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WE TEACH
AND LEARN?
Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør i sin
leveranse av undervisning, dvs. formidling av forskningsbasert kunnskap og tilrettelegging for læring og kunnskapsutvikling hos studenter,
bl.a gjennom å utnytte tilgjengelig teknologi.
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SAMMENDRAG
BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør i sin leveranse av undervisning. Med dette menes formidling av forskningsbasert kunnskap og tilrettelegging for læring og kunnskapsutvikling hos studenter, bl.a gjennom å
utnytte tilgjengelig teknologi.

bakteppe for beslutninger som må tas og bidra til fruktbar refleksjon,
nyskaping og engasjement hos de ansatte. Vi ser følgende fellestrekk på
tvers av de tre fortellingene: Digital teknologi muliggjør fleksibilitet i tid og
rom. Geografiske avstander blir mindre; Spredning og demokratisering av
kunnskap skjer via digitale kanaler. Foreleseren er ikke alene om å definere
kunnskapen; Undervisning, læring og dokumentasjon må reflektere næringslivets behov for «21st century skills»; Undervisning slik den oppleves i dag
tar nye former; Pensum er digitalt; Nye tilbud innen Massive Open Online
Course (MOOC) utfordrer de etablerte utdanningsinstitusjonene.
Dette får konsekvenser for det fysiske møtet mellom student og foreleser.
Foreleser-rollen vil endres fra formidling til en tilrettelegger for læring. Dette
vil gi utfordrende men spennende utviklingsmuligheter for BIs faglige og
pedagogiske stab.

Praksis for læring og undervisning er i endring. Ny teknologi muliggjør
læring og undervisning som i større grad er uavhengig av tid, sted, frekvens
og individuelle forskjeller. Møtet mellom foreleser og student vil skje på flere
måter enn den tradisjonelle forelesningen som har høy grad av monolog. BIs
akademiske virksomhet er basert på store studentvolum. Storklasseundervisningen som oppsto på BI på slutten av 80-tallet har vært en vellykket forretningsmodell for vekst gjennom mange år. Ny teknologi har imidlertid endret
våre arbeids- og lærevaner, og vi må ta innover oss at forelesermonologen i
3x45 minutter alene ikke støtter den fremtidige studentens læreprosesser. En
slik modell kan bli satt under både prispress (-) og kvalitetspress (+) fra
institusjoner som ligger langt fremme i bruk av ny teknologi. Hvordan BI
støtter studentenes læreprosesser er derfor mer enn et pedagogisk spørsmål.
Det er også et spørsmål om kontinuerlig å tilby tidsriktige og fremtidsrettede
studier både innholdsmessig (fag og fagkombinasjoner) og leveransemessig
(hvordan studentenes læreprosesser tilrettelegges).

Vi har vondt for å tro at alle auditorier er nedlagt i 2020. Dette vil fortsatt
være en sentral møteplass for studenter som registrerer interesse for
oppmøte i undervisning – men dette er styrt av etterspørsel og ikke som i
dag av “CRN” (kurskoder). I tillegg til møtet mellom student og foreleser i
auditoriet vil det være flere varianter av læringscafeer, som bygger ned
avstanden mellom partene – og som skaper et annet miljø for læring. Andre
arenaer er biblioteket, fellesarealer, ute og ellers i det offentlige rom.
Arbeidsgruppen foreslår at det fokuseres på tre kategorier investeringer for å
utvikle nye undervisningsformer basert på ny teknologi de nærmeste tre
årene: 1) IKT-systemer for undervisning og læring, 2) pilotprogram for
utvikling av konsepter og kompetanse, og 3) rammebetingelser for undervisning. Et underliggende premiss for at BI skal investere på teknologi og
utvikling av sine undervisningsformer er at dette utviklingsarbeidet ikke
lenger er “ildsjel-arbeid”. Norgesuniversitetets undersøkelse “Digital
tilstand” slår fast at det er helt sentralt at institusjonene har strategiske
planer med ansvar i linjen for hvordan utnyttelse av teknologi skal komme
den lærende og institusjonen til gode. Ildsjel-tiden er forbi.

I prosjektet BI2020 har vi prøvd å fange inn hva som rører seg internasjonalt,
både med hensyn til teknologisk utvikling og mulighet, hvilke grep som tas
av sentrale aktører i markedet, og hvilke mulige konsekvenser dette kan ha
for BI. Vi har prøvd å identifisere og synliggjøre ulike trekk vi ser gjør seg
gjeldene allerede nå, og hva de kan bety i 2020. Vi har brukt et bredt tilfang
av kilder, både litteratur, nettressurser, studieturer, intervjuer og samtaler
med ressurspersoner, samt deltakelse på og arrangering av konferanser.
Vi har utarbeidet tre scenarier eller fremtidsbilder av den virkeligheten BI
skal hevde seg i frem mot 2020. Hensikten er at disse skal tjene som
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1 INTRODUKSJON
Praksis for læring og undervisning er i endring. Ny teknologi muliggjør
læring og undervisning som i større grad er uavhengig av tid, sted, frekvens
og individuelle forskjeller. Møtet mellom foreleser og student er helt sentralt
i akademisk utdanning. Dette møtet kan imidlertid skje på flere måter enn i
den tradisjonelle forelesningen som har høy grad av monolog. Videoteknologien gjør det mulig å ”flippe” klasserommet, dvs. se forelesningen
når du vil, hvor du vil, hvor sakte du vil og hvor mange ganger du vil.
Aktivitetene i klasserommet kan dermed i større grad bestå av fokus på
dypere læring gjennom interaksjon og dialog med foreleser og medstudenter.
Teknologien gir på denne måten foreleseren større handlingsrom i undervisningen samtidig som studenten får flere muligheter til å lære på. For BI er
ikke dette bare et spørsmål om å sikre et så godt læringsutbytte for BIstudentene som mulig - bruk av ny teknologi kan også være avgjørende for
vår evne til fortsatt å fremstå som attraktive og relevante for nye studenter.

sjoner) og leveransemessig (hvordan studentenes læreprosesser tilrettelegges).
Det første kullet av såkalte ”Digital natives” – digitale innfødte - startet på
BI høsten 2011. Dette kullet er det første som har vokst opp med internett,
og som ikke vet hvordan det er å leve uten. Kullene som følger søker kunnskap og relasjoner via nettet. Digitale innfødte lærer på måter som gjør at
tradisjonell foreleserpraksis settes på prøve. Kunnskap er lett tilgjengelig og
den er gratis - studentene trenger noen som kan hjelpe dem med læreprosessene.
BIs forelesere er i beste fall digitale immigranter, dvs. vi prøver å tilpasse oss
og utnytte ny teknologi, men det er fortsatt ikke en naturlig del av oss. Nye
undervisningsformer basert på ny teknologi må institusjonaliseres, ikke bare
drives frem av noen få ildsjeler. Ny undervisningspraksis må derfor starte
med kompetanseutvikling og forankring hos BIs faglige og pedagogiske stab.

Bakgrunn
BIs akademiske virksomhet er basert på store studentvolum. Storklasseundervisningen som oppsto på BI på slutten av 80-tallet har vært en vellykket forretningsmodell for vekst gjennom mange år. Ny teknologi har
imidlertid endret våre arbeids- og lærevaner, og vi må ta innover oss at
forelesermonologen i 3x45 minutter alene ikke støtter den fremtidige
studentens læreprosesser. En slik modell kan bli satt under både prispress (-)
og kvalitetspress (+) fra institusjoner som ligger langt fremme i bruk av ny
teknologi. Hvordan BI støtter studentenes læreprosesser er derfor mer enn et
pedagogisk spørsmål. Det er også et spørsmål om kontinuerlig å tilby tidsriktige og fremtidsrettede studier både innholdsmessig (fag og fagkombina1

Noen tankevekkere om muligheter og trusler
Som følge av utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien opplever utdanningssystemet generelt, og høyere utdanning
spesielt nye muligheter og utfordringer. Utdanningssystemet har i varierende
grad implementert informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen sine
undervisningstilbud, men dette har vært på en måte som Harvard-professor
Clayton Christensen betegner som «Sustaining innovations», det vil si
innovasjoner som underbygger eksisterende systemer og praksiser 1. Clayton
Christensen sier også at den måten teknologi har vært innført innen utdanning har vært fullstendig logisk, fullstendig forutsigbart og fullstendig feil.

Christensen, C. , Johnson, C.W. & Horn, M.B. (2008, 2011). Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. McGraw-Hill.
www.kahnacademy.org
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Utdanningsinstitusjonene har ikke evnet å utnytte den merverdi som bruk
av digital teknologi kan tilføre institusjonene. Blant disse er muligheten for
online læring, som Christensen mener kommer til å utfordre de etablerte
modellene og fungere som en disruptiv teknologi innen utdanning.
I 2011 og 2012 har ulike onlineløsninger virkelig tatt av internasjonalt,
mange av verdens største og mest anerkjente universiteter har etablert
såkalte «Massive Open Online Courses», MOOCs, hvor de legger undervisningstilbudene sine fritt tilgjengelig på nett. I tillegg er det etablert ulike
onlinetilbud utenfor de etablerte utdanningsinstitusjonene, som for eksempel
Khan Academy. Disse tilbudene har fått overveldende respons og dette viser
med all tydelighet et udekket behov i markedet. Mange spør seg hva dette
betyr for fremtiden for de tradisjonelle utdanningsinstitusjonene.
Med dette som bakteppe, har prosjektet BI2020 prøvd å fange inn hva
som rører seg internasjonalt, både med hensyn til teknologisk utvikling og
muligheter, hvilke grep som tas av sentrale aktører i markedet, og hvilke
mulige konsekvenser dette kan ha for BI. Dette er en stor oppgave, og
gjennom vårt arbeid har vi erfart at dette er spørsmål som mange
akademiske institusjoner stiller seg, men som få vet svaret på. Vi har likevel
prøvd å identifisere og synliggjøre ulike trekk vi ser gjør seg gjeldende
allerede nå, og hva de kan bety i 2020. Vi har brukt et bredt tilfang av
kilder, både litteratur, nettressurser, studieturer, intervjuer og samtaler med
ressurspersoner, samt deltakelse på og arrangering av konferanser.
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2 Mandat
Forprosjektet skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å
posisjonere BI som en innovativ aktør i sin leveranse av undervisning, dvs.
formidling av forskningsbasert kunnskap og tilrettelegging for læring og
kunnskapsutvikling hos studenter bl.a gjennom å utnytte tilgjengelig
teknologi.

Styringsgruppe:
Prorektor Dag Morten Dalen, leder
Viserektor Ulf Henning Olsson
Direktør Strategisk økonomistyring Marius Eriksen
Arbeidsgruppe:
Høyskolelektor Tor Haugnes
Førsteamanuensis Morten H. Abrahamsen
June Breivik, LearningLab
Anne Swanberg, LearningLab
Ingeborg Amundrud, LearningLab er kommunikasjonsansvarlig

Prosjektgruppen skal:
1.Identifisere relevante læringsteknologier for formidling, kunnskapsutvikling og -deling, samarbeid, og Personlige Læringsnettverk.
2.Kartlegge digitale læringsressurser (ebok, video, spill med mer)
3.Vurdere hvordan slike teknologier og læringsressurser kan utnyttes på BI,
og utarbeide forslag til BIs målsetting og ambisjonsnivå for satsningen.
4.Identifisere interne og eksterne kompetansenettverk.
5.Foreslå tiltak for å sikre kompetanseutvikling/delingskultur/beste praksis i
investeringsfasen.
6.Legge frem et forslag til investeringsplan for rektor. Planen skal skissere
målsetning og ambisjonsnivå, samt inneholde en investeringsramme.
Organisering og ressursbruk
Prosjektet organiseres med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. I tillegg
opprettes referansegrupper med både interne og eksterne ressurspersoner.
Prosjektgruppen gis ressurser til å besøke evt. aktuelle skoler, samt til å
gjennomføre workshops/seminarer med interne og eksterne aktører. Det
kan være aktuelt å innhente konsulentbistand.
Prosjektet skal levere forslag til investeringsplan innen 31.12.2012.
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3 LØSNING AV OPPGAVEN
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid 1. mars 2012 og var den første perioden i
tett samarbeid med Styringsgruppen for å diskutere og forankre problemstillingene arbeidsgruppen jobbet videre med. For å ivareta struktur og
framdrift i oppstartsprosessen, samt scenariemetodikken senere i arbeidet,
engasjerte vi en konsulent fra FutureFields AS. Arbeidsgruppen avsluttet sitt
arbeid med rapporten i desember 2012.

