeg engasjere elevene mine og/eller kollegaer i denne 
prosessen? Er det noen særegenheter i yrkesfaglig opplæring? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1298
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1340
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1329
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=1347
http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=1338
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=1329
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Hvilke fordeler ser jeg med å lage mine egne læringsressurser for yrkesfag? Er det noen ulemper og 
kan de stoppe meg? Kan jeg samarbeide med mine kollegaer om å skape undervisnings-og 
læringsressurser? 

  

Oppgavevarighet: 20 min 

 
 

5.7. DOKUMENTER OG LEGG INN I KOMPETANSETABELL 

Ta opp dokumentasjon for kompetansen som ble ervervet i modul 5 og publiser minst tre bevis i 
kompetansetabellen. Du kan vurdere å publisere: 

  

1) lenke til din korte video 

2) eller lenke til din korte lydfil 

3) skjermbilde av skjermen din mens du sitter og lager video/ lydfil 

4) ditt manus for en pedagogisk video 

5) dine notater om gode og dårlige elementer i de analyserte videoene 

6) lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre 

  

Oppgavevarighet: 15 min 

  



eVET2EDU | Course How to design and facilitate online course in VET context | May 2014 41 

Modul 6. Nettressurser –gjenbruk, deling og  

Evaluering 

LÆRING I MODUL 6 

Hovedmålet med denne modulen er å få kompetanse i å søke, velge, gjenbruke, dele og vurdere 
elektroniske ressurser for din(e) yrkesfag som kreves for å oppnå utvalgte læringsmål. 

Som et resultat av denne modulen skal du kunne: 

o forklare forskjeller mellom å bruke opphavsrettsbeskyttet innhold og åpne pedagogiske 
ressurser (OER) 

o forstå hvordan man velger, gjenbruker og evaluerer nettressurser 
o velge, gjenbruke, dele og evaluere nettressurser 
o anvende vilkårene for Creative Commons-lisenser 
o velge ressurser i henhold til læringsutfall 

 Vi forventer at du i løpet av denne modulen skal: 

o arbeide i en gruppe 
o forklare for gruppen ditt valg av materialer 
o søke etter åpne pedagogiske ressurser (OER) 
o skrive en kort refleksjon om ressurser i en yrkesfaglig kontekst 
o legge inn dokumentasjon for Modul 6 i kompetansetabellen 

 
INNLEDNING 

I forrige modul snakket vi om læringsressurser som man selv kan utvikle. Det finnes imidlertid andre 
muligheter. 

På internett finnes det mange ferdige materialer utviklet for pedagogiske formål som er utgitt under 
åpne lisenser og som du kan bruke. De kalles for Open Educational Resources (OER): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources. 

Avhengig av lisensen valgt av forfatteren, kan alle bruke, kopiere, endre og distribuere ressurser fritt til 
egne formål. Dette avlaster en kurstilrettelegger fra å bruke mye tid til individuell utvikling av 
ressurser. Nå får tilretteleggeren muligheten til å bruke den tiden til å utvikle et godt prosjekt. Dette 
reduserer også kostnaden av å kjøpe verktøy som man må bruke til å utforme ressurser. 

Evaluering av nettressurser 

Det skal være lett å finne informasjon om emnet vi er interessert i. Men for å være sikker på at 
innholdet er pålitelig, rett på sak og at det ikke skaper problemer under gjenbruk, er det viktig å vite 
hvilke elementer vi bør ta hensyn til når vi evaluerer materialet. Før du bruker allerede tilgjengelige 
data må du sjekke: 

o data sin pålitelighet (om du kan identifisere hvem som er forfatter, hva som er hans/hennes 
tilknytning) 

o tillatelser for bruk og gjenbruk (om du får lov til å kopiere, tilpasse, endre, distribuere 
innholdet utviklet av andre) 

o data sin tilgjengelighet (om du kan få tilgang til ressurser uten å opprette ny konto/login-
detaljer eller skaffe spesiell programvare). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
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Godt valgte ressurser skal: 

o gi deg mulighet til å opprettholde riktig balanse mellom innhold og aktiviteter av elever. 
o beskytte deg mot å følge regelen: "innhold ruler". Effektivt valg av materialer gjør at et kurs 

ikke blir overbelastet med innhold, og eleven får i oppgave å lese bare de artikler og 
bokkapitler som er nødvendige for å fullføre en øvelse eller planlegge et prosjekt. 

o unngå å legge inn ressurser som ikke har relevans for noen øvelser (dette er en av de 
hyppigste feil ved kursutforming). Det å følge regelen "denne videoen er utmerket, jeg skal 
legge det inn i kurset" er ikke hensiktsmessig hvis videoen ikke har noen verdi eller hvis den 
bare er en gjentakelse av informasjonen som kan finnes i en artikkel. Hvis videoen ikke har 
noen undervisningsverdi (f.eks se filmen og kritisk reflektere over de presenterte uttalelser), 
blir tiden som elever bruker på å se den stort sett bortkastet i stedet for å bli brukt til å 
fullføre øvelser utformet for kurset. 

Når du velger ressurser, er det også viktig å beholde gode proporsjoner mellom statisk innhold og 
multimedia. Tilgjengeligheten av ulike formater åpner for etablering av et flerkanals-kringkasting 
(statiske tekster, grafikk, bilder, filmer, lydfiler og podkaster, simuleringer, animasjoner etc.) som vil 
diversifisere kurset og ha en positiv innvirkning på elevens mottak av innhold. 

Gjenbruk av ressurser 

Innenfor rammen av OER krever gjenbruk av ressurser som er utviklet av andre sin lokalisering. 
Lokalisering refererer til prosessen med å ta læremidler utviklet for en sammenheng og tilpasse dem 
til andre sammenhenger. Disse sammenhengene kan f. eks.være geografiske, pedagogiske, politiske 
eller tekniske. Lokalisering i praksis omfatter mer enn oversetting av materialer til det lokale språket 
eller det å bytte et bilde for å avspeile en annen kultur. Lokalisering er i hjertet av OER-prosessen – 
den eksemplifiserer mangfold, åpenhet og gjenbrukbarhet. 

Uansett hvor du bor eller hva du underviser i, lokaliserer du materialet når du endrer åpne og fritt 
tilgjengelige materialer til egen bruk. Det er mange grunner til at lærere og elever lokaliserer 
materialer. Her er noen: 

o For å møte en bestemt undervisnings- eller læringsstil 
o For å tilpasse det til en annen karakterskala 
o For å tilpasse det til et annet fagområde 
o For å tilpasse det til et annet læringsmiljø 
o For å møte mangfoldet i klassen 
o For å møte en bestemt kulturell preferanse 
o For å støtte et bestemt pedagogisk behov 
o For å møte enten skolens eller distriktets standardiserte pensum 

Det som alle disse eksemplene har til felles, er muligheten til å skreddersy materialer for å møte ulike 
undervisnings- og læringsbehov. OER-prosessen med å lokalisere materialer er en styrkende aktivitet: 
de som bruker materialene kan tilpasse dem slik de ønsker. Materialer som kan finnes i et OER-register 
som OER. 

Commons er forskjellige fra forlagsutgitte materialer. OER-materialer har oftest lisenser for 
bruksforhold som gjør at de kan tilpasses for å møte lokale undervisnings- og læringsbehov. De fleste 
forlagsutgitte materialer kan ikke endres. 

Ved å bruke materialer som finnes i et OER-register, modifisere dem og dele de endringene du har 
gjort, øver du deg på OER-prosessen. Du lokaliserer materialene for dine egne behov og gjør dem 
samtidig fritt tilgjengelige for andre lærere og elever over hele verden. Ved å dele tilbake endringene 
du har gjort fremmer du forståelse av hvordan materialet ble tilpasset (fra 
Connexions  http://cnx.org/content/m15222/latest) 

  

Dele dine ressurser på nettet                

http://www.oercommons.org/
http://www.oercommons.org/
http://cnx.org/content/m15222/latest
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Materialene du lager og deler er en verdifull ressurs som andre kan bruke eller bygge videre på. Disse 
materialene bidrar til at OER skal bli en skalerbar og bærekraftig praksis. 

Mens du lager dine egne materialer for pedagogisk bruk, kan det være vanskelig å forestille deg at 
noen som bor under andre omstendigheter i en annen del av verden kunne tenke seg å bruke 
materialene dine. Men hvis du har dette i bakhodet mens du driver og utformer disse materialene til 
deling, kan det bli enklere for en annen person som ønsker å tilpasse dem til egen bruk å gå gjennom 
modifikasjonsprosessen. 

 

LISTE OVER REGISTRE MED ÅPNE PEDAGOGISKE RESSURSER SOM KAN VÆRE NYTTIGE I EN 
YRKESFAGLIG KONTEKST 

  

Liste over registre med åpne pedagogiske ressurser som kan være nyttige i en yrkesfaglig kontekst 

o Curriki  http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/ - online-læreplaner, pensum, 
undervisningsmanus hovedsakelig for videregående skole. For yrkesfaglig innhold søk i: 
Career and Technical Education and Health 

o Open Course Library: http://opencourselibrary.org/ 
o College Open 
o Wikieducator –Technical and Vocational (teknisk og yrkesfaglig) 
o Professional Education, Testing and Certification Organization International (PEOI) - 

http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html - pedagogiske materialer for 
yrkesfag 

o OpenScout (http://learn.openscout.net/ )- ferdighetsbasert søk etter åpent innhold for 
opplæring av ledere/spesialister 

o Wikipedia – fri nettencyklopedi http://en.wikipedia.org (tilgjengelig på de fleste språk) 

o Tekstbøker: http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-
textbooks- by-subject 

o Utdanning: http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education 

o Jamendo (http://www.jamendo.com/ ) – musikk (utvalgte materialer under Creative 
Commons-lisenser) 

  

 Søkemotorer for åpne pedagogiske ressurser 

   

o Creative Commons Search – flersøk-motor ( http://search.creativecommons.org/ ).  Det 
tillater søking etter ressurser fra Google, Google Graphics, Flickr, Europena, Jamendo, 
Wikimedia Commons og noen få andre. Etter å ha valgt materialer du ønsker å søke etter, kan 
du velge mellom "bruke til kommersielle formål" og "modifisere, tilpasse eller bygge videre 
på." 

