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VELKOMMEN TIL ITELAB-MODULEN OM
LÆRINGSDESIGN

Velkommen til rammeverket for ITELab-modulen, Læringsdesign. Rammeverket er beregnet for alle
lærerstudenter, ikke bare for lærerstudenter som spesialiserer seg på IT/IKT – da det er lagt opp slik
at det skal være relevant for alle som er nyutdannede lærere / lærere under utdanning.
Vårt forslag er at materialet og aktivitetene som blir omtalt nedenfor, kan danne et grunnlag for hele
eller deler av en seksukers arbeidsperiode for lærerstudenter. Det ideelle er om studentene er ute i
praksis i deler av perioden.
ITELab-håndbøkene er et referansepunkt for de foreslåtte aktivitetene og bygger på erfaringene
som er gjort i partnerprosjektet ITELab. De er ikke en oppskrift, men bør i stedet fungere som
referansepunkt og veiledning for lokale aktiviteter.
Denne korte håndboken om ITELabs rammeverk for modulen Læringsdesign er utviklet for å hjelpe
alle som bruker rammeverket – eller deler av det – til å integrere ITELabs ressurser i undervisningen.
Håndboken gir en oversikt over den filosofien som danner grunnlaget for ITELab-prosjektet og
skisserer strukturer, aktiviteter og mulige vurderingsmetoder som inngår i rammeverket. Håndboken
foreligger nå i sin endelige versjon, etter å ha blitt revidert etter tre piloter / runder med betatesting.
Vi håper at håndboken kan være et godt utgangspunkt for arbeidet med å utvikle en bedre og mer
pedagogisk teknologibruk blant lærerutdannere og lærerstudenter, og at brukerne har utbytte av å
jobbe med materialet som tilbys innenfor rammeverket.

Conor Galvin (PhD)
Teamleder UCD ITELab,
2017-19
Oktober 2019
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OVERSIKT OVER MODULENE:
Læringsdesign.
Sammendrag av innhold og aktiviteter
DEL / UKE

EMNE

Uke 1

Hva er læringsdesign og hvorfor angår det oss?
•
Utforske hva læringsdesign er og hvilken betydning det har

Uke 2

Læring for det 21. århundre: innovativ undervisning og læring:
•
Hva er "innovativ undervisningspraksis"?
•
Hva kjennetegner en "lærer i det 21. århundre"?
•
Hva kjennetegner en "elev fra det 21. århundre"?
•
Hvilke skole- og systemfaktorer støtter best opp under innovative
undervisningsmetoder?

Uke 3

Dybdelæring; bruk av teknologi for økt læring;
•
Bruk "baklengsplanlegging" på et av eksemplene som er gitt på en
høyt rangert undervisningsplan.
•
Prøv funnene dine mot en anerkjent modell for teknologibruk, f.eks.
TPACK.
•
Fokuser særlig på ting som når, hvordan og hvor mye?

Uke 4

Bygge bedre; bruke de nylig tilegnede designkunnskapene.
•
Designe og utvikle en undervisningstime med utgangspunkt i relevant
materiell fra en valgt eTwinning-pakke fra EUN.
•
Prøv ut produktet gjennom en kritisk kollegavurderingsprosess –
f.eks. reflekterende praksis

Uke 5

Problembasert læring; få et teknisk forsprang.
•
Utforske PBL og elementer som er essensielle for å utvikle
læringserfaring
•
Arbeide med de fem designprinsippene i PBL under planleggingen
•
Kjennetegnene på autentisk vurdering og autentisk læring

Uke 6

Samarbeidsprosjekter på nett; problemstillinger og praksis.
•
Identifiser de viktigste pedagogiske metodene / undervisnings- og
læringsstilene som har vært brukt i dette prosjektet.
•
Hvilke problemstillinger reiser dette prosjektet i forhold til kulturell
bevissthet og etikk?
•
Identifiser elementene som har bidratt til å gjøre dette til et vellykket
prosjekt.

Type vurdering
Utvikling av
læringsscenarioer.
[Tildelt og vurdert lokalt]
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Beskrivelse av vurdering

Utforming, produksjon, ressurser og
kvalitetskontroll av et sett læringsscenarioer som
er egnet for bruk med en bestemt elevgruppe og i
en spesifikk setting.
[FORSLAG]
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% av endelig
karakter

100 %

Timing

Avslutning av
modulen

MODUL B: Læringsdesign
[3 ECTS-nivå 3; konfigurering av timer med direkte input og timer med relatert prosjektarbeid / selvstendig læring
bestemmes lokalt]

Fokus

Konsept

Læringsdesign for
begynnende
lærere

Hensikt: utvikle
forståelse, trygghet og
god praksis blant
begynnende lærere i
forbindelse med å
designe og gjennomføre
digitalt støttet
undervisning.

