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KAPITTEL  

1  
Oppdraget 

Konseptfasen skal utrede og legge frem til beslutning for Gjensidigestiftelsen 
og DSB et forslag til Prosjekt for å etablere en Digital Læringsarena. 
Konseptvalg skal være godt drøftet med en god prosjektbegrunnelse. I tillegg 
skal det utarbeides en plan for planleggingsfasen som skal benyttes gitt at 

prosjektet vedtas iverksatt.  

I dette kapittelet beskrives selve oppdraget, hvordan oppdraget er strategisk 
forankret i DSB og til slutt forklares i egen tabell de uttrykk, forkortelser og 
begrep som gjennomgående benyttes i denne rapporten. 
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Konseptutredningen for Digital Læringsarena, som dette oppdraget omfatter, inngår som et delprosjekt 

under hovedprosjektet "Ny utdanningsmodell for brann og redning" hvis visjonen er  

"Kompetansen vi trenger  

for fremtidens utfordringer". 

Prosjektet jobber med å sikre at "Vi møter morgendagens risiko med kunnskapsbasert læring for brann- 

og redningsvesenene – for innbyggernes sikkerhet" 

I den forbindelse ønsker DSB å utvikle en arena for digital læring og kompetanseutvikling spesielt 

tilpasset alt brann- og redningspersonell. Kompetansen som brann- og redningspersonell tilegner seg er 

en kombinasjon av skole, kurs, øvelser, reelle oppdrag/hendelser og annen erfaringsbasert 

realkompetanse både i form av teori, praksis og teknologistøttet undervisning. Derfor er det bedt om 

utredning av en digital (teknisk) arena som på best mulig måte kan legge til rette for å integrere all reell 

læring og kompetanseutvikling.  

Hovedpoenget med å kalle dette en arena er for å løsrive konsept(-er) fra begrepet plattform da dette 

gjerne relateres til én spesifikk teknologi. Poenget med utredningsarbeidet er å sette bruker(-ne) i 

sentrum og beskrive hvordan et "økosystem" av teknologisk støtte kan gi et best mulig utbytte for 

"Livslang Læring" i det daglige. Den digitale læringsarenaen skal ikke levere innhold, metodikk eller 

undervisningsopplegg, men være et teknologisk rammeverk tilrettelagt for en rekke ulike prosesser 

knyttet til opplæring, utdanning og kompetanseheving. Dette vil ivaretas av andre delprosjekter knyttet 

til hovedprosjektet ny utdanning (NU). 

Det overordnede formålet med en Digital Læringsarena er å bidra til effektiv brannforebygging og god 

beredskap gjennom at brann- og redningspersonell får tilgang til kompetanse med høy kvalitet som kan 

tilpasses det enkelte brann- og redningsvesens behov og være en fleksibel læringsarena for den enkelte. 

Dette vil i særdeleshet være viktig for å sikre god kompetanse hos det store flertallet av brann- og 

redningspersonell som inngår i deltidsstyrker.  

 

Læringsarenaen skal understøtte utdanningen som gis ved den framtidige fagskolen, men vil også være 

viktig for å sikre kompetanseutvikling for personell som ikke har eller skal ha fagskoleutdanning. 

Utover å understøtte obligatorisk utdanning skal plattformen også fungere som en arena for 

erfaringslæring og opplæring mellom og internt i brann- og redningsvesen.  

 

Denne rapporten er resultatet av det mandatet som ble gitt utredningsleder og prosjektgruppen for 

konseptutredning av Digital Læringsarena (DL). Konseptutredningen skal sikre at Gjensidigestiftelsen 

ved Brannløftet og ledelsen i DSB får god, relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om det 

skal settes i gang et prosjekt for å etablere en Digital Læringsarena for læring og kompetanseutvikling 

spesielt tilpasset alt brann- og redningspersonell. Konseptutredningen skal også sikre at beslutnings-

takere kan gjøre et bevisst og gjennomtenkt valg av aktuelt konsept.  
 

1.1  
OPPDRAGET  
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Konseptutredningen skal levere et Prosjektforslag1 basert på prosjektbegrunnelsen2 som 

presenteres i denne rapporten. I tillegg skal utredningsfasen også levere en faseplan for 

planleggingsfasen3 som skal legges til grunn når prosjektet vedtas iverksatt.  

 

 

Digital Læringsarena skal, som en integrert del av Brannstigen, understøtte DSBs ambisjoner for 

utdanning for fremtidens utfordringer. Arbeidet innen dette feltet er styrt innenfor flere ulike prosjekter 

med sterke avhengigheter. Det overordnede bilde for det beskrevne arbeidet er beskrevet i følgende 

figur: 

 

Figur 1 Skisse av Prosjekt Ny Utdanning 

 

Digital Læringsarena skal dekke området Digitalisering og Erfaringslæring. Den overordnede 

prioriteringen er at arbeidet primært skal ta hensyn til utdanning av deltidspersonell, sekundært sikre 

optimal erfaringslæring og sist men ikke minst bistå med utdanning av heltidspersonell. 

Det skal frembringes et konsept som ivaretar "livslang læring og kompetanseutvikling" for relevant 

personell innenfor Brann- og Redningsvesen i Norge uavhengig av stilling og stillingsnivå. 

DSB, som fagmyndighet innen brann- og redning, har et sterkt eierskap i valg av egnet plattform, 

utforming av løsning og implementering. Det er uttalt fra DSB at løsningen må tilpasse seg den IKT 

                                                      

1 Dokumentet "Prosjektforslag for Digital Læringsarena" 
2 Dokumentet "Konseptutredning Digital Læringsarena" 
3 Dokumentet "Faseplan – Planlegging Digital Læringsarena" 

1.2  
STRATEGISK FORANKRING OG AVGRENSNINGER  
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strategi som legges til grunn for Norges Brannskole for å sikre sømløs integrasjon. Løsningen skal også 

bringes frem innen rammen av de IT arkitektoniske rammer definert av DIFI generelt og DSB spesielt. 

Dog, løsningen må være av en slik karakter at det ikke kreves at brukere skal være definert som brukere 

innenfor DSB IT infrastruktur. 

Sett opp mot ny vedtatt organisering av DSB er det naturlig at eierskapet for Digital Læringsarena 

legges under enheten "Kunnskapsutvikling og Digitalisering" 
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Figur 2 Nytt organisasjonskart DSB oktober 2017 

 

Når det gjelder Den digitale læringsarenaen er det viktig å presisere at DSB ikke vil ta ansvar for 

innholdsproduksjon på en slik plattform utover eget fagansvar. DSB vil kún produsere og kvalitetssikre 

innhold knyttet til utdanning og kurs som tilbys av direktoratet.  

Når løsningen benyttes av brann- og redningsvesen i forbindelse med internopplæring, erfaringslæring 

eller til andre formål, vil DSB ta ansvar for å tilrettelegge en standardisert prosess for erfaringslæring.  

Utredningen har som formål å belysefire hovedområder:  

1) Selve læringsarenaen med teknisk løsning og tilhørende funksjonaliteter 

2) Utvikling og tilpasning av løsningen i forhold til DSB krav og behov 

3) Beskrivelse av hvordan løsningen skal forvaltes og driftes 

4) Hvordan løsningen ivaretar Innholdsproduksjon 

 

Brukere som skal omfattes av løsningen er alt teknisk, taktisk og strategisk personell i norske 

brannvesen i tillegg til personer med fagansvar innenfor DSB. 

Teknologisk skal løsningen være tilrettelagt for et langt tidsløp med muligheter for evolusjon i takt med 

ny tilgjengelig teknologi. Den skal også ivareta behovet for administrasjon og utvikling av et 

"livslangt" formelt, uformelt og variert læringsløp. Løsningen skal være svært åpen med gode 

integrasjonsmuligheter til øvrige nødvendige ressurser. Herunder ligger kravet om deling og 

interoperabilitet slik at det KAN legges til rette for tverretatlig samhandling og samarbeid.  
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Listen nedenfor er en beskrivelse av en rekke begreper som går igjen i dette dokumentet. Listen er ikke 

uttømmende. 

 

Utdanning 

Heltidspersonell 

Den utdanning, definert av DSB, som er påkrevet for brann- og 

redningsmannskap ansatt på heltid i et lokalt brannvesen. 

Utdanning 

deltidspersonell 

Den utdanning, definert av DSB, som er påkrevet for brann- og 

redningsmannskap ansatt på deltid i et lokalt brannvesen.  

Erfaringslæring Systematisk arbeid med å lære av egne erfaringer, aktivt innhente 

andres erfaringer og gjør disse relevante i egen og andres hverdag. 

(Definisjon fra DSB rapport) 

Livslang Læring Her: Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling under hele 

karrieren som aktiv medarbeider eller leder innen brann- og 

redning. 

Adaptiv læring Undervisningsmetode som benytter (intelligent) IKT for å 

spesialtilpasse læremidler og oppgaver til den enkeltes 

forkunnskaper og ferdighetsnivå. (Wikipedia) 

BRIS  Brann- og redningsvesenets innrapportering og statistikk  

DSB  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

IKS  Interkommunalt selskap  

NBLF  Norges brannbefals landsforbund  

NOU  Norges offentlige utredninger  

E-læring E-læring (forkortelse for elektronisk læring) omfatter en rekke 

former for læringsarbeid der den lærende normalt benytter en 

datamaskin for å motta lærestoff og oppgaver, arbeide med og 

diskutere disse og levere sine besvarelser. Vanligvis får de 

lærende lærestoffet presentert via Internett og presentasjonen kan 

være interaktiv, enten ved at datamaskinen gir ulike former for 

respons eller gjennom kommunikasjon med andre lærende og 

veiledere. 

M-læring Når undervisningen skjer via mobilt utstyr, 

som mobiltelefoner eller lommedatamaskiner, blir e-læring gjerne 

kalt for m-læring. 

Teknologistøttet læring Elever lærer gjennom samhandling med andre elever, i tett dialog 

med lærere og faglig utbytte støttet av ulike former for digitale 

ressurser. (Definisjon fra UiO) 

MOOC Et massivt åpent nettkurs (på engelsk for massive open online 

course forkortet MOOC) er et gratis fjernundervisningskurs som 

følges på nett hvor studieplasser ikke er begrenset av antall lærere, 

slik at antallet studenter kan kan være tusenvis.[1] Studenter deltar 

gjennom strømming av forelesninger, aktivitet i 

gruppediskusjoner, lese pensum, skrive oppgaver og 

løse flervalgsoppgaver på nett. At kurset er massivt vil si at antall 

kursdeltakere kan skalere til svært stort uten samtidig å være 

1.3  
BEGREPSFORKLARINGER 

https://no.wikipedia.org/wiki/Internett
https://no.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
https://no.wikipedia.org/wiki/Lommedatamaskin
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=M-l%C3%A6ring&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Fjernundervisning
https://no.wikipedia.org/wiki/MOOC#cite_note-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Flervalgsoppgave
https://no.wikipedia.org/wiki/Internett
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Skalere&action=edit&redlink=1
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begrenset av tilgangen på lærekrefter. Åpent vil si at det kan tas 

gratis og uten formelle opptakskrav, selv om mange læresteder tar 

betalt for å gi studiepoeng eller kursbevis for fullføring. Fordi 

studentarbeid foregår på en læringsplattform (LMS) på nett kan 

aktivitet logges og analyse av loggene kan benyttes til å tilby 

undervisning og oppgaver tilpasset studentens nivå («adaptibel 

læring»), eller kursholder kan få automatisk tilbakemeldinger på 

hva studentene finner særskilt vanskelig å mestre. 

Foreløpig er den engelske forkortelsen MOOC mest vanlig i bruk, 

men skykurs, frikurs, fleksikurs samt forkortelsene ÅNK (åpent 

nettkurs) og MAKK (massivt akkreditert kompetansegivende 

kurs) er foreslåtte oversettelser. 

AI / Artificial Intelligence Kunstig intelligens innen informatikk blir definert som studiet og 

utviklingen av intelligente agenter, der en intelligent agent er et 

system som observerer sitt miljø og tar avgjørelser for å 

maksimere sin egen suksess. (Wikipedia) 

NAKOS E-læringsportal fra Nasjonale kompetansetjenester for prehospital 

akuttmedisin  

TAS Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid 

E-TAS Elektronisk kurs for TAS, Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid, 

fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

LMS En digital læringsplattform (engelsk: Learning Management 

System) er et system for å tilgjengeliggjøring av ulike 

læringselementer som settes sammen til kurs og 

treningsprogrammer distribuert som nettbaserte kurs eller e-

læring. Det gjør det mulig å organisere og tilrettelegge 

læringsinnholdet og administrere brukere i et nettbasert system. 

Dette kan bl.a. benyttes til blandet læring. I de fleste 

læringsplattformene kan brukerne kommunisere seg imellom ved 

hjelp av synkrone og asynkrone verktøy, som wiki, chat, e-

post og forum. 

LRS (Learning Record Store) er et datalagringssystem for 

læringsaktiviteter gitt av Experience API spesifikasjonen. 

Experience API (xAPI) også kjent som TinCan API regnes for å 

være arvtageren etter SCORM spesifikasjonen for e-læring. En 

stor fordel ved bruk av LRS er at den kan samle e-læringsaktivitet 

fra flere forskjellige systemer. E-lærings kurset / innholdet kan 

ligge på en server, mens rapportering av e-læringsaktiviteten 

gjøres et annet sted. Dette skiller seg fra tradisjonelle learning 

management systemer (LMS) der rapportering og kurs ligger på 

samme server. 

Internett Et verdensomspennende datanettverk og danner basisen for en 

rekke kommunikasjonstjenester. 