o Google – avansert søk (felt: brukerretigheter): 
https://www.google.pl/advanced_search?q=ss&biw=1299&bih=827&hl=pl 

o Flickr http://www.flickr.com/ - et fritt bilderegister. Over 200 millioner bilder på Creative 
Commons. Under ”avansert søk” kan du velge å bare søke etter bilder publisert med ulike 
Creative Commons-lisenser ("Finn innhold som kan brukes kommersielt" eller "Finn innhold 
som kan endres, tilpasses eller bygges på") 

o YouTube http://youtube.com - videoregister. Her kan du finne opplæringsprogrammer, 
opptak av leksjoner, laboratorier osv. Det meste av innholdet er tilgjengelig med standard 

http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/
http://opencourselibrary.org/
http://www.peoi.org/athens_bottom2en.html
http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html
http://learn.openscout.net/
http://en.wikipedia.org/
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject
http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education
http://www.moodle.org/0.3821017007067957
http://www.jamendo.com/
http://search.creativecommons.org/
http://search.creativecommons.org/
http://www.google.com/
https://www.google.pl/advanced_search?q=ss&amp;biw=1299&amp;bih=827&amp;hl=pl
http://www.flickr.com/
http://youtube.com/
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YouTube-lisens (opphavsrettsbeskyttet), men under ”avansert søk” tilbyr YouTube en 
mulighet til å søke etter innhold under Creative Commons Attribution-lisensen. 

o Vimeo -https://vimeo.com/ - videoregister. Tillater å legge til videoinnhold på alle Creative 
Commons-lisenser 

  

 Tjenester for deling av nettressurser 

For å dele innhold i de følgende tjenestene må man opprette konto og være pålogget. 

o Flickr http://www.flickr.com/ register av bilder som er lastet opp av brukere. Du kan publisere 
bilder med alle CC-lisenser. 

o YouTube http://youtube.com - videoregister. Tillater deling med CC BY eller standard 
YouTube-lisens 

o Vimeo  https://vimeo.com/- man kan dele videoinnhold med  Creative Commons-lisensen 
o Slideshare http://www.slideshare.net/ - man kan dele videoinnhold med Creative Commons-

lisensen 
o Scribd http://scribd.com/ - dele dokumenter i PDF, DOC og Open Office med Creative 

Commons-lisensen 
o Soundcloud https://soundcloud.com/ - dele audioressurser med Creative Commons-lisensen 

 

6.1. SJEKK VILKÅR FOR BRUK AV NETTRESSURSER 

o Se den følgende korte videoen laget av Creative Commons 
http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/. 

o Du skal lære om reglene ved å bruke materialer som er tilgjengelige på internett under 
Creative Commons-lisenser. Spør deg selv om og hvordan du tidligere har brukt arbeidet til 

andre mennesker som er tilgjengelig på internett. Hvis ja, sjekket du betingelsene for å bruke 
dem? 

o Så skal du gå til tjenesten som du oftest bruker til å forberede arbeidet ditt og finne minst to 
ressurser som du kan bruke for ditt yrkesfaglige kurs. Sjekk regelverket for opphavsretten og 

prøv å følge det. Tenk på hva du må huske når du bruker arbeidet til andre mennesker. 
Hvordan bør du bruke det på ditt e-læringskurs eller i klasserommet ditt? 

o Oppgavevarighet: 30 minutter 

 
6.2. VELGE RESSURSER MED HENSYN TIL LÆRINGSUTFALL 

I Modul 4 har du lært hvordan man skal utforme læringsutfall og e-aktiviteter. Målet med denne 
øvelsen er å bruke et passende utvalg av kursmaterialer, slik at de kan hjelpe deg å oppnå spesifikke 

læringsutfall via en aktivitet og samtidig oppnå de generelle målene for kurset som et resultat. 

I denne øvelsen skal du jobbe i en gruppe. En tilrettelegger vil dele dere inn i grupper i begynnelsen av 
modulen. Gruppeoppgaven er å finne og foreslå to ressurser for et valgt emne eller formål (fra listen 
nedenfor) og publisere ressurser eller lenker på kursforumet i egen tråd. Etter det skal hver gruppe 

rettferdiggjøre sitt forslag med hensyn til målet, lisensen, kvaliteten og nytten. Foreslåtte ressurser må 
være i ulike formater. Arbeidet til hver gruppe skal bli oppsummert av tilretteleggeren. 

https://vimeo.com/
http://www.flickr.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
http://www.slideshare.net/
http://pl.scribd.com/
https://soundcloud.com/
http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/
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Under søket skal du bruke OER-søkemotorer og OER-registre som du har lært om i forrige øvelse, 
søkemotorer som du bruker hver dag og andre testede metoder. Her er temaer som skal bli tildelt 

gruppene av tilretteleggere (hver gruppe vil ha ett emne): 

o Etter å ha fullført denne leksjonen skal studenten være i stand til å lage artikkel om typiske 
retter i sitt land i Wiki. 

o Etter å ha fullført denne leksjonen skal studenten være i stand til å forklare konsepten om 
Web 2.0 

o Etter å ha fullført denne leksjonen skal studenten være i stand til å liste opp fordeler med å 
bruke webquest i læring 

o Etter å ha fullført denne leksjonen skal studenten være i stand til å lage en liste over gode 
løsninger for å skape en engasjerende presentasjon 

Oppgavevargihet: 1 time 30 minutter 

 
 

6.3. SØKE ETTER OG GJENBRUKE ÅPNE RESSURSER I DIN E-TIVITET  

I modul 4 har du utviklet en e-tivitet. Som du allerede vet, er ett element i utformingen av e-tiviteter 
det å velge en gnist (= insentiv for å starte en e-tivitet). Ressurser kan definitivt spille rollen som 

gnisten i e-tiviteter. Aktivitet 6.2 understreket viktigheten av å velge de rette ressursene som støtter 
oppnåelse av læringsmål. 

Din oppgave i denne aktiviteten er å: 

1) finne en ressurs publisert med endringsrettigheter (sjekk hvilke lisenser innenfor Creative Commons 
som tillater det) som kan være verdifulle for din e-tivitet utformet i modul 4. I de ressursene har vi 
inkludert en liste over registre der du kan finne åpne pedagogiske ressurser (OER) og eksempler på 
OER-søkemotorer. Listen er lang, men selvsagt er den ikke komplett. Velg noen registre fra listen og 

finn materialer som kan være nyttige for din e-tivitet. 

2) tilpass den valgte OER-en for å kunne bruke det i din e-tivitet. Husk at antallet og omfanget av 
endringene du gjør er helt opp til deg, og det kan være alt fra små til store endringer. Du kan slette en 

del av innholdet og skrive en ny seksjon eller bare endre noen få ord og inkludere nye audiovisuelle 
ressurser. 

3) Publiser en lenke til den valgte OER-en og legg inn den modifiserte versjonen av originalen på 
forumet. Delta i diskusjoner om hvordan åpent pedagogisk innhold lokaliseres og hvordan 

etableringen av OER gjør det lettere eller hindrer fra å gjøre innholdet kontekstavhengig. Her er noen 
spørsmål du kan ta opp i innlegget ditt: 

1. Hvilke endringer gjorde du i materialet fra en OER-nettside som ble brukt? 
2. Hvordan lokaliserer man innholdet på et individ- og skolenivå, og hva er fordelene med det? 
3. Er lokalisering bare en prosess med å tilpasse eksisterende materialer til lokale forhold? Eller 

er det også en metode for å skape nye materialer? 

Hvis du finner noen flere interessante kilder med OER, kan du gjerne dele informasjonen om dem 
i diskusjonsforumet. 

Hvis du er i tvil om opphavsrettsbestemmelser knyttet til materialet du har funnet, kan du dele dem på 
forumet. 

Oppgavevarighet: 45 minutter 

 
 

6.4. DELE DINE RESSURSER PÅ NETTET SOM OER 
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I modul 5 har du laget og publisert en video på YouTube. Sannsynligvis har du ikke delt den under åpne 
ressurser, men du har valgt den standarde YouTube-lisensen. Nå vil du erfare å dele innholdet ditt 

med andre på en mer åpen måte. 

I ressursene til denne modulen oppga vi en liste over tjenester/nettsider der du åpent kan dele 
ressurser som har Creative Commons-lisensen. Bestem om du ønsker å dele videoen fra Modul 5 eller 

materialet fra aktivitet 6.3. Avhengig av type ressurs skal du velge tilstrekkelig tjeneste fra listen. 

Velg hvilke lisenser innenfor Creative Commons-lisensen du skal anvende til innholdet ditt. Når du gjør 
dette, vil denne infoplakaten være nyttig for deg: 

(lenke) 

 
<!--[endif]--> 

Forum for Modul 6: Skriv et kort innlegg om betraktninger, begrensninger og muligheter til å dele OER-
innhold i lokal undervisning og læringssituasjoner. Gjerne forklar hvorfor du valgte en bestemt lisens 

for innholdet ditt. 

Oppgavevarighet: 30 min 

6.5 REFLEKSJON I EN YRKESFAGLIG KONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 6 ved å skrive dem ned (maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

Hvordan var det å gjenbruke ressurser og dele dine egne ressurser på nettet? 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

Synes du er CC-ressurser kan være nyttige for undervisning i ditt yrkesfag? Ville det være mulig for deg 
å dele dine egne ressurser på nettet? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

Ser du noen muligheter til å bruke ressurser laget av andre mennesker som er tilgjengelige på 
internett i ditt yrkesfaglige kurs? 

Oppgavevarighet:20 minutter 

 

6.6 TA OPP DOKUMENTASJON OG LEGG INN DOKUMENTASJON I DIN KOMPETANSETABELL 

Ta opp dokumentasjon og legg inn dokumentasjon i din kompetansetabell. 