Scenarieutvikling
Høsten 2012 utviklet vi tre fremtidsscenarier om hvordan vi lærer i 2020.
Futurefields bistod oss i scenariometodikk i dette arbeidet. Scenarienes rolle
i prosjektet er todelt: 1) som en støtte til beslutninger som berører BIs rolle
som undervisningsaktør i fremtiden, og 2) som et grunnlag for engasjement,
refleksjon og diskusjon blant BIs ansatte. Sentralt i utviklingen av scenariene
sto ekspertintervjuer med interne (Espen Andersen, Øystein Fjellstad og
Christian Rangen) og eksterne ressurspersoner (Nashater Solheim, Statoil;
Jan Taug, Telenor; Målfrid Brath, Manpower og Kirsti Kierulf, Accenture).

Prosjektaktiviteter
Prosjektmøter
Arbeidsgruppen har hatt ni fellesmøter og fire møter sammen med Styringsgruppen. I tillegg har medlemmene av arbeidsgruppen hatt separate
arbeidsmøter underveis.

Spørreundersøkelse blant BIs ansatte (september 2012)
For å starte en dialog om fremtidens utfordringer samt tilegne oss
informasjon om hvordan ansatte i dag vurderer hvordan undervisning vil
utvikle seg i fremtiden, valgte Arbeidsgruppen å gjennomføre en kvalitativ
undersøkelse blant de ansatte. Til sammen 84 ansatte responderte, og vi er
fornøyd med deltakelsen. Kort oppsummering i Vedlegg E.

Interne og eksterne presentasjoner og aktiviteter
Underveis i prosessen har medlemmer av arbeidsgruppen presentert sitt
pågående arbeid for kommentarer og innspill til ulike deler av BI sin
organisasjon. Eksempler på dette er: fagseminarer i Strategi og Bank og
Forsikring, AD-samling, instituttmøter Strategi og logistikk og Kommunikasjon, kultur og språk, Studiekvalitet ledergruppe, Executive ledergruppe,
fagseminar, Temamøte instituttledere og Deaner, Programvarerådet,
Biblioteket, Forskningssekretariatet, IT-Helpdesk. I tillegg har det vært noen
presentasjoner for eksterne miljøer (Cisco, Accenture, Deans International
Business Schools, NFFs kvalitetsutvalg).

Prosjektblogg
En rekke aktuelle tema er presentert: www.bilearninglab.no/BI2020
Noen ansatte har blitt invitert til å skrive, mens andre har kommentert. Vi
har lagt med noen eksempler på interessante blogginnlegg. Vedlegg F.
Studietur
Prosjektet arrangerte studietur til Berkeley (05.-07.9) og konferansen SF
Disrupt 2012 (08-13.09). Deltakere på turen var Nina Helene Ronæs (høyskolelektor, Institutt for markedsføring), Lars Holand (Multimedieutvikler
LearningLab), June Breivik og Anne Swanberg (fra Arbeidsgruppen).

Bedriftsbesøk og presentasjoner av eksterne aktører
Videre har det vært bedriftsbesøk hos og presentasjoner av en rekke
eksterne aktører; Accenture, More Mobile Relations, Telenor,
enkeleksamen.no, Microsoft, Cisco, V-learning.
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Åtte veiledende spørsmål for prosjektarbeidet

Konferansen BI2020
En konferanse for BIs ansatte med fokus på undervisning i fremtiden.
Internasjonale, nasjonale og interne bidragsytere fra universiteter, høyskoler
og videregående skole. Ca 100 deltakere.

For å kunne sette BI på kartet i en utdanningsverden måtte vi ﬁnne
frem til det vi mener er sentrale spørsmål å stille seg som ambisiøs
utdanningsaktør. Spørsmålene har vært veiledende for arbeidet.

• Hvordan lærer vi i 2020?

Konferansen Disrupt Education 2012
BI var medarrangør representert ved June Breivik i konferansekomiteen.
Internasjonale og nasjonale bidrag fra næringslivet og akademia. Keynote på
videokonferanse fra Harvard, professor Clayton Christensen foredro over
sine teorier om disruptive innovasjoner innen utdanningsmarkedet. Ca 140
deltakere.

• Hvordan kan teknologi støtte nye
undervisningsformer?
• Hvem er studentene våre om 5-10-15 år?

DigiEx
Arbeidsgruppen har ikke direkte vært engasjert i prosjektet, men Anne
Swanberg har deltatt i både DigiEx Forprosjektet og Design & Analysefasen,
samt sitter i styringsgruppen for prosjektet. Det er spesielt BI som organisasjon sin evne til å utnytte prosjektets potensiale gjennom innovasjon i
eksamensformer som BI 2020 ser at DigiEx kan gi BI et fortrinn som
attraktiv utdanningsleverandør.

• Hvilke kompetanser trenger fremtidens foreleser?
• Hva lærer vi?
• Hva trenger næringslivet?
• Hvor møter vi studentene våre i fremtiden?
• Hvem er konkurrentene våre?
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4 BI SOM UTDANNINGSAKTØR I 2020
Tre historier om fremtiden: Hvordan lærer vi?
Med innspill fra faglig og administrativt ansatte på BI og intervjuer med
utvalgte ressurspersoner internt og eksternt har arbeidsgruppen fordypet
seg i spørsmål som vi på BI trenger å stille oss i møtet med raske endringer
i teknologi og konkurranseomgivelser.
Vi har utarbeidet tre scenarier - eller fremtidsbilder - av den virkeligheten BI
skal hevde seg i frem mot 2020. Hensikten er at disse skal tjene som bakteppe for beslutninger som må tas og bidra til fruktbar refleksjon, nyskaping
og engasjement hos de ansatte.
Vi håper vi har lykkes i å skape fremtidsbilder som berører de virkelig
sentrale endringene som folder seg ut i våre omgivelser, at de er tilstrekkelig
troverdige til å tas på alvor, og tilstrekkelig utfordrende til å stimulere nye
tanker og fremtidsrettet handling hos oss alle. Målet har ikke vært å "gjette
riktig" om fremtiden, men å bidra til at vi tenker og handler klokt og
fremsynt. Alle bildene kan være del av vår fremtid. Alle bildene eksisterer til
en viss grad i dag.
Vi håper scenariene kan bli en del av "den store samtalen" om veien vår
videre.
Velkommen til et besøk i tre forskjellige bilder av våre mulige omgivelser
frem mot 2020!
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JUST-IN-TIME SKILLS
”Just-in-time skills 2020” er en fortelling om en verden der læring er tett
innvevd i næringslivet. Det handler i økende grad om å løse virkelige oppgaver og å prestere i en reell kontekst. Utdanningstilbyderne har tilgjengelig
menyer av modulbasert kunnskap som møter bedriftsspesifikke behov.
Modulene leveres av et mangfold av tilbydere i læringsmarkedet på alle
nivå, og de tradisjonelle institusjonene for høyere utdanning utfordres på
relevans, hurtighet, fleksibel studieprogresjon og skreddersøm. Ressurssterke næringslivsaktører har avanserte teknologiske læringsverktøy
”in-house” tilpasset læring spesifikt for bedriftens kompetansebehov. Ulike
online-tilbud spiller en viktig rolle i utdannelsesmarkedet, men det preges
også av fysiske samlinger og opplevelser.

Akkreditering i tradisjonell forstand avtar i betydning, og finner nye former
definert på næringslivets premisser. Det er mindre fokus på hva du har lært,
og mer fokus på hva du kan, hva du har prestert og hvilket potensial du har.
Studentene måles i praksis og ikke bare ut i fra faglig kunnskapsnivå. Vel så
viktig er relasjonelle og ledelsesmessige ferdigheter, evne til å skape og
vedlikeholde nettverk, evne til å håndtere etiske problemstillinger og evne til
å skape konkrete resultater på bakgrunn av den faglige kunnskapen de har
tilegnet seg. Livslang læring er satt i system. Læringsarenaen er arbeidsplassen der arbeid og læring er tett integrert.
Svært mange fagfolk og eksperter tilknyttet læringsaktører kombinerer
forskning, konsulentytelser og undervisning på en måte som gavner både
dem selv, studentene og næringslivet som de leverer tjenester til.

Konkurransen mellom utdanningsaktørene vil bestå av deres evne til å gjøre
teori praktisk relevant og anvendelig. Basisutdanningen på høyere nivå vil
skje i tett samarbeid med næringslivet. Lovende talent utvikles videre i
næringens egen regi. Lange gradsløp er mer fleksible i gjennomføringsformen og mer knyttet til næringslivets utfordringer.

business life
flexibility

learning by doing

skills

relevance lifelong learning

context
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potensial
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CONNECT & SHARE
”Connect & share 2020” er en fortelling om en global læringsverden som er
”flat”, ved at svært velfungerende og hovedsakelig åpne web-løsninger har
opphevet betydningen av fysisk avstand. Kunnskapsinnholdet er tilgjengelig
i spesialiserte fragmenter der low-end er gratis, og high-end koster mye.
Kunnskapen oppstår og sys sammen i nettverk som fornyes kontinuerlig.

dynamisk og i rask utvikling. Studenter kombinerer gjerne utdanning med
arbeid, reiser og andre interesser. Læring er drevet av prinsippene need to
know & want to know. Den lærende må hele tiden evaluere sin kompetanse
og tilegne seg ny kunnskap. Gradsløp tas stykkevis og delt gjennom personlig sammensatte grader fra ulike tilbydere. Ved å dele og formidle kunnskap
gjør man seg selv synlig og attraktiv.

På den globale nettarena foregår en sterk konkurranse om å bli den beste
formidleren av kunnskap i et mylder av nisjer. Denne konkurransen er uavhengig av institusjonell tilknytning. En viktig del av utdanningsmarkedet
består av et mangfold av aktører. Undervisning gjøres ofte av profesjonelle
formidlere, enten forelesere som er gode på formidling, eller av profesjonelle
skuespillere som fremfører innhold produsert av fagpersoner. Læring gjennom video, virtuelle verdener, simuleringer, 3D-løsninger og spill har tatt
over rollen den tradisjonelle forelesningen hadde.

Den eksponensielle veksten i informasjon og de raske endringer i arbeidsmarkedet har krevd en økt dynamikk i læring og utdanning. Noen
spesialiserer seg og finner nisjer i markedet. Andre tar i bruk nye måter å
akkreditere på (gaming, augmented reality, simulering, badge system etc),
mens noen aktører opplever en langsom forvitring.

Kommunikasjon og samhandling i ulike nettsamfunn spiller en stor rolle for
læring. Vinnerne er de som evner å navigere i og dra nytte av en global
digitalisert verden. Andre igjen trenger hjelp til å finne frem og strukturere
egen læringssti. Lærekrefter fungerer som tilretteleggere og veiledere, og
ikke som undervisere og forelesere i tradisjonell forstand. I markedet finnes
ressursmiljøer, såkalte hub-er, med både global rekkevidde og lokal forankring. Hub-ene konkurrerer seg imellom på sin evne til å koble og dele
kunnskap, nettverk og kapital.

network Connect & Share

online

facilitate learning

share
digital

I denne fortellingen står studentenes kunnskapsproduksjon sentralt. Læring
måles ikke gjennom reproduksjon av tekst som andre har produsert tidligere,
men handler om innovasjon, nye koblinger, kreativitet og samarbeid. For å
oppnå sine læringsmål, skaper studenter sitt eget pensum gjennom en
portefølje av digitalt tilgjengelig materiale. Kompetanse og kunnskap er

global

student made
educational resources
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gamebased
learning

connect

BRANDED LEARNING
”Branded learning 2020” er en fortelling om en verden der anerkjente
institusjoner gir trygghet for kompetanseutvikling på kort og lang sikt.
Undervisningen kvalitetssikres og akkrediteres gjennom forskningsforankrede lærekrefter.

prosess og akkreditering) og hastighet på studieprogresjon. Dette skjer så vel
gjennom det fysiske møtet på campus som i det virtuelle campuset.
De institusjonene som lykkes er de som evner å finne den riktige miksen
mellom gode forskere og gode lærere. Internasjonale nettverk mellom samarbeidende institusjoner tillater hver enkelt institusjon å fokusere på det den
er best til. Vinnerne i utdanningskonkurransen er de som evner å spesialisere
seg innen særlige fagretninger og bransjer og som har et tett alliansesamarbeid med andre undervisningsinstitusjoner og næringslivet.

I en verden med online tilgang til verdens beste forelesere, har studentene
store krav til foreleserens fremføring og kompetanse. Teknologi brukes for å
understøtte møtet mellom fagansatte og studenter virtuelt, på campus og
mellom campuser, og for å gjøre campustiden så god og effektiv som mulig.
Den brukes også for å smelte studentmassen sammen i tette nettverk.
Studentene møter til forelesning for fellesskap og læring. Stadig større
deler av tiden foreleser tilbringer med studentene går med til veiledning
og mentorvirksomhet. De store institusjonene evner å møte studentenes
individuelle behov både i form av innhold (læringsmål/pensum), form (lære-

acknowledgement

GuIdANCe
accreditation

Disse nettverkene er en betydelig ressurs for den lærendes karriere. Institusjonene konkurrerer derfor om studentenes evne til å understøtte de nettverk
som skapes, og har et sterkt fokus på å stadig utvikle den optimale arena –
fysisk og virtuelt – for utveksling av ideer, kunnskap og nettverk.

research based learning

brand
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Quality assurance

Reseach mentor
Branded learning

WHICH
COMPETENCIES
WILL OUR
TEACHERS NEED?