Intranett Et intranett er et internt nettverk for en bedrift, der kun de ansatte i 

bedriften har tilgang. For å forstå begrepet intranett er det nyttig å 

se det i sammenheng med Internett 

Interoperabilitet Interoperabilitet er evnen til ett produkt eller system, for hvilket 

https://no.wikipedia.org/wiki/Studiepoeng
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ringsplattform
https://no.wikipedia.org/wiki/Informatikk
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=E-l%C3%A6ring.&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=E-l%C3%A6ring.&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Blandet_l%C3%A6ring
https://no.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://no.wikipedia.org/wiki/Chat
https://no.wikipedia.org/wiki/E-post
https://no.wikipedia.org/wiki/E-post
https://no.wikipedia.org/wiki/Forum
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Experience_API&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/SCORM
https://no.wikipedia.org/wiki/Server
https://no.wikipedia.org/wiki/LMS
https://no.wikipedia.org/wiki/Server
https://no.wikipedia.org/wiki/Datanettverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Internett
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alle grensesnitt er fullstendig oppgitt, å samhandle og fungere med 

andre produkter eller systemer, uten noen tilgang- og 

implementasjonsrestriksjoner 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Serious games Bruk av spill og spillteknologi til annet enn 

underholdningsformål. 

Simulatortrening Her; bruk av treningssimulator i opplæring. 

TCT Tactical command trainer 

Treningssimulator Her; bruk av simulatorverktøy (eksempelvis spillteknologi) til 

læring, der verktøyet reagerer på tiltak som blir gjort 

Ansattereisen Det vil si den ansattes reise fra den vurderer å bli 

brannkonstabel, til den slutter som det. 

UH sektoren Alle universiteter og høgskoler i Norge 

 

  

I dette kapittelet har man lest følgende; 

 Beskrivelse av selve oppdraget 

 Beskrivelse av hvordan oppdraget strategisk er plassert i DSB 

 Beskrivelse av de ord, forkortelser og uttrykk som gjennomgående benyttes i rapporten  
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KAPITTEL  

2  
Oppsummering 

Oppsummering beskriver de viktigste punktene fra hvert kapittel i 
denne prosjektrapporten.  
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Utviklingen innenfor nettbasert læring går svært raskt. En digital arena for læring må derfor være svært 

dynamisk slik at det er enkelt å tilpasse den til fremtidige utdannings- og læringsteknologier. Generelt 

går utviklingen mot økende integrasjon mellom det digitale og det fysiske klasserommet. Teknologi 

muliggjør effektivt samarbeid i sann tid mellom personer som befinner seg langt fra hverandre. Nye 

løsninger gjør det for eksempel også mulig å trene realistisk ved hjelp av simulering. Dette er to 

eksempler på hva som er mulig i dag, men om få år er sannsynligvis mulighetene enda større.  

 

I valg av konsept skal det sikres at løsningen kan videreutvikles for å imøtekomme bedre funksjonalitet 

og ny teknologi i fremtiden. Digital læring er et felt som preges av stadige nyvinninger innen teknologi, 

men også nye oppdagelser innen pedagogikk. DSB mener at digital læring kan gi store gevinster, og 

potensielle gevinster det bør søkes å oppnå skal beskrives overordnet i prosjektbegrunnelsen. 

 

Det har vært viktig i utredningsarbeidet å kontinuerlig ta høyde for at de vurderte konseptene 

tar innover seg erfaringslæring, simuleringstrening og andre nye teknologiske muligheter, samt 

behovet for å støtte oppunder både instruksjon og ledelse. 

 

Når man skal velge teknologistøtte gir dette også store muligheter for datafangst som på sikt kan 

gi bedre grunnlag for gode beslutninger og som støtte til ulike former for forskning og utvikling. 

 

Konseptfasen skal utrede og legge frem til beslutning for Gjensidigestiftelsen og DSB et forslag til 

Prosjekt for å etablere en Digital Læringsarena. Konseptvalg skal være godt drøftet med en god 

prosjektbegrunnelse. I tillegg skal det utarbeides en plan for planleggingsfasen som skal benyttes gitt at 

prosjektet vedtas iverksatt.  

 

Denne rapportens kapittel 1 beskriver oppdraget, hvordan oppdraget er strategisk forankret i DSB og til 

slutt forklares i egen tabell de uttrykk, forkortelser og begrep som gjennomgående benyttes i denne 

rapporten. 

 

I kapittel 2 finner man dette sammendraget. 

 

I kapittel 3 får man lese om hvordan brukerreisen danner et utgangspunktet for en brannkonstabels 

kompetanseutvikling. Dette kalles heretter utdanningsreisen. For utdanningsreisen er det funnet 9 

grunnleggende innsikter om dagens situasjon som vil være viktige momenter for å vurdere 

fremtidige konsepter. På samme måte for man i dette kapittelet en god beskrivelse av de systemer som 

i dag støtter utdanning for hel- og deltidspersonell samt erfaringsbasert læring. Deretter beskrives de 

relevante prosessene for å forvalte systemer og selve utdanningen. Til sist beskrives de fremtidige 

målene som vil legges til grunn for å etablere en ny måte å løse utfordringene innen brukerperspektivet, 

prosessperspektivet og teknologiperspektivet. 

 

Læring er et sentralt element for utredningsarbeidet. I rapportens kapittel 4 drøftes hvordan 

undervisningssektoren er i endring. Helt overordnet beskrives 7 aktuelle moderne pedagogiske grep, 

før det følger en beskrivelse av det man kaller tradisjonelle nettkurs og de 10 vanligste formene for 

digitale læremidler. Kapittelet avsluttes med å beskrive 7 nye moderne teknologiske verktøy innenfor 

undervisning. Disse verktøyene (interaktiv e-læring, Simuleringer, Virtuell Virkelighet, Mobil-læring, 

2.1  
SAMMENDRAG 
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Nano-læring, "Gamification" og Adaptiv læring) vil i stor grad prege fremtidens utdanning og tillegges 

derfor stor vekt når det i konseptutvalgsfasen skal planlegges konsepter for fremtidens digitale læring 

innen Brann- og Redningsvesenet i Norge. 

 

Kapittel 5 gis det først en definisjon av hva som ligger i begrepet Digital Læringsarena det søkes å 

etablere. Deretter beskrives rammene som den Digitale Læringsarenaen skal etableres innenfor. I 

den sammenheng ses det på funksjonelle og administrative betingelser, samt ansvar knyttet til kvalitet, 

produksjon og deling av innhold. Kapittelet avsluttes med å beskrive mulige strategier ift teknologi, 

brukergrensesnitt og partnerskap. 

 

I det påfølgende kapittel 6 beskrives de aktuelle konseptene som utredningsarbeidet har arbeidet frem. 

Først beskrives de 10 komponentene som alle konsepter skal inneholde i større eller mindre grad. 

Deretter beskrives de 3 konseptene som er arbeidet frem; En brukersentrisk Læringsarena, En 

individorientert Læringsarena og en Intelligent Læringsarena. Konseptene beskrives ut i fra 

brukerperspektivet, og følges deretter opp med hvordan dette vil løses teknisk 

Deretter drøftes hvordan den digitale læringsarenaen kan understøtte de 4 stegene i 

Erfaringslæringsloopen (innhenting av data, analyse av data, formidling av læringspunkter og 

implementering av læringspunkter), og hvordan det kreves støtte på ulike organisatoriske nivåer 

Videre beskrives de 7 vurderingskriteriene som er lagt til grunn for konseptevalueringen og hvordan 

disse er vurdert fra 1-5. Kapittelet avsluttes med begrunnelse for valg av konsept. 

 

Det er åpenbart at det finnes mange fordeler ved å etablere en Digital Læringsarena. I kapittel 7 

er det listet 14 viktige fordeler utredningsgruppen har identifisert som sterke grunner til å starte arbeidet 

som anbefales i kapittel 8. «Det store brannløftet» fra Gjensidigestiftelsen er delt inn i fire 

arbeidsområder for å sikre et helhetlig løft for brannvesenet. Mange av de listede fordelene bygger 

direkte eller indirekte oppunder 3 av disse; Brannforebyggende tiltak, Forskning og utvikling, men 

selvfølgelig i hovedsak kompetanseheving og alle dette områdets fire områder. Det er også identifisert 

10 ulemper ved innføring av den digitale læringsarena. Dog, de er alle av en slik karakter at de er 

håndterbare med god planlegging. Deretter beskrives de forutsetninger som må på plass for at 

prosjektet skal bli en suksess. Kapittelet avsluttes med å liste opp resultatmål og plassering av disse i en 

matrise med dimensjonene gi læring, få læring og økonomi, sett i forhold til individ, grupper og 

system. 

 

I rapportens avsluttende kapittel 8 fremkommer anbefalt valg av konsept og forslag på prosjekt for 

innføring av dette. Det gis en begrunnelse for valg av konsept. Deretter skisseres helt overordnet et 

forslag til gjennomføring av prosjekt.  

 

Sist men ikke minst listes og beskrives det man har identifisert som usikkerheter knyttet til innføringen 

og som i planleggingsfasen må fokuseres på for å redusere konsekvensen av. 

 

Basert på utredningsarbeidet utført i forbindelse med dette oppdraget er hensikten med denne 

rapporten å begrunne forslaget om å velge konseptet "En individorientert læringsarena" for å 

støtte oppunder fremtidens utdanning i Brann- og Redningsvesenet i Norge. 
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KAPITTEL  

3  
Hensikt 

For å danne en god forståelse for dagens situasjon er det lagt ned et betydelig arbeid for å 
skaffe innsikter om situasjonen for utdanningen innen Brann- og Redningsvesenet i Norge i 
dag. 

I dette kapittelet får man lese om hvordan brukerreisen danner et utgangspunktet for en 

brannkonstabels kompetanseutvikling. Dette kalles heretter utdanningsreisen. For 
utdanningsreisen er det funnet 9 grunnleggende innsikter om dagens situasjon som vil være 
viktige momenter for å vurdere fremtidige konsepter. 

På samme måte for man i dette kapittelet en god beskrivelse av de systemer som i dag 
støtter utdanning for hel- og deltidspersonell samt erfaringsbasert læring.  

Deretter beskrives de relevante prosessene for å forvalte systemer og selve utdanningen 

Til sist beskrives de fremtidige målene som vil legges til grunn for å etablere en ny måte å 
løse utfordringene innen brukerperspektivet, prosessperspektivet og teknologiperspektivet. 
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DSB ønsker å utvikle en arena for digital læring og kompetanseutvikling spesielt tilpasset brann- og 

redningspersonell. Det overordnede formålet er å bidra til effektiv brannforebygging og god beredskap 

gjennom at brann- og redningspersonell får tilgang til kompetanse med høy kvalitet som kan tilpasses 

det enkelte brann- og redningsvesens behov og være en fleksibel teknologistøttet læringsarena for den 

enkelte. Dette vil i særdeleshet være viktig for å sikre god kompetanse hos det store flertallet av brann- 

og redningspersonell som inngår i deltidsstyrker. Læringsplattformen skal understøtte utdanningen som 

gis ved den framtidige fagskolen, men vil også være viktig for å sikre kompetanseutvikling for 

personell som ikke har eller skal ha fagskoleutdanning. Utover å understøtte obligatorisk utdanning 

skal plattformen også fungere som en arena for erfaringslæring og opplæring mellom, og internt i 

brann- og redningsvesen. 

 

 

 

 

Utviklingen innen teknologistøttet undervisning har i løpet av de siste årene hatt stor påvirkning på 

hvordan vi ser på utdanning og informasjonsdeling innenfor utdanning generelt i Norge og verden. 

Samfunnet har fortløpende tatt i bruk digitale systemer for å understøtte og erstatte alt fra klassiske 

arbeidsoppgaver til hvordan vi i det daglige kommuniserer oss mennesker mellom. 

Vi har alle et forhold til klassisk klasseromsundervisning gjennom grunnskolen, videregående 

utdanning og høyere utdanningsløp gjennom tidene.  Lesere vil alle ha ulike erfaringer knyttet til 

hvordan man benytter seg av ulike pedagogiske virkemidler i et læringsperspektiv.  

I dag ser vi et skole Norge der bruk av teknologistøttet undervisning og opplæring er en sentral del av 

hvordan undervisningen er tilrettelagt og hvordan den enkelte elev tilegner seg det kunnskap. Barn i 

grunnskolen får utlevert elektroniske plattformer allerede ved skolestart og blir en fast del av 

utdanningen og læringen over tid. Eksamens formen ved universiteter og høyskoler har også tatt i bruk 

teknologien for gjennomføring og evaluering av den enkelte student. 

Som en ledd av den operative utførelsen av oppgaven til Brann og redningsvesenet har teknologistøtte 

blitt innført fortløpende for å understøtte oppgavene som til enhver tid vil kunne oppstå i et samfunn og 

understøtte tverrfaglige innsatser.  

3.1  
BAKGRUNN 

3.2  
BESKRIVELSE AV UTDANNING INNEN BRANN- OG 
REDNINGSVESEN I NORGE 2017 
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Utviklingen innenfor nettbasert læring går svært raskt. En digital arena for læring må derfor være svært 

dynamisk slik at det er enkelt å tilpasse den til fremtidige utdannings- og læringsteknologier. Generelt 

går utviklingen mot økende integrasjon mellom det digitale og det fysiske klasserommet. Teknologi 

muliggjør effektivt samarbeid i sann tid mellom personer som befinner seg langt fra hverandre. Nye 

løsninger gjør det for eksempel også mulig å trene realistisk ved hjelp av simulering. Dette er to 

eksempler på hva som er mulig i dag, men om få år er sannsynligvis mulighetene enda større. I valg av 

konsept skal det sikres at løsningen kan videreutvikles for å imøtekomme bedre funksjonalitet og ny 

teknologi i fremtiden. Digital læring er et felt som preges av stadige nyvinninger innen teknologi, men 

også nye oppdagelser innen pedagogikk. DSB mener at digital læring kan gi store gevinster, og 

potensielle gevinster det bør søkes å oppnå skal beskrives overordnet i prosjektbegrunnelsen. 