Ta opp dokumentasjon for kompetansen som ble ervervet i modul 6 og publiser minst tre bevis i 
kompetansetabellen. Du kan vurdere å publisere: 

1. skjermbilder/lenker til forumet med gruppediskusjon 
2. lenker til interessante verktøy eller OER-registre som kan være nyttige i en yrkesfaglig 

kontekst 
3. lenker til ressurser du har delt på nettet 

4. refleksjon om OER i en yrkesfaglig kontekst 
5. lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre 

 Oppgavevarighet: 15 minutter  
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Modul 7. Motivasjon  

 

LÆRING I MODUL 7 

Målet med denne modulen er å forklare de sammensatte mekanismene som motiverer og 
demotiverer deltakerne i nettbaserte utdanningsprogrammer med vekt på den yrkesfaglige 
konteksten. 

Som et resultat av denne modulen skal du kunne: 

o forklare hvilke faktorer som påvirker motivasjonsnivået hos deltakerne på et e-læringskurs 
o bruke valgte metoder til å stimulere aktiviteten blant deltakerne 

  

Vi forventer at du i løpet av denne modulen skal: 

o fylle ut tabellen over demotiverende faktorer på Google Documents sammen med andre 
deltakere 

o publisere minst fem innlegg på forumet 
o skrive en kort refleksjon 
o legge inn dokumentasjon for Modul 7 i kompetansetabellen 

INNLEDNING - MOTIVASJONSUTFORDRING I E-LÆRING 

"Problemet med e-læring er ikke e-læring, det er motivasjon". Per definisjon gir e-læring eleven mer 
valgfrihet angående når og hva den skal lære. Sammenlignet med tradisjonelle kurs har 
tilretteleggeren/kurslederen mindre kontroll. For elevene betyr det at de, i tillegg til større frihet, får 
større ansvar for å organisere sin egen læring, og ikke alle synes det er like lett. 

Motivasjon er ofte drivkraften som gjør at elevene jobber hardt når pensumet blir ensformig og 
kjedelig. Allerede i begynnelsen av kurset er ulike deltakere motivert til læring av forskjellige grunner, 
både internt og eksternt. Deres motivasjonsnivå vil også bli endret som kurset skrider frem. På den 
ene siden kan det være avhengig av det som kurslederne gjør, mens det på den andre siden kan være 
avhengig av kursdeltakerne sine preferanser og beslutninger. Tap av motivasjon kan gjøre det svært 
vanskelig, om ikke umulig, å fullføre noen som helst utdanningsprogram. Vi må hele tiden arbeide for å 
holde motivasjonen oppe blant kursdeltakerne. 

Det er samtidig en av de viktigste oppgavene som kurslederen har. 

Demotiverende faktorer 

Vår erfaring viser at motivasjonsnivået under et e-læringskurs ofte kan vises med en U-formet graf. I 
begynnelsen jobber deltakerne mye, noe som mest sannsynlig kommer fra deres nysgjerrighet på det 
nye. Med tiden blir deltakerne sitt arbeid mindre systematisk, de gir mindre innsats, men det stiger 
igjen før de må sende inn sine sluttoppgaver. Hvilke faktorer påvirker dette mønsteret? Marta som er 
lærer på en kroatisk yrkesskole, sier at "frykt for nye teknologier (frykt for det ukjente), mangel på IKT-
ferdigheter, for mye ny informasjon, uklare eller for høy læringsmål, uklart formål med læring, dårlig 
engasjement av kursleder (mangel på oppmuntring, treg kommunikasjon på nettet, treg 
tilbakemelding på oppdrag) og mangel på regelmessig praktisk arbeid er de viktigste demotiverende 
faktorene i yrkesrettet opplæring og utdanning. Hennes råd er: så lite teori som mulig og mer konkret 
innhold som er knyttet til det yrkesfaglige området. 

I denne modulen skal du tenke på hva mulige demotiverende faktorer kan være sammen med andre 
deltakere. Ta hensyn til de følgende kategoriene: 
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o teknologi 
o selvevaluering 
o kursorganisering 
o verktøy 
o medmenneskelige faktorer; kommunikasjon 
o selvorganisering 
o mål og forventninger 
o prioriteringer 
o tilbakemelding 

 

HVORDAN MOTIVERER MAN ANDRE? 

o I den første delen av innledningen har vi presentert noen av faktorene som kan senke 
motivasjonsnivået hos deltakerne på et nettbasert kurs. Nå skal vi snakke om de faktorene 
som øker aktivitet og systematisk læring. Vær oppmerksom på at ikke alle av dem vil fungere 
på samme kurs. 

Tilretteleggeren kan ikke regne med at deltakerne vil gå gjennom kurset med det samme 
motivasjonsnivået som de hadde i begynnelsen. Å gjøre en innsats for å beholde og øke 
motivasjonen er viktig. På et mer konkret nivå bør tilretteleggeren: 

o prøve å forstå motivasjonsforskjeller blant deltakerne. De går på kurset av ulike 
grunner og har forskjellig motivasjon for læring. Ikke alle motivasjonsmetoder vil 
være universelle.  For én person kan det være nok at deres innsats blir verdsatt mens 
noen andre vil jobbe for det endelige sertifikatet. 

o organisere godt arbeidsmiljøet. Hvis en deltaker bruker mer tid på å mestre 
verktøyene og prøve å forstå forventningene enn på selve læringen, vil det å oppnå 
hovedmålet med kurset kreve stor utholdenhet. Spesiell oppmerksomhet bør vies til 
valg av verktøy. Det er godt med variasjon på kurset, men det å bruke for mange 
programmer og risikere å ha problemer med deres funksjoner kan gjøre at noen 
mennesker føler seg fortapt og demotivert. 

o løse vanskeligheter. Til tross for tilretteleggeren sin innsats kan du forvente 
uforutsatte vanskeligheter. Når de oppstår, må de løses raskt og effektivt. 

o sette realistiske forventninger. Målene som er satt for deltakerne bør være 
utfordrende, men oppnåelige. Et passende vanskelighetsnivå på et kurs er en 
motiverende faktor. 

o gi frihet. Deltakere begynner ofte på kurset med ulike forkunnskaper. I tillegg har de 
forskjellige konkrete mål. Derfor blir det umulig å møte alle deltakere sine 
forventninger. Man kan imidlertid tilfredsstille alle ved å gi dem mer frihet. Dette kan 
oppnås ved å lage øvelser som legger til rette for kreative svar og som refererer til 
deltakerne sine personlige erfaringer og deres arbeidspraksis. 

o gi bestandig tilbakemelding. Tilretteleggeren skal være aktiv og delta på kurset. 
Han/hun skal bestandig kommentere på diskusjoner, øvelser og spørsmål. 

o rose. Gulrot er bedre enn pisk. Deltakere som har gjort noe bra skal få belønning, og 
dette øker vanligvis motivasjonen til å jobbe.  

o mobilisere passive deltakere. Det finnes mennesker som ikke er veldig aktive eller 
deres engasjementsnivå faller i løpet av kurset. De bør ikke bli glemt. Det er alltid 
nyttig å finne ut hvorfor de ikke er aktive og hva som kan gjøres med det, slik at de 
kan gjenfinne en mer systematisk måte å arbeide på. 

o prøv å beholde en hyggelig stemning. Et lag kan være svært effektivt selv om 
forholdene mellom medlemmene bare er arbeidsrelaterte. Likevel kan det være 
nyttig om deltakerne liker hverandre, eller, om det i hvert fall ikke finnes noen 
langvarige konflikter. Et godt sosialt klima fremmer effektiv gruppelæring. 

 

7.1 LAGE EN LISTE OVER DEMOTIVERENDE FAKTO 
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I begynnelsen av denne modulen skal tilretteleggeren sende deg en graf som viser grunnleggende 
informasjon om aktiviteten din i løpet av dette kurset. Det viser antall brukte nettressurser på daglig 
basis. Vi vet at man bare kan trekke begrensede konklusjoner fra et slikt datasett. En slik graf vil mest 
sannsynlig ikke være tom, men det vil likevel være dager eller lengre perioder med ingen pålogging. 

Dette betyr at arbeidet ikke har vært helt systematisk. Gjennom denne øvelsen vil vi gjerne at du skal 
tenke på hvorfor dette har skjedd og hva som kan gjøres for å håndtere en lav motivasjon. Din 
oppgave er å reflektere over innledende tekster og din egen kurserfaring og lage en liste over 

demotiverende faktorer som hindrer læring på nettet. Så skal du beskrive tiltak som kan iverksettes for 
å håndtere alle faktorene. I innledningen vil du finne noen tips som kan hjelpe deg å fullføre denne 
oppgaven; vi forventer at dine forslag skal være svært detaljert og spesifikke. Du skal fullføre denne 
oppgaven sammen med andre deltakere. Du skal også fylle ut tabellen som du kan finne her (link) 

Din oppgave er å oppgi én demotiverende faktor og foreslå løsninger for to andre. Vennligst legg inn 
initialene til dine bidrag. Vi oppfordrer deg til å utvikle andre deltakere sine forslag eller foreslå 
alternative løsninger. Hvis noen har foreslått løsning for ett problem, betyr det ikke at emnet er 

reservert og lukket. Personen som angir en demotiverende faktor skal også redigere og kommentere 
alle foreslåtte løsninger slik at den endelige versjonen er tydelig og lett å forstå. 

Denne øvelsen gir deg også en mulighet til å bli kjent med et nytt verktøy for gruppearbeid og 
tekstutvikling i gruppen, nemlig Google Documents og Spreadsheets. På en måte er det en pakke med 

kontorapplikasjoner som gjør det mulig for flere mennesker å jobbe med samme dokument. OBS: 
Dokumentet som vi opprettet kan brukes uten å logge på Google. Du kan også bruke den til å utvikle 

eget undervisningsinnhold (f.eks. med dine elever, med andre lærere osv.). Du vil utforske dette 
verktøyet mer i Modul 8. 

Oppgavevarighet: 2 timer 

 

7.2. MOTIVERE KURSDELTAKEREN 

Nedenfor finner du en liste over personer som deltar på det hypotetiske kurset. Noen ganger er deres 
motivasjon ikke på optimalt nivå av ulike grunner. Din oppgave er å skrive en kort motiverende 

melding til fem kursdeltakere som du velger fra listen. I noen tilfeller er det grunner for ros, i andre 
tilfeller skal man komme med konstruktiv kritikk til deltakeren, men det viktigste er at deltakeren skal 
bli mer motivert til å lære. Gå til forumet og publiser dine meldinger. Diskusjonstråder skal ha samme 
navn som de hypotetiske kursedeltakerne. Etter å ha publisert din melding vil du kunne se forslag fra 

andre kursdeltakere som allerede er publisert. 