Fotograf: Gerhard E. Schjelderup
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Hva betyr disse fremtidshistoriene for BI frem mot 2020?
Formålet med scenarioarbeidet er å styrke vår fremtidsberedskap i møte
med den verden som skapes av læring og teknologi. Etter vår reise til de tre
ulike fortellingene ”Just-in-time skills”, ”Connect & Share” og ”Branded
Learning” kan vi trekke noen implikasjoner for BI som aktør i markedet for
høyere utdanning. Noen utviklingstrekk ser vi gjelder i alle scenariene, og i
denne fremtidsøvelsen er det naturlig å behandle disse som rimelig robuste.
Dermed peker scenariene i retning av at det allerede i dag er naturlig å arbeide
forpliktende med å møte de utfordringene og mulighetene som skapes.

• Pensum er digitalt. Spørsmålet er hvem som definerer det - den lærende
selv, næringslivets aktører eller akkrediterende læringsinstitusjoner.
• De nye tilbudene innen Massive Open Online Course (MOOC) utfordrer
de etablerte utdanningsinstitusjonene. Hvilke konsekvenser disse vil ha er
for tidlig å fastslå, men dette markedet innebærer store muligheter.
I tabellen på neste side har vi prøvd å skissere hva de tre ulike fremtidshistoriene betyr for BI.

Vi ser disse fellestrekkene på tvers av de tre fortellingene:
• Digital teknologi muliggjør fleksibilitet i tid og rom. Geografiske
avstander blir mindre. Det gjenstår imidlertid å se hvor mye av den mest
avanserte kunnskapen som blir åpent tilgjengelig.

FAKTA
21st century skills: Ways of thinking (creativity and innovation, critical
thinking, problem solving and decision making, and learning), Ways of
working (communication and collaboration), Tools for working (information literacy and ICT literacy) and Living in the world
(citizenship – local and global, life and career, personal responsibility)

• Spredning og demokratisering av kunnskap skjer via digitale kanaler.
Foreleseren er ikke alene om å definere kunnskapen.
• Undervisning, læring og dokumentasjon må reflektere næringslivets
behov for 21st century skills (se faktaboks).

(ATC”, University of Melbourne,
http://atc21s.org/index.php/about/what-are-21st-century-skills/)

• Undervisning slik den oppleves i dag tar nye former. Spørsmålet er om
fremtidens forelesninger er heldigitale, eller om det vokser frem
slagkraftige kombinasjoner der det beste fra digital og fysisk formidling
kombineres.
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Foreleseren

Forelesningen

Pensum

Studenten

Eksamen

Just in Time Skills

Connect & Share

Branded Learning

• BI-foreleseren konkurrerer i et marked som er
både lokalt og globalt.
• BI-foreleseren må skreddersy formidling rettet
mot næringslivsnisjer.

• BI-foreleseren behersker virtuell formidling.
• BI-foreleseren fungerer i større grad som
tilrettelegger og veileder for læring, gjennom å
skape struktur og fremdri for den lærende.

• BI-foreleseren har spisskompetanse på sitt
fagfelt. Han skaper helhet for studenten i
samspill med andre forelesere.
• BI-foreleseren kommuniserer godt med
studentene og skaper gode læringsopplevelser
på campus og virtuelt.

• BI tilbyr on-campus- forelesninger, men færre,
mer målfokuserte, skreddersydde og
modulbaserte.
• Simuleringer, 3d- løsninger og spill på nettet
har tatt over mye av den rollen forelesningen
hadde.

• BI tilbyr et mangfold av online forelesninger
og virtuelle læringsverdener.
• BI-campus er ikke relevant for mange
studenter.

• BI utnytter tilgjengelige ressurser online og
oﬄine.
• Forelesninger fra samarbeidende institusjoner,
næringslivet og forvaltning er en del av
studietilbudet.
• Cases er en naturlig del av undervisningen.

• BI-kursutvikleren samarbeider med
næringslivet om å ﬁnne relevant pensum.
• Fokus er på anvendelse, men er både
forsknings- og erfaringsbasert.
• Tilgjengelig i ulike formater og kanaler.
• Pensum er digitalt og fragmentert i form av
kapitler, artikler, videoer og blogger.
• Biblioteket er digitalt.
• Mix av low & high-end innhold

• den lærende skaper sitt eget pensum gjennom
en portefølje som er tilgjengelig digitalt.
• Kompetanse og kunnskap er dynamisk og
spesialisert.
• Low-end innhold er dominerende.

• Klare læringsmål og pensum er bestemt og
kvalitetssikret av BI og de samarbeidende
institusjonene.
• Caselæring er sentralt og cases utvikles av
institusjonens lærekreer i samspill med
næringslivet.
• Mix av low & high-end innhold der high-end
er det viktige.

• BI-studenten representerer stor aldersvariasjon.
• Livslang læring er normen, og delvis satt i
system av næringslivets store aktører.
• BI-studentene orienterer seg utfra hva som er
relevant næringslivskompetanse.

• BI-studenten evaluerer kontinuerlig egen
kompetanse.
• BI-studenten lærer gjennom at “Ingen kan alt,
men alle kan noe”, hvor verdien ligger i å
mestre kunnskap og kompetanse i nettverk.
• BI-studenten produserer, deler og formidler
kunnskap og gjør seg selv synlig og attraktiv i
en global verden.

• BI-studenten oppsøker campus for fellesskap,
networking og læring.
• de velger et utdanningsløp som gir trygghet
for karrieren over tid gjennom tilgang på
profesjonelle nettverk.

• BI dokumenterer studentenes formal- og
realkompetanse.
• denne kompetansen dokumenteres i stor grad
gjennom at studenten løser reelle oppgaver for
næringslivet.

• BI tilbyr ulike former for digital sertiﬁsering
som dokumenterer studentenes kompetanse.
• BIs innovative bruk av teknologi i akkreditering
og sertiﬁsering fungerer som
konkurranseparameter i markedet.

• BI tilbyr internasjonalt godkjente grader.
• Studentene testes i forskningsbasert kunnskap.
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Oppsummering og arbeidsgruppens vurdering
Fremtidsbildet “Just in time” representerer på mange måter kjent terreng for
BI. Mye av det vi gjør innen executiveutdanning ligner på dette bildet, men
velges dette bildet må vi oppdatere og skarpinnstille modellen sett i lys av
teknologi og nærings- og samfunnsutvikling. Denne modellen krever tett
dialog og samspill med næringslivet.
Fremtidsbildet “Connect & Share” representerer ukjent terreng ikke bare
for BI, men for alle aktører. Dette er den mest “disruptive” modellen. Den
utfordrer de etablerte utdanningsinstitusjonene i stor grad, samtidig som det
er en sterk fremvekst av online tilbud. En slik modell vil medføre store
utfordringer og endringer for BIs eksisterende forretningsmodell med tanke
på hvordan utdanning tilbys og arbeidsforhold for de ansatte.
Fremtidsbildet “Branded Learning” er det fremtidsbildet som flest ved BI vil
kjenne seg igjen i og oppfattes som det som ligger tettest opp mot BIs rådende strategi. Modellen utfordrer oss i forhold til at konkurrerende
anerkjente institusjoner vil styrkes alene og i allianser, og BI må investere
mye for å henge med i denne konkurransen. Investeringene handler om
tilgang på attraktive og anerkjente faglige ressurser, og rekruttering av
studenter. Det er et kostbart fremtidsbilde å delta i, og muligens det som
innebærer størst risiko.
Fenomenet Massive Open Online Courses (MOOCs) vil farge alle de tre
scenariene.
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5 FORSLAG TIL INVESTERINGSPLAN
Med utgangspunkt i arbeidet i prosjektet (se vedleggene), foreslår Arbeidsgruppen at det fokuseres på tre kategorier investeringer for å utvikle nye
undervisningsformer basert på ny teknologi de nærmeste tre årene: 1) IKTsystemer for undervisning, læring og vurdering, 2) Pilotprogram for
utvikling av konsepter og kompetanse, og 3) Rammebetingelser for undervisning. En underliggende premiss for at BI skal investere i teknologi og
utvikling av personale og undervisningsformer er at dette utviklingsarbeidet
ikke lenger er “ildsjel-arbeid”. Norgesuniversitetets undersøkelse “Digital
tilstand 2011”3 slår fast at det er sentralt at institusjonene har strategiske
planer med ansvar i linjen for hvordan utnyttelse av teknologi skal komme
den lærende og institusjonen til gode.

å benytte digitale tjenester til ulike formål og dermed ha stadig høyere forventninger og større krav til at systemene er stabile og funksjonelle.
Tiltak: Et forprosjekt for vurdering av systemer for støtte og gjennomføring
av undervisnings- og læringsaktiviteter iverksettes og følges opp under
ledelse av LearningLab.
2) System for formativ og summativ vurdering (DigiEx)
BI effektiviserer og kvalitetssikrer sine rutiner og systemer for planlegging,
gjennomføring og sensurering av eksamen gjennom DigiEx. Utover det
administrative formålet med prosjektet, vurderer Arbeidsgruppen
potensialet for modernisering og effektivisering av undervisning og læring
som stort i gevinstrealiseringen av prosjektet. Tilbakemelding er sentralt i
studentenes læreprosesser og gjennom DigiEx vil både arbeidskrav og andre
formative vurderingsformer kunne gjennomføres på en sikker og pedagogisk
måte. Eksamen er dominerende for hvordan studentene legger opp sin
læringsstrategi og gjennom DigiEx har BI en mulighet til å motivere faglige
til å jobbe innovativt med hvordan studentenes kunnskaper skal
dokumenteres. Budsjettet for DigiEx gjenspeiles i investeringsbudsjettet for
utvikling av undervisning (BI2020). Egne prosjektplaner for DigiEx er tilgjengelige.

Tiltaksområde 1: IKT-systemer for undervisning, læring og
vurdering
BIs systemer må representere moderne infrastruktur for læring, læreprosesser
og vurdering – og være tilpasset BIs utfordringer med storskala, skreddersøm og mangfold.
1) Systemer for støtte og gjennomføring av undervisnings- og læringsaktiviteter
Systemer for støtte og gjennomføring av undervisning, herunder Learning
Management Systems (LMS) som i dag er itslearning, er under kontinuerlig
kritisk vurdering. BIs store volumer (antall studenter og antall aktiviteter på
nett) og ikke minst innføringen av arbeidskrav med konsekvens for eksamen,
har satt dagens LMS-system på mange prøver. Det er ingen grunn til å tro at
aktivitetsnivået på LMSet i årene som kommer vil bli mindre. Samtidig vil vi
oppleve at brukerne (studenter og faglige) stadig blir mer erfarne og vant til
3

Tiltak: DigiEx gjennomføres etter planen under ledelse av Studieavdelingen.
3) Videreføring av videoprosjektet
Videoprosjektet avsluttes formelt i desember 2012. Multimediaserver med
brukerfunksjonalitet er implementert, opptaksrom og studio for selvbetjen-

http://norgesuniversitetet.no/ikt/digital-tilstand
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ing og produksjon er operativt, og 2000 produksjoner er gjennomført.
Aktivitetene overføres formelt til linjen v/LearningLab fra 01.01.13.
Arbeidsgruppen foreslår en videreføring av aktivitetene der produksjon av
videoer fortsetter med fokus på effekter for storskalaundervisning
(eksempelvis treningsopplegg i metodefag, BI-professorer forleser for
Bachelorstudenter i distribuerte kurs) og “fleksibilisering” i executiveundervisningen (forelesning kan ses uavhengig av tid og sted) samt pilotering og
utvikling av aktiviteter der broadcasting (sanntidsoverføring) er en del av
multimedieløsningen for formidling ved BI og mellom BIs lokasjoner.
Webinarer med chat-funksjonalitet for kommunikasjon underveis, er en del
av denne løsningen.

Tiltak: Et pilotprogram over tre år iverksettes fra 1.mars 2013.
Koordinering av programmet skjer av Learninglab. Et eget programstyre
velger ut piloter basert på kriterier skissert i programbeskrivelsen.