Målsettinger
/ tiltenkt
læringsutbytte

Kompetanseområder

•

Utvikle praktiske
ferdigheter når det gjelder
prinsippfast læringsdesign

•

Utforske verdien av
læringsscenarioer for en
begynnende lærer / lærere
i utviklingsprogrammer

•

Faglig engasjement;
kommunikasjon, samarbeid
og felles utvikling.

Vurdering

Utforming, produksjon,
ressurser og
kvalitetskontroll av et
sett læringsscenarioer
som er egnet for en
bestemt elevgruppe og
setting

På slutten av denne modulen vil deltakerne være i stand til å:
•

møte utfordringene ved å finne, planlegge og utvikle et spekter av instruksjons- og
læringsmateriell med mange digitale innslag for bruk i
undervisningssammenheng

•

planlegge, undervise og evaluere digitalt støttede timer basert på
læringsscenarioer som viser høy grad av forståelse og kompetanse når det gjelder
prinsipper og praksis for læringsdesign

•

identifisere muligheter og planlegge effektivt for læringsaktiviteter som viser
innovativ bruk av IKT, i klasserommet og ellers.

ITELab-modulene er bygd opp rundt DigCompEdus ferdighetsområder, som alle er uttrykt i form av spesifikk
kompetanse og bruksområder – med 22 kompetanser som til sammen utgjør hele rammeverket. Disse områdene tar
for seg ulike sider ved lærerens faglige kompetanse og aktivitet. [Se Vedlegg 1] Dette er:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faglig engasjement; bruke digital teknologi til kommunikasjon, samarbeid og faglig utvikling.
Digitale ressurser; hente, dele og utvikle digitale ressurser.
Undervisning og læring; Administrere og styrke bruk av digital teknologi i undervisning og læring.
Vurdering; bruke digital teknologi og strategier for økt kvalitet på vurdering.
Styrke læring; bruke digital teknologi til å øke inkludering, persontilpasning og aktivt engasjement hos
elevene.
Legge til rette for elevenes digitale kompetanse; gjøre elevene i stand til å bruke digital teknologi på en
kreativ og ansvarlig måte til informasjon, kommunikasjon, innholdsskaping, velvære og problemløsning.

Fra sluttrapporten fra DigCompEdu-prosjektet: European Framework for the Digital Competence of
Educators; DigCompEdu, Redecker, C and Punie, Y (eds) (2017) EUR28775 EN
1
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FOKUS: Hva er læringsdesign?

Del 1
Uke 1–2

•

Hva er læringsdesign og hvilket potensial har det?

•

Læringsscenario-tenking

•

Læring for det 21. århundre: innovativ undervisning og læring.

Del 1 handler om å bygge forståelse for de grunnleggende prinsippene og praksisen for
læringsdesign og omsette dem til praktiske klasseroms-/læringsfokuserte aktiviteter i
læringsscenario-format. Den underliggende modellen er at begynnende
lærere/lærerstudenter erfarer og deretter praktiserer aspekter ved bruk av IKT med større
mestring.

Uke 1. Hva er læringsdesign?
Oppstart: se og drøft en kort video om læringsdesign innspilt for en tid tilbake av professor
Prof Grainne Conole: https://www.youtube.com/watch?v=FaJrSwLL8Vg

Be studentene lytte etter: den underliggende filosofien, tiltenkt bruk av rammeverket og
de sju elementene det består av.
Utvikling: Studentene jobber i små grupper og diskuterer først hvordan modulen er, og
deretter den "nye" tenkemåten den innebærer. Deretter går de inn på Co-Lab-siden og ser
nærmere på ideen med et læringsscenario. http://colab.eun.org/learning-scenarios).

Diskuter hvilken potensiell verdi denne tilnærmingen og dette formatet har når det gjelder
å utvikle undervisningsplaner for aktiviteter i klasserommet. Lage en tosiders
presentasjon/rapport for å dele funnene med klassen.
Konsolidering: Besøk enten nettsiden TPACK (http://tpack.org/) eller EUs nettside
DigCompEdu (https://bit.ly/2zrfyb8). Diskuter hvordan disse kan brukes til å øke
verdien av scenario-utviklingen ytterligere.

Bruk en Padlet (eller lignende) til å samle tanker fra hele klassen.
Videreføring: Hver enkelt lagrer lokalt en egen versjon av malen for læringsscenarioene.
Tilpass den til modulen etter behov. (https://bit.ly/2zS5xkg).