  

o Else sendte deg nylig en e-post. Hun sier at kursemnet er veldig interessant, men at hun ikke 
liker kurselementene. Spesielt mener hun at kurset definitivt er overbelastet med teori. Ifølge 

henne kan kurset gjøres uten teorien. Hun har meldt seg på kurset for å få praktiske 
ferdigheter. Hun understreket viktigheten av praktisk arbeid i yrkesopplæringen og hun 

ønsker å lære på samme måte. I tillegg er det noen av kurselementene som ikke helt tilsvarer 
de generelle målene for kurset. Du kan ikke forandre på kursets varighet, men kanskje du kan 

finne en måte å overbevise Else at hun fortsatt kan få noe ut av det? 
o David har ikke vært veldig aktiv på kurset fra begynnelsen. Han var til stede, men han bidro 

ikke mye med sitt arbeid i forhold til andre deltakere. I diskusjonen på forumet publiserte han 
nylig et bidrag som var interessant, men ikke relevant for emnet. Da du pekte på det, svarte 

han at det var uklart for ham hva som var forventet på dette kurset. Han er litt fortapt og 
usikker på hva han skal gjøre. Prøv å hjelpe David med hans tvil. 

o Frank mangler ikke motivasjon. Du tror selv at han kanskje er for motivert. Han leverer sine 
oppdrag lenge før fristen, stiller mange spørsmål, ønsker å finne ut så mye som mulig. Dette 
er ikke et problem, men han er samtidig aktiv på forumet. Han er den første som publiserer 
innlegg i hver tråd, han publiserer mange lange innlegg og kommenterer på de fleste innlegg 

til andre. Du har et inntrykk av at han demotiverer de andre gruppemedlemmene. Du vet ikke 
om de føler seg skremt av ham, om de er irriterte eller om de tror at Frank vil gjøre alt 
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arbeidet, men det er synlig er at andre er mindre aktive i diskusjonene. Prøv å ro Frank ned 
uten å såre følelsene hans, og uten at han trekker seg helt fra forumet. 

o Eva måtte ta kurset som en form for ekstra opplæring i tillegg til heltidsarbeid. Hun er veldig 
aktiv, viser genuin interesse og bidrar konstruktivt. Likevel har du lagt merke til at hun har 

stadig mindre energi og at hennes innspill er blitt dårligere med tiden. I sin korrespondanse 
med deg og andre kursdeltakere antyder hun at det blir stadig vanskeligere for henne å holde 

opp tempoet både på jobb og i kurset. Prøv å finne ut hva slags problemer Eva har. Tenk på 
hvordan du kan hjelpe henne med å organisere arbeidet bedre eller minske hennes 

arbeidsmengde på kurset og foreslå det til henne. 
o Henrik har ikke utmerket seg i løpet av kurset. Hans ytelse og oppdrag oppfylte kravene, men 

var aldri spesielt bra. Dette har endret seg i løpet av den siste diskusjonen på forumet. Henrik 
sitt innlegg var usedvanlig innsiktsfullt, relevant og kreativt. Man kan lære mye av det 

innlegget. Du vil at dette innlegget skal være en norm for Henrik sine bidrag og ikke et unntak. 
Bruk denne meldingen til å motivere ham til fremtiden. 

o Ida jobber ærlig på dette kurset. Unntaket er aktivitetene som krever samarbeid med andre 
deltakere. Ida bidrar ikke mye til diskusjoner og gruppearbeid. Du vil gjerne vite hvorfor Ida 

ikke samarbeider godt med andre og prøve å endre det. 
o Jan meldte seg ikke frivillig på kurset. Veilederen hans krevde at han skulle bli med. Du har et 

inntrykk av at han ikke liker denne beslutningen. Noen ganger antyder han ganske klart det 
faktum at han ikke liker kurset og at det ikke møter hans behov. Du er bekymret for at hans 

holdning kan virke demotiverende for andre deltakere. Prøv å overbevise Jan om å gjøre 
konstruktivt arbeid. 

o Ada har allerede gjort det klart at hun ikke føler seg trygg med å bruke datamaskin. Hun er 
over 50 år gammel, og mesteparten av livet sitt har hun ikke brukt det. Nå må hun begynne å 

bruke det fordi det er moderne krav, men hun synes det er vanskelig. Hun kan bruke et e-
postprogram og kjenner de grunnleggende funksjonene i en søkemotor, men ikke mye mer. 
Dette er første gang hun deltar på et e-læringskurs og hun er ikke sikker på om hun vil klare 

seg. Overbevis Ada om at teknologien ikke vil være til hinder for henne å fullføre kurset. 

o Bjørn følte seg umiddelbart veldig trygg på kurset. De første 2-3 ukene var han svært aktiv og 
bidro mye. Da begynte han å logge seg på mindre, og selv når han gjør det nå, er han ikke 
veldig aktiv. Finn ut hva som er årsaken til hans lavere aktivitet og prøv å få han til å øke 

aktiviteten. 
o Kari arbeider systematisk, men du synes ikke resultatene av hennes arbeid er tilfredsstillende. 

Du har et inntrykk av at hun ikke legger i en innsats i sitt arbeid. Hennes innleverte oppgaver 
er faglig svake og foreslåtte løsninger monotone og ikke veldig kreative. I diskusjonen på 

forumet gir hun som regel bare standard svar, og noen ganger gir hun bare støtte til andre 
sine bidrag. Oppfordre Kari til å arbeide bedre uten å diskreditere hennes tidligere arbeid. 

o Grete er den beste kursdeltakeren. Hun er aktiv og kompetent. Nylig har hun imidlertid 
begynt å delta mindre enn tidligere. Da du spurte henne om det, svarte hun at hun allerede 
hadde deltatt på lignende kurs og at mye av materialet var enten lett eller kjent for henne. 

Prøv å finne en løsning slik at hun ikke kjeder seg. 

Oppgavevarighet: 2 timer 30 minutter 

 

7.3 REFLEKSJON I EN YRKESFAGLIG KONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 7 ved å skrive dem ned (maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

Det å finne demotiverende faktorer som påvirker læring på e-kurset mitt, det å beskrive tiltak som kan 
iverksettes for å håndtere demotiverende faktorer, det å skrive motiverende meldinger til elevene. 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 
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Prøver jeg å finne demotiverende faktorer hos evelene mine og bekjempe dem? Hva med den 
yrkesfalige konteksten? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

Har jeg forandret min holdning til motivasjon? Hvor viktig er det å holde motivasjonen høy i 
klasserommet? Hva med i yrkesopplæringen generelt? Og e-læring? 

Oppgavevarighet: 15 minutter 

 

7.4 TA OPP DOKUMENTASJON. LEGG INN DOKUMENTASJON I DIN KOMPETANSETABELL 

Ta opp dokumentasjon for kompetansen som du har ervervet i modul 7 og publiser minst tre bevis i 
kompetansetabellen. 

Du kan vurdere å publisere: 

1. Demotiverende faktorer og løsningstabell (lenke) 
2. Motiverende meldinger (skjermbilder fra forumet) 

3. Refleksjon 
4. Lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre 

  

Oppgavevarighet: 15 min 
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Modul 8. Gruppearbeid 

 

LÆRING I MODUL 8 

Målet med denne modulen er å oppnå nødvendige ferdigheter for å kunne utforme en e-tivitet for 
gruppearbeid. 

Som et resultat av denne modulen skal du kunne: 

o utvikle ferdigheter til å samarbeide i gruppearbeid. 
o være bevisst om ferdigheter som legger til rette for gruppearbeid. 
o utforme en e-tivitet basert på gruppearbeid. 
o kunne stegene ved gruppearbeid. 

For å kunne oppnå dette, forventer vi du i løpet av denne modulen skal:      

o lese modulmaterialer 
o jobbe i en gruppe 
o delta i diskusjonen under videokonferansen 
o utvikle instruksjoner om gruppearbeid på nettet for tilretteleggere 
o analysere e-tiviteter fra andre grupper og kommentere dem 
o skrive en kort refleksjon 

 
INNLEDNING 

Samarbeid er viktig i læringsprosessen. Det øker motivasjonsnivået hos studentene og oppfordrer til 
kritisk tenkning, da studentene må finne felles måter å håndtere en bestemt oppgave eller problem. 
De må også tilnærme seg prosessen med å løse et problem gjennom individuelt arbeid og samarbeid, 
samt presentere og kritisk diskutere resultater og generalisere dem. 

Det er veldig vanlig at medlemmene utveksler meninger, skaper nye idéer og får nye ferdigheter i en 
gruppe. Det antas at gruppearbeid støtter læring (f.eks. problemløsing, hukommelse, kunnskap, mer 
produktivitet, skape komplekse konsepter og resonnement, overføre kunnskap, skape definisjoner 
sammen, lytte til og analysere argumenter, uttrykke egne meninger, forklare egne synspunkter, 
diskutere betydning). Men gruppearbeid former også følelser med å forbedre mellommenneskelige 
relasjoner, gi sterkere støtte til enkeltpersoner, knytte suksess eller fiasko til oppgavene, skape mer 
nysgjerrighet, økt motivasjon og mer engasjement i læringsprosessen. "Operasjonelle" ferdigheter 
utvikles også gjennom gruppearbeid (rollefordeling i en gruppe, sette tidsfrister, møte tidsfrister, sørge 
for at oppgavene blir utført osv.). Typiske gruppeøvelser inkluderer for eksempel det å skape en 
finansiell plan, utarbeide en anbefaling eller en rapport, sette regler osv. 

Fordi ferdigheter i gruppearbeid er stadig viktigere (for eksempel i yrkeskarrieren), vil metoder som er 
basert på samarbeid (inkludert samarbeid på nettet) muliggjøre å utvikle kjempeviktige 
gruppeferdigheter som er knyttet til utvidet læring. Siden internett også er et sosialt nettverk, kan det 
være verdt å bruke mulighetene den gir til å utvikle tilleggskompetanse. 