Tiltaksområde 3: Rammebetingelser for undervisning
Sentralt i moderniseringen av undervisningen er endring av rammebetingelsene for undervisning som ikke skjer innenfor den tradisjonelle
forelesningsrekken. Hvordan skal BI avregne nettveiledning, webinarer,
utvikling av digitale læringsressurser (tester, studieguider, videoer, aktivitetsplaner med mer), caseoppgaver, spill, simuleringer og lignende? Hvordan
regulerer vi bruksrett og andre juridiske spørsmål i forbindelse med digitalt
materiell utviklet av BIs ansatte? Og hvordan sikrer vi at BIs ansatte har
nødvendig kompetanse for å levere undervisning av pedagogisk høy
kvalitet? Nye pliktavregningsmodeller og honoreringssystemer må utvikles i
forbindelse med
• utvikling av kurs online og i blended form
• gjennomføring av undervisning generelt og online undervisning og
blended learning spesielt
• utvikling av digitalt innhold og digitale læringsressurser
• kompetanseutvikling (didaktisk og digital kompetanse)

Tiltak: Produksjon av video videreføres med fokus på hhv storskala- og
executiveundervisning, og konsept for broadcasting implementeres under
ledelse av LearningLab.
4) System for utnyttelse av smarttelefoner i undervisningen
Smarttelefoner er nå et allemannseie og to piloter våren 2013 vil gi oss
kunnskaper om hvordan denne type håndholdte enheter kan benyttes for å
motivere/akselerere studentenes læring og forståelse. Pilotene skal teste
bruk av smarttelefon som pedagogisk virkemiddel i auditoriet og mellom
forelesningene i forbrukeratferd og organisasjonsatferd. Det er fokus på
funksjonalitet for avstemming (korte spørreundersøkelser),
assosiasjonsøvelser (ordsky) og bildegallerier (studentene deler egne bilder
av eksempelvis produkter). Investeringsbudsjettet inkluderer en eventuell
videreføring av pilotene.

Tiltak: Nye pliktavregningsmodeller og honoreringssystemer utvikles. Et
utvalg med mandat nedsettes av ledelsen.

Tiltak: Et konsept/system for bruk av smarttelefon i undervisningen
vurderes implementert etter vurdering av piloter våren 2013 under ledelse av
LearningLab.

Tiltaksområde 2: Pilotprogram for utvikling av konsepter og
kompetanse
Et pilotprogram over tre år skal sikre kontinuerlig pedagogisk utvikling og
innovasjon - innen så vel formidling som vurdering - på mange fagområder
og i ulike programmer og studier, og med fokus på utnyttelse av ny
teknologi og kompetanseutvikling. Pilotene skal primært initieres av faglige,
deaner, institutter, fagmiljøer og ledelsen. Programmet styres av et tverrfaglig programstyre. LearningLabs rolle er å koordinere programmet, tilby
støtte innen teknologi og pedagogikk og pilotgjennomføring, samt sikre
organisasjonslæring gjennom systematisk evaluering av pilotene.
Pilotprogrammet er beskrevet i Vedlegg G.
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VEDLEGG BAKGRUNNSDOKUMENTASJON
Denne delen av rapporten inneholder dokumenter som arbeidsgruppen har
jobbet frem med formål å underbygge forslaget til Investeringsplan. Vi håper
også at dokumentene kan være en støtte for beslutninger, grunnlag for diskusjon i organisasjonen og et første skritt på en fremtidig endringsprosess
for BI.

D Vurdering for læring
Studenters læring er sterkt preget av eksamen. Hva som skal dokumenteres
og på hvilken måte er derfor ikke bare viktig for dokumentasjon av kunnskap for vitnemålet, men også for hvordan studentene tilegner seg
kunnskap.

A Det fysiske møtet
Sannhetens øyeblikk – det unike møtet mellom student og foreleser –
hvordan ser det ut i nær fremtid? I 2020 foregår mye av kommunikasjonen
interaktivt, gjennom video, læringsplattform og asynkron læring og
tilbakemeldinger.

E Spørreundersøkelsen
For å starte en dialog om fremtidens utfordringer samt tilegne oss
informasjon om hvordan ansatte i dag vurderer hvordan undervisning vil
utvikle seg i fremtiden, valgte Arbeidsgruppen å gjennomføre en kvalitativ
undersøkelse blant de ansatte. Kort oppsummering av 84 responser.

B Læringsteknologier og digitalt innhold
Dette dokumentet gir en oversikt over teknologi som vil påvirke samfunnsutviklingen og utdanningsmarkedet i årene som kommer. Videre beskrives
det vi ser av trender innen digitalt innhold og læringsressurser.

F Utvalgte blogginnlegg
På prosjektets blogg ble en rekke problemstillinger presentert, utredet,
reflektert og diskutert. Noen utvalgte blogginnlegg er kopiert inn i
rapporten.

C MOOCs – Nye konkurrenter i utdanningsmarkedet?
Massive Open Online Courses (MOOCs) er resultatet av disruptiv innovasjon gjennom bruk av ny teknologi. Dokumentet gir en oversikt over
utviklingen av MOOCs og hvem disse nye aktørene er.

G Pilotprogram
I forbindelse med tiltakene i Investeringsplanen står et pilotprogram for
utvikling av undervisningsleveranser, forretningsmodeller og kompetanse
sentralt.
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VEDLEGG A
DET FYSISKE MØTET
Sannhetens øyeblikk – det unike møtet mellom student og foreleser –
hvordan ser det ut i nær fremtid? I 2020 foregår mye av kommunikasjonen
interaktivt, gjennom video, læringsplattform og asynkron læring og
tilbakemeldinger. Studenten tilegner seg mye av innholdet på egenhånd,
foreleserrollen er endret, men er ikke mindre viktig – snarere mer!

bygger ned avstanden mellom partene – og som skaper et annet miljø for
læring enn det tradisjonelle klasseromsmiljøet. Andre arenaer er biblioteket,
fellesarealer, i næringslivet og i det offentlige rom. Vi ser også for oss
varianter av møter med engasjerte studenter som stiller forberedt til en faglig
diskusjon som filmes/overføres til alle studenter. BI må fasilitere og tilby det
fysiske møtet i større utstrekning enn i dag, og samtidig løsrive seg fra
tanken om at læring og påvirkning kun foregår i regelmessige (ukentlige)
forelesninger.

Hvem er involvert i det fysiske møtet?
Noen premisser for en situasjonsbeskrivelse for et kurs på BI i 2020:
Student, pensum og foreleser. Dvs ikke annerledes enn i dag. Administrasjon
og organisering av læringsløpet hviler derimot i større grad på studenten enn
i dag. Noe av dette vil kreve investeringer i automatiserte løsninger rettet
mot individualisert læring, men også systemer som åpner for fleksibilitet i
kommunikasjon mellom student og foreleser.

Teknologien i det fysiske møtet
Teknologiens rolle i det fysiske møtet kan være mange.
• Teknologi for å få og gi tilbakemeldinger (poll, twitter, “hva tenker de
nå”-mentometer, tester i og etter forelesningen). Formålet er å gi
studentene løpende tilbakemeldinger, og å øke presisjon på forelesningsleveransen.
• Filme, redigere og publisere digitalt innhold som studenter kan dele og
remikse.
• Filming av engasjerte studenter i møte med foreleser (fagprat).
• Studentreferenter

Hva skjer i det fysiske møtet?
Vi ser for oss at det fysiske møtet fortsatt er sentralt i undervisningen og
skal primært:
• Motivere for læring
• Inspirere til videre bearbeiding og dypdykk i pensum
• Skape glede, undring og faglig nysgjerrighet
• Sørge for engasjement og gnist gjennom fristende teasere til emner og fag
• Være en god rollemodell (bærer av fagets og BIs verdier og holdninger)
• Gi tilbakemeldinger, individuelt og i grupper
• Hjelpe studentene til å problematisere, reflektere og skape faglige
diskusjoner blant studentene
• Være en veiviser (kaospilot) og hjelpe til med å strukturere kunnskap
• Bidra til at studentene får utviklet og brukt et fagspråk som muliggjør
læring

I arbeidet med å definere morgendagens møte mellom foreleser og student
dukker det opp mange fallgruver hvor teknologiske muligheter kan få stor
oppmerksomhet. Teknologien må forenkle og ikke hindre læringen.
Teknologien er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå bedre
forhold for læring.

Foreleseren er en forenkler, en tilrettelegger og læringsdesigner mer enn en
forvalter og formidler av eksisterende kunnskap (pensum). Det aller
viktigste i det fysiske møtet er å gjøre seg selv relevant i studentenes læringsprosess.
HVOR skjer det fysiske møtet
Vi har vondt for å tro at alle auditorier er nedlagt i 2020. Disse vil fortsatt
være en sentral møteplass for studenter. I tillegg til møtet mellom student og
foreleser i auditoriet vil det være flere varianter av “læringskafeer”, som
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VEDLEGG B
DIGITALT INNHOLD OG LÆRINGSTEKNOLOGIER
The NMC Horizon Project utgir hvert år en rapport 4 som blant annet ser
på hvilke teknologier som kommer til å gjøre seg gjeldende innen læring
fremover. De antar at innen ett år eller mindre er mobile apper tatt i bruk
innen akademia. Det har vært brukt mye tid på å finne kreative måter å
implementere dem både i det fysiske rom og som verktøy for å hjelpe
studenter til å lære når de ikke er tilstede fysisk. Tilsvarende gjør ulike nettbrett seg gjeldene innen høyere utdanning. Disse er lettere å bruke enn både
mobiltelefoner og laptop’er. Nettbrett er gode verktøy for å dele innhold,
videoer, bilder og presentasjoner fordi de er lett å bruke, visuelt tiltalende og
veldig lett å ta med seg.

bruk av smarttelefon, augmented reality og lignende har vært i søkelyset i
flere år, men er fremdeles i piloteringsfaser, og er ikke tatt i bruk systematisk
i den norske UH-sektoren. Internasjonalt ser vi spredte forsøk på implementering, eksempelvis har New York en egen barneskole bygget opp basert på
spillpedagogikk, og mobiltelefonen er mye mer utbredt i deler av verden
hvor PC-dekningen er lav.
Samtidig gjennomsyrer teknologi andre deler av hverdagen vår. Det er ikke
uvanlig å se at de fleste på bussen eller t-banen sitter med hver sin mobiltelefon og er på Facebook, leser nettaviser eller spiller Wordfeud (et
ordspill). Litt sjeldnere ser man noen som sitter med et lesebrett og leser
bøker. Utspill fra elevene ved Nordahl Grieg videregående skole utenfor
Bergen, viser at det tar tid å venne seg til å ha alle læremidler på PC’en. De
digitalt innfødte er oppvokst med digitale verktøy, men de trenger fremdeles
å lære seg hvordan de skal bruke digitale verktøy i en læringskontekst.
Erfaringer fra prosjektet “Metodefag i fremtiden” og aktiviteten “Studentstemmer” 6 viser at “studentenes holdninger og forventninger til bruk av
digitale verktøy i undervisningen synes i høy grad å være et produkt av
hvilke opplevelser og brukererfaringer de har med seg fra videregående opplæring”, og med satsingen på IKT i grunnskolen, så vil de komme til BI med
forventninger om mer av det samme. Samtidig stiller arbeidslivet med forventninger om hvilken digital kompetanse arbeidstakere skal ha, og det vil
være viktig å gjenspeile dette i undervisningen.

På litt lengre sikt (to-tre år) ser NMCHorizon Project for seg at game-based
learning gjør seg gjeldende. Dette er spill som er målorienterte, spill som er
lett å konstruere og spille, spill utviklet eksklusivt for utdanning. I samme
tidshorisont vil Learning Analytics få økt betydning. Dette er tolkningen
av en rekke data samlet på vegne av studentene for å vurdere akademisk
progresjon, forutsi fremtidige resultater, og avdekke potensielle utfordringer.
På lang sikt (fire til fem år) ser NMC Horizon Project for seg at GestureBased Computing vil gjøre sitt inntog innen høyere utdanning. Dette ser vi
allerede i dag, gjennom The Microsoft Surface, iPad, iPhone, Ipod Touch,
Nintendo Wii og andre bevegelsesbaserte systemer som aksepterer input i
form av tapping, stryking eller andre former for berøring, hånd og armbevegelse, eller kroppsbevegelse.

Vi ser for oss at kravet til digital literacy hos både studenter og forelesere vil
øke fram mot 2020. Det vil si at både forelesere og studenter må ha ferdigheter til å kunne finne ut hva digitale verktøy kan brukes til, til å kunne
bruke teknologi innovativt, og til å kunne bruke informasjon som er
tilgjengelig på en “god måte”. Dette krever at det er rom for å prøve og
feile. Midt oppi alt som er usikkert om fremtiden så er det noe som seiler
opp som mer sikkert enn annet.

Andre teknologier som vil få betydning for utdanning vil være veksten i
kunstig intelligens (AI) og stemmegjenkjenningsteknologi. Dette er
teknologier som foreløpig er under radaren, men som vil komme til å gjøre
seg gjeldende fremover.
Digitalt innhold – læringsressurser
Omfatter animasjoner, lyd, grafikk, bilder og video. 5 Digitalt innhold er
også kjent som digitale medier. Vanligvis refererer digitalt innhold til informasjon tilgjengelig for nedlasting eller distribusjon på elektroniske medier
(internett, DVD).