 

Utdanningen innen Brann og Redningsvesenet i Norge har til en viss grad fulgt den teknologiske 

utviklingen i samfunnet, samtidig oppleves det at bruken av teknologistøttet undervisning i Brann og 

Redningsvesenet ikke har fulgt den samme implementasjonshastigheten som ellers i skole Norge.   

 

Det er mange grunner til hvorfor undervisningen og utdannelsen i Brann og Redningsvesenet ikke er 

lengre fremme. Det er ingen entydige svar, men man blir ofte møtt med følgende påstander når man 

stiller spørsmålet hvorfor dagens undervisning er bygget opp med aktuelle nivå av teknologistøtte;  

 Manglende økonomi i det enkelte Brannvesen og kommuner 

 Ingen felles Nasjonal satsning 

 Brannskolen må vise vei 

I forbindelse med innsiktsarbeidet blir en del registrerte argumenter og påstander til hvordan tilstanden 

er; belyst i noe mer detalj.  

Arbeidet i innsiktsfasen er hovedsakelig rettet mot hvordan man i det daglige arbeidet kan jobbe med 

opplæring og kompetanseutvikling for deltidspersonell. Deretter beskrives hva som finnes av teknologi 

innenfor det området i dag.   

 

BRUKERPERSPEKTIVET – DAGENS SITUASJON FOR DELTIDSANSATT PERSONELL 

Prosjektgruppen har i dette prosjektet utarbeidet det man innen tjenestedesign kaller innsikter. 

Innsiktene er et resultat av kvalitative dybdeintervjuer med ansatte i deltidsbrannvesenet. Innsiktene 

forsøker å beskrive hvordan det er å være deltidsansatt brannkonstabel i dag, og å si noe om hvordan 

brannkonstabler kan ta i bruk digital læring i sin arbeidshverdag.  

Formålet med innsiktene er å bruke dem som inspirasjon for å utvikle konsepter. De er en blanding av 

observasjoner gjort gjennom intervjuene og vurderinger av dagens situasjon. Innsiktene er med hensikt 

spissformulert for å provosere til å tenke nytt rundt hvordan deltidspersonell kan lære digitalt. 

Deltidsansatte har vært i fokus, noe som er en fordel fordi de har en liten stillingsprosent og dermed et 

høyere tidspress på opplæring. De fleste har også en hovedjobb som tar opp 100% av arbeidstiden 

deres. 

I kjernen av tjenestedesignmetodikken ligger brukerperspektivet. Dette er viktig fordi dersom vi ikke 

forstår og anerkjenner behovene brukerne har, vil sannsynligvis ikke løsningen som utvikles bli like 

godt tatt i bruk. Det er helt avgjørende å anerkjenne hvordan menneskene som skal bruke arenaen vil 
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agere og ikke, og hva de trenger ikke bare på arenaen, men også for å ta den i bruk og fortsette å bruke 

den. 

Det er i innsiktsfasen gjennomført elleve dybdeintervjuer. Spredningen på rollene til deltakere gir oss et 

bredt perspektiv med innblikk i situasjonen fra konstabelnivå og helt opp til de som utvikler 

opplæringen. De intervjuede representerer god geografisk spredning fra hele landet. Konstablene og 

utrykningslederne ble intervjuet på brannstasjonen de er tilknyttet og på deres respektive 

hovedarbeidsplasser. I innsiktsfasen har prosjektgruppen pratet med; 

 

 2 brannkonstabler, deltid   1 inspektør forebyggende 

 2 utrykningsledere, deltid   1 kurs- og opplæringsansvarlig 

 1 seksjonsleder deltid  1 nestleder beredskap og kursansvarlig 

 1 vara brannsjef, forebyggende enhet  1 tidligere opplæringsansvarlig  

 1 brannsjef  

 

 

Sluttbrukerne  

Gjennom innsiktsarbeidet har vi identifisert tre særlig viktige sluttbrukere i deltidsbrannvesenet for å 

sikre at en læringsarena vil lykkes. Sluttbrukerne er delt inn i to kategorier. Brannsjefer og 

opplæringsansvarlige har ansvar for å organisere, planlegge og lede opplæringen, samt utryknings-

ledere som holder øvelsene. Deltidskonstabler og utrykningsledere gjennomfører opplæringen og deltar 

på øvelser. I tillegg er det behov for en rekke andre roller med ansvar for innholdsproduksjon m.m. 

 

 

 

Organisere, planlegge og lede 

 

Gjennomføre og delta 

 

Brannsjefer og opplæringsansvarlige 

Utrykningsledere (holde øvelser) 

Deltidskonstabler 

Utrykningsledere (delta på øvelser) 

Figur 3 Sluttbrukere for den Digitale Læringsarenaen 
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Brukerreisen  

Et viktig verktøy i tjenestedesign er det som kalles for brukerreisen. For å forstå hvilken kontekst en 

digital læringsarena vil brukes i, har utredningsprosjektet kartlagt ansattreisen for deltidskonstabelen. 

Det vil si den ansattes reise fra den vurderer å bli brannkonstabel, til den slutter som det. Dette hjelper 

oss å forstå nå det er bruk for en læringsarena og hvordan den kan passe inn i hverdagen.  

Vurdere å bli 
brann-

konstabel 

Se utlysning om 
deltids-stilling 

Søke Bli ansatt 
Intern-

opplæring 
Ta  

grunnkurs 
Ha vakt 

    Gjennomføres 
basert på brann-
skolens 
opplærings-bok. 
Mengde og 
innhold varierer 
fra stasjon til 
stasjon. 

Bli meldt opp og 
være med på 
lokale samlinger i 
grunn-kurset. 
Gjøres som regel 
på stasjon eller 
som regionalt 
samarbeid. 

Være på vakt 
sammen med team 
og utryknings-
leder, eller være” 
tilgjengelig” 
Avhenger av 
størrelse på 
tettsted.  

Jevnlige 
øvelser 

Utrykning 
Erfarings-deling 
formell/uformell 

Påfyll 
formell/uformel

l 

Tverretatlige 
øvelser 

Videre-
utdanning 

Slutte i jobben 

Øvelsene som 
holdes når man 
går på vakt (hvis 
vaktlag) eller 
jevnlig gjennom 
året.  

 Erfaringsdeling 
etter en hendelse 
eller øvelse. Alt fra 
å debrifing med 
teamet til å sette 
erfaringen i system 
og gjøre endring i 
rutiner m.m. 

Ekstra opplæring 
som ikke er 
øvelser og 
internopplæring. 
F.eks. nytt kurs i 
overflate-redning 

Øvelser som er i 
samarbeid med 
andre nødetater, 
ofte arrangert av 
et nasjonalt 
organ. Eks: Plivo 

- Øke 
kompetansen som 
deltids-konstabel 
- Bli 
utrykningsleder 
e.l. 

- For en 
heltidsstilling 
- Flytter 
- Slutter å være 
brann-konstabel 

Figur 4 Brann- og Redningspersonellets ansattereise 

 

 

Da vi i dette prosjektet ser på opplæringen har vi komprimert reisen til de stegene som er viktige for 

opplæring, denne kan vi kalle opplæringsreisen. Innenfor opplæringsreisen har vi definert fem viktige 

situasjoner som en læringsarena bør ivareta. Vi har valgt å utheve situasjon 1, 3 og 4 fordi det er 

opplæringen som skjer på stasjonen og i hverdagen som det er viktig at læringsarenaen samspiller med. 

Situasjon 2 og 5 er ikke mindre viktige, det er faktisk stor sannsynlighet for at en læringsarena også bør 

brukes under grunnkurset, og til å ta ekstra og eksterne kurs. 
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Figur 5 Brann- og redningspersonellets opplæringsreise 

 

 

Ni innsikter 

Arbeidet har resultert i ni innsikter som legges til grunn for videre arbeid. De ni innsiktene kan leses i 

sin helhet i innsiktsrapporten vedlagt dette dokumentet. Hovedtrekkene av innsiktene er gjengitt i 

tabellen på de neste sidene i dette kapittelet. 

1-Mange assosierer e-læring med noe tørt, kjedelig og 

gammeldags som gjøres foran en PC 

 

Mange har dårlige erfaringer og er skeptiske fordi e-læring tradisjonelt har 

vært noe man «klikker seg gjennom» foran en PC. Det er behov for et 

paradigmeskifte innen e-læring; det må bli levende, gøy og utfordrende! 

2-Øvelser er den eneste arenaen der deltids- 

konstablene kan møtes for å bygge team 

 

God lagånd er viktig for å kunne prestere under utrykning. Deltids-

brannkonstablene er bekymret for at digital læring skal erstatte de praktiske 

øvelsene som fratar dem viktig tid til å bygge lag. 
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3-Opplæringsansvarlige er nøkkelen til god  

kompetanse hos deltidskonstablene 

 

Utviklingen av deltidsmannskapets kompetanse skjer på stasjonen, ofte via 

utrykningslederne. Vi må sørge for at utrykningslederne synes digital læring 

er bra og vise hvordan det kan gjøre dem til enda bedre instruktører. 

 

4-Deltidsansatte ønsker seg innhold som  

reflekterer deres utfordringer 

 

For at deltidsansatte skal kunne relatere seg til innholdet i opplæringen er det 

viktig for dem at det er satt i en kontekst de kan kjenne seg igjen i, og som 

reflekterer deres arbeidssituasjon. 

 

5-Det kan være helt banale ting som gjør at  

digital læring oppleves som vanskelig 

 

Veldig mange nevner helt grunnleggende ting som innlogging, navigasjon og 

fremvisning som mulige barrierer for e-læring. I en ny løsning må vi sørge for å ha 

færrest mulig slike «fartshumper». 

 

 

 

6-En digital læringsarena må passe inn  

i den hektiske hverdagen 

 

Stillingsprosenten gjør at det ofte er lite tid til å drive med opplæring utenom 

øvelsene. Det ligger et potensiale i å gjøre løsningen skalerbar, modulbasert og 

mulig å gjennomføre når som helst i en hektisk hverdag. 

 

7-Digital læring bør knyttes tett til  

eksisterende opplæring og øvelser 

 

Dette vil gi digital læring en naturlig kontekst og ikke bli noe man må gjøre i 

tillegg. Forberedelse digitalt kan gi bedre tidsbruk under øvelser og konstablene 

har mer fleksibilitet for gjennomføring.  
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8-Et felles opplegg vil øke kvaliteten på opplæringen og gjør at det 

blir enklere å gjennomføre trening 

 

Ved å ha et felles opplegg som er klart til å bruke på hver stasjon, er det enklere for 

ansvarlige for opplæring å prioritere og gjennomføre øvelser på stasjonene. Det 

gjør også instruktørene i bedre stand til å gi god opplæring. 

 

9-Det trengs hjelp til å prioritere innhold i  

opplæringen, på kort- og lang sikt 

 

For at de ulike opplæringsansvarlige rundt om skal kunne nyttiggjøre seg av et 

felles opplegg og innhold, må det lages en strategi som hjelper dem å prioritere hva 

det skal gis opplæring i på stasjonen. 

 

Figur 6 Liste over innsikter avdekket i utredningsarbeidet 

 

 

 

TEKNOLOGIPERSPEKTIVET – TEKNOLOGI SOM UNDERSTØTTER UTDANNING OG 

ERFARINGSLÆRING I DAG 

Brann- og redningsvesen utdanningen i Norge bygger på en rekke systemer og prosesser. Ikke alle 

systemer og prosesser støtter oppunder felles målsettinger, men er enkeltvis laget og opparbeidet over 

tid av ulike organisasjoner for å støtte et behov for denne organisasjonen. Organisasjonene kan være 

Brannskolen, DSB og hvert enkelt Brannvesen ute i alle norske kommuner. Med lokalt selvstyre og 

økonomi i kommunene blir det ofte etablert egne løsninger for å understøtte arbeidet lokalt. 

For å kartlegge bruken av ulike digitale læringsplattformer som benyttes til å understøtte dagens 

utdanning og erfaringslæring har man fokusert arbeidet i forhold til utredningsarbeidets 3 

hovedprioriteter: 

1. Opplæring og etterutdanning av deltidspersonell i Brann- og redningstjenesten i Norge 

2. Erfaringslæring innen Brann- og redningstjenesten i Norge.  

3. Opplæring og etterutdanning av heltidspersonell i Brann- og redningstjenesten i Norge. 

Under arbeidet med å kartlegge systemer og applikasjoner er innsikter samlet fortløpende knyttet til 

bruk, teknisk drift og forvaltning. Kartleggingsarbeidet i innsiktsfasen er gjennomført ved møter og 

intervjuer med aktuelle aktører i Brann- og Redningstjenesten samt andre relevante aktører i Norge.  

Utdannings- og erfaringslæringssystemer (Teknologistøttet utdanning) 

Gjennom innsiktsfasen har vi funnet en del systemer og sett på bruken av disse. Systemene som listes 

opp her er ikke fullverdig liste over alle våre funn. Oversikten inneholder de systemene som er felles 
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for Brann- og Redningsvesenet i Norge og som understøtter utdanning og erfaringslæring, uavhengig 

av systemeier.  

1. Hypernet, studentadministrasjon ved Brannskolen,  

2. Fronter, læringsplattformen ved Brannskolen 

3. NAKOS 

4. BRIS 

5. 90 sekunder – MSB 

6. Overflateredning – Det store brannløftet 

7. Akuttportalen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

Det finnes også en rekke andre systemer som er tatt i bruk for å bistå den enkelte kommune med de 

lokale utfordringene de måtte ha med manglende sentrale systemer og/eller mangelfull funksjonalitet i 

sentrale løsninger.  