For å sikre suksess av øvelser som er basert på gruppearbeid, er det viktig å gi medlemmene i gruppen 
kunnskap om gruppeprosesser og -mekanismer, samt å utvikle detaljerte aktiviteter, materialer og 
teknologier i e-læringsmiljøet. 

Når man lager gruppeoppgaver, er det viktig å ta hensyn til gruppedynamikk: 

Trinn 1 – gruppeopprettelse: medlemmer i gruppen er positivt innstilt til den nye arbeidsformen, selv 
om det fortsatt kan være noen urolige følelser om "det nye". Det er mange nye spørsmål som dukker 
opp, som dreier seg om arbeidsmåten, oppgavene, forventninger og evaluering osv. Gruppen bruker 
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mesteparten av sin energi til lære reglene for samarbeid, og en avtale lages senere (mer om dette 
nedenfor). Det er ingen fokus på innholdet i oppgaven eller øvelsen. 

Trinn 2 – vanskeligheter og press: på dette stadiet begynner gruppen å jobbe mot å oppnå målene og 
kan muligens få en bekreftelse på det den gjør (f.eks. om gruppemedlemmene er for ambisiøse eller 
for lite ambisiøse). Det er en risiko for frustrasjon og konflikt, så vel som det kan bli nødvendig å 
omformulere og kritisk vurdere de opprinnelige antakelsene. Dette kan føre til etablering av nye 
og/eller bekreftelse av de gamle regler og normer. 

Trinn 3 – stabilisering: gruppearbeid begynner å ta form, gruppemedlemmene  er engasjert i arbeidet, 
de diskuterer og utveksler meninger, og de føler at de nærmer seg det å oppnå målene. På dette 
stadiet har gruppen mestret mekanismer for samarbeid, og takket være det er produktiviteten mye 
høyere. 

Trinn 4 – kontinuerlig fremgang: tilfredshet er den dominerende følelsen. Gruppemedlemmene er 
klare over de sterke og svake sider av sitt arbeid, men de føler samtidig at oppnådde resultater er mer 
enn summen av bidrag til de enkelte gruppemedlemmene. Rollene i en gruppe er mer flytende og 
forskjellene blant deltakerne oppfattes som en stimulerende faktor for produktiviteten. 

Trinn 5 – slutt og presentasjon av resultatene: i denne fasen gjør gruppemedlemmene den endelige 
vurderingen av sine prestasjoner. Det kan være ledsaget av en følelse av tilfredshet eller fiasko, slik at 
engasjementsnivået i sluttfasen av arbeidet kan være ulikt. På dette stadiet bør hvert gruppemedlem 
være klar over hva han/hun har lært. 

For en moderator er det å utforme øvelser og, fremfor alt, planlegge realistiske studentprestasjoner på 
hvert trinn i gruppearbeid viktige tiltak som hjelper å oppnå det ønskede målet. En av 
organiseringsmetodene for gruppearbeid er å lage en gruppeavtale (arbeidsregler for en gruppe som 
avgjøres av grupemedlemmene). Under utformingen av en e-tivitet understreket vi 
samspillselementet mellom deltakerne som er ment å generere en følelse av deltakelse i gruppen. 
Moderatoren sin oppgave er alltid å skape et hyggelig arbeidsmiljø; noen ganger betyr dette å 
planlegge tidsfrister eller dele roller dersom gruppen ikke kan gjøre det selv. E-tiviteter i gruppen kan 
være: 

o case-studier, situasjonsanalyser, produktdesign 
o identifisering av roller i en gruppe 
o drive felles forskning, evaluering 
o ta en felles beslutning, utarbeide en løsning  
o lage lister over oppgaver, aktiviteter, prosedyrer 
o felles presentasjon av resultater 

1 E-læringsverktøy for gruppearbeid - Introduksjon 

I det pedagogisk-teknologiske universet finnes det en rekke verktøy som kan fremme samarbeid og 
gruppearbeid. Fra et teknisk synspunkt er noen verktøy utviklet spesielt for dette formålet (f.eks. 
BSCW, Project Pier). Den vanligste muligheten som alle tilbyr er muligheten til å dele mapper, 
samarbeide om å redigere dokumenter (ved å samtidig lagre tidligere versjoner) og fremme 
kommunikasjon med andre medlemmer i gruppen. Disse verktøyene gjør det mulig å dele dokumenter 
trygt på nettet, organisere teamarbeid og samarbeide effektivt. 

o På den andre siden har vi Web 2.0-verktøy som er basert på samarbeid som en avgjørende 
del av utveksling mellom brukerne. De fleste Web 2.0-verktøy muliggjør samarbeid gjennom 
kommentarer, tagging, dokumentdeling osv. Selve verktøyet som er utviklet for andre formål 
(for å lage et dokument/tankekart eller publisere en video) kan brukes til samarbeidslæring 
og gruppearbeid hvis man dra nytte av de sosiale egenskapene de har. 
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o Noen verktøy som f.eks. videokonferanser, blogger eller nettsamfunnssider muliggjør 
elektronisk kommunikasjon og kan brukes til utveksling av synspunkter, kommentarer og 
idéer med andre 

 

8.1. GRUPPEARBEID: LAG EN LISTE OVER TIPS FOR KURSLEDEREN OG FORBERED DEG TIL EN 
VIDEOKONFERANSE 

o I denne oppgaven er det meningen å jobbe sammen. I begynnelsen skal dere arbeide i 
grupper på fem stykker (tilretteleggeren skal dele dere inn i grupper), og etter endt aktivitet 

skal hver lille gruppe dele sine resultater med den store gruppen (alle deltakerne) på en felles 
wikiside. 

o Basert på erfaringer, forventninger og kunnskap om sine medlemmer må hver gruppe lage en 
liste over retningslinjer eller nøkkelpunkter som en tilrettelegger må ta hensyn til under en 

arbeidsaktivitet i gruppen. Til å lage listen kan du bruke verktøy som du synes er mest 
hensiktsmessig for dine behov (f.eks. Google Drive, tankekart som MindMeister eller mind42 
osv.). Gruppen skal sammen bestemme hvilket verktøy som skal brukes, men siden tiden for 

aktiviteten er begrenset, må dere sørge for at dere ikke bruker for mye tid på bare å velge 
verktøyet. 

o Husk også dine egne erfaringer fra dette kurset, observasjoner fra andre tilretteleggere du 
kjenner, dine forventninger, ønsker og ikke minst behov som student og lærer. Tenk på hva 

en tilrettelegger eller kursdesigner bør vite hvis han/hun ønsker å innføre elementer av 
gruppearbeid i kurset. Hvilke elementer av gruppearbeid skal tilretteleggeren være helt 

ansvarlig for og hvilke elementer kan delegeres til deltakerne? 

o Oppgavevarighet: arbeid i liten gruppe – 2 timer og 30 minutter, arbeid i stor gruppe (wiki) – 
30 minutter. 

 

8.2 DELTA I VIDEOKONFERANSE OM GRUPPEARBEID 

Som vi tidligere har annonsert, skal du i denne modulen delta i en ny videokonferanse. Om du ennå 
ikke har stemt på dato for videokonferansen, er det på tide å gjøre det.  

Målet med denne aktiviteten er å identifisere forskjeller og likheter mellom online og offline 
gruppearbeid. I aktivitet 8.1 sammen har gruppen din laget regler og retningslinjer for å skape 
aktiviteter som støtter gruppearbeid på Internett i påfølgende stadier i en valgt kontekst (f.eks 

profesjonell opplæring, klasse, studentseminar, prosjekt osv). 

I denne aktiviteten skal vi (hele gruppen) ha en videokonferanse der vi skal diskutere noen studenter 
sine tvil, tanker og refleksjoner. Etter videokonferansen, når listen laget av gruppen din er ferdig, skal 

en grupperepresentant samle alle gruppeforslag i én liste og dele den med andre grupper på Wiki-
nettsiden som tilretteleggeren har opprettet i Moodle. Du vil nok trenge å forhandle og bli enig med 

de andre gruppene om hvilke elementer som skal være på listen i første omgang og om prioritert 
rekkefølge. Prosessen tar tid og krever ferdigheter, men dette er en vanlig situasjon i gruppearbeid og 

bør tas i betraktning både i vanlig og nettbasert undervisning. 

Før videokonferansen skal du prøve å huske siste gang du jobbet på et oppdrag som krevde samarbeid 
av minst to personer (på jobben, på et selvutviklingskurs, på dine studier eller i ditt privatliv, for 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=1374
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eksempel organisere en familietur eller en fest)? Hva var din rolle? Tenk på de aspektene av 
gruppearbeid som 

o du var ansvarlig for og som du vurderer som vellykket 
o du var ansvarlig for og som du synes kunne vært bedre 
o andre var ansvarlige for og som var nyttige for gruppen 

o andre var ansvarlige for og som hadde en negativ effekt på gruppearbeidet 
o ingen var ansvarlig for og som var dårlige 

Her kan du nevne de funksjonene som du hadde hatt i løpet av samarbeidet, faktiske oppgaver som du 
tok opp under arbeidet eller generelle refleksjoner om kommunikasjonstrategier og verktøy brukt av 

gruppemedlemmene osv. 

Tenk på: 

o om du kan metoder for å håndtere identifiserte problemer 
o hvordan man kunne gjort gruppearbeidsprosessen i et online-miljø 

o om en ny kontekst kan påvirke elementene i suksess og fiasko som du har nevnt, og hvis ja, 
på hvilken måte 

Referer til din egen erfaring, f.eks. erfaringen fra dette kurset. Hvilke elementer i gruppearbeid (i 
planleggings- og utformingsfasen) er det lettere og hvilke er det vanskeligere å gjennomføre på nettet 

enn andre? Hvilke elementer av gruppearbeid skal tilretteleggeren være ansvarlig for, og hvilke skal 
delegeres til deltakerne? 

Skriv ned dine refleksjoner i vinduet under (du får det opp når du klikker på "Rediger min oppgave"). 
Disse vil være grunnlag for diskusjon med andre deltakere under videokonferansen. Videokonferansen 
blir arrangert i VERKTØY (skal lokaliseres av hver prosjektpartner avhengig av verktøy som brukes hos 

dem) som du allerede er kjent med. 