Video
Video ser vi som et av de virkemidlene som vil øke i betydning frem mot
4

http://www.nmc.org/publications/horizon-report-2012-higher-ed-edition
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content_creation
6
http://metodefag.blogspot.no/2012/12/digitalt-innfdte-mter-digitale-verkty-i.html

Nye teknologier som har vært buzzord innen undervisning og læring i flere
år nå er fremdeles umodne i undervisningsmarkedet i dag. Spill, ebøker,

5
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2020. Store aktører som for eksempel Khan Academy, Stanford, MIT,
Harvard og Berkeley benytter seg av video for å formidle kunnskaper, og
tilgjengeliggjør mange av disse kostnadsfritt via internett. Flere av foreleserne
på BI lager egne videoer for undervisningsformål. På BIs medieportal er det
nå lagret 2000 videoer. Disse omfatter opptak av presentasjoner og forelesninger til spesialutviklede videoer som tar opp sentrale temaer, spørsmål
for refleksjon og diskusjon, utregninger osv. Noen forelesere har også
begynt å jobbe med konseptet “flipped classroom” som innebærer å legge
alle monologiske forelesninger ut på video (egne produksjoner og andres
videoer som er tilgjengelige på nett) slik at studentene kan se disse når de
har anledning, med det formål å utnytte forelesningen som en møteplass der
interaksjon er sentralt. I “Studentstemmer” sier studentene at de ofte finner
fram til videoforelesninger på YouTube selv, men at de i liten grad deler de
med hverandre. For BI blir det viktig framover å kunne nyttiggjøre seg
digital innhold på nettet, fremfor å måtte bruke ressurser på å lage alt selv.
Verktøy for å samle både digitalt pensum, videoer og annet tilgjengelig
digitalt innhold, vil gjøre det mulig på en enkel måte å sette sammen kurspakker til studentene. Når alt innhold ligger på nett, ligger merverdien for
studenten at den faglige velger ut (kvalitetssikring) og setter sammen
innholdet på en pedagogisk måte.

passende tilbakemelding. Spill kan benyttes for å øke motivasjonen.
• Tutorials
Veiledninger for å lære nye begreper og prosesser. Materialet presenteres
til studenten i et strukturert format. ”Tutorials” omfatter vanligvis
eksempler og gir eleven mulighet til å vurdere sin forståelse med spørsmål,
svar og tilbakemeldinger. Intelligente ”Tutoring” systemer er i stand til å
gi korrigerende tilbakemeldinger og tilby presentasjoner tilpasset eleven,
basert på dennes handlinger.
Informasjonsgjenfinningssystemer
Tilbyr informasjon på en strukturert måte. Eleven/studenten blar gjennom
eller søker etter informasjon. Disse systemene omfatter online databaser,
strukturerte informasjonssystemer som ordbøker og leksika, samt hypertekst
og hypermedia referansesystemer.
Simuleringer
Består av eksperimenter, enten reelle eller imaginære. Konteksten av
simuleringen kan for eksempel være en forretningsplan eller et laboratorieeksperiment. Simuleringer er som regel basert på interaktiv grafikk og gir
eleven mulighet til å visualisere en prosess eller utforske effekten av å endre
parameterne på driften av et system.

Læringsteknologier – en oversikt
Læringsteknologier er en rekke kommunikasjons-, informasjons- og instruksjonsteknologier som kan anvendes til å støtte læring, undervisning og
evaluering. 7 Læringsteknologier omfatter computer-based læring og
multimediemateriell, bruken av nettverk og kommunikasjonssystemer.
Ofte går dette under samlebetegnelsen edTech, forkortelse for Education
Technology. Læringsteknologi omfatter en rekke applikasjoner og
teknologier, og det har blitt brukt ulike akronymer som 8
CAI
Computer Aided Instruction
CAL
Computer Aided Learning
CBL
Computer Based Learning
CBT
Computer Based Training
CAA Computer Aided Assessment
CMC Computer Mediated Communications

Kognitive verktøy for læring
Disse verktøyene er basert på et konstruktivistisk prinsipp om at elevene
trenger å konstruere sin egen forståelse av nye konsepter. Studentene/elevene
gis en måte (ofte grafisk) å representere deres forståelse av ny kunnskap og
begreper, og hvordan de forholder seg til eksisterende kunnskap og begreper.
Ekspertsystemer og forfatterverktøy kan også brukes på denne måten, slik at
eleven kan presentere sin forståelse på en måte som kan nås av andre elever.
Produktivitetsverktøy
Tekstbehandling, regneark, databaser, grafikk, desktop publishing og
presentasjonspakker er ulike produktivitetsverktøy. Dette er ikke verktøy
som er spesifikke for læringsteknologi, men dersom de brukes innenfor en
pedagogisk ramme kan de støtte læring ved å styrke kvaliteten på læringsprosessen og ved å forbedre studentens produktivitet.

En sentral komponent innen læringsteknologi er at den lærende kan gå i
interaksjon med innholdet. Dette omtales som HCI (menneske-maskin
grensesnitt/Human-Computer Interface). De følgende kategorier indikerer
noen av hovedområdene for anvendelse av læringsteknologier 9:

Kommunikasjonsverktøy
Computer-mediert kommunikasjon tar flere former, inkludert elektronisk
post, videokonferanser og World Wide Web.

• Drill og praksis
Verktøy som tilbyr en strukturert forsterkning av tidligere lærte konsepter.
De er basert på spørsmål og svar-interaksjoner og skal gi studenten

7 http://www.alt.ac.uk/
8
http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/implementing-it/what-def.htm
9
http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/implementing-it/what-def.htm
26

VEDLEGG C
MOOCs - NYE KONKURRENTER I UTDANNINGSMARKEDET?
INNLEGG FRA BI2020-BLOGGEN:

HVOR STOR ER EGENTLIG EN STOR KLASSE?
5.12.2012
et av BIs varemerker er store klasser. Fugleberget på Finn Øien er et kjent fenomen, som kan skremme vannet av den mest hardkokte foreleser. Å stå der og se utover 650
studenter, og i tillegg aktivisere dem og gi dem tilbakemelding på læringsarbeidet – det høres ut som en nesten uoverkommelig oppgave. Men hva hvis du ble stilt overfor
oppgaven å undervise 160.000 studenter samtidig på nett? I et åpent kurs hvor hvem som helst kan delta? det er dette som er MOOC, Massive Open Online Courses.
2012 har vært det året hvor MOOCs virkelig har tatt av. Både Udacity, Coursera og edX startet opp i 2012. udacity ble startet opp av en tidligere Stanford-professor i januar,
det samme ble Coursera i april, mens MIT og Harvard slang seg på bølgen i mai med edX. utrolig nok har Coursera siden oppstarten i april fått nesten 2 millioner online
studenter, fordelt på 208 online kurs! det er et verdensomspennende fenomen som har en helt utrolig utvikling! det sier noe om at MOOCs treﬀer et globalt behov.
det globale markedet er der. India har som mål å øke antall unge som tar høyere utdanning fra 12 % til 30 % innen 2025. det innebærer en økning i antall studenter fra 12
millioner til over 30 millioner. MOOCs kan være svaret på hvordan så mange skal kunne ta høyere utdanning uten at vi trenger å bygge universitetsbygninger og ansette faglige i en skala vi ikke engang kan se for oss.
13.november 2012 meldte en av de største aktørene innen MOOC, Coursera, at de nå har startet arbeidet med å akkreditere noen av kursene de tilbyr. Hva som blir resultatet
av denne prosessen vil ha mye å si for framtida for det globale høyere utdanningsmarkedet.
I Norge har Arne Krokan ved NTNu fått klarsignal fra sin ledelse om å “MOOCe i vei”. Kan norske tilbud på MOOC-markedet konkurrere med tilbudene fra de store,
amerikanske pretisjeuniversitetene? er det en nisje, et marked og en forretningsmodell å ﬁnne her? Antageligvis er det bare en måte å ﬁnne ut det på, og det er å prøve det ut
selv. er du interessert i å MOOCe? Ta gjerne kontakt med LearningLab for en prat.

Under følger en kort introduksjon til de aktørene som vi mener ekspanderer
mest i utdanningsmarkedet pr desember 2012. Bakgrunnsinformasjon og
tall er hentet fra de respektive aktørenes hjemmesider i november 2012.

YouTube. Populariteten disse vakte og attester fra studenter fikk Khan til å
slutte i jobben som finansanalytiker i et hedgefond i 2009, for å fokusere på
konseptet på full tid.

Khan Academy

edX

Er en stiftelse med mer enn 3600 videoer og som samlet har mer enn 210
millioner visninger på sine videoer. Stiftelsen har avleggere i flere land, blant
annet Khan Academy Norge. I slutten av 2004 begynte Khan å veilede sin
niese i matematikk ved hjelp av Yahoo!’s Doodle notisblokk. Da andre slektninger og venner ønsket liknende hjelp, startet han å legge ut tutorials på

Er et non-profit foretak opprettet av Harvard University og Massachusetts
Institute of Technology og som har læring utviklet spesielt for interaktive
studier via nettet. Ved siden av å tilby online kurs, vil institusjonene bruke
edX til å undersøke hvordan elevene lærer og hvordan teknologi endrer
læring, både på campus og på verdensbasis. edX er basert i Cambridge,
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Massachusetts og er et samarbeid mellom MIT, Harvard og University of
California, Berkeley. edX startet 2012 som et samarbeid mellom MiT og
Harvard. MITx tilbød en test-pilot klasse i mars 2012 der 154.763
personer meldte seg på kurset. Offisiell oppstart var høst 2012 med
portefølje på 8 kurs med 370 000 unike elever innrullert pr. nov. 2012. edX
planlegger å tilby 20-30 klasser våren 2013 og forventer en million påmeldinger.

kunst, helse og fitness, språk, musikk og teknologi. De fleste kursene på
Udemy er gratis, men noen er betalt. Betalte kurs varierer vanligvis i pris fra
US $ 5 til $ 250.

Hurtige endringer – En oppsummering av 2012 med fokus på
MOOCs
Kopiert fra: hackeducation.com/2012/12/03/top-ed-tech-trends-of-2012moocs/

Udacity
Er en privat pedagogisk organisasjon grunnlagt sommer 2011 av Sebastian
Thrun, David Stavens og Mike Sokolsky med det uttalte mål om
demokratiserende utdanning. Pr 1. oktober 2012 har Udacity 14 aktive
kurs. Thrun har uttalt at han håper på en halv million studenter. Det innledende kurset i 2011 hadde 160.000 studenter og 90.000 studenter har tatt
de to første kursene som ble lansert i mars 2012.

January
• Googler and Stanford professor (and professor for the university’s massive
AI class) Sebastian Thrun announces he’s leaving Stanford to launch
Udacity, his own online learning startup.
February
• MITx opens for enrollment. Its first class: “6.002x: Circuits and
Electronics.”

Coursera
Er et for-profit selskap grunnlagt av informatikk-professorer Andrew Ng og
Daphne Koller fra Stanford University. Coursera samarbeider med mange
universiteter som gjør noen av sine kurs tilgjengelig på nettet. Pr. november
2012 er mer enn 1.900 200 studenter fra 196 land registrert i minst ett kurs.
Coursera ble lansert kort tid etter Udacity, og kort tid før edX. Nettstedet
tilbyr gratis onlinekurs innen computer science, healthcare, medisin og
biologi, samfunn, nettverk og informasjon, humaniora, samfunnsvitenskap,
matematikk, statistikk, finans og business. Hvert kurs består av korte videoforelesninger og oppgaver som skal sendes, vanligvis på ukentlig basis. Ved
innleveringsoppgaver i de fleste humanistiske og samfunnsvitenskapelige
kurs samt andre oppgaver der en objektiv standard ikke er mulig, benyttes
et peer-review-system for tilbakemelding. Mer enn 100 kurs tilbys høst
2012. I tillegg tilbyr EPFL, teknisk universitet i den fransktalende delen av
Sveits, tilgang til Coursera for den fransktalende verden. The University of
Washington har annonsert planer om å tilby studiepoeng for sine kurs gitt at
en del ekstra krav er oppfylt. Foreløpig har 35 forskjellige universiteter, høgskoler og skoler fra 8 forskjellige nasjoner onlinekurs gjennom Coursera.

April
• Stanford professors Andrew Ng and Daphne Koller (also involved with
Stanford’s fall 2011 MOOCs) officially launch their online learning
startup Coursera. They also announce that they’ve raised $16 million in
funding.
May
• MIT and Harvard launch the edX initiative, each chipping in $30 million
to create the non-profit and eventually open-source platform.
• Indiana University professor Curtis Bonk offers a MOOC — Instructional
Ideas and Technology Tools for Online Success — through the Blackboard
Course Sites platform.
June
• Udacity announces it’s partnering with Pearson, which will offer onsite
testing for its classes.
• Google offers a MOOC on “power searching.”
• The Board of Visitors at the University of Virginia fire president Teresa
Sullivan, in part reveal emails, because they see her as slow to jump on the
MOOC bandwagon. Following a huge outcry by faculty, students, and
alumni, Sullivan is reinstated; UVA joins Coursera the following month (in
a deal that was already in the works before Sullivan’s ouster).