Figuren nedenfor viser de roller (gult) og systemer (blått) som utredningsarbeidet har avdekket og 

vurdert som aktuelle i relasjon til teknologi som understøtter arbeidet i Brann- og Redningsvesenet i 

Norge knyttet til opplæring og erfaringslæring. 

 

 

Figur 7 Kartlagt oversikt over systemer 
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1-Hypernet  

Hypernet er Brannskolen sitt studentadministrasjonssystem. Systemet er anskaffet via en offentlig 

anbudsforespørsel i perioden 2013-2014. Systemet ble implementert og tatt i bruk i 2014 av 

brannskolen støttet av DSB i Tønsberg. Systemet erstattet systemet, TRIANGEL, som frem til 

Hypernet ble innført støttet Brannskolen med studentadministrasjon. 

Skolen benytter løsningen til en felles kurskatalog for skolens kurs tilbud til heltid og deltids 

brannkonstabelen i Norge samt støtter oppunder prosesser knyttet til dette. Søknad/påmelding til kurs, 

innkalling til kurs og kursbevis. 

Data lagret i Hypernet ligger strukturert og er mulig å trekke ut for videre behandling elektronisk. Disse 

mulighetene er ikke alltid tatt like godt i bruk. Det er manuelle rutiner for eksport av data til systemer 

som Fronter, ePhorte og internatrom booking, der dette burde være vurdert som full automatiserte 

prosesser for å støtte oppunder digitalisering og automatiserings prinsipper for effektivisering. 

Systemet benyttes i dag både av administrasjonen ved Brannskolen for opprettelse av årlige 

kurskataloger og uttrekk av informasjon til andre systemer og studenter i forbindelse med 

påmelding/søknad om kurs via en ekstern nettportal (https://dsb.hypernet.com). 

Anskaffet som en applikasjon tjeneste (SooS - Software  as a Service ) og er dermed systemet ikke 

innlemmet i DSB's rutiner for drift og vedlikehold. Leverandøren IST (https://www.ist.com), står for 

ekstern driftig og vedlikehold av systemet. 

Systemet er anskaffet og støtter oppunder opplæring av deltid- og fulltids- brannkonstabelen. Det er 

ikke funnet noen prosesser i bruken av Hypernet som støtter oppunder erfaringslæring.  

 

 

2-Fronter 

Fronter er systemet Brannskolen har valgt å benytte som sitt dedikerte LMS (Learning Management 

System) Fronter benyttes til å gi elever ved Brannskolen tilgang til felles opplæringsmateriell via egne 

dedikerte virtuelle klasserom.  

Det finnes også en mobil applikasjon til fronter, slik at elevmassen kan hente ut informasjon fra 

løsningen når man ikke har tilgang til en fullverdig datamaskin. Løsningen har en viss form for "push 

Notifications" ved endringer og tillegg i undervisningsmateriellet. 

Forelesere ved skolen har tilgang til klasserommene i Fronter og kan kommunisere til elevene via 

løsningen for å formidle skriftlig undervisningsmateriell. 

Deltidsbrannkonstabelen som skal gjennomføre utdanning i regi av en lokal opplæringsansvarlig i 

kommunen vil benytte seg av Fronter til å hente ut utdanningsmateriell via tilgang til en 

Figur 8 viser hvordan Hypernet støtter oppunder utredningens tre prioriterte områder 

https://dsb.hypernet.com/
https://www.ist.com/
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kunnskapsdatabank opparbeidet over tid ved Brannskolen. Dette utdanningsmaterieller benyttes som 

grunnlag for den lokale utdannelsen. 

Fronter er anskaffet som en applikasjons tjeneste (SooS – Software as a Service) og er ikke innlemmet i 

DSBs rutiner for drift og vedlikehold. Leverandøren Fronter (https://nor.fronter.com ), står for ekstern 

driftig og vedlikehold av systemet. Leverandøren Fronter ble kjøpt opp av ITS Learning, slik at Fronter 

løsningen nå er en del av applikasjonene som ITS Learning leverer til markedet. 

Systemet er anskaffet og støtter oppunder opplæring av deltid- og fulltids- brannkonstabelen. Det er 

ikke funnet noen prosesser i bruken av Fronter som støtter oppunder erfaringslæring.  

 

3-BRIS 

BRIS er DSB sin løsning for ende til ende rapportering av hendelser meldt inn via 110 sentralene i 

Norge. Løsningen skal gi brann- og redningsvesenene i Norge bedre grunnlag for å drive effektivt 

brannforebyggende arbeid. 

En hendelse blir automatisk opprettet i BRIS ved aksjoner fra 110 sentralene der sentralen 

innrapporterer hendelsene via systemet Vision. Vision er integrert med BRIS og trigger en opprettelse 

av hendelse i BRIS. Basert på type hendelse og utrykkingsbehov følges hendelsene opp av det lokale 

Brann og Redningsvesenet for å ferdigstille rapporteringen.  DSB eier alle data som blir rapportert inn 

via BRIS og er med dette grunnlaget for mye at det forbyggende arbeidet via DSB. 

Løsningen ble lansert 1. januar 2016 for alle brann og redningsvesen som på det tidspunktet hadde tatt i 

bruk det nye nødnettet, med en fortløpende utrulling til øvrige brann og redningsvesen. 

BRIS er fult og helt utviklet, driftet og forvaltet av IKT enheten hos DSB. Dette gir DSB stor 

fleksibilitet til hvordan man velger å ta produktet videre. DSB har løpende kostnader knyttet til 

forvalting av løsningen på et årsverk via utviklingsenheten til DSB IKT.  

Et rapporteringssegment i BRIS er knyttet til erfaringslæring, men utover selve rapporteringen er ingen 

prosesser eller metoder implementert for å fullføre en komplett sirkel for Erfaringslæring (Innhenting 

av erfaringer, analyse og bearbeiding av erfaringer, identifisering av Læringspunkter, formidling av 

læringspunkter og implementering av læringspunkter)4 

BRIS støtter i dag liten grad oppunder utdannelsen av Brann og redningspersonell, det er informasjon 

og data innrapportert i systemet som kan knyttes til erfaringslæring, men det er et potensiale for å 

utnytte dette bedre. Noe tallene i figurene nedenfor bekrefter. Nesten 60% av de spurte brannsjefene er 

helt eller delvis enig i at BRIS gir et godt grunnlag for læring av erfaringer, men bare henholdsvis 37% 

                                                      

4 Se "Effektiv erfaringslæring – rapport fra forprosjekt i DSB" fra 03.12.2013   

Figur 9 viser hvordan Fronter støtter oppunder utredningens tre prioriterte områder 

https://nor.fronter.com/
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og 21% er helt eller delvis enige i at de ofte benytter registrerte data til interne læring eller 

erfaringsutveksling med andre Brannvesen. Disse dataene er hentet fra en undersøkelse som er 

gjennomført i prosjektarbeid knyttet til BRIS.  

 

Figur 10: Er erfaringsdata fra BRIS et godt grunnlag for erfaringslæring 

 

 

Figur 11 viser hvordan BRIS støtter oppunder utredningens tre prioriterte områder 
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4-"90 Sekunder" 

90 sekunder er en serie med erfaring og utdannelsesfilmer, som først og fremst henvender seg til 

nødetatene. Løsningen er laget og driftes av MSB i Sverige. (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, er Sveriges motpart til DSB). Formålet med løsningen er formidling av kunnskap, 

erfaringer, nyheter og tips fra virkelige hendelser og innsatser. 90 sekunder skal også stimulere 

erfaringslæringen hos den lokale nødetaten. Løsningen benyttes av Brannskolen i forbindelse med 

utdannelsen av brann og redningspersonell. Erfaringsdeling er en helt essensiell verdi med løsningen. 

90 sekunder støtter i stor grad oppunder erfaringslæring, dog er det ikke noen funksjoner knyttet til 

deteksjon til varig endring av avferd.  

 

90 sekunder er helt og holdent driftet og forvaltet via svenske MSB. Innholdet blir produsert på 

bestilling fra ulike aktører, der nødetatene i Norge har et åpnet samarbeid for produksjon av innhold 

basert på hendelser av betydelig interesse som har funnet sted i Norge der MSB ser et potensiale for 

deling av erfaringer på tvers av landegrenser. 

 

5-NAKOS 

NAKOS er plattformen til Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin for formidling av 

teknologistøttet undervisning. Den nasjonale kompetansetjenesten omfatter også oppbygging av 

kompetanse på områder som ikke anses som høyspesialisert medisin, men som kan innebære en ny 

måte å arbeide på eller utvikling av nye metoder.  

Figur 12 Eksempel på Norsk innhold i "90 sekunder" Figur 13 viser hvordan 90 sekunder støtter 
oppunder utredningens tre prioriterte områder 
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NAKOS plattformen bistår en rekke fagområder som ikke direkte understøtter medisin faget, derav 

bruken i Brann og Redningsvesenet i Norge.  Grunnkurs Brann, PLIVO og eTAS opplæringen er noen 

av disse.  

 

5b-Grunnkurs for utdanning av deltidspersonell (e-læringskurs) fom. 2017 

Brannskolen har etablert et opplæringsløp for deltidsbrannkonstabelen der NAKOS er en sentral del for 

den teoretiske gjennomføringen av Grunnkurset. Kurset ble etablert på NAKOS-portalen, og det faglige 

innholdet tok utgangspunkt i elevheftene (del 1, 2 og 3) tilhørende grunnkurs heltid/deltid. Elevene blir 

fortsatt påmeldt i grupper fra samme kommune eller region, og hvert kurs har en veileder. 

Kveldssamlingene er erstattet med selvstudie (eventuelt flere sammen) ved egen pc, og teoristoffet blir 

anskueliggjort med videoleksjoner og miniforelesninger.  Selvstudiet er delt i 3 deler, og før 

kursinnholdet tilhørende hver del kan åpnes, må deltakerne gjennomføre en kartleggingsprøve (mc) 

med enkle faglige spørsmål.  I tillegg gjennomføres det en emneoppgave etter hvert emne og en 

avsluttende delprøve etter hver del (mc)5.  

 

5c-PLIVO - Pågående livstruende vold.  

De tre nødetatene politi, brann og helse, har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre 

og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Prosedyren er ett av flere 

oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011.  

Det overordnet målet med etableringen av kurs materiell knyttet til PLIVO via NAKOS er å få alle 

aktører i nødetats Norge gjennom opplæringen effektivt.  

                                                      

5 Se "Beskrivelse av Nå-situasjonen i utredningsrapporten fra Konseptutredningsarbeidet rundt utdanning av 

deltidspersonell_september 2017" 

Figur 15 Forsiden til NAKOS Figur 14 Systemoversikt NAKOS 
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Dette gjør at alt personell i Brann og redningstjenesten har et forhold til bruken av NAKOS 

plattformen. 

 

5d- "e-TAS" – Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid 

Dette er egne kurs fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse og som i sin helhet er tilgjengeliggjort på 

NAKOS.  

Plattformen er igjen en kjøpt tjeneste (SaaS) der Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital 

akuttmedisin forvalter denne avtalen på vegne av alle ulike aktører som til enhver tid benytter seg av 

NAKOS plattformen. 

NAKOS støtter oppunder opplæring av deltid- og fulltids- brannkonstabelen samt etterutdannelse med 

kurser som ligger åpent for alle påloggede brukere i løsningen. Erfaringslæring vil være mulig ved bruk 

av plattformen i den grad undervisningsmateriell endrer karakter over tid.  

 

6-Det store brannløftet – Overflateredning 

Det store brannløftet finansieres i sin helhet av Gjensidigestiftelsen, og er et samarbeidsprosjekt med 

brannvesen og viktige aktører innen brannberedskap i Norge.  

Brannvesen blir ofte satt inn i operasjoner knyttet til redning av personell ved ulykker i og ved vann. 

Brannløftet har fått laget et eget kursopplegg for denne tjenesten og distribuert dette til alle landes 

Brann- og redningsvesen. Kurset gir brannvesen i Norge en grunnleggende innføring i hva det 

innebærer å drive overflateredding og en grunnlegdene kunnskap om faget. 

Tjenesten leveres av Munio og er ikke driftet eller finansiert av DSB. Det er derimot en "branding" av 

innholdet, slik at det ser ut som at DSB er eier og forvalter av innholdet i portalen som dette er 

tilgjengeliggjort via. 

 

 

 

Figur 16 viser hvordan PLIVO støtter oppunder utredningens tre prioriterte områder 
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7-Akuttportalen / eTAS 

Akuttportalen (https://www.akuttportalen.no/) er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNL) sin portal for 

nettbasert og nettstøttet kompetanseutvikling. Ulike kurs, fagnettverk og møteplasser blir utviklet for de 

aktører som SNL samarbeider med innen den akuttmedisinske redningskjeden.  

 

eTAS opplæringen inneholder teoristoffet til TAS-kursene som har vært gjennomført av Stiftelsen 

Norsk Luftambulanse. TAS er forkortelse for tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid. Kursene har fokus 

på effektivisering av redningsinnsatsen gjennom kunnskapsstyrking innenfor den enkelte redningsetat, 
Figur 18 Akuttportalen fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

Figur 17 Skjermbilde på opplæring fra Brannløftet 

https://www.akuttportalen.no/
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men i enda større grad gjennom en forbedring av samhandlingen og styrking av evakueringskjeden i en 

redningsinnsats. 

eTAS kurset er å finne på Akuttportalen, men er også tilgjengelig i sin helhet via NAKOS portalen. 

Portalen er driftet og forvaltet av SNL. 

Alle systemer som er tatt i bruk og beskrevet ovenfor løser sine primære oppgaver på et akseptabelt vis. 