Planlagt varighet: 1time og 30 minutter – 2 timer 

Videokonferansen skal foregå på Skype. 

 

8.3. LAGE GRUPPEARBEID 

Lag en e-vitet for et yrkesfaglig kurs som du velger sammen med din gruppe. Bruk retningslinjene som 
du har laget med gruppen i aktivitet 8.1 og de viktigste konklusjonene som dere kom fram til i aktivitet 

8.2. En gang til skal dere arbeide i små grupper som deres tilrettelegger delte dere inn i tidligere. 

Mens dere lager e-tiviteten, skal dere ta hensyn til det spesielle arbeidsmiljøet i kurset dere lager e-
tiviteten for og konkrete verktøy dere kan bruke. Tenk på hva slags verktøy dere vet kan legge til rette 

for gruppearbeid. Dere skal også ta hensyn til deres erfaring fra kurset så lenge. Hvilken oppgave 
passet de valgte verktøyene best til? Hva er det dere kommer til å trenge (hvilke funksjoner) for å 

oppnå målene deres og bruke retningslinjene utarbeidet i aktivitet 8.1.? Kan dere se noen potensielle 
risikoer? Bruk tabellen over e-tiviteter som vi har lagt inn i Modul 4 som vil hjelpe dere å ta hensyn til 

alle de viktige aspekter. 

Ta en titt på  listen over e-læringsverktøy 
 

og les verktøybeskrivelsene. Hvis dere trenger mer detaljerte beskrivelser av funksjoner, gå til 
verktøyene sine nettsider for å finne mer informasjon. Skriv ned hvilke verktøy dere planlegger å bruke 

i e-tiviteten og forklar valget. 

Publiser den ferdige e-tiviteten for gruppen på diskusjonsforumet (kun ett medlem i gruppen skal 
gjøre det, men han/hun skal skrive navnene på alle i gruppen). Les gjennom forslagene til de andre 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=1369
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deltakerne og kommenter minst to som dere synes er spesielt interessante eller som etter deres 
mening bærer mye risiko for å mislykkes. Begrunn kommentarene deres. 

Prosjektet deres med e-tivitet skal også bli kommentert av kurstilretteleggeren. 

Oppgavevarighet: 3 timer 

8.4 REFLEKSJON I EN YRKESFAGLIG KONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 8 ved å skrive dem ned (maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

Erfaring fra gruppearbeid. Bruk av ett eller flere verktøy for samarbeid. Gruppearbeid om å lage en 
liste over tips for tilretteleggere. 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

Syntes du gruppearbeidet på dette kurset har vært nyttig for deg som elev? Har det vært det nyttig for 
deg som yrkesfaglærer? På hvilken måte? Hva har du lært om deg selv og andre når det gjelder 

samarbeid og spesielt online-samarbeid? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

Kan du inkludere gruppearbeid i din (offline, blandet eller online) yrkesfagsundervisning? Hva vil det 
kreve av deg som tilrettelegger? Kan det gi ytterligere fordeler til ditt eget yrkesområde som ikke kan 

oppnås gjennom individuelle øvelser? 

Oppgavevarighet: 20 minutter 

8.5 TA OPP DOKUMENTASJON. LEGG INN DOKUMENTASJON I DIN KOMPETANSETABELL 

Ta opp dokumentasjon for kompetansen som du har ervervet i modul 8 og publiser minst tre bevis i 
kompetansetabellen. Du kan vurdere å publisere:  

1. Personlig refleksjon om gruppearbeid 
2. Liste over tips og krav for effektivt gruppearbeid   

3. E-tivitet for gruppearbeid 
4. Lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre 

Oppgavevarighet: 15 minutter 
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Modul 9. Moderering av diskusjoner på 
nettforumer 

 

 

LÆRING I MODUL 9 

Målet med denne modulen er å oppnå nødvendige ferdigheter for å kunne planlegge og tilrettelegge 
nettdiskusjoner og reagere på visse problemer i en yrkesfaglig kontekst. 

Som et resultat av denne modulen skal du kunne: 

o planlegge nettdiskusjoner 
o tilrettelegge nettdiskusjoner 
o administrere diskusjonsforumet i et online-miljø 

Vi forventer at du i løpet av denne modulen skal:  

o starte og tilrettelegge din egen diskusjon 
o beregne tiden som du trenger til å moderere en diskusjon 
o delta i minst seks diskusjoner opprettet av andre deltakere 
o identifisere et problem, komme med en passende reaksjon på det og publisere det som ditt 

svar på forumet (åtte saker) 
o publisere dokumentasjon om Modul 9 i kompetansetabellen 
o skrive en kort refleksjon 

 

INNLEDNING: DISKUSJONER I ET E-LÆRINGSKURS 

1: UTFORMINGSFASE 

Beregn tiden 

Nettdiskusjoner tar mye mer tid enn vanlige ”ansikt til ansikt”-diskusjoner. Ifølge Horton tilsvarer en 
10 minutters diskusjon til en 20 minutters diskusjon i en nettsamtale (f.eks. på Skype), 30 minutter 
chat og 2 dagers diskusjon på et forum. For å utforme en øvelse som inkluderer en diskusjon må du 
beregne den nødvendige tiden. Det kan være mer effektivt å bruke chat eller klassediskusjon (om 
mulig) for å oppnå målet ditt. 

Forumorganisering 

Det finnes flere alternativer og du kan bruke ulike typer forumer avhengig av din e-læringsplattform. 
Du skal være bevisst på ulike alternativer: 

o ett forum for hele kurset (ta hensyn til problemet med å lete etter relevant informasjon) eller 
mange forumer for mange emner (ta hensyn til at deltakere kan gå seg ville når det er for 
mange separate forumer). 

o et teknisk forum som skal løse problemer relatert til programvare eller utstyr (kan du 
moderere det selv, eller kommer du til å trenge støtte?) 

o en nyhetstavle-type forum 
o et underholdningsforum for studenter (planlegger du å besøke dette forumet, eller er det en 

moderatorfri sone?) 

Sette reglene 
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I begynnelsen av kurset er det bra hvis du gir informasjon til studenter om hvordan de svarer på og 
siterer innlegg, hvordan de lager nye tråder, hvordan de deler lenker, hvordan de legger ved vedlegg 
og hva maksimal størrelse på vedlegg er. Du kan også etablere andre regler og inkludere dem i et 
åpningsinnlegg, f.eks. regler om hvordan man tiltaler hverandre (f.eks. med fornavn), om studenter må 
overholde en generell etikette (du skal gi lenke eller lage egen forklaring) osv. 

Diskusjonsemnet 

En interessant diskusjon begynner med et motiverende og spennende emne. Diskusjonen om et vanlig 
emne vil aldri være engasjerende og kan føre til repeterende kommentarer og kjedsomhet som 
resultat av det. Du skal prøve å konstruere en e-tivitet slik at problemet som diskuteres er 
flerdimensjonalt og at det finnes forskjellige måter som det kan håndteres på. Sørg for at temaet er 
tydelig og forståelig, at det gjør det mulig for andre å finne relevante diskusjoner, og at det peker på 
det viktigste problemet i diskusjonen. Tenk på hvilken del av temaet som er viktigst for studentene å 
kunne og forstå, og ha det i tankene når du lager dine spørsmål. 

Her er noen spørsmålstyper som representerer ulike tenkemåter: 

Konvergent Tenking Divergent Tenking Evaluerende Tenking 

Begynner vanligvis med: 

o Hvorfor 
o Hvordan 
o På hvilke måter... 

Begynner vanligvis med: 

o Forestill deg 
o Kan du forutsi 
o Kan du tenke deg… 
o Om..., da... 
o Hvordan ville det... 
o Kan du lage... 
o Hva er mulige konsekvenser 

av... 

Eksempler: 

Eksempler: 

o Hvordan skiller 
tyngdekraften seg fra 
elektrostatisk tiltrekning? 

o På hvilken måte var 
invasjonen av Grenada et 
moderne eksempel på 
Monroedoktrinen i praksis? 

o Hvorfor ble Richard III 
ansett som en ond konge? 

Eksempler: 

o Forestill deg at Cæsar aldri 
kom tilbake til Roma fra 
Gallia. Ville Romerriket 
fortsatt eksistert? 

o Hvilke prognoser kan du gi 
om valgprosessen i Florida? 

o Hvordan kommer livet i 
2100 til å være forskjellig 
fra livet i dag? 

Eksempler: 

o Hva synes du er fordeler 
med solenergi foran kull når 
det gjelder kraftverk? 

o Er det rettferdig at Title IX 
krever at høyskoler skal 
finansiere kvinneidrett på 
samme måte som mannlig 
idrett? 

o Hva synes du om å øke 
lovlig kjørealder til 20 år? 
Hvorfor det? 

Bestemme og formidle hvordan du skal evaluere studentdeltakelse 

Studentene må vite hvordan deres bidrag skal vurderes for å kunne gi gode responser (Hva er 
kriteriene for akseptabel respons? Trenger de å legge et bestemt antall innlegg? Er det noen 
tidsfrister? Noen spesiell lengde? Er det informasjon eller referanse som skal være med?). Ellers kan 
de misforstå dine retningslinjer eller blir usikre på hva som forventes av dem, noe som vil resultere i en 
frustrerende og unyttig erfaring. 

2: DISKUSJONS- OG MODERASJONSFASE 
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Velkomstord 

Hver diskusjon skal ha en begynnelse. Tilretteleggeren skal ønske deltakerne velkommen til 
diskusjonen og oppfordre dem, forklare målene med diskusjonen og vise lenker knyttet til et emne 
eller diskusjon. 

Vær aktiv men ikke dominerende 

Jo oftere du diskuterer, kommenterer, oppfordrer til deltakelse, understreker kreativitet, kontrollerer 
stemning eller spiller djevelens advokat, jo større er sjansen til at deltakerne vil være aktive. Det å 
peke ut småfeil og store feil, spesielt i begynnelsen av kurset, kan imidlertid virke skremmende. Du 
skal oppsummere emnet (eller spørre en av deltakerne om å gjøre det) og besvare det publiserte 
spørsmålet om ingen andre har gjort det i den avsatte tiden. 

