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Hva er UH-sektorens bidrag i en slik tenkning?

www.bi.no

Et arbeidsliv i rask endring trenger:

• Digital kompetanse

• Relevant kunnskap

• Relevante ferdigheter

• Økt fleksibilitet

• Økt hastighet



Digitalization of learning transforms the way we

develop programs and teach (De Paoli, 2019)



Leveransemodeller i UH-sektoren idag

Fysiske samlinger Blended learning Nettstudier

www.bi.nowww.bi.no www.bi.no



Et praktisk eksempel – en pilot



»We have to rethink how we

develop educational programs at BI 

– both in contents and form. Using 

my research and knowledge about

leadership virtually and the need

for physical meetings I have 

discovered that playfulness and 

experimentation is needed – if we

want to use the potential of digital 

platforms» 

(De Paoli, nov 2019)

Donatella De Paoli, Førsteamanuensis

Institutt for Ledelse og organisasjon

Handelshøyskolen BI

















Hvordan skape relevante og fleksible 
utdanningstilbud for arbeidslivet?



Utvikling og innovasjon gjennom samarbeid

• Samarbeid med arbeidslivet – behov for relevant kunnskap og tilrettelegging

• Samarbeid i UH-sektoren – forskningsbasert innhold (kunnskapsutvikling)

• Samarbeid med teknologileverandører – teknologi som muliggjør læring

• Samarbeid med læringsdesignere – brukeropplevelse og læringsutbytte

Eksempel fra BI:



Et digitalt
arbeidsliv i rask

endring

Fleksible
utdannings-

og 
læretilbud

Ny og 
relevant 
kunnskap
gjennom
forskning



«Just-in-time»-læring

• Forankret i arbeidsplasslæring

• Tilrettelegges gjerne av mange tilbydere

• Kjennetegnes ved korte læringssekvenser

• Stort potensiale for læringsstøtte online

Lære akkurat når du trenger det!

UH-sektoren har et potensiale for å bli viktige bidragsytere også her gjennom såkalte 

mikro-kurs i en selvbetjent portal for arbeidstakere og andre lærende.



BI er en av verdens største på videreutdanning

Statistikk for 2018





BIs EVU-tilbud anno 2019 



Digital kompetanse

Digital kompetanse deles inn i tre nivåer:

a) Digital kompetanse som del av dannelsen – rollen som samfunnsborger

b) Digital kompetanse som del av det fagnære, yrkesrelaterte og profesjonsfaglige

c) Digital (pedagogisk) kompetanse som integrert i utdanningsfaglig kompetanse

• Ref krav til fagmiljø – bruk av digital teknologi for å fremme læring (Til 2-3)

• Ref krav til studietilbud – undervisnings- og læringsformer tilpasset studiets innhold og 

oppbygging og tilpasset et digitalisert samfunn (Til 2-2)