Det er muligheter for effektivisering knyttet til dataflyt mellom systemer, spesielt student-

administrasjons systemer ved Brannskolen der det i dag er manuelle rutiner for overføring av data 

mellom systemer. 

De ulike brannvesen i Norge har på eget eller kommunalt initiativ tatt i bruk IKT løsninger for å dekke 

sine behov knyttet til internkontroll, opplæring, rapportering og samhandling internt i Brannvesenet. 

Prosjektet har ingen fullgod oversikt over hvilke type applikasjoner det her dreier seg om. Dette har 

heller ikke vært et mål for utredningsarbeidet.   

Drift og forvalting av løsninger 

DSB har ingen drift og vedlikehold av applikasjoner som direkte støtter oppunder formidlingen og 

utdannelsen av Brann og Redningspersonell i Norge, med unntak av BRIS som et operativt system for 

innrapportering av hendelser via 110 sentralene og Vision, der statistikk benyttes ved Brannskolen i 

undervisningen. DSB sin nåværende IKT strategi omtaler ikke etablering, drift og vedlikehold av 

systemer for utdanning ut over intern brukeropplæring knyttet til IKT løsninger i DSB sin egen 

organisasjon, typisk kontorstøtteplattformen. 

Student administrasjonssystemet til Brannskolen er en av flere kjøpte tjenester for å understøtte 

undervisning og opplæring av Brann og redningspersonell. 

Tilgjengelighet 

Brukergruppen Brannkonstabler har i dag en rekke systemer å forholde seg til, ikke unormalt. 

Problemet er mangel på en enkel løsning for pålogging for disse systemene (Singel Sign On eller SSO). 

Følgende systemer er kartlagt, og for samtlige forholder man seg til unike brukernavn og passord: 

 Hypernet, studentadministrasjon ved Brannskolen,  

 Fronter, læringsplattformen ved Brannskolen 

 NAKOS 

 BRIS 

 90 sekunder – MSB 

 Overflateredning – Det store brannløftet 

 Akuttportalen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

Resultatet av alle disse løsningene med egen brukerdatabase er at utdanningsansvarlige i Brannvesen i 

Norge bruker mye tid på brukerstøtte i forbindelse bruk av løsningene av personell i den enkeltes 

avdeling. 

Løsningene som tilbys til Brann og redningspersonell er ikke alle like godt tilpasset nye mobile 

teknologier der man bruker nettbrett og mobiltelefoner med mindre skjermflater i større omfang. 
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Oversikt over utdanningen til den enkelte brannkonstabel 

Det er finnes ikke et enkelt system som vil kunne gi en oversikt over hvilken kompetanse den enkelte 

ansatte i Brann og Redningsvesenet i Norge innehar, ei heller en sammenstilling basert på det som 

finnes. Informasjonen finnes men er spredd på alt fra lokale oversikter i det enkelte Brannvesen, til 

Brannskolens ulike systemer for studentadministrasjon og systemer som NAKOS med resultater fra 

ulike kurs moduler knyttet til blant annet PLIVO, eTAS og mer. 

 

Integrasjoner og dataflyt 

Det mangler automatiske dataflyter, noen strukturer er det å finne og de er manuelle. 

Elevadministrasjonen ved Brannskolen burde vært løst bedre. En rekke systemer som er i bruk i dag, 

der ingen «snakker» sammen automatisk. Hypernet, Fronter, ePhorte, internatrom booking. 

Integrasjoner og dataportabilitet mellom eksisterende læringsløsninger er ikke å finne. I den grad 

opplærings innhold deles, er prosessen manuell og ikke automatisk ved å ta i bruk eksiterende tjenester 

og Interfaces i løsningene som finnes. 

 

PROSESSPERSPEKTIVET – ARBEIDSPROSESSER SOM STØTTER OPPLÆRING OG 

TILKNYTTEDE SYSTEMER 

Knyttet til dagens utdanning, trening, øving og erfaringslæring av brann- og redningspersonell er det en 

rekke mer eller mindre definerte arbeidsprosesser som skal utføres. For eksempel er det her snakk om 

administrasjon av brukere og deres læringshistorikk, produksjon og kvalitetssikring av læringsinnhold i 

teknologistøttet opplæring. Videre aktuelle prosesser kan være teknologistøtte for kurs-, 

foredragsholdere og øvelsesansvarlige på lokalt plan. Når det gjelder erfaringslæring er det snakk om 

prosessene knyttet til datafangst og analyse for å avdekke aktuelle læringspunkter samt deretter å 

kvalitetssikre at identifiserte erfaringslæringspunkter formidles og implementeres i de enkelte 

brannvesen. Helt overordnet er det snakk om følgende prosesser; 
 

 Sikring av fagplaner for formell og påkrevet utdanning (Deltid, Heltid og Befal) 

 Etter- og videreutdanning i form av kurs og øvelser 

 Vedlikehold og administrasjon av kurs, materiale og innhold 

 Standardisering av de fire stegene i erfaringslæringsprosessen 

 Utvikling av fagnettverk 

 Utveksling av erfaringer for fagansvarlige, forelesere og instruktører 

Listen over prosesser er ikke uttømmende, men det som er kommet frem er at det i dag svært lite 

sentralisert teknologistøtte som støtter standardisering, kvalitetssikring og gjenbruk av slike 

arbeidsprosesser. Dette er ofte et lokalt ansvar, og praktiseres svært variabelt. I innsiktarbeidet kom det 

klart frem et ønske fra målgruppene om en større grad av standardisering som kunne forbedre en del av 

dette arbeidet. 

En fremtidig sentral teknologisk støtte kan ta dette inn som en del av konseptet og sikre at DSB og 

NBSK samt fagansvarlige i de enkelte Brannvesen kan utvikle sterkere fagmiljøer med kontinuerlig 

fokus på oppdatering av tilgjengelig relevante fagplaner, fagbøker, planverk for øvelser osv.  
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For å lage opplæringsmateriell er det for fagplaner en klart definert prosess for å definere innhold og 

materiell. Derimot er det ikke en tydelig standardisert enkel prosess for å lage, presentere og dele 

innhold på en digital arena. Dog er det i den siste tiden testet ut en pilot for e-læring knyttet til 

Grunnkurs for deltidsutdanning. Dette er et eget prosjekt som ikke er knyttet til utredningsarbeidet for 

en digital læringsarena. Innstillingen fra den prosjektgruppen er at man midlertidig innfører e-læring 

for teoridelen av Grunnkurset for Deltidsansatte på NAKOS i det format det foreligger per Desember 

2017. Dette vil deretter tas opp til ny vurdering i forbindelse med Prosjekt Ny Utdanning for 

Deltidspersonell som skal gi sin innstilling i mars 2018. 

For eksisterende innhold er det ikke en enkel og standardisert prosess for å berike/forbedre kvalitet. 

Innholdet er i hovedsak et delegert ansvar til den enkelte kursansvarlige. Det er ikke krav til utførelse 

eller format for deling. Det finnes ingen sentral samling av innhold som legger til rette for en mer 

sentralisert kvalitetssikring og kontinuerlig utvikling. Dette til tross for at dette er funksjonalitet som 

kan ivareta dette i dagens læringsplattform på Brannskolen; Fronter.   

Det er i dag ikke en egen prosess som sikrer oversikt over de aktuelle aktørene i målgruppene sin 

samlede livslange læring. Det er et stort potensiale for en standardisering av å definere komplett 

nødvendig og ønsket kompetansekrav for mannskap. På nasjonalt nivå er det et gap i oversikt som med 

en standardisert og kvalitetssikret prosess kan være svært nyttig.  

For dagens kompetanseutvikling er det lite formalisert teknologistøttet opplæring. Det finnes noe, men 

det er ofte plassert på ulike læringsarenaer (Undervisnings-, og kursinnhold i Fronter, E-læring for 

Grunnkurs for deltidsansatte, PLIVO, overflateredning, e-TAS, relevante kurs på andre 

læringsplattformer osv). Ved å utnytte prinsippene om interoperabilitet og deling ligger det et betydelig 

potensiale i å bygge en komplett oversikt over den enkeltes gjennomførte læring. Dette finnes ikke på 

en enhetlig og sentralisert måte i dag. Det bør finnes en enkel administrasjon og forvaltning av alle 

brukere, inkludert læring utført på andre læringsarenaer eller læringsplattformer. Det finnes standarder 

som kan sikre dette, dersom man definerer en prosess for hvordan dette skal ivaretas i et sentralt 

register. 

Med unntak av at det registreres gjennomføring av påkrevde kurs, og de utsjekk som forskriftene 

krever, er det i dag ingen definerte prosesser for å sikre riktig kompetanse over tid. I innsiktfasen ble 

det avdekket et sterkt ønske om en standardisert og offisiell prosess for å gjennomføre og registrere 

regelmessige utsjekk og sertifiseringer på ulike kompetanseelementer.  

Når det gjelder erfaringslæring er det i dag svært liten standardisering eller prosess-støtte. DSB jobber 

helt konkret med å styrke området som går på det å registrere erfaringer med identifiserte 

læringspunkter gjennom rapportering i BRIS og de «dashboards» denne løsningen vil tilby. Samtidig er 

det viktig at det er viktig å påpeke at det i det daglige også gjøres en del erfaringer som eksplisitt ikke 

rapporteres inn i BRIS, men som allikevel kan være viktige identifiserte læringspunkter. Og i den 

sammenheng er det påpekt at videre bearbeiding av identifiserte læringspunkter, og/eller muligheten til 

å benytte registrerte data som oppslag som kilde til utvikling av kompetanse ikke finnes, og det er et 

sterkt uttrykt ønske om en standardisert kvalitetssikret prosess som kan etablere ny læring eller 

oppdatere eksisterende læringsmateriell for registrerte erfaringsbaserte læringspunkter  

Det er i dag svært få som kjenner til eller ser en praktisk nytte av den enkle funksjonen i BRIS for å 

registrer viktige erfaringer. Det er et stort potensiale dersom man på ett sentralt punkt direkte kan 

registrere eller formidle viktige erfaringer, og at dette er integrert mot definerte og standardiserte 

arbeidsprosesser som sørger for relevant og effektiv deling og implementering av erfaringslæring på en 

profesjonell og standardisert måte.  
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Kvalitetssikring av innhold er i dag svært variabelt og i stor grad ivaretatt på lokalt/regionalt plan, for 

alt som ikke er offisielt og påkrevd læringsmateriell. Til tross for at det finnes et stort utvalg av 

dokumenter og klargjorte øvingsopplegg hos Brannskolen viser innsikter fra utredningsarbeidet at det 

er store variasjoner og kvalitetsforskjeller på anvendelse av disse i forbindelse med utførelse av "on-

the-job-training" og gjennomføring av påkrevde og definerte øvelser. Det er for tiden ingen dedikert 

ressurs i DSB som gjennom definert og/eller automatisert arbeidsflyt sikrer for oppdateringer av 

innhold og andre redaksjonelle oppgaver for å sikre et visst standardisert kvalitetsnivå for innhold og 

utførelse av opplæring.  

Det er ingen definerte aktiviteter eller prosesser som ivaretar den pedagogiske dimensjonen av 

gjennomføring av læring. I hovedsak er man prisgitt den enkelte instruktørs egen kapasitet til å sikre 

kvalitet på innhold og plan for gjennomføring. En standardisert prosess som både kan forbedre 

kvalitetssikret innhold og som kan bistå de ansvarlige med å planlegge en godt tilrettelagt 

gjennomføring er sterkt etterspurt i svært mange Brannvesen. 

For den enkelte mannskap er det i innsiktsarbeidet fremkommet beskrivelser om at det i dag er stor 

variasjon i hvordan man kan sikre oppfølging av egen læring. Det er svært variabelt og store 

geografiske forskjeller på hvordan den enkelte mottar personlige meldinger som motivasjon til å 

gjennomføre læring. Det er fremkommet at det er et stort potensiale for å både automatisere prosesser 

og å legge til rette for teknologistøttet adaptive læring. 

DSB ønsker å utvikle en plattform for digital læring og kompetanseutvikling spesielt tilpasset brann- og 

redningspersonell. Det overordnede formålet er å bidra til effektiv brannforebygging og god beredskap 

gjennom at brann- og redningspersonell får tilgang til kompetanse med høy kvalitet som kan tilpasses 

det enkelte brann- og redningsvesens behov og være en fleksibel læringsarena for den enkelte. Dette vil 

i særdeleshet være viktig for å sikre god kompetanse hos det store flertallet av brann- og 

redningspersonell som inngår i deltidsstyrker. Læringsplattformen skal understøtte utdanningen som gis 

ved den framtidige fagskolen, men vil også være viktig for å sikre kompetanseutvikling for personell 

som ikke har eller skal ha fagskoleutdanning. Utover å understøtte obligatorisk utdanning skal 

plattformen også fungere som en arena for erfaringslæring og opplæring mellom, og internt i brann- og 

redningsvesen. 

Det skal etableres en «digital arena» for læring og kompetanseutvikling. En arena som på en optimal 

måte sikrer enkel tilgang til relevante opplæringselementer for målgruppen. Arenaen skal være enkel i 

bruk for målgruppeaktørene, og den skal legge til rette for at ny og fremtidig teknologi innen 

læringsfeltet enkelt kan tas i bruk. Herunder ligger et mål om interoperabilitet til andre aktører og 

partnere innenfor det relevante læringsfeltet. 