Kompetanseheving / DigCompEdu-fokus: 2:1 Velge digitale ressurser, 2:2 Utvikle og
bearbeide digitale ressurser, 3:3 Samarbeidslæring.
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Uke 2. Læring for det 21. århundre: innovativ undervisning og læring
Oppstart: Plenumsdiskusjon om spørsmålet "hva er 'innovativ undervisning’? Bruk den
korte presentasjonen til Abd Karim Alias som utgangspunkt og gjennomgå i fellesskap de
aktuelle "befalingene": https://www.youtube.com/watch?v=z_smSLnPLLY

Avgjør om alle/noen/ingen av disse ser ut til å være relevante for deres situasjon.
Utvikling: 1: Se videoen fra SMART Technologies Report her https://bit.ly/2OTWd8u 2. Ha
studentene jobbe i par / små grupper for å utvikle en kort presentasjon for å dele på ideen
om utdanningsteknologi. Foreslå SMART Technologies hvitbok som en nyttig kilde
https://bit.ly/2tNz3pb 3: Foreslå en think, pair, share-aktivitet der de først tenker
gjennom spørsmålene enkeltvis og deretter samarbeider med de andre medlemmene av
gruppen om å diskutere og reflektere over temaene. 4: Del tankene på en Padlet eller
lignende.
Konsolidering: Med Padlet-listen som utgangspunkt, gjennomfør en klassediskusjon om
"realistiske"/"urealistiske" visjoner for klasserom i det 21. århundre. Be studentene
identifisere en serie av endringsforslag som de mener ville gi bedre muligheter til å gi
elevene en slik læringsramme.
Videreføring:
Gi et utfordringsspørsmål som: Hvilke skole- og systemfaktorer støtter best opp under
innovative undervisningsmetoder? Henvis studentene til en forskningsrapport som f.eks.
McMorrough et al (2016) at https://bit.ly/2QMcYkk Be dem om å skrive et kort personlig
blogginnlegg / en redegjørelse for hva de mener skolene bør gjøre for å oppmuntre til
engasjement for det 21. århundre.

Kompetanseheving / DigCompEdu-fokus: 1:2 Faglig samarbeid, 1:3 Reflekterende
praksis, 2:1 Velge digitale ressurser, 4:2 Analysere vitenskapelige bevis.
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FOKUS: Møte utfordringen med digitalt design; personlig og med elevene

Del 2
Uke 3–4

•

Dybdelæring; bruk av teknologi for økt læring

•

Bruk designkunnskapene som nylig er tilegnet.

Del 2 tar diskusjonen om hvordan design kan bidra til dypere læring og overføres til
praktiske klasseroms- og læringsaktiviteter et skritt videre. Den underliggende intensjonen
i denne delen er å oppmuntre og støtte erfaringene til den begynnende læreren /
lærerstudenten når det gjelder å bruke teknologi på en mer pedagogisk måte.

Uke 3. Dybdelæring; bruk av teknologi for økt læring
Oppstart: Se og analyser videoen: Hvordan dannes havstrømmer? https://bit.ly/2wFBeeN

Be studentene vurdere særlig: hvordan bildespråket og de korte, digitale meldingene
formidler formålet med undervisningen/videoen, samt andre aspekter som musikk,
lengde osv.
Utvikling: 1: Be dem vurdere i grupper hvordan denne videoen kan gjøres om til en
læringsaktivitet. Bruk overskriftene i læringsscenarioene som veiledning i diskusjonen. 2:
Be dem jobbe i grupper for å "planlegge baklengs" ett av eksemplene på velutviklede
undervisningsplaner som kan hentes fra nettsiden. Be hver gruppe jobbe med et annet
element/trinn i designet av undervisningstimen. 2: Del funnene fra aktiviteten og beskriv
hvilken verdi denne metoden og dette formatet har når det gjelder å utvikle
undervisningsplaner for klasseaktivitet.
Konsolidering: Gå inn på TPACK-nettsiden (http://tpack.org/) Be studentene om å
vurdere hvordan TPACK-overskriftene kan brukes til å få bedre forståelse av en
designoppgave som for eksempel leksjonsplanleggingen de nettopp har gjennomgått.

Bruk en Padlet (eller lignende) til å samle tanker fra hele klassen.
Videreføring: Gi en utfordring etter undervisningen, f.eks.: Design et læringsscenario som
bruker et kort medieklipp, f.eks. de som ble vurdert under leksjonen, til å forankre en
læringsaktivitet for en gruppe elever. Be dem dele resultatet på en nettside / blogg for
klassen, og kommentere konstruktivt på ett annet bidrag de finner der før neste time.