Si din mening 

Du har selvsagt rett til å gjøre det, men gjør det helst i sammendraget av en diskusjon. Husk at din rolle 
er å moderere dvs. støtte deltakere i en diskusjon, og ikke å overbevise dem. Hvis du sier din mening 
altfor tidlig, spesielt hvis den er omstridt, kan det føre til den negative effekten av en dominerende 
moderator som ble beskrevet ovenfor. 

Problemet "Jeg er enig med forrige taler" 

Du må lære å forholde seg til platte bidrag. Du skal oppmuntre deltakerne til å gi eksempler og komme 
med bevis til støtte for sine uttalelser. Hvis alle har samme sinn, skal du spille djevelens advokat og gi 
utfordringer som for eksempel "og hva hvis ...", "dere må bevise at jeg tar feil..." 

Dr. Jekyll og Mr. Hyde 

Diskusjonsforumer på kurs der deltakere må registrere seg med sitt fornavn og etternavn garanterer 
ikke at forumene vil være uten kranglere. Noen ganger kan et uskyldig kommentar føre til mye skylde, 
klagemål og aggresjon. Rollen til en moderator er alltid å roe situasjonen ned og bidra til å løse 
problemet med hensyn til alle sider. Det å slette et innlegg som bryter nettiketten eller som er mot 
loven er en ekstrem løsning som bare fungerer i ekstreme situasjoner (og som deretter krever en 
grunnforklaring). Du kan også bruke e-post eller sende en privat melding til forfatteren. 

Utvikling og oppsummering 

Disse to aktivitetene er ganske typiske for en moderator eller veileder. Hva er forskjellen? Et 
sammendrag er en forkortet versjon av et bidrag som fremhever de viktigste punktene og 
argumentene. Utvikling er mer kreativ: moderatoren velger utvalgte fragmenter og setter dem 
sammen igjen i en ny historie ved å skape forbindelser som ikke alltid er synlig for deltakerne. 

Hvordan utvikler man diskusjonen? 

o samle alle bidrag, dvs. kopiere og lime dem inn i et nytt dokument 
o lese gjennom dem og markere nøkkelelementer 
o identifisere forbindelseselementer og motsetninger 
o oppsummere nøkkelelementer som angir samsvar og motsetninger, gi eksempler og referere 

til opprinnelige bidrag 
o legge til en positiv kommentar 
o legge til en kritisk kommentar 
o gratulere 
o publisere det på forumet og oppofrdre til videre diskusjon 

 

9.1. OPPRETTE OG MODERERE EN NETTDISKUSJON 

Din oppgave er å opprette en ny tråd og starte en diskusjon på diskusjonsforumet for denne modulen. 
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Du skal åpne diskusjonen senest dagen etter arbeidet med Modul 9 begynner (4. mars 2014) slik at 
andre deltakere får tid til å delta. 

Diskusjonsemnet får ikke være knyttet til et emne som en annen allerede har diskutert om og det får 
ikke være altfor spesialisert (med mindre det er kvantefysikken for nybegynnere). Både kursdeltakere 

og tilretteleggere skal ta del i diskusjonen. 

Du skal lese innledningen til denne modulen og følge retningslinjene. Forbered listen over forventede 
bidrag fra diskusjonsdeltakerne (f.eks. som punkter) og skriv dem ned (f.eks. i en tekstfil). Tenk på 
mulige argumenter, eksempler osv. og skriv dem ned slik at du kan bruke dem når du modererer 

diskusjonen. 

Ta vare på diskusjonen: det er du som er moderatoren. Sørg for at målet du har satt er oppnådd i 
slutten, og alle de viktige elementene som du har skrevet ned er en del av diskusjonen. Motiver andre 

til å ta del i diskusjonen og reager på innlegg. Bruk utviklingsteknikken eller lag et sammendrag i 
henhold til retningslinjene fra innledningsteksten. Husk å sitere andre sine bidrag og opprette nye 

inspirerende innlegg ved å bruke elementer fra andre sine bidrag. Opprett moderators dagbok der du 
vil skrive ned konkrete handlinger og tiden brukt på dem under moderering. 

Oppgavevarighet: 3 timer 

 

9.2. DELTA I DISKUSJONER MODERERT AV ANDRE DELTAKERE 

Delta i minst seks diskusjoner opprettet av andre deltakere i øvelse 9.1. Diversifiser dine innlegg: du 
kan spille en rolle (f.eks. Ms Whiner or Mr Big Shot) eller bare være deg selv. 

Oppgavevarighet: 2 timer 15 minutter 

 

9.3. IDENTIFISERE OG HÅNDTERE ET PROBLEM 

Gjør deg kjent med fragmenter av autentiske diskusjoner som er lagt ut på diskusjonsforumet. 

Identifiser et problem og lag en adekvat respons på hvert av innleggene (klikk på "svare"). Sørg for at 
dette vil være et virkelig svar fra en moderator på et spesifikt problem du har identifisert. 

Når du publiserer ditt svar, skal du få tilgang til andre kursdeltakere sine responser. Du kan skrive ned 
de beste responsene som kan være nyttige for fremtidige diskusjoner du skal moderere. 

Oppgavevarighet: 1 time 

9.4 REFLEKSJON I EN YRKESFAGLIG KONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 9 ved å skrive dem ned (maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

Deltakelse i nettdiskusjoner, modereringsarbeid, det å svare på innlegg, håndtere innhold og følelser; 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

Bruker jeg diskusjon i timene mine? Hva med yrkesfaglig utdanning? 

Hva skal jeg gjøre nå? 

Har jeg endret min holdning til diskusjoner? Er diskusjoner viktige for yrkesfaget som jeg underviser i? 

Oppgavevarighet: 20 minutter 
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9.5 TA OPP DOKUMENTASJON. LEGG INN DOKUMENTASJON I DIN KOMPETANSETABELL.  

Ta opp dokumentasjon for kompetansen som du har ervervet i modul 9 og publiser minst tre bevis i 
kompetansetabellen. 

Du kan vurdere å publisere: 

o bevis på at du har opprettet og moderert diskusjonen (skjermbilder av diskusjonen eller 
lenker til innleggene dine) 

o bevis på deltakelse i diskusjonene (skjermbilder av diskusjonen eller lenker til innleggene 
dine) 

o refleksjon 
o lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre 

Oppgavevarighet: 15 minutter 
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Modul 10. Kursleders (tilretteleggers) rolle 

 

 
LÆRING I MODUL 10 

Målet med denne modulen er å få ferdigheter i å organisere eget arbeid som tilrettelegger for et e-
læringskurs om et yrkesfaglig tema, samt å utvikle ferdigheter i å vurdere sine egne ferdigheter. Det er 
også i denne modulen vi skal oppsummere kurset. 

Som et resultat av denne modulen skal du kunne: 

o forklare roller og kompetanser for en tilrettelegger på et nettbasert kurs 
o tilrettelegge et e-læringskurs 
o evaluere egne tilretteleggingsferdigheter 
o visualisere data om egen fremgang 

Vi forventer at du i løpet av denne modulen skal:  

o lese litteraturen i modulen 
o vurdere og sammenligne dine ferdigheter som tilrettelegger på et e-læringskurs 
o publisere diagrammer med kommentarer i modulen 
o evaluere din fremgang 
o velge kompetansebevis og fylle ut kompetansetabellen for Modul 10 
o skrive en kort refleksjon 

 
INNLEDNING. ROLLEN TIL KURSLEDEREN (TILRETTELEGGEREN) 

Læring på egen hånd er vanskelig uten noen som støtter deg, svarer på dine spørsmål eller deler idéer 
med deg. Du kan få litt støtte fra medstudentene dine, men det å ha en tilrettelegger er avgjørende for 
nettbasert læring. Hans/hennes rolle er forskjellig fra den som en lærer har i det tradisjonelle 
klasserommet. Rollen som en ekspert som følge av bedre kunnskap om temaet er bare en av mange 
roller en netttilrettelegger har. En tilrettelegger skal ikke bare overføre sin kunnskap, men heller være 
på plass med aktiviteter og ressurser som vil hjelpe deltakerne til å utvikle kompetanse. 
Kompetansetilegnelse er spesielt viktig i yrkesfagsundervisning der studentene må få praktiske 
ferdigheter, operasjonell kunnskap og bli kompetente på et arbeidsfelt. 

Gilly Salmon, utøver av e-læring (mer om hennes arbeid kan du lese på nettsiden All Things in 
Moderation), iidentifiserer fem hoved-kompetanseområder for en e-moderator. Alle disse ble dekket 
i Spørreskjemaet om moderators egenevaluering i Modul 1. 

o Forståelse av online-prosessen. En bevissthet om at læring gjennom internett krever en litt 
annen tilnærming enn den som brukes i det tradisjonelle klasserommet. Evnen til å tilpasse 
den tradisjonelle formen for undervisning til en annen kontekst. Kunnskap om hvordan du 
bruker de spesifikke fordelene med et online-miljø og hvordan du håndterer dets 
begrensninger. 

o Tekniske ferdigheter som innebærer beherskelse av verktøyene og særlig evnen til å 
lokalisere funksjonene som kan være nyttige for e-læring. I e-læring.kan du bruke mange 
applikasjoner og tjenester som ikke opprinnelig ble opprettet for pedagogiske formål. Da 
trenger du imidlertid å oppdage deres potensial. 

o Kommunikasjon på nettet. En bevissthet om tidsforsinket kommunikasjon og dens forskjell 
fra ansikt til ansikt-kommunikasjonen. Evnen til å kommunisere naturlig og effektivt. 

o Domenespesifikk kompetanse. Kunnskap om hvor du finner de beste materialer som passer 
til læringsmålene og aktivitetsnivået som er definert på kurset. 

o Personlig kompetanse. En positiv holdning og motivasjon til å jobbe og utvikle deg som e-
moderator. Det er ingen vits i å bli involvert i en oppgave som man ikke er opptatt av. 

