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Mål
Kurset bygger videre på deler av Øystein Ramsengs kurs i design av e-læring, men forutsetter
ikke at du har deltatt her. Det er tre hovedmål for kurset:
•

Gi en oversikt over et bredt spekter av pedagogiske metoder, teknikker og medier som kan
brukes på nett, i kursrom og i andre deler av sammensatte kurs og kompetanseprogrammer.

•

Gi et verktøy som kan brukes for en detaljert analyse av behov og forutsetninger i pedagogisk
designarbeid, fra innledende motivasjonsarbeid til oppfølging etterpå, for å kople læringen til
arbeidshverdagen.

•

Gi innføring i en metodikk for å velge ut, kombinere og begrunne valg av metoder, teknikker og
medier.

Opplegg
Dette kurset er 80% aktivitetsbasert, og deltakernes egne erfaringer og vurderinger står sentralt.
Gjennom strukturerte arbeidsprosesser skal vi gjøre praktisk bruk av teorier, verktøy og metodeoversikter. Vi skal jobbe med utgangspunkt i to spennende caser, som kommer fra Jotun og
Statens Vegvesen.
Undervisning og aktiviteter skal i seg selv gi eksempler på ulike metoder og teknikker. Derfor skal
vi bl.a bruke ulike dialog- og refleksjonsformer.
Det lages en egen blogg til kurset hvor det blir invitasjon til å delta i faglige diskusjoner før og
etter. Nettopp bruken av sosiale medier i læring vil være et viktig moment i kurset.

Læremidler og verktøy
Flere nyutviklede læremidler vil bli brukt for første gang i dette kurset:
•

En utvidet og utdypet pedagogisk analyse, delvis basert på en flytskjemastruktur

•

Et ”metodehjul” som gir en omfattende oversikt over ulike pedagogiske metoder, sortert i
forhold til bruksområder

•

En prosedyre/veiledning i hvordan vi går fram for å velge ut, kombinere og begrunne valg av
metoder, teknikker og medier i læringsdesign.

•

Et skrivebordsverktøy som brukes under kurset, for å strukturere arbeidsprosessene og hjelpe
til med å holde oversikten over nøkkelmomenter

Praktisk
Øystein Ramseng er lærer på kurset.
Kurssted er Litteraturhuset i Oslo. Start er kl. 8.30 og slutt kl. 15.30 begge dager.
Pris kr 5.000 pr deltaker, inkl. lunsj. Ved avmelding seinere enn 15 d. før kurs betales full pris.
Påmelding innen 1. desember til or@ytrevenstre.no eller på 957 45 534.
Det er plass til maks. 12 deltakere på kurset.