Kompetanseheving / DigCompEdu-fokus: 2:1 Velge digitale ressurser, 2:2 Utvikle og
bearbeide digitale ressurser, 3:3 Samarbeidslæring.
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Uke 4. Bygge bedre; bruke de nylig tilegnede designkunnskapene

Oppstart: Diskuter i plenum tanken om at det ofte er bedre å låne og spesialtilpasse enn å
designe fra bunnen av, særlig når man bruker digitale elementer som støtte for læringen.

Finn ut om dette konseptet er relevant uten unntak for deres situasjon. Diskuter
problemstillingen "predesignede" / "pakkede" leksjoner og hvilke farer disse kan
representere.
Utvikling: 1: Henvis studentene til eTwinnings nettside for prosjektpakker.
(https://bit.ly/2MK4HiA) Gi dem tid til å utforske siden. Gjennomfør en diskusjon om den
potensielle verdien av denne og lignende samlinger av undervisningsmateriale og
foreslåtte aktiviteter. 2: Foreslå at de jobber i grupper inndelt etter fag/interesse for å
finne en pakke som de kanskje kan bruke i en undervisningssituasjon i nær fremtid. Be
dem diskutere og bestemme hva de skal ta med / utelate fra de ulike forslagene som
tilbys, og be dem være i stand til å forklare og begrunne beslutningene sine. 3: Del
resultatene i plenum.
Konsolidering: Diskuter i klassen verdien av å ha en kvalitetsmekanisme som er med på å
veilede for aktiviteter som inkluderer/ekskluderer slik som de som nettopp er
gjennomført. Foreslå at de studerer Pollards arbeid om refleksiv vurdering; Pollard (2014)
https://bit.ly/2wDjh1t. Dette er en kritisk fagfellevurderingsprosess basert på sju
karakteristika for refleksiv praksis. Be studentene identifisere hvordan det å bruke et slikt
rammeverk kan være til hjelp i deres planlegging og design for læring.
Videreføring:
Gi et utfordringsspørsmål som: Hva er fordelene og de mer problematiske sidene ved å
bruke "predesignet" undervisningsmateriell?

Kompetanseheving / DigCompEdu-fokus: 1:2 Faglig samarbeid, 1:3 Reflekterende
praksis, 2:1 Velge digitale ressurser, 2:2 Utvikle og bearbeide digitale ressurser, 3:3
Samarbeidslæring, 6.1 Tilrettelegge for elevenes informasjonskompetanse og media
literacy, 6.2 Tilrettelegge for digital kommunikasjon og samarbeid for elevene.
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Del 3

FOKUS: Problemer og prosjekter; designtyper for bedre læring

Uke 5–6

•

Problembasert læring; få et teknisk forsprang;

•

Samarbeidsprosjekter på nett; problemstillinger og praksis.

Del 3 flytter fokuset til hvordan problembaserte og oppgavebaserte læringsaktiviteter kan
styrkes ved gjennomtenkt bruk av medier og teknologier, og hvordan dette kan designes til
å bli læring og undervisning som tilfører verdi til læringsopplevelsen, samt hvordan det å
bruke nettbaserte prosjektaktiviteter – som de som er forbundet med "samarbeidslæring
på nett" kan brukes til å forbedre elevenes erfaringer.

Uke 5. Problembasert læring; få et teknisk forsprang

Oppstart: Se videoen som brukes på et ledende europeisk universitet for å introdusere
studentene for konseptet og praksisen som hører til problembasert læring (PBL):
https://bit.ly/1MS80YC

Be studentene vurdere om denne tilnærmingen kan være relevant for deres
undervisningssituasjon: utfordre dem til å finne både det som er positivt og det som er
problematisk i modellen.
Utvikling: 1: Presenter klassen for de fem prinsippene for PBL som det argumenteres for i
dette Microsoft-dokumentet: https://goo.gl/19eRoF 2: Be dem vurdere i grupper hvordan
disse prinsippene kan brukes som rettesnor når det gjelder å ta beslutninger knyttet til
aktivitetstrinnene i design av et læringsscenario. Bruk overskriftene for
læringsscenarioene – kanskje ved å bruke overskriftene Utforsk, Kartlegg, Utfør og
Omarbeid, som rettesnor for arbeidet i bestemte grupper.
Konsolidering: Gå tilbake til arbeidet de tidligere har gjort på Pollard og refleksiv vurdering;
Pollard (2014) https://bit.ly/2wDjh1t. Be klassen komme med en kritisk gjennomgang av
ideen PBL i grupper inndelt etter interesse/fag.
Videreføring: Utfordre klassen til å lage en personlig FlipGrid-rapport på emnet: Hva mener
du er de to eller tre viktigste kjennetegnene på "autentisk læring", og hvordan ønsker PBL
å støtte disse? Be dem dele FlipGrid-svaret sitt i et avtalt forum i klassen.