http://www.atimod.com/
http://www.atimod.com/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/quiz/view.php?id=14
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På den andre siden kan man identifisere fire hovedroller: 

o Den pedagogiske rollen: støtte læringsprosessen og ikke bare prøve å ”overføre” kunnskap til 
deltakerne. Spesifikke oppgaver er å:  
o gi retningslinjer 
o gi tilbakemelding 
o gi råd 
o vurdere 
o motivere 
o legge til rette for samspill mellom elever og kursmateriale 
o overvåke diskusjoner, opprette og moderere dem 

o Den tekniske rollen: For å kunne delta effektivt på e-læringskurs bør tilretteleggeren ha 
grunnleggende ferdigheter i å bruke datamaskin/internett og i å jobbe i et virtuelt 
læringsmiljø. Dette er spesielt viktig i den innledende fasen av et kurs der tilretteleggeren gir 
teknisk støtte, hjelper med å logge på og viser rundt i læringsmiljøet. 

o Organiseringsrollen. E-læring fremmer selvstendig arbeid og studentinitiativ, men det betyr 
ikke at studentene skal bli overlatt til seg selv. Tilretteleggeren bør hjelpe deltakere å utvikle 
den kompetansen som trengs til å uavhengig organisere arbeid og utvikle sin arbeidsprosess, 
og han/hun skal samtidig støtte utviklingen av læringsmiljø som f.eks. gruppeopprettelse, det 
å bli kjent med hverandre osv. Kurslederens oppgaver består av å:  
o overvåke deltakeraktiviteter 
o personlig kontakte dem som har vært inaktive altfor lenge 
o hjelpe dem som må fange opp materialet 
o sette og håndheve tidsfrister 
o organisere arbeidet på plattformen (bringe orden i diskusjonsforumene, løse 

logistiske problemer osv.) 
o Den sosiale funksjonen. Læring er vanligvis en sosial aktivitet, og det skal det også være 

under kurset vårt. Den er basert på kommunikasjon. Derfor er en av de viktigste funksjonene 
til kurslederen nettopp sosialisering, det å gjøre at ukjente folk kommuniserer effektivt på 
nettet og danne en dynamisk gruppe av personer som skal lære gjennom ”peer learning”. I et 
trygt og hyggelig læringsmiljø skal deltakerne dele sine refleksjoner, erfaringer og kunnskap 
med andre. 
I yrkesopplæring kan tilretteleggende metoder også omfatte læring gjennom samtale, 
gjennom problemløsning i praksis, gjennom forespørsel, ekspertvisning og undervisning. 

Prosessen med å tilegne seg en ferdighet og bli kompetent innebærer å prøve og gjøre feil som er 
vanlig i problemløsning i praksis. 

Tilretteleggende yrkesopplæring inkluderer blant annet det å: 

o Legge stor vekt på arbeidsplassen og skape en meningsfull kontekst for læring hvor problemer 
er innrammet av arbeidsplasskonteksten. 

o Oppmuntre til bruk av "hands on" og interaktive tilnærminger til læringsaktiviteter som 
tillater studenter å anvende og bruke både teoretiske og praktiske aspekter ved læring. 

o Gi studenter muligheten til å samarbeide og forhandle når de skal definere sine lærings- og 
vurderingsprosesser. 

o Betrakte studenter som "medprodusenter" av ny kunnskap og ferdigheter. 
o Erkjenne at studentene sine tidligere erfaringer og livserfaringer danner et verdifullt grunnlag 

for utvikle ny kunnskap og ferdigheter (selv om de også kan pålegge begrensninger). (Smith, 
P., Blake, D., 2005) 

Både kursdesigneren og tilretteleggeren av et yrkesfaglig e-læringskurs har i oppgave å sørge for at 
disse forholdene blir ivaretatt i nettmiljøet. 
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TIDSSTYRING 

Tidsstyring er svært viktig for tilretteleggeren av et nettkurs. E-moderatorer står overfor spesielle 
utfordringer: han/hun må kombinere det virkelige livet med online-ansvar. Teksten nedenfor 
fokuserer på strategier for å planlegge dine aktiviteter som tilrettelegger. 

Selv om e-læring er beskrevet som en 24/7 aktivitet, betyr det ikke at du skal være tilgjengelig hele 
tiden. Det er din oppgave å bestemme hvor mye tid du må bruke til å nå målene med kurset. 

UTFORMINGSFASEN 

Bestem hvor mye tid (daglig og ukentlig) du ønsker at deltakerne og du selv skal å bruke på kurset. Ikke 
bare ta hensyn til din motivasjon, men også eksterne faktorer, som for eksempel hvordan man 
kombinerer online-arbeid med offline-ansvar eller feriepauser. Det å undervurdere tiden er en av de 
vanligste feilene som fører til frustrasjon og ekstraarbeid. Finn verktøy som kan støtte deg, bruk 
kalenderen og tenk fremover. 

o Bruk tid på å forberede støtte: det vil dukke opp noen problemer, men det må man regne 
med. Ta deg litt tid til å forberede støtte til deltakerne (f.eks. en kursguide, en liste over 
vanlige spørsmål og svar på dem (FAQ) og godt planlagt kursstruktur og -elementer). Dette 
kan redusere antallet spørsmål og kommentarer og spare din tid. Hvis du kjører kurset flere 
ganger, vil dette være kjempenyttig. 

o Lag gjenbrukbart innhold. Arkiver dine kommentarer, f.eks. sammendrag av 
forumdiskusjoner. Du kan aldri bruke dem i sin helhet, men noen fragmenter kan nok 
gjenbrukes. Et godt eksempel på gjenbrukbart innhold er den ovennevnte kursguiden.  

TILRETTELEGGINGSFASEN 

o Arbeid systematisk. Svar jevnlig på meldinger (2 dager maksimal svaretid). Mens du venter på 
at alle skal bidra, kan denne tiden bli lengre, men det er regularitet som er avgjørende. Deler 
du arbeidet ditt i biter, blir det enklere å fullføre det både for deg og dine elever. 

o Motiver deltakerne til å arbeide systematisk til alles fordel. Hvis alle leverer sine oppgaver i 
god tid eller bidrar til diskusjonen, vil det være mye lettere for deg å forberede evalueringen. 
Det vil ikke være nødvendig å gå tilbake til det som andre allerede har skrevet for bare å 
kunne gi tilbakemelding til noen som er forsinket. 

o Gå på nettet regelmessig. Du kan gjøre det i korte pauser som du har i din daglige timeplan. 
o Lær å bruke verktøyene. Bruk programvarer som du kjenner godt. Bruk applikasjoner som 

øker arbeidsfarten din (f.eks søkefaner, e-postfiltre, forumvarslinger). 
o Øv deg på å skrive, da det er en hoveddel av tilretteleggers arbeid. Lag standardinnlegg hvis 

du ofte tilrettelegger kurs. 
o Opprett en gruppe. Det øker din egen og deltakernes effektivitet. Dersom gruppen er aktiv, vil 

det være mindre anstrengende å organisere deres arbeid. Det kan skje at gruppen løser sine 
problemer på egen hånd før du blir nødt til å hoppe inn og hjelpe. 

 

 

10.1. BEREGN ARBEIDSTIDEN SOM KREVES FOR KURSET 

Da vi utformet dette kurset, beregnet vi gjennomsnittlig fire timers arbeid for deltakerne per uke. Tid 
ble avsatt til konkrete aktiviteter og moduler, og vi valgte ressurser og utformet aktiviteter med dette i 

tankene. 

Diskuter om våre beregninger var riktige. Hvis vi tok feil, hvilke aktiviteter var det som ble beregnet 
feil? Hvor mye tid har du brukt på kurset? Hva var grunnen til at du måtte jobbe mer eller mindre enn 

det vi hadde estimert? Hva er dine konklusjoner som du kan bruke i din fremtidige undervisning? 

Publiser dine observasjoner på forumet. 
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Oppgavevarighet: 45 minutter 

 

10.2. FYLL UT SPØRRESKJEMA OM EGENVURGERING 

 

 
10.3. LAGE ET DIAGRAM 

 
Med utgangspunkt i spørreskjemaet om egenvurdering som du fylte ut i Modul 1 og i aktivitet 10.2 

skal du lage to diagrammer som visualiserer og oppsummerer din fremgang i løpet av kurset. 

Publiser diagrammene på forumet sammen med en reflekterende kommentar. Hvordan vurderer du 
din fremgang? Hvilke tilretteleggingsevner har du utviklet mest, hvilke har du forbedret og hvilke må 

fortsatt forbedres? Hvilke kursaktiviteter bidro mest til utvikling av dine ferdigheter? Hvilken 
tilretteleggingsferdighet ser du for deg som den mest nyttige i yrkesfagsundervisningen? 

  

Eksempel på diagrammer:  

 

 

Før kurset  Etter kurset 

Diagrammene illustrerer svarandelen for "Ja" (T) "Nei" (N) og "Jeg vet ikke" (?) basert på 
spørreskjemaet for egenvurdering som kursdeltakeren fylte ut før og etter kurset. 

Oppgavevarighet: 30 min 

 
10.4 REFLEKSJON I EN YRKESFAGLIG KONTEKST 

Reflekter over dine erfaringer i Modul 10 ved å skrive dem ned (maks. 200 ord) og publiser dem i 
bloggen din. 

Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over: 

Resultatene av spørreskjemaet om egenvurdering av de viktigste tilretteleggerferdigheter. 

Hvorfor er denne erfaringen viktig for meg? 

Hvordan kan bevisstheten om viktige tilretteleggerferdigheter gjøre min undervisning mer effektiv? Er 
det noen ferdigheter som er spesielt viktige i yrkesfagsundervisningen? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/quiz/view.php?id=14
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Hva skal jeg gjøre nå? 

På hvilken måte skal jeg bruke de viktigste tilretteleggerferdighetene og -prinsippene til å forbedre 
min yrkesfaglige undervisningpraksis? 

Oppgavevarighet: 20 minutter 

 

10.5 TA OPP DOKUMENTASJON. LEGG INN DOKUMENTASJON I DIN KOMPETANSETABELL 

Ta opp dokumentasjon for kompetansen som du har ervervet i Modul 10 og publiser minst tre bevis 
i kompetansetabellen. 

Du kan vurdere å publisere: 

o diagrammer som illustrerer din fremgang i løpet av kurset 
o innlegg om tidsberegning og arbeidsmengde fra diskusjonforumet 

o refleksjon 
o lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre 

Oppgavevarighet: 15 minutter 
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