 

GEVINSTMÅL 

Løsningen skal sikre en rekke funksjoner som gjør det enkelt å legge til rette for de aktiviteter en slik 

arena krever. Det er viktig at det å tilegne seg læring både skal være mulig som tilskuer og deltaker. For 

de som skal lære bort må det være enkelt å lage, presentere og dele innhold. I det ligger det også en 

forventning til at innholdsleverandører skal gis mulighet til kontinuerlig bidra med å heve kvaliteten på 

3.3  
FREMTIDIG MÅLBILDE 
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innhold som allerede finnes på arenaen. Selve læringssituasjonen må kunne være i form av en-veis og 

to-veis kommunikasjon både i samtid og usynkronisert. Samtidig skal arenaen legge til rette for ulike 

grader av samhandling utover selve læringssituasjonen. Det skal være en åpen arena, noe som stiller 

krav til sentralkvalitetssikring av innhold. Derfor må det i løsningen være funksjonalitet som ivaretar et 

sentralt overordnet ansvar for redaksjonelle oppgaver og administrasjon av arenaen og dens brukere.  

Det er et sterkt behov for å tilfredsstille et krav om fleksibilitet for den enkelte. Det betyr at Den 

Digitale Læringsarena skal i størst mulig grad bryte ned de fysiske barrierene som tid og rom. Det betyr 

at bruk, både av leverandører og "konsumenter" i størst mulig utstrekning ikke skal være avhengig av 

fysisk oppmøte, og reising skal ikke lenger være et krav for å kunne samhandle. Dog, så kan mye av 

opplæringen optimaliseres gjennom en kombinasjon av digital tilegning og deling av innhold som en 

frivillig eller påkrevet forberedelse til praktisk gjennomføring ved fysisk oppmøte.  

Aktørene i målgruppen er på ulike stadier i sin karriere innen Brann- og Redningsområdet. Den digitale 

Læringsarena skal legge til rette for kontinuerlig og "Livslang læring". Det betyr at den Digitale 

Læringsarenaen må for den enkelte være en kilde for å tilegne seg relevant og oppdatert kompetanse 

kontinuerlig og på alle nivåer. Samtidig er det slik at Den Digitale arenaen skal bidra med å sikre en 

beskrivelse av nødvendig og ønsket kompetanse for mannskap og derigjennom sikre en komplett 

oversikt over det reelle kompetansenivået for alt relevant mannskap innen området. Derfor skal 

løsningen legge til rette for et sentralt register over alt personell, og med funksjonalitet til å registrere 

den enkeltes historikk innenfor relevant læring. Herunder ligger muligheten for sertifiseringer og 

utsjekk av kompetanse. Så langt det er mulig skal teknologien i løsningen kunne bidra til å motivere, 

identifisere og planlegge den enkelte brukers utdanningsløp.  

Den digitale læringsarenaen skal sikre muligheten for en felles standardisert prosess for 

erfaringslæring. Uavhengig av valgt medium skal det være enkelt å bidra til og å delta på 

erfaringsoverføring. Praktisk erfaringslæring er en svært sentral aktivitet for å sikre relevant og 

oppdatert kompetanse innenfor Brann-og Redningsområdet. Løsningen skal bidra til en prosess som 

gjør dette mer standardisert både med hensyn til identifisering av potensielle læringspunkter så vel som 

kvalitet på delingen og distribusjonen av innholdet, samtidig som det for den enkelte aktør oppleves 

som lettere å bidra med viktig informasjon og erfaring. 

Den Digitale Læringsarenaen skal sikre tilgang til kompetanse med høy kvalitet. I den sammenheng er 

det naturlig å se på gevinstmålene i tre perspektiver; Brukerperspektivet, Teknologiperspektivet og 

Prosessperspektivet. Figuren under viser en skjematisk oversikt over de ulike målene; 

 



KONSEPTUTREDNING DIG ITAL LÆRINGSARENA  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 37 

 

Figur 19: Målbilde Digital Læringsarena DSB 

 

Nedenfor er en nærmere beskrivelse av målene man søker å oppnå i forhold til perspektiv; 

 

BRUKERPERSPEKTIVET. 

1) Det skal etableres en «digital læringsarena» som i kombinasjon med praktiske øvelser, reelle 

hendelser og deltakelse på ulike former for undervisning skal bidra til læring og 

kompetanseutvikling. En arena som på en optimal måte sikrer enkel tilgang til relevant faglig 

informasjon og opplæringselementer for målgruppen.  

2) Aktørene i målgruppen er på ulike stadier i sin karriere innen Brann- og redningstjenesten. 

Brukeren skal enkelt kunne se status på egen kompetanse sett opp mot krav og muligheter. 

Dette skal motivere til større grad av egeninnsats for i sikre egen kompetanseutvikling gjennom 

både påkrevet og frivillig læring. Den digitale Læringsarena skal legge til rette for kontinuerlig 

og "Livslang læring". 

3) Den Digitale Læringsarenaen skal for den enkelte være en kilde for å tilegne seg relevant og 

oppdatert kompetanse kontinuerlig og på alle nivåer. 

4) Den Digitale Læringsarenaen skal sikre tilgang til innhold og læring av høy kvalitet som skal 

bidra til utvikling av god kompetanse. 

5) Aktører innenfor målgruppene av brukere skal like enkelt kunne være leverandører av innhold 

som konsumenter av innhold.    

6) For den enkelte aktør skal det oppleves som lettere å bidra med viktig informasjon og erfaring 

som kan/bør deles.  
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7) Den digitale opplæringsarenaen skal tilrettelegges på en slik måte at brukeren opplever en 

optimal kombinasjon av digital og praktisk læring. Ved først å gjennomføre digital læring og 

deling av innhold, slik at man er godt forberedt til praktisk gjennomføring ved oppmøte på 

kurs, temasamlinger og øvelser. I etterkant av en samling eller øvelse kan også den digitale 

læringsarenaen fungere godt i forhold til refleksjon over det som er gjort, diskutere og dele 

erfaringer. 

 

TEKNOLOGIPERSPEKTIVET. 

1. Teknologien på den Digitale Læringsarenaen skal ikke være en barriere for bruk. 

2. Løsningen skal sikre en rekke funksjoner som gjør det enkelt å legge til rette for de aktiviteter 

en slik arena krever. Det er viktig at det å tilegne seg læring både skal være mulig som tilskuer 

og deltaker. 

3. Det er et sterkt behov for å tilfredsstille et krav om fleksibilitet for den enkelte. Det betyr at 

Den Digitale Læringsarena i størst mulig grad skal bryte ned de fysiske barrierene som tid og 

rom. Det betyr at bruk, både for instruktører og leverandører av innhold så vel som 

kursdeltakere og "studenter" i stor utstrekning kan redusere behovet for fysisk oppmøte der det 

er praktisk mulig. Og reising skal ikke lenger være et krav for å kunne samhandle om deler av 

læringen og øvelsene.  

4. Arenaen skal være enkel i bruk for målgruppeaktørene, og den skal legge til rette for at ny og 

fremtidig teknologi innen læringsfeltet enkelt kan tas i bruk. 

5. Herunder ligger et mål om standardisert integrasjon og god interoperabilitet til andre aktører og 

partnere innenfor det relevante læringsfeltet. 

6. Selve læringssituasjonen må kunne være i form av en-veis og to-veis kommunikasjon både i 

samtid og usynkronisert.  

7. Arenaen skal legge til rette for ulike grader av samhandling utover selve læringssituasjonen. 

8. Den Digitale Læringsarenaen skal inneholde et sentralt register over alt relevant personell 

innen Brann- og Redningsvesen i Norge. Dette stiller tekniske krav til sikkerhet knyttet til 

personvern. 

9. Den Digitale arenaen skal bidra med å sikre fullstendig datafangst av gjennomført lærings- og 

erfaringsaktiviteter for mannskap, og derigjennom sikre en komplett oversikt/database med det 

reelle kompetansenivået for den enkelte av alt relevant mannskap innen området på nasjonalt 

nivå.  

10. Løsningen skal ha funksjonalitet til å registrere den enkeltes historikk innenfor relevant læring. 

Herunder ligger muligheten for sertifiseringer og utsjekk av kompetanse.  

11. Så langt det er mulig skal teknologien i løsningen kunne bidra til å motivere, identifisere og 

planlegge den enkelte brukers utdanningsløp. 

 

PROSESSPERSPEKTIVET. 

1. Den Digitale arenaen skal bidra med å sikre en samlet kompetansebeskrivelse for mannskap i 

tråd med forskrifter samt ytterligere individuelle ønskede kompetansekrav for mannskap. For 

den enkelte bruker i målgruppene skal løsningen bidra til mulighet for å ta et større og aktivt 

eierskap for egen kompetanseutvikling.  
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2. Gjennom standardiserte prosesser skal løsningen sikre en komplett oversikt over det reelle 

kompetansenivået for alt relevant mannskap innen området på nasjonalt nivå. 

3. Det skal være en åpen arena, dette stiller krav til sentral kvalitetssikring av innhold. Derfor må 

det i løsningen være funksjonalitet som gjennom standardiserte prosesser ivaretar et sentralt 

overordnet ansvar for redaksjonelle oppgaver, administrasjon av arenaen samt administrasjon 

og forvaltning av alle brukere. 

4. For de som skal lære bort skal det være enkelt å lage, presentere og dele innhold. I det ligger 

det også en forventning til at innholdsleverandører skal gis mulighet til kontinuerlig bidra med 

å heve kvaliteten på innhold som allerede finnes på arenaen.  

5. Praktisk erfaringslæring er en svært sentral aktivitet for å sikre relevant og oppdatert 

kompetanse innenfor Brann- og Redning området. Løsningen skal bidra til en prosess som gjør 

dette mer standardisert både med hensyn til identifisering av potensielle læringspunkter så vel 

som kvalitet på delingen og distribusjonen av innholdet. Uavhengig av valgt medium skal det 

være enkelt å bidra til og å delta på erfaringsoverføring. 

6. For de som ønsker å dele verdifull erfaringslæring skal det være en enkel og standardisert 

prosess for å lage, presentere og dele innhold. En sentral oppgave i denne sammenheng vil 

være kvalitetssikring av innhold. 

 

I dette kapittelet har man lest følgende; 

 Bakgrunn for oppdraget 

 Beskrivelse av hvordan utdanningen er i dag innen Brann- og Redningsvesenet i Norge. 

1. Informasjon om funn av 9 innsikter som er vesentlige for brukerperspektivet 

og som danner grunnlaget for det som heretter kalles utdanningsreisen 

2. For teknologiperspektivet beskrives 7 ulike systemer, hvordan disse er 

integrert, hvordan de er tilgjengelig for brukerne, hvorvidt de gir en oversikt 

over brukernes læringshistorikk samt omfanget av dagens systemkostnader. 

3. Beskrivelse av prosessperspektivet med utgangspunkt i 6 hovedprosesser som 

kreves for å sikre arbeidet knyttet til systemforvaltning og administrasjon av 

utdanningen 

 Beskrivelse av det fremtidig målbildet. Utgangspunktet her er 3 overordnede 

målsetninger, som deretter er brutt ned i mer konkrete målsetninger med henholdsvis 7 

mål for brukerperspektivet, 8 mål for prosessperspektivet og 10 mål for 

teknologiperspektivet.  
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Når man skal jobbe frem løsninger for en digital læringsarena er det viktig at man 
tar et utgangspunkt i tidens tegn, og hvordan utdanning generelt forholder seg til 
teknologistøttet undervisning.  

I dette kapittelet drøftes derfor hvordan undervisningssektoren er i endring. Helt 
overordnet beskrives 7 aktuelle moderne pedagogiske grep, før det følger en 
beskrivelse av det man kaller tradisjonelle nettkurs og de 10 vanligste formene for 
digitale læremidler. 

Kapittelet avsluttes med å beskrive 7 nye moderne teknologiske verktøy innenfor 
undervisning. Disse verktøyene (interaktiv e-læring, Simuleringer, Virtuell 
Virkelighet, Mobil-læring, Nano-læring, "Gamification" og Adaptiv læring) vil i stor 
grad prege fremtidens utdanning og tillegges derfor stor vekt når det i 
konseptutvalgsfasen skal planlegges konsepter for fremtidens digitale læring innen 

Brann- og Redningsvesenet i Norge. 

 

 

 

 

  

KAPITTEL  

4  
Trender og 

utvikling innen 

utdanningsfeltet 



 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 42 

Som nevnt i kapitel 3.2, så har det de siste 20 årene skjedd en rivende, ja nesten eksplosjonsartet 

utvikling i samfunnet med hensyn på digitalisering av tjenester og løsninger. Utviklingen har langt fra 

stoppet opp, men fortsetter med stadig større effekt hvert år. Nesten daglig nedlegges tradisjonelle 

løsninger og tjenester, samtidig som nye digitale dukker opp som erstatning: Nesten alle bankfilialer er 

nedlagt, folk «går i banken» fra PC'en hjemme. Reisebyråer finnes nesten ikke, folk finner og bestiller 

alt på nettet. De yngre ser ikke på Dagsrevyen, men ser og leser nyheter når det passer dem på mobilen. 

I store deler av Norge finnes det ikke lenger en eneste platebutikk, nå strømmes alt over nettet. Vi sliter 

ikke med selvangivelsen lenger, den blir automatisk utfylt. Digitaliseringen virker også inn på hvordan 

vi tenker og føler, nå får ungdom abstinenssymptomer om mobilen ikke har dekning. 

 

På noen samfunnsområder har digitaliseringen og den teknologiske utviklingen ikke medført så store 

endringer. Innen utdanningssektoren har digitaliseringen gått langsommere og heller ikke medført de 

store omveltninger med hensyn på organisering, undervisning, pedagogikk eller nedleggelse av 

tradisjonelle tjenester eller skoler. En rekke digitale verktøy og tjenester er tatt i bruk, dog i ulik grad: 

PC, nett brett og smarttelefont, Digital læringsplattform (Fronter, ITS learning, Canvas), opptak og 

podcast av forelesninger, nettbaserte kurs, digitale lærebøker og digital eksamen. Men mye består: 

Skolestrukturen er den samme, likeså skoledagen med 4- 6 timer hver dag. Pedagogikken er mye den 

samme, men tilpasser seg sakte digitale verktøy. Undervisning foregår fortsatt mye ved 

tavleundervisning og forelesninger. Ingen skoler er lagt ned på grunn av digitalisering, ingen lærere er 

blitt overflødige slik som ansatte i bank, post, reisebyrå og platebransjen.  