Udemy
Er et nettsted lansert av Eren Bali, Oktay Caglar, og Gagan Biyani i 2010.
Instruktører kan bruke Udemy innholdsplattform for å laste opp video,
PowerPoint-presentasjoner, PDF-filer, lyd, zip-filer og live klasser. Instruktører
har også anledning til å engasjere og kommunisere med brukere via nettet i
diskusjonsgrupper. Tilbyr høsten 2012 mer enn 4 900 kurs. Studenter kan ta
kurs på tvers av en rekke kategorier, inkludert business og entreprenørskap,
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July:
• 12 more universities join Coursera (University of Pennsylvania, Princeton,
University of Michigan and Stanford are Georgia Tech, Duke University,
University of Washington, Caltech, Rice University, University of
Edinburgh, University of Toronto, EPFL - Lausanne (Switzerland), Johns
Hopkins University (School of Public Health), UCSF, University of Illinois
Urbana-Champaign, and the University of Virginia.) This brings the
number of universities involved to 16.

October:
• The University of Texas system joins edX.
• Coursera strikes a deal with Antioch University. The latter will license
courses from Coursera and will offer these for credit to its students.
• Udacity announces it has raised $15 million in funding from Andreessen
Horowitz.
• The LMS Instructure launches the Canvas Network, a catalog of free,
open online classes run on the Canvas LMS by Canvas customers.

August:
• University of California, Berkeley joins edX.
• P2PU, OpenStudy, Codecademy, and MIT Opencourseware team up to
offer a “mechanical MOOC” to teach introductory Python.
• MOOC MOOC — a meta-MOOC, if you will — runs for a week.

November:
• The American Council on Education says it will initiate a creditequivalency evaluation of several Coursera courses.
• Several Massachusetts community college partner with edX to offer
“blended” versions of MIT courses through an effort funded by the Gates
Foundation.

September:
• 17 more schools join Coursera: Berklee College of Music, Brown
University, Columbia University, Emory University, Hebrew University of
Jerusalem, Hong Kong University of Science and Technology, Mount Sinai
School of Medicine, Ohio State University, University of British Columbia,
University of California at Irvine, University of Florida, University of
London, University of Maryland, University of Melbourne, University of
Pittsburgh, Vanderbilt University, and Wesleyan University. Coursera
announces it has raised an additional $3.7 million in funding.
• Google open sources Course Builder, a platform it had used to run its own
“power search” MOOC earlier in the summer. The Saylor Foundation
announces it plans to utilize the technology to offer courses.
• George Mason University professors Tyler Cowan and Alex Tabarrok
launch MRUniversity, an economics MOOC.

December:
• Wellesley joins edX
• Georgetown joins edX
• Coursera announces Coursera Career Services to match employers and
students
• 12 British universities (Cardiff University, King's College, University of
London, Lancaster University, The Open University, University of Birmingham, University of Bristol, University of East Anglia, University of
Exeter, University of Leeds, University of Southampton, University of St.
Andrews, University of Warwick) join forces to create FutureLearn LTD, a
new MOOC platform.
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VEDLEGG D
VURDERING FOR LÆRING
År med forskning 10 viser at de fleste studentene vi har i høyere utdanning i
dag, er mer opptatt av vitnemål og eksamen enn av å lære mest mulig mens
de er her. Eksamen som summativ vurdering vil dermed være styrende for
hvilke aktiviteter studentene vil velge å gjøre. For å hjelpe studentene til å få
noe ut av vurderingens andre sider, så har Northumbria University 11 utviklet
en modell for hvordan vurdering kan bygges opp. Modellen fokuserer på
seks områder:

BI har store klasser, og dette er en forretningsmodell vi mest sannsynlig vil
fortsette med. Modellen fra Northumbria fungerer også for store klasser.
Modellen skal muliggjøre fokus på flere sider ved vurdering samtidig:
1.Gi studentene tilbakemelding på hvor de står i læringsarbeidet sitt, både
underveis og tilslutt
2.Akkreditere en student, som får et vitnemål
3.Være bevis overfor arbeidsgivere at kandidaten har et sett med ferdigheter
og kompetanse
4.Gjøre studentene i stand til å vurdere seg selv og sin egen kompetanse i
forhold til livslang læring

1.Autentisk vurdering – det vil si løsning av virkelige problemer
2.Balanse mellom formativ og summativ vurdering
3.Aktiv og deltakende læring
4.Tilbakemelding gjennom dialog
5.Tilbakemelding gjennom deltakelse
6.Utvikling av studentens autonomi

Is rich in
formal feedbac
feedback
(e.g. tutor
comment,
self-review logs)

Uses high stakes
summative
assessment
rigorously
but sparingly
Develops
Dev
elops students'
abilities to
evaluate own
progress, direct
own learning

10
11

Vi ser fra BI at det ikke er praktisk mulig å gi store mengder personlige
tilbakemeldinger fra èn faglig til alle i en stor klasse. Men hvis vi utnytter
prinsippene fra Northumbria om for eksempel utvikling av studentens
autonomi, så kan mye av vurderingsarbeidet gjøres av studentene selv,
hvor de både vurderer eget arbeid og andre studenters arbeid.
Vår argumentasjon bygger på begreper om vurdering for læring, og da
spesielt fra fagmiljøet for vurdering for læring (Assessment for learning,
AfL) ved Northumbria University i Storbritannia. Northumbria huser det
nasjonale senteret for vurdering for læring, “Centre for Excellence in
Assessment for learning”. Vurdering for læring, AfL, bygger på prinsipper
om at vurdering skal ha flere funksjoner enn å måle hva studentene kan.

Is rich in infformal
ormal
feedback (e.g. peer
review of draft
writing , collaborative
project work)

Emphasises
authentic &
complex
assessment tasks

Digitalisering av eksamen
Tom Colbjørnsen sa i sin tale til studentene i august 2012 at halvparten av
eksamenene ved BI skal være digitale innen 31.juli 2014. DigiEx er
prosjektet som skal realisere både dette, og en digitalisering av hele arbeidsflyten rundt planlegging, avvikling og etterarbeid av eksamen. Fra dette
utgangspunktet kan man se for seg flere ulike måter å realisere dette på. Et
bilde som fort kommer til mange er 2500 studenter på Hasle tennishall med
hver sin PC, og avhengig av hvem du er så ser du enten for deg at alle har

Off
ffers
ers ext
ex ensive
'low stakes'
confidence building
opportunities and
practice

Se for eksempel Biggs og Tangs, 2007
http://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/sches/programmes/lt1/projects/completed/assessment/?view=Standard
30

like PC’er eller en myriade av ulike devicer, som for eksempel iPads og
laptops. En slik modell har i hovedsak to utfordringer:

Hva krever dette?
Den største utfordringen med en slik fremtidsmodell er at vi må endre en
hel eksamenskultur. Istedenfor å bruke flere titalls millioner på å fylle Hasle
med maskiner så krever det å bruke personressurser på organisasjonsendring på BI. Vi tror at vi fremdeles kommer til å ha behov for mindre
lokaler for å kunne gjennomføre noen skoleeksamener digitalt, men vi
mener at det må begrunnes hvorfor skoleeksamen i disse tilfellene er den
beste formen for vurdering i henhold til kriteriene vi har fremsatt. Det
krever at vi starter med pilotmiljøer i mindre skala, eksempelvis kunne BI
starte med det nye siv.øk-studiet, med mål om å gjøre BIs studium bedre enn
tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

1.Det er dyrt og utrolig arbeidskrevende
2.Det er en ren reproduksjon av dagens eksamenssituasjon, uten å utnytte
noen av mulighetene som DigiEx gir oss.
Hva er alternativet, - hva bør være BIs standard for vurdering og eksamen?
Kort oppsummert så ønsker vi oss en eksamenshverdag som er
• effektiv
• digital
• samstemt (læringsmål og eksamen)
• næringslivsrelevant
• innovativ
• har høy kvalitet

Hva gir dette BI av gevinster?
Vi mener at en systematisk involvering av næringslivets behov vil gi
studentene våre høyere grad av employability og at det gjør studiene våre
mer næringslivsrelevante og av høyere kvalitet. Vi mener at en systematikk
rundt valg av vurderingsform og hele tiden evaluering av denne vil gi en
fleksibilitet til å møte endringer i en skiftende framtid, og gi oss muligheten
til å være innovative også på sikt. Vi mener at dette totalt sett setter BI i en
svært gunstig situasjon i konkurransen om studentene.

Hasle-modellen kan ved nok investeringer bli digital, men den skårer dårlig
på effektivitet, samstemthet med undervisning, næringslivsrelevans, innovasjon og kvalitet. Vi foreslår en fremtidsmodell som både er billigere enn
Hasle-modellen og som skårer godt på kriteriene ovenfor.
Eksamen i fremtiden
Vi ser for oss et scenario hvor BI blir valgt som studiested, og hvor næringslivet velger kandidater fra BI, også på grunn av vurderingsformene som blir
brukt. Vi er i dag opptatt av å kontrollere kandidatenes kunnskap gjennom
vurdering med tilsyn, for å kunne være helt sikre på at det er kandidaten
selv som besvarer oppgaven, for så å kunne garantere for næringslivet at
kandidaten er god gjennom et vitnemål. Vi ser for oss at dette kan gjøres
bedre. Vi må ha systematiske ordninger som gjør det mulig å sjekke med
næringslivet at våre kandidater lærer både kunnskaper, ferdigheter og holdninger som etterspørres av næringslivet. Hvis det er tverrfaglighet så må
tverrfaglighet også inn i vurderingsformen. Hvis det er ferdigheten å kunne
gå gjennom store mengder dokumenter og dra ut det viktigste på kort tid, så
må vi måle og dokumentere det. Innovasjonen i vurderingsformen vil
dermed bestå i hvordan den kan endres til å være både i tråd med næringslivsrelevans, og hvordan den deretter samstemmes med undervisningen vi
tilbyr. Digitaliseringen av disse vurderingsformene trenger ikke være
teknologiintensive, og kreve store haller med PC’er og et landslag av
IT-konsulenter. Et eksempel som allerede eksisterer i dag er en type hjemmeeksamen der studentene får tilgang til 400 sider dokumentasjon digitalt og
72 timer til å besvare en drøftingsoppgave på bakgrunn av materialet.

Oppsummert
Det skal være mye jobb for studentene og lite retting for sensor i framtidas
vurderingsform. Teknologien skal muliggjøre innovative vurderingsformer,
som ikke er mer ressurskrevende enn i dag. Samtidig skal systematiske
kvalitetssløyfer sørge for at vurderingsformene lett kan endres til å være
både næringslivsrelevante og samstemt med undervisningen.
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VEDLEGG E
SPØRREUNDERSØKELSEN
Spørreundersøkelse blant BIs ansatte (september 2012)
Under er en kort oppsummering av spørreundersøkelsen. 46 faglige og
38 administrative responderte. Svar fra de administrative skiller seg ikke
merkbart ut, bare at de er mer konkrete i aktiviteter.

4. Hvordan kan BI legge til rette for at du skal utvikle deg som foreleser i
fremtiden?
Systematisk opplæring og veiledning etterlyses. Opplæring og utvikling går
både på pedagogikk, teknologi og deling av “gode eksempler”/praksisdeling.

1. På hvilke måter mener du læring vil foregå i 2020 sammenlignet med
idag?
Svarene deler seg mellom dem som mener lite vil endre seg på de neste 8
årene og at endring har vært varslet lenge, men glimrer med sitt fravær, til
dem som ser for seg en verden som i økende grad er digitalisert og online.
Kompetansekrav og organisering ser de for seg vil være som beskrevet i de
ulike scenariene.

5. Andre kommentarer eller innspill:
På spørsmålet om andre kommentarer eller innspill er det mange som etterlyser flere og bedre digitale løsninger. Det ble også pekt på utfordringer
rundt lokalene til BI.

2. Hvordan har ny teknologi endret din og studentenes hverdag i 2020?
Dette spørsmålet utdyper den tydelige delingen i personalet, hvor noen ser
for seg en fremtid uten teknologi i undervisningen, mens andre ser for seg
store endringer. Blant dem som ser for seg endringer deles denne gruppen
også inn i dem som ser for seg en forvitring og studenter som lærer lite
grunnet et teknologisk flimmersamfunn, til dem som ser for seg mer
fundamentale og grunnleggende endringer.
3. Hvilken kompetanse tror du næringslivet i 2020 forventer at studenter
uteksaminert fra BI har?
Under dette punktet ønsket vi svar på hvilken kompetanse næringslivet forventet at studenter uteksaminert fra BI ville ha i 2020. Her ser vi et skille
mellom dem som er opptatt av å markedstilpasse opplæringen og gi et tilbud
tilpasset de behov og ønsker som til enhver tid råder i markedet, og dem
som mener at BI skal fokusere forskningsbasert kunnskap og “drive
næringslivets forventninger”. Skillet går mellom hvor input til organisering
og kompetanse er: fra næringslivet eller fra forskning. Nå kan det si at dette
er to sider av samme sak, men tilnærmingen er likevel verdt å merke seg.
Dette er akademias spenn mellom børs og katedral. Den vil også ha betydning for hvordan spesielt fagansatte forholder seg til eventuelle endringer i
foreleserrolle og studentrolle, samt organisering av BI’s tilbud.
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delta istedenfor å surfe? Noen podcastundersøkelser spør studentene om hvorfor
de kommer på forelesning selv om de kan høre på opptaket. de svarer at det gir
noe ekstra å være tilstede, og det til tross for at vi vet at det er få av dem som
bruker anledningen til å stille spørsmål i timen.