Kompetanseheving / DigCompEdu-fokus: 2:1 Velge digitale ressurser, 2:2 Utvikle og
bearbeide digitale ressurser, 3:3 Samarbeidslæring.
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Uke 6. Samarbeidsprosjekter på nett; problemstillinger og praksis.

Oppstart: Be klassen se videoen fra SMART Technologies her:
https://youtu.be/90ZRMvdn_ZQ og deretter lage individuelle notater av reaksjonene sine
før de gjennomfører en "think, pair, share"-aktivitet om det de har sett, der de
kommenterer hva de mener er de viktigste pedagogiske metodene / undervisnings- og
læringsaktivitetene som har blitt brukt i dette prosjektet.
Utvikling: 1: Henvis studentene til nettsiden til SMART Technologies.
(http://bit.ly/1RRgDpr) Be dem særlig vurdere argumentene for hvilken effekt
økosystemet til Learning Suite kan ha. 2: Foreslå at de ser nærmere på SMART
Technologies’ velartikulerte innfallsvinkel når det gjelder å bruke et live / fjernlæringsmiljø
som støtter en PBL-aktivitet i realfagsundervisningen. 3: Generer en kort rapport i pdfeller pptx-format om gruppens funn. 4: Del resultatene i en her SMART Learning Suite on
Line her: https://suite.smarttech.com .
Konsolidering: Diskuter i klassen hvilke elementer som har vært med på å gjøre dette
prosjektet vellykket. Diskuter også i klassen utfordringen med å gi alle elever tilgang til
slike aktiviteter. Henvis klassen til en nettside som https://www.itu.int/en/ITUD/Digital-Inclusion/Pages/default.aspx, som gir en god beskrivelse av behovet for og
de ulike måtene man kan begynne å jobbe med mer inkluderende design og materialer.
Videreføring:
Gi et utfordringsspørsmål som: Finnes det noen problemstillinger angående kulturell
bevissthet og etikk som reises av prosjekter som dette, og som må diskuteres på en slik
måte at det tilfører verdi til læringen? [Nevn likeverd og tilgang som temaer som det er
særlig viktig å tenke på.]

Kompetanseheving / DigCompEdu-fokus: 1:3 Reflekterende praksis, 2:1 Velge digitale
ressurser, 2:2 Utvikle og bearbeide digitale ressurser, 3:3 Samarbeidslæring, 5:1
Tilgjengelighet og inkludering, 6.1 Tilrettelegge for elevenes informasjonskompetanse og
media literacy.
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Vurdering av
modulen

Lokalt arrangert og lokalt utformet

Utvikle
læringsscenarioer;

Utforming, produksjon, ressurser og kvalitetskontroll av et sett
læringsscenarioer som er egnet for bruk med en bestemt elevgruppe og i en
spesifikk setting. [FORSLAG]

Pedagogisk sterk og
teknologistøttet læring

[Lokale rammer og parametere slik at det passer med et ECTS-tilbud som gir 3
poeng.]
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VEDLEGG 1

Fra: Sluttrapport fra DigCompEdu-prosjektet: European Framework for the Digital Competence of
Educators; DigCompEdu, Redecker, C and Punie, Y (eds) (2017) EUR28775 EN
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VEDLEGG 2
Lenke til mal for læringsscenarioer:

http://colab.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=3a379a60-ef14-43d6-89f2d454cdb5004c&groupId=5897016

12

Håndbok for ITELabs modulrammeverk B (endelig versjon); OKT 2019

Ansvarsfraskrivelse
ITELab (Initial Teachers Education Lab) er et Knowledge Alliance-prosjekt mellom høyere
utdanningsinstitusjoner og industrien for å fremme innovasjon og kunnskapsutveksling i den
innledende lærerutdanningen (ITE). Prosjektnummer: 575828-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2KA. Prosjektet delfinansieres i Europakommisjonens Erasmus+-program fra januar 2017 til
desember 2019.
Denne håndboken er utarbeidet med økonomisk støtte fra EUs Erasmus+-program. Utgivelsen
gjenspeiler kun forfatternes synspunkter, og Europakommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for
noen måte opplysningene i dokumentet kan bli brukt på.
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