 

Ser vi på hvor omfattende endringer som har skjedd på en rekke andre felt i samfunnet, er det til å 

undres over at hele utdanningssektoren ikke har kommet lengre. Det skulle derfor ligge til rette for en 

fundamental nytenkning med langt større bruk av digitale og teknologiske løsninger for denne sektoren. 

Utfordringen for høyere utdanning er bl.a. at sektoren er en konservativ mastodont som ikke så lett lar 

ser endre - og det forhold at svært mange liker å møte opp på campus hvor de treffer venner og kjente, 

og inngår i en fysisk faglig og sosial kontakt som oppleves som viktig. 

 

Da Stanford University i California tilbød et helt gratis nettkurs om kunstig intelligens (AI) i 2012 var 

det flere hundre tusen studenter som deltok fra hele verden. Det forhold at kurset var gratis, medførte at 

svært mange deltok. Konseptet fikk betegnelser MOOC, for Massive Open Online Course. Enkelte 

fremtredende professorer eller samfunnsanalytikere mente da at bare noen av de største og beste(?) 

universitetene ville overleve de neste 10 årene. Den store universitetsdøden har foreløpig uteblitt og 

MOOCene har heller ikke i Norge overtatt for tradisjonell undervisning og læring. Det finnes hederlige 

unntak. 

 

Selv om digitaliseringen ikke har feid over utdanningssektoren som en tsunami, bør i denne 

utredningen nevnes et relevant område og en relevant teknologi hvor mye har skjedd. Vi snakker om 

ulike utdanninger, kurs, internopplæring eller kompetanseprogram som retter seg primært mot 

arbeidslivet og voksne som er i arbeid. Vi snakker om bruk av internett, PC og mobile enheter som gjør 

at læring og kompetanseheving kan (men ikke må) foregå helt uavhengig av tid og sted.  

 

I tråd med tendensene i samfunnet om økt behov for fleksibilitet i arbeidslivet, har det i de siste 20 

årene skjedd en gradvis dreining fra tradisjonell oppmøtebasert opplæring og utdanning til ulike former 

for fleksibel nettbasert undervisning og opplæring.  

Utdanningstilbud som tidligere var sted- og tidsbundet ved at deltakere måtte være fysisk tilstede ved 

utdannings-institusjoner kan i dag, ved å utnytte pedagogiske og teknologiske muligheter, tilbys som 

4.1  
EN UTDANNINGSSEKTOR I ENDRING   
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fleksible utdanningstilbud, dvs. tilbud som er uavhengig av tid og sted. Fleksibiliteten gjør et mye 

enklere for folk å delta, uten at det kolliderer med arbeid, omsorgsoppgaver, samvær med barn og 

familie. 

 

Fleksibilisering av utdanning medfører også at en større andel av befolkningen i økende grad vil ha 

tilgang til og kan gjennomføre utdanning, uavhengig av geografi, økonomi, samt arbeids- og 

familiesituasjon. Dette gjør at flere grupper i samfunnet vil få tilgang til utdanning og at et presset 

arbeidsliv for lettere tilgang til den kompetanse de trenger. 

 

 

I de siste 20 årene har det skjedd en gradvis og markant dreining fra tradisjonell til fleksibel 

undervisning og utdanning. Denne utviklingen er vært mulig takket være den teknologiske utvikling av 

digitale verktøy, medier og løsninger. Den teknologiske utviklingen har også gjort det mulig å tenke 

nytt med hensyn på hvordan man organisatorisk og pedagogisk tilrettelegger, utvikler og gjennomfører 

utdanninger, kurs og kompetansehevingsprogram. 

 

INDIVIDUELL VS ORGANISATORISK LÆRING 

Tidligere var det mer fokus på den enkeltes formelle utdanning og den kompetanse og erfaring 

vedkommende hadde. Det var også i hovedsak opp til den enkelte å sørge for å få påfyll av kompetanse 

ettersom den gamle begynte å gå ut på dato eller nye oppgaver krevde ny kompetanse.   

Dette tradisjonelle synes har blitt erstattet med et syn på organisasjonen som helhet, hva organisasjonen 

kan og hvordan samspillet mellom individer og organisasjon best ivaretar organisasjonens kompetanse. 

I organisatorisk læring er det nå snakk om å overføre kompetanse og erfaringer fra de enkelte 

medarbeiderne til organisasjonen som helhet, slik at organisatorisk læring blir en innarbeidet realitet og 

at organisasjonen sålede kan fremstå med solid samlet kompetanse.  

For et lokalt team av brannkonstabler er det viktig ikke bare å se på og utvikle den enkeltes 

kompetanse, men å se på hele avdelingens samlede kompetanse, hvordan man kan lære av andre og 

hvordan ikke bare egen avdeling, men hele det nasjonale brannvesen kan heve sin kompetanse basert 

på hva andre kan og har erfart, bl.a. gjennom systematisert erfaringslæring.  

 

FORMELL VS UFORMELL LÆRING 

Formell læring har en viktig plass i ethvert kunnskapssamfunn. Med formell læring menes den 

organisatoriske utdanningen som skjer i det formelle utdanningssystemet, fra grunnskole, videregående 

skole og høgskole/universitet. Uformell læring er den prosessen hvor du tilegner deg kunnskap, 

ferdigheter, holdninger eller kompetanse gjennom ulike medier eller daglige aktiviteter hjemme, blant 

venner eller på jobb. Som sikkert alle brannkonstabler vet, foregår det mye uformell læring ved enhver 

hendelse, enten den er stor eller liten. Det er viktig at denne uformelle læringen også blir satt inn i et 

4.2  
NOEN AKTUELLE PEDAGOGISKE GREP 
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system hvor den enkelte, men også andre kollegaer får anledning til å reflektere over det nye, og at ny 

kunnskap og nye erfaringer blir videreformidlet og gjort til gjenstand for organisatorisk læring. 

 

ANSVAR FOR EGEN LÆRING VS STRUKTURERT LÆRING 

Ansvar for egen læring har siden innføring av reform 94 vært et viktig pedagogisk prinsipp. Det legger 

vekt på at den lærende (eleven) må ta mye ansvar for sin egen læreprosess, være med å planlegge egen 

læreprosess, hvordan jobbe, jobbe med hva og ikke minst ha ansvar for å følge opp planen. Prinsippet 

fikk for stor plass i skoleverket, særlig på lavere trinn. Prinsippet har i senere år fått mye kritikk da det 

har medført for mye fokus på at elvene har ansvar for undervisningen og ikke læreren. Innen høyere 

utdanning ha begrepet også hatt sin plass, og har nok her hatt større berettigelse.  

Erfaring med fleksible nettbaserte kurs med voksne studenter som har jobb, støtter opp at det for denne 

gruppen er viktig å planlegge når de skal studere. Når det ikke er obligatoriske tidspunkt med 

undervisning eller tilstedeværelse, men helt opp til deg selv når du vil logge deg på nettet for å studere 

en time eller to, vil mange oppleve at de skyver dette foran seg, utsetter det til en senere dag eller 

senere uke. Med den konsekvens at plutselig er eksamen der, og de har ennå ikke lært det de skulle. 

Mange læresteder som tilbyr nettbaserte kurs med stor grad av individuell frihet og fleksibilitet, passer 

nå på å få til en fornuftig blanding av struktur (ikke tvang) og frihet til å studere når det passer en selv. 

Undersøkelser viser at nettstudenter setter pris på stor fleksibilitet, men at de også liker strukturerte 

kursopplegg som legger opp til jevnlig jobbing uke for uke. Følger de det, vil de unngå skippertak. 

 

FLEKSIBILITET I FORHOLD TIL TID OG STED 

Tradisjonelle emner i UH-sektoren blir sakte men sikkert tilrettelagt slik at studenten ikke behøver å 

møte opp på forelesningen, men kan over Internett se og høre forelesningen enten direkte eller når han 

har bedre tid på et senere tidspunkt. Med tanke på de som er syke, på jobb eller har omsorg for barn er 

dette en stor gevinst. Likeledes er det også en stor fordel m.h.p å repetere forelesningen like etterpå 

eller rett før eksamen. Er faginnholdet komplisert, er det bare å se videoen flere ganger. Institusjonen 

kan la disse forelesningene ligge på nettet i lang tid, slik at en uteksaminert fortsatt har tilgang flere år 

senere. 

 

Fleksibiliteten gjelder ikke bare forelesningen, men kan også gjelde andre læringsaktiviteter som legges 

til nettet og som studenten deltar i: Flervalgstester, faglige diskusjonsgrupper, veiledning, 

spørsmål/svar og innlevering av oppgaver. For å få til gode fleksible nettkurs, kreves det en 

gjennomtenkt pedagogikk og metoder for læring som passer den fleksible formen. Suksessfaktoren er 

en riktig blanding av rett teknologi kombinert med god pedagogikk. 

 

Det er imidlertid viktig at hovedargumentet for fleksible løsninger og kurs, ikke er at læreprosessen blir 

bedre, men at fleksibiliteten med hensyn på tid og sted gjør det enklere for mange å delta og at flere kan 

delta. 

 

SOSIALE MEDIER SOM ERSTATNING FOR LIVET PÅ LÆRESTEDET 

En nettstudent vil i liten grad møte sine medstudenter ansikt til ansikt. De nettstudenter som deltar på et 

kombinert opplegg (Blended learning) vil imidlertid møte medstudenter når det er samling på 

skolen/kursstedet. Uansett vil begge ha nytte av sosial kontakt med medstudenter gjennom mesteparten 

av kurset. Nettkurs har som regel faglige forum hvor studenter og lærere kan ha kontakt om faglige 

spørsmål og oppgaver, samt veiledning. Noen nettkurs har også noe som kan kalles «sosialkanalen» 
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eller «nettkafe» hvor studenter kan møtes mer uformelt. Det viser seg imidlertid at mange nettstudenter 

velger å opprette og bruke sine egne steder for å møtes på nettet. Hovedgrunnen er nok at de allerede 

har sine sosiale nettverk på plattformer som Facebook, Instagram og SnapChat osv. På Facebook kan 

de enkelt opprette en egen gruppe bare for de som går på kurset. Dette gjøres også ofte av ordinære 

studenter. 

 

Det blir mer og mer vanlig at ansatte nå tar en eller annen form for utdanning via nettet.  Faglig sett 

viser undersøkelser at disse emnene eller kursene ikke står tilbake for kurs på campus. Men det er en 

utfordring med den manglende sosiale tilhørigheten som mange nettstudenter føler. Akkurat som nettet 

brukes til å formidle forelesninger, brukes nettet (diskusjonsforum, Facebook, Instagram, Snap Chat og 

Twitter) også for å knytte studentene sosialt sammen, gi dem en opplevelse av å være i et faglig sosialt 

miljø. 

 

FLIPPED CLASSROOM (OMVENDT UNDERVISNING)  

Et eksempel på en pedagogisk metode som legger til rette for større studentaktivitet er «blended 

learning», er «omvendt undervisning» / «Flipped Classroom». I metoden ligger det en forutsetning om 

at deltakerne bruker tid mellom samlinger til å forberede seg aktivt ved å se forelesninger på video, lese 

fagstoff/litteratur, løse oppgaver. På samlingene blir det derfor mer tid til lærerstøttede 

studentaktiviteter, som f eks. å diskutere ting som er uklart, løse oppgaver, gruppearbeid, øvinger osv.  

 

KNYTNING TIL DET SOM SKAL LÆRES OG ARBEIDSPLASSEN 

De senere år har vi sett tendenser til at etter- og videreutdanning i større grad er skreddersydd og 

tilrettelagt for arbeidslivets behov ved at man ønsker å gi de lærende økt handlings- og 

endringskompetanse. En måte å gjøre det på er at deltakerne har mulighet til å bringe inn 

praksiseksempler fra egen arbeidshverdag i studiet, til drøfting og refleksjon, og for å koble teori til 

praksis som igjen kan gi økt læringsutbytte. Dette tror vi vil vedvare også i framtida. 

 

 

 

Når det gjelder form og innhold på de nettbaserte og fleksible kurs som til nå har vært tilrettelagt og 

tilbudt fra universitet og høgskoler, så følger her fremstilling av de vanligste formene for digitale 

læremidler med tilhørende læringsaktivitet 

 

 

1. Digital læringsplattform (LMS) 

2. Forelesninger/undervisning på video (asynkron) 

3. Forelesninger/undervisning med videokonferanse (synkron) 

4.3  
TRADISJONELLE NETTKURS 
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4. Litteratur er tilgjengelig digitalt  

5. Gruppearbeid  

6. Erfaringsdeling tilknyttet arbeidsplassen 

7. Oppgaver individuelt og i grupper  

8. Refleksjonsblogg 

9. Tester  

10. Eksamen 

 

 

1-Digital læringsplattform 

Alle nettkurs bruker en eller annen digital læringsplattform hvor alle læremidler er samlet, hvor 

kommunikasjon og gruppearbeid foregår, hvor oppgaver leveres og tester gjennomføres. I Norge har de 

to vanligste plattformene i mange år vært Fronter eller ITS-learning. Siste året har mange institusjoner 

godt over til Canvas. Brukernavn og passord tildeles av skolen, med mindre det er en MOOC hvor den 

enkelte kan registrere seg uten videre. 