FORELESNINGEN – DØD ELLER LEVENDE?
21.08.2012

av Inger C Grøndal
I en bloggpost forrige uke spør rektor ved BI, Tom Colbjørnsen, om hva som vil skje
med forelesningen når undervisningen også digitaliseres. Vil forelesningene slite på
samme måte som papiravisene? det er en ﬂoskel at det ikke er enkelt å spå om
fremtiden, men noe kan vi si utfra dagens situasjon.

Hva gjør du for at studentene skal velge deg framfor Facebook og nettaviser? Og
hva tror du om forelesningens framtid?

undersøkelser fra emner hvor forelesninger tas opp og gjøres tilgjengelig som podcast for studentene i etterkant av forelesningen, viser at det er bare 10 % av
studentene som velger å la være å komme på forelesning, fordi de er tilgjengelig
som opptak. Både internasjonale artikler og studentundersøkelser ved UiO
bekreer disse tallene.
Samtidig sier ikke disse tallene oss noe om hva studentene gjør når de er på
forelesning. Marte Blikstad-Balas har publisert en artikkel basert på undersøkelser i
videregående skole, som viser at elevene følger veldig lite med på det som skjer,
når de har laptop tilgjengelig, uten at denne er integrert i undervisningen.
Mange forelesere sier at det tar tid og ekstra innsats å hente studentenes
oppmerksomhet fra Facebook og vg.no. Så kan man spørre seg hva som er den
største utfordringen for forelesningen framover, om det er at den også er digitalt
tilgjengelig, eller om det er konkurransen fra andre medier. Og hva skal man som
underviser gjøre med det?
Hvordan skal vi få studentene våre til å få lyst til å komme på forelesning og til å
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more than 900 students on planes, trains and boats to travel to India, China, Israel,
Vietnam, Brazil, South Africa where they designed, planned and executed real-life
business and non-proﬁt challenges. Labelled “turning a new leaf”, the goal is very
clear: To equip Harvard MBAs for business in a global world.

EDUCATING OUR FUTURE INNOVATORS
7.05.2012

By Christian Rangen:
education and innovation rarely go hand in hand. In fact, the educational industry
is generally considered to be low and slow when it comes to innovation. Young
people “learn how to innovate most oen despite their schooling—not because of
it”, writes Tony Wagner. Wagner, a former high school teacher, now Professor at
Harvard Business School on education and innovation has researched innovation in
education for a number of years. Now, he’s publishing his work. It is a must read
for everyone and everyone concerned with educating our future innovators.

Another educational experiment is the Start-up Boot Camp. While many schools
oﬀer courses in how to write a business plan, or how to start a company (in
theory), “no school has made the launch of a real business a requirement until
now”, writes Fortune Magazine. Harvard’s program chair calls it “part of a bold
and highly unusual initiative within Harvard”.
Combined, these two new educational innovations are perfect examples of what
Wagner recommends. We need to rethink the fundemental premises for teaching
and learning. We need to introduce experimentation. We need to enable the
students to start, act and reﬂect, rather than just study.

Educating the Next Steve Jobs
- How can schools teach students to be more innovative? Oﬀer hands-on classes
and don’t penalize failure
is the title of his Wall Street Journal essay. It is a brilliant piece on what we need
to do to change our educational strucutures to build future innovators.

For BI Norwegian Business School, there are several learning points. I would
recommend the following:

Wagner’s book “Creating Innovators: The Making of Young People Who Will
Change the World” is just out. It should be on everyone’s reading list this spring.
In it’s very essence, Wagner argues that we shouldn’t teach innovation as a course.
We should build innovative thinking and hands-on problem solving into the fabric
of every course, of every educational program. Because, like Wagner writes “
young Americans learn how to innovate most oen despite their schooling—not
because of it”.

1. Increase the global perspective in both learning, exchange programs and
program outlook.
2. design action learning programs that take students far away from campus on
a scale never before seen in Norway.
3. enable radical bottom-up innovation and Little bets to enable faculty and
students to innovate around learning and teaching experiences.
note: Parts of this blog was previously published at Christian Rangen’s personal
blog.

You can also check out the website, Future Innovators.
Harvard Business School has taken these principles to heart with their new
educational innovations; FIeLd and Start-up Boot camp. FIELD (Field Immersion
experiences for Leadership development) is designed to bridge the Knowingdoing Gap. It puts students on the ground, around the world, taking on real-life
challenges as part of their education. In it’s ﬁrst year, this “grand experiment” put
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hun at det er kommet et nytt innlegg som er linket til hennes notat. det er fra
professoren som skal ha seminaret som kommer med en litt mer omfattende
og utførlig kommentar enn medstudentene samt en lenke til en podcast om
tematikken som Kari har misset. Andre ganger legger professoren inn korte
meldinger som bekreer at medtudenters svar er riktige.

FREMTIDEN ER HER NÅ, HVIS DU VIL?
6.05.2012

Av Ragnvald Sannes:
Per ser opp fra den blanke ﬂaten foran seg, tar ut ørepluggene mens han trekker
pusten dypt og lener seg godt tilbake og ﬂytter oppmerksomheten mot naturen
rundt seg. det er nydelig vær, godt og varmt i solveggen på hytta, og han priser
seg lykkelig over at han valgte å bli en dag til. Han har nettopp deltatt i en undervisningsøkt på BI gjennom å følge den live på nettbrettet sitt.

Seminaret neste dag innledes med en kort workshop der studentene lager en felles
begrepsmodell med post-it lapper på tavle. Med en felles forståelse blir
diskusjonene mye bedre enn når studenter kaster seg inn i en diskusjon uten å ha
lest. Og du verden så mye mer gøy det er å høre en professor øse av sin kunnskap i
en diskusjon enn i kurs hvor artiklene blir forelest og det knapt er tid til diskusjon.
det er vanlig at studentene noterer “så blekket spruter” – Kari ler inni seg av denne
historiske term – og får man ikke med seg alt er det både opptak av seminaret
samt mulig å dele notater med andre studenter. I dette kurset er man delt i
grupper hvor hver gruppe har ansvar for å dokumentere 2 seminarer hver som de
deler med de andre studentene.

undervisningen ble overført i sanntid med lyd og bilde (presentasjoner, tavle,
dokumenter) samt at det ligger tilgjengelig for avspilling senere. I løpet av økten
har han: - stilt muntlige spørsmål til foreleser gjennom å rekke opp hånden virtuelt
og få mikrofontid
- stilt skrilige spørsmål via tastaturet i et eget spørsmål og svar vindu
- diskutert med medstudenter i en chat
- skrevet på felles dokumenter iet gruppearbeid

utopiske fremtidsvisjoner eller en realitet i nær fremtid? Alt som er beskrevet over
er det mulig å gjøre i dag, og en god del gjøres allerede. det er ikke veldig vanskelig heller. den største utfordringene er organisatorisk. Og så er ikke teknologien
problemfri heller. det krever et minimum av teknologikompetanse av de som skal
kjøre kurs på denne måten. Og man må regne med å gjøre det med et minimum
av support. det er mye som må tilrettelegges for at det skal fungere for studentene.
Og det er foreløpig ikke for alle. Men i fremtiden blir mye av dette enklere å ta i
bruk fordi vi har et støtteapparat som legger tilrette for oss og kan hjelpe os med
det praktiske. det å sette sammen en enhetlig verktøykasse og gjøre den
tilgjengelig for alle består av mange valg og avveininger.

Alt dette har han gjort fra solveggen på hytta.Vanligvis foretrekker Per å være til
stede på BI da det er enklere å diskutere med foreleser samt stille spørsmål i
pausen ved å være tilstede. Men det passet veldig bra nå slik at han ﬁkk en dag
ekstra på hytta. Flere av Pers studievenner har en tendens til å droppe undervisning kl. 8, spesielt når det har vært sosiale aktiviteter kvelden før. Noen følger
undervisningen live mens andre ser på opptakene.
Kari klør seg i hodet og tenker “makan til vanskelige formuleringer er det lenge
siden jeg har lest”. Hun sloss med en vitenskapelig artikkel som skal forberedes til
et seminar imorgen på M.Sc. programmet i organisasjonspsykologi. Hun markerer
en av de vanskeligste formuleringene og skriver et kort notat om hva hun tror det
betyr. Notatet poster hun på “klasseveggen” og tar en pause. Når hun returnerer til
PCen en halv time senere har ﬂere medstudenter markert at de og sliter med
samme. I tillegg har dag og Sunjay skrevet egne notater med forklaringer og linker
til avsnitt i læreboken der samme begrep er forklart mer utførlig. Hun legger inn
en takk for hjelpen og fortsetter lesingen. Når hun skal avslutte for kvelden ser

Høsten 2012 gjennomføres det et pilotprosjekt på BI hvor vi skal forsøke noe av
dette. Prosjektet skal prøve en pilot på det vi kaller en digital Læringsarena (dLA).
Målsettingen med prosjektet er bl.a. å lære mer om hvor krevende det er å få til et
godt og integrert miljø som er enkelt å bruke både for faglige og studentene. Vi
søker også kunnskap om studentenes holdninger og deres preferanser mht. hva
som fremmer læring og ikke. det er opprettet en egen prosjektwiki for DLApiloten for deling av informasjon om prosjektet hvor du etterhvert kan lese mer.
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etter vår kjennskap er dette et prosjekt som tar dette et steg lenger enn andre
tislvarende prosjekter vi har hørt om.
Prosjektet gjennomføres med støtte fra Nasjonalbiblioteket og er et samarbeidsprosjekt mellom BIs bibliotek, Akademika og undertegnede. Vi har også dialog
med studenter samt IT-avdelingen og LearningLab.
denne bloggposten er forfattet og publisert fra en iPad, med mindre redigeringer
på PC før publisering. Hvis du vil se en visjon som er ennå mer fremtidsrettet
anbefales Apples Knowledge Navigator fra 1987.
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Når det gjelder våre barn og unge vokser de opp i en verden som er kvalitativt ulik
den “vi” vokste opp i. dette handler ikke bare om hvilke kompetanser den enkelte
har, men hvilke kompetanser som er i samfunnet rundt dem. det handler om hva
de forventer fra verden rundt og hva verden rundt forventer av dem. Vi er ennå i
tidlige faser av dette universet. det er veldig behagelig å avvise begrepet digitalt
innfødte, og ty til empiri som viser at barn og unge ikke er så digitalt kompetente
som mange tror begrepet innebærer. Selvom du er analfabet i et skribasert kultur,
betyr ikke det at du ikke er preget av dette samfunnet. det er annerledes å vokse
opp i et samfunn hvor all informasjon må huskes og læres utenat, enn å vokse opp
i et samfunn med skrilige kilder. Tilsvarende er det annerledes å vokse opp i et
samfunn hvor all informasjon er et tastetrykk unna enn i et samfunn hvor autoritetene satt på all informasjon. det er annerledes å vokse opp i et samfunn hvor
du fra barnsben av er oppdratt til å være konsument til selv å bli produsent.

HVA VIL DET SI Å VÆRE DIGITALT INNFØDT?
25.05.2012

Av June M. Breivik.
Jeg skrev et blogginnlegg hvor jeg forsvarte bruken av begrepet digitalt innfødte,
og innlegget ga kommentarer og ﬂere blogginnlegg. debatt er bra, og dette er et
felt som bør belyses fra mange sider. For spørsmålet er ikke om disse digitalt innfødte er ferdigprogrammerte eller ikke. Spørsmålet er om de vokser opp i et
samfunn som er kvalitativt forskjellig fra det samfunnet vi, digitale imigranter,
vokste opp i. Sånn sett opplever jeg at debattantene snakker forbi hverandre. Vi
har ulike referanserammer for våre begreper.
Argumentene for og i mot går i begge retninger. Marc Prensky innførte begrepet
digital innfødte, don Tapscott har skrevet om Growing up digital, Grown up
digital, Wim Veen skriver om Homo Zappiens, John Palfrey og usr Gasser har
skrevet Born Digital, en bok som kommer som et konsekvens av et forskningsprosjekt, hvis formål er:

endringene samfunnet går gjennom er mange. Spørsmålet er hvorvidt disse endringene påvirker oss. Vel, hva er et menneske? Rent genetisk har vi ikke endret oss
siden steinalderen. I følge John Medina er vi biologisk konstruert til å lære mens vi
er i konstant bevegelse, utendørs, i ulendt terreng. Sånn sett er vi alle
steinaldermennesker. Medina sier at dette er stort sett det vi vet og kan si med
sikkerhet om læring. Men vi er ikke steinaldermennesker. Sosialisering og impulser
gjør at vi ikke opptrer, tenker og resonerer som steinaldermennesker. Flere stiller
seg spørsmålet: hva gjør internet med hjernene våre, eller om Google gjør oss
dum.? Noen avviser kategorisk at internet gjør noe med hjernene våre, andre
mener internet gjør. Vel, den samme Medina sier at klart internet gjør noe med
hjernene våre. Alt vi gjør påvirker hjernen vår: lek, utendørs opplevelser, lesing,
samtaler, fysisk kontakt og selvsagt internet. Spørsmåler er ikke hva, men hvordan,
og om dette i så fall er negativt eller ikke.

Born Digital is an initiative of the Digital Natives project, an interdisciplinary collaboration of the Berkman Center for Internet & Society at Harvard university and
the Research Center for Information Law at the university of St. Gallen. The aim of
the digital Natives project is to understand and support young people as they
grow up in a digital age.
da jeg skrev om fremveksten av det post-industrielle samfunn på 90-tallet var
det et veldig omdiskutert begrep. daniel Bell skrev om The Comming of PostIndustrial Society, Krishan Kumar skrev From Post-Industrial to Post-Modern
Society. det manglet ikke på kritiske røster. Mange hevdet begrepsbruken feil,
empirien manglet og dette samfunnet det post-industrielle samfunn var ikke
kvalitativt ulikt industrisamfunnet, og mye av kritikken gikk på at de elementer
som var i industrisamfunnet og ville være i det post-industrielle. Spesielt ble Bells
teorier, fra 1976, kritisert og motargumentert. I dag er det vel få som vil hevde at
vi fremdeles lever i industrisamfunnet, eller at informasjon og kunnskap ikke
danner fundament i økonomien på en helt annen måte enn i industrisamfunnet.
Tvert i mot søker en å møte dette nye samfunnet og dets utfordringer.

Ved å kategorisk avvise tanken om digitalt innføde er det lett å bli populær.
Mennesker er programmert til å ikke like endring. Vi blir og programmert fra
fødselen av til å sile informasjon. Ikke noe galt i det, det er en måte å overleve og
fungere på og kalles sosialisering. Sånn sett er det behagelig å avvise idéen om de
digitalt innfødte som en myte, for da slipper vi å ta inn over oss en del (ubehagelige?)
problemstillinger, som for eksempel: må vi endre praksis, møter vi de unges behov
og forventninger, er den praksis vi har hensiktsmessig? Når det blir brukt som
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bevis at det er nok av barn og unge som ikke er såkalt digitalt kompetent ﬂyttes
fokuset fra det som virkelig er utfordringen: det post-industrielle samfunn er
annerledes enn industrisamfunnet, slik jordbrukssamfunnet var annerledes enn
industrisamfunnet, og et literært samfunn er annerledes enn et illierært, et
samfunn med informasjons- og kommunikasjonsteknologi er annerledes enn et
uten. dette må få konsekvenser for hva vi tenker om kunnskap, kompetanse,
læring, elev- og lærerrolle, utdanning bare for å nevne noen. Vi må se elefanten i
rommet. Når OeCd nå lanserer skills, og det stilles spørsmål ved om skills are
becomming the new currency, eller at skills tar over for oljen som handelsvare må
vi spørre oss om vi fokuserer på de riktige tingene. Vi må ikke se bakover å lete
etter bevis på at vårt verdensbilde stemmer, at intet er nytt under solen. Ja,
mennesker er mennesker, og vi gjennomgår ingen biologisk revolusjon. Så barn og
unge kommer ikke ferdigprogrammert til skolen. Men samfunnet har endret seg.
det gjør og sosiale strukturer, rammer, tenkemåter og læringsmuligheter. er disse
studentene slik ”vi” var? Vi kan holde barn og unge i det analoge univers, oppdra
og lære dem etter det analoge univers, måle dem etter det analoge univer og ﬁnne
at ingenting har endret seg. eller en kan stille andre spørsmål, gi dem andre
utfordringer og se om ikke de reagerer annerledes. Neil Postman skrev Teknopolis
og Vi morer oss til døde, og viste til hvordan mennesker på attenhundre-tallet
kunne konsentrere seg om muntlig informasjon mye lengre enn dagens mennesker,
og så dette som et tegn på forfall takket være blant annet ernsynets stadige skininger.

diskusjonen om digitalt innfødte er sann eller ikke lite interessant, spørsmålet er
om begrepet er fruktbart i en debatt om et samfunn med nye utfordringer. Nye
muligheter. Begrepet indikerer en endring. Ting tar tid. daniel Bell snakket om det
post-industrielle samfunn for 35 år siden. det er vel først nå at dette er rimelig
mainstream. de digitalt innfødte vil gjøre seg gjeldende. Matthew Fraser og
Soumtra dutta skrev boken Trowing Sheep in the Boardroom, om hvordan web
2.0 og social networking endrer våre liv, arbeid og verden. Vil det endre utdanning
og? endrer det utdanning og, eller stenger vi ned nettet som et forstyrrende element og sier at de unge ikke er digitalt kompetente? “digital kompetanse er et
eget felt, men det viktigste er det som vi alltid har lært dem det fungerte bra for
meg, og se de unge er ikke annerledes enn oss. Verden er som den alltid har vært”.
dessuten ser vi oss blinde på den teknologiske biten, IKT, og glemmer at dette er
del av et større bilde. AT IKT ikke kan ses kun som et verktøy, men at det er mye
mer, og at vi er hele mennesker i denne digitale verden. Vi må se på måten vi
samhandler, kommuniserer, erfarer i en verden med andre impulser. I et globalt
samfunn, i et samfunn hvor stadig ﬂere bor i byer, og har begrenset tilgang til
naturopplevelser, mangelen på ikke-voksenstyrt tid i barn og unges hverdag,
hvor skolegang tar stadig større del av barn og unges oppvekst.
Så til slutt vil jeg hevde at det å være digitalt innfødt er ikke en egenskap ved barn
og unge, ser en på dem vil en se at det er mennesker, med all den variasjonen det
innebærer. Å være digitalt innfødt er en “egenskap” ved det samfunnet de er født
inn i. det er noe helt annet.

Så til syvende og sist er ikke spørsmålet om digitalt innfødte er en myte som må
knuses. Spørsmålet er hvordan forholder vi oss til dette samfunnet som har andre
muligheter og utfordringer enn det samfunnet “vi” ble sosialisert inn i? Hvordan
tar vi de unges hverdag på alvor? Hvordan forberedes de for en verden som vil
være fundamentalt annerledes enn den hverdagen vi ble forberedt på? Hva betyr
det når vi har et lærerkorps som mener at internet forstyrrer undervisningen? Og
”Vi etterlyser nå en bevisst strategi for hvordan PC og Internett skal støtte undervisningen i skolen”. dette fra en faggruppe som snakker om metodefrihet i sin
undervisning.
Fører vi de riktige debattene? Har vi det riktige fokuset? Til syvende og sist er
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VEDLEGG G
PILOTPROGRAM
Formål
Formålet med programmet er å involvere ansatte i arbeidet med å møte en
undervisningshverdag som utnytter teknologi til å fremme læring - dypere
læring vog akselerert læring – slik at BI fremstår som et attraktivt alternativ
i utdanningsmarkedet. Pilotprogrammet skal bruke organisasjonslæring som
redskap for endring.

• Realistisk plan med kostnadsestimat for gjennomføring (mal for søknad
inkl plan utarbeides)
Pilotene skal initieres av de fagansatte, faggrupper, instituttledere, deaner
eller ledelsen. Alle søknader skal signeres instituttleder, dean eller en fra BIs
ledelse.

Organisering
Pilotprogrammet styres av en programkomite bestående av
forretningsansvarlige, instituttledere og deaner. Programstyret beslutter
hvilke piloter som skal gjennomføres basert på gitte kriterier. Programmet
koordineres av LearningLab v/egen programkoordinator.
LearningLabs rolle er som kompetansesenter på undervisning, læring og
IKT, og en naturlig samarbeidspartner for pilotene:

Evaluering
Det stilles krav til dokumentasjon av pilotresultatene. LearningLab tilbyr en
“evalueringsverktøykasse”. Studentenes stemmer skal høres i alle piloter.
Formidling
Alle pilotresultater skal fremlegges ledelsen. Pilotene vil beskrives i egnede
kanaler internt og evt eksternt. En program-blogg vurderes etablert. Fagansatte oppfordres til å skrive papers basert på pilotene.

• Administrere programmet og sekretær/saksbehandler for
programkomiteen
• Kompetansesenter på ny teknologi/nye undervisningsformer
• Produksjon av video
• Kompetanse på prosjektledelse/veiledning av pilotgjennomføring
• I forbindelse med kompetanseheving, foreslå kurs og konferanser, veilede
på papers og tipse om relevant litteratur til papers og konferanser

Organisasjonslæring
En helt sentral del av formålet med programmet er organisasjonslæring.
Evaluering og spredning av resultater må derfor settes i system, for den
enkelte pilot og på tvers av pilotene. Eksempler på hvordan organisasjonslæring kan støttes og implementeres er:
• Krav til pilotrapportering der “Hva har vi lært?” er et fast punkt
• Faglige presenterer pilot og resultater for ledelsen og i egnede fora
(institutt, faggrupper, fora gjennom LearningLab osv)
• Skape arenaer for dialog og utveksling
• Involvere studentene gjennom metoden “Studentstemmer”
• Bruke pilotresultatene til å utvikle undervisningen ved BI videre (Deaner,
Institutter, ledelsen)

Pilotkriterier
Søknaden må adressere pedagogiske og/eller forretningsmessige utfordringer
innen storskalaundervisning og executiveundervisning ved BI.
• En god ide: søker må adressere en relevant utfordring og formulere en
problemstilling
• Ideen må representere noe nytt som BI ikke har erfaring med
• Søknad må beskrive hvilket bidrag (nytteverdi og gevinstrealisering)
piloten skal ha. Nytteverdien kan være å skaffe seg informasjon og
erfaring til å posisjonere BI i markedet. Dette kan bestå i ”å være den
første.” Merverdi: Hvem som skal dra nytte av effekten må fremgå
(foreleser, student, BI). Bidraget kan også være “å ta et marked” og
definere det før andre kommer.
• Relevans for studentene: En formening om hvorvidt studentene ønsker
dette.

Videreføring av piloter
Pilotene er egentlig forprosjekter, som tester ut ideer, og skal munne ut i
beslutninger om dette a) skal videreføres i kurset/studiet, b) om det skal
implementeres på hele BI/deler av BI, og c) om det ikke skal videreføres.
Pilotresultater overleveres linjen for videre implementering.
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Forslag til piloter
Arbeidsgruppen har under foreslått ulike typer piloter som kan være
aktuelle å vurdere nærmere.
• Valgfag - Utvalgte valgfag på Bachelor tilbys online
Fokus: likhet for BIs studenter på tvers av høyskoler, fleksibilitet for
studenten
• Nettbasert MoM-grad: 2-3 MoM-program
Fokus: tilby nettbasert MoM grad i 2014
• Capstone-kurs som avslutning på BA/sivøk 5.og 6.semester (blended
learning modell)
Fokus: tverrfaglig kurs med bruk av ny teknologi
• Onlinekurs Bachelor - Nettstudiers modell overføres/videreutvikles til
minst ett obligatorisk kurs på hhv 1.året og 2. året på Bachelor
Fokus: fleksibilitet for studenten, likhet for BIs studenter på tvers av
høyskoler, flere som går videre til 2.året (kostnadseffektivitet?)
• Flipped classroom – modell for omvendt undervisning testes ut i flere
kurs: - Video brukes for “monologiske forelesninger” og det fysiske møtet
fokuserer på interaksjon.
• Metodefag - egen satsning på å gjøre metodefag mer tilgjengelig pr individ
• MOOCs (Massive Open Online Courses) - Onlinekurs – evt med
strategisk samarbeidspartner
• Nye vurderingsformer (gevinstrealisering DigiEx)
Eksempler på piloter som er i gang for V2013:
• Bruk av smarttelefon for å aktivisere studentene før, under og etter forelesning (2 piloter med ulike løsninger: Forbrukeratferd, 1.år bachelor og
Organisasjonsatferd 1.år bachelor)
Fokus: flere studenter fullfører – samt bruk av Smarttelefon i
undervisningen
• Flipped classrom - pilot i statistikk – ca 70 videoer der utregninger vises
og som inkluderer interaktive oppgaver. Studentene kan jobbe med dette
alene, i grupper, hjemme eller på skolen. I det fysiske møtet samles
studenter og foreleser for å løse oppgaver og diskutere problemer.
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