 

2-Forelesninger/undervisning på video (asynkront) 

 Video brukt til typisk teoriformidling (kan være korte eller lange) 

 Video av instruktør/lærer som forklarer og demonstrer (kan være korte eller lange) 

 Video som inneholder et case, en historie, en hendelse 

 Video som dokumentasjon 

 Dramatiseringer 

Videoer som nevnt over har ikke alltid den store læringseffekten, om den kun blir sett. Videoen blir 

ofte i tillegg kombinert med ulike oppgaver og aktiviteter, hvor studentene kan analysere, utforske, 

diskutere eller skrive sin egen vurdering. Slike oppgaver gir videoen en pedagogisk merverdi. 

 

 

3-Forelesninger/undervisning med videokonferanse 

Videokonferanse, brukes mest til ordinære forelesninger, og benevnes også webinar (seminar på nett) 

Alt avhengig av plattform som brukes, kan opptil flere hundre delta. Muligheter for to-veis lybilde for 

spørsmål og diskusjoner. Brukes også til veiledning av enkeltpersoner eller grupper. 

 

4-Lesestoff 

Tradisjonelle kurshefter, notater og lærebøker legges på nettet, og kan lett oppdateres av læreren ved 

behov. Nettsider med tekst kan også inneholde bilder, illustrasjoner, tabeller og videoer.  

Kursportalen kan også inneholde lenker til andre nettsteder med relevant informasjon 

 

5-Gruppearbeid 

Gruppearbeid og diskusjoner foregår i det som benevnes forum eller diskusjonsforum og kan bidra til 

dypere forståelse av kunnskapen som skal tilegnes. I utdanning som er basert på oppmøte, er slike 

diskusjoner som regel begrenset til de dagene de er samlet. Ofte er det for liten tid til slik aktivitet. 

Digitale løsninger gjør at gruppearbeid og ulike diskusjoner kan gjennomføres på nettet, enten synkront 

(samtidig) eller asynkront (over tid). Dette åpner for økt bruk av gruppearbeid og diskusjoner. Det 

kreves gode pedagogiske opplegg for å stimulere til gode diskusjoner og dertil hørende læring. 
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 6-Erfaringsdeling 

Egne og andres erfaringer fra arbeidsplassen eller fra andre virksomheter kan være en viktig 

læringsressurs, som de senere årene har fått stor fokus. Ulike former for erfaringsdeling er en viktig del 

av brannmannutdanning, og kan nå settes i system på en annen måte en tidligere. Tidligere måte 

erfaringsdelen skje når man møttes på brannstasjonen eller deltok på øvelser. Nå kan slik 

erfaringsdeling også organiseres over nettet diskusjonsgrupper eller videokonferanse, og kan 

kombineres med gruppearbeid. Erfaringer fra hendelser kan deles og vurderes til kollegaer, mens saken 

fortsatt er dagsaktuell og nyhetsinteressen til stede. 

 

 7-Oppgaver 

De fleste pedagoger er enige om at det er en stor læringseffekt i det å skrive en oppgave. Når studenten 

selv skal skrive noe faglig, må han eller hun selv søke relevant info, tenke, vurdere og reflektere, før 

det formuleres setninger. I den prosessen ligger det mye læring. Ferdigskrevne oppgaver leveres via 

nettportalen i form av Word, PDF eller f.eks. et regneark. Noen lar også studentene besvare en oppgave 

i form av video. 

  

 8-Refleksjonsblogg 

Det er viktig å få studentene til å reflektere over egen læreprosess, hva de lærer, hvordan og hva som er 

vanskelig å forstå. Mange nettkurs har derfor gjort de obligatorisk å skrive ned sine refleksjoner i form 

av en blogg. Prosessen er viktigs, ikke resultatet i form av en blogg. Studenter kan også dele sine 

refleksjoner med andre, ved å åpne opp bloggen 

 

9-Tester og sertifisering 

Bruk av ulike former for flervalgstester kan brukes i en rekke sammenhenger, for å støtte opp om 

læring eller for å kvalitetssikre at rett kunnskap og kompetanse er tilegnet og kan brukes. Tester kan 

inneholde tekst, bilder, animasjoner og video.  

 

10-Eksamen 

Eksamen har forholdsvis stor innflytelse på hvordan studentene legger opp sine læreprosess. Hvis de 

kjenner til eksamensformen og vet hva som forventes, vil i mange tilfeller fokusere på å lære det som 

de tror at de får til eksamen. Når studentene sitter hjemme og skriver eksamen, har skolen ikke så store 

kontrollmuligheter. Eksamensoppgaven må derfor utformes med dette for øyet. I universitets og 

høgskolesektoren utvikles det nå metoder for hjemmeeksamen i form av flervalgstester, hvor det også 

sikres at det er rett person som avlegger eksamen. Dette skjer ved at kandidaten må sitte hele tiden med 

eget webkamera på slått, og lar seg overvåke av en «eksamensvakt» i den andre enden. 

 

 

I kapitel 4.3 ble det gjennomgått metoder og verktøy som de siste ti årene har vært naturlig innhold i 

nettkurs. De siste årene har nye digitale løsninger og verktøy av litt mer avansert art blitt mer vanlige i 

nettkurs. For utdanningssektoren og nettkurs kan man forvente at metodene eller løsningene nevnt i 

under etter hvert vil få større gjennomslag: 

 

4.4  
NYERE DIGITALE VERKTØY 
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E-læring – Interaktiv læring 

I arbeidslivet, både offentlig og privat sektor har det helt siden 90 tallet vært brukt ulike former for 

databasert læring (Eng.: CBT – Computer Based Training).  Slik opplæring har vært mest brukt for 

korte kurs som kan være opplæring i rutiner, prosedyrer, nybegynnerkurs eller trening på oppgaver som 

skal utføres. Enkleste formen for e-læring kan være at kursdeltakeren leser noe fagstoff eller ser en 

video, og rett etterpå får en enkel flervalgstest, hvor han eller hun for sjekket om de fikk med seg det 

viktigste. Han kan da eventuelt gå tilbake, lese mer og prøve en gang til eller gå til neste side og neste 

oppgave. Metoden kan utvides med flere former for interaktivitet, for eksempel, finne to og to par som 

hører sammen, drag and drop, pusle sammen deler ved å dra dem på plass. 

 

Simuleringer 

E-læring kan også omfatte simuleringer av ulik art, hvor brukeren f.eks. overtar kontrollen av en 

virtuell maskin eller en prosess som skal styres og gjennomføres. I denne sammenheng kan det nevnes 

at den absolutt første gangen en pilot får i oppgave å fly en jumborett Boing 477, så skjer det med et fly 

fullt av passasjerer. Hvordan er det mulig? Jo, han har flere hundre timer bak seg i en fysisk avansert 

flysimulator.  

 

I utdanninger som krever mer enn at studentene tilegner seg teori, vil det ofte være behov for å lære seg 

en rutine, håndtere konkrete saker, bruke utstyr og trene på vanskelige forhold. Det er nå fullt mulig å 

lage apper, simuleringer, interaktiv video eller andre dataløsninger hvor studenten/brannkonstabelen 

hjemmefra kan kople seg til nettbaserte simuleringer for å lære, trene, øve eller teste sine ferdigheter.  

 

Noen simuleringsprogram bruker i stor grad videosnutter som bærende medium til å fortelle. 

Videosnuttene inngår i en historie/case og brukeren simulerer at han eller hun er med i historien og skal 

selv foreta de riktige valg og bruke riktig redskaper på rett måte for å løse oppgaven. Bruk av video i 

slike simuleringer skap engasjement, en opplevelse av å være til stede og gjenkjennelse.  

 

Virtuell virkelighet – Virtual Reality (VR) 

VR-teknologi har nå kommet som et siste tilskudd som ekstra læremiddel som kan inngå i nettbaserte 

kurs. Virtuell virkelighet kan sies å være en avansert form for e-læring, hvor brukeren tar på seg en 

hjelm eller briller med en liten videoskjerm rett foran øynene, pluss høretelefoner – alt koplet til en PC. 

Dersom videoskjermen viser en video av en tur i berg og dalbane, vil brukeren få en følelse av å være 

med på turen. Brukeren får en opplevelse av å være i en annen verden (virtuell virkelighet). I stedet for 

video, kan skjermen vise en dataanimasjon av f.eks. et rom. Når brukeren beveger hodet til venstre, vil 

skjermen vise rommet til venstre. Bøyer han hodet bakover, vil han se taket i rommet. Utstyret kan 

kombineres med hansker med sensorer i hver finger, slik at datamaskinen registrerer hvordan han 

bruker hendene. For at slikt utstyr skal gi en reell opplevelse av å være et annet sted (i en bil, i et rom 

som brenner, eller på et verksted hvor en maskin skal settes sammen) må det lages god gode og 

detaljerte dataanimasjoner, som programvare som kopler brukerens bevegelser sammen med det som 

skal vises på skjermen, og således skape en følelse av å være tilstede – og i tillegg bidra med egne 

handlinger, f.eks. løfte opp et hjul og sette det på rett sted i animasjonen. Å utvikle VR-løsninger som 

er realistiske og som gir godt læringsutbytte er forholdsvis kostbart. Boeing flysimulator er et eksempel 

på et avansert VR-system. Brukeren har ikke på seg hjelm, men sitter inne i en tro kopi av en 

flycockpit, som også har de samme bevegelser som i en ekte cockpit. Selv om studentene trener via 

nettet, kan det i mange sammenhenger fortsatt være behov for reelle treninger med reelt utstyr på 

brannstasjonen eller andre steder. Bruk av simuleringer åpner opp for mengdetrening i langt større 

grad. 
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Mobil læring 

En variant av e-læring, som fokuserer på at brukeren er mobil og i løpet av dagen befinner seg på 

forskjellige steder: Ved frokostbordet, på T-banen, på en kafe, på lesesalen, hjemme hos svigermor 

eller hjemme foran peisen. Brukeren kan da kan bruke en mobil enhet for å kople seg på et LMS, e-

læring, en diskusjonsgruppe og engasjere seg i en læreprosess.  

 

Mikrolæring – Nano-læring 

Dette er også en variant av e-læring hvor brukeren med jevne mellomrom, f.eks. to ganger i uken får 

tilsendt en e-post med et bitte lite kurs /derav mikro eller nano) som det bare tar 2 minutter å 

gjennomføre. En slik kursrekkefølge omfatter som regel et enkelt tema, f.eks. sikkerhet eller bedriftens 

policy 

 

Gamification 

Gamification vil si at det lages opplæringspakker som har elementer av spill i seg. Spill er som regel 

motiverende, og koplet med faglig innhold, kan dette være en motiverende måte å lære på. Man kan 

spille mot en datamaskin, eller flere kan spille mot hverandre over internett.   

 

Adaptiv learning – tilpasset opplæring 

Adaptiv learning brukes om databaserte opplæringsprogram som tilpasser seg brukeren og det nivået 

han eller hun er på. Dette er enklest å forklare når det gjelder matematikk: Hvis brukeren skal løse en 

ligning med to ukjente og f.eks. gjør feil når det gjelder å faktorisere et uttrykk riktig, så vil 

programmet oppdage dette, og gi ham tilpassete oppgaver om faktorisering - og veilede ham på det. 

Når han så behersker faktorisering, vil han få nye ligninger å løse, og etter hvert vanskelige oppgaver. 

Slike tilpassete oppgaver krever svært mye planlegging og at det også i fagstoffet er i en faglig vertikal 

sammenheng, det vil si at noe fagkunnskap bygger på noe annet. Innen matematikk er dette kommet 

lengst, og Gyldendal tilbyr nå en løsning for dette. 

  

I dette kapittelet har man lest om en utdanningssektor i endring; 

 Det er beskrevet hvordan dette er en sektor som er midt i store endringer med hensyn til 

bruk av teknologi og en utvikling mot større fleksibilitet 

 Innledningsvis beskrives 7 aktuelle pedagogiske grep for å sikre større fleksibilitet 

knyttet til læring 

 Dernest ble den tradisjonelle formen for nettkurs med de 10 mest fremtredende digitale 

læremidlene beskrevet  

 Avslutningsvis ble de nyere digitale verktøy listet og beskrevet; Interaktiv e-læring, 

Simuleringer, Virtuell Virkelighet, Mobil-læring, Nano-læring, Gamification og Adaptiv 

læring. 
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I dette kapittelet gis det først en definisjon av hva som ligger i 

begrepet Digital Læringsarena det søkes å etablere. 

Deretter beskrives rammene som den Digitale Læringsarenaen skal 

etableres innenfor. I den sammenheng ses det på funksjonelle og 

administrative betingelser, samt ansvar knyttet til kvalitet, produksjon 

og deling av innhold.   

Kapittelet avsluttes med å beskrive mulige strategier ift teknologi, 

brukergrensesnitt og partnerskap 

 

KAPITTEL  

5  
Rammer for en 

Digital 

Læringsarena  
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Det skal etableres en "digital arena" for læring og kompetanseutvikling. En arena som på en optimal 

måte sikrer enkel tilgang til relevante kurs og annet innhold knyttet til opplæring for brukerne i 

målgruppen. Den digitale læringsarenaen skal være enkel i bruk, og den skal legge til rette for at ny og 

fremtidig teknologi innen opplæring enkelt kan tas i bruk. Herunder ligger et mål om interoperabilitet 

til andre aktører og partnere innenfor det relevante læringsfeltet. 

 

 

5.2  
RAMMER FOR DEN DIGITAL LÆRINGSARENA  
 

FUNKSJONELLE OG ADMINISTRATIVE BETINGELSER  

 

Den digitale læringsarenaen skal inneholde en teknisk løsning for å opprette kurs, emner eller 

temapakker og funksjonalitet for å legge inn digitale læremidler knyttet opp mot opplæringsopplegg og 

ulike pedagogiske metoder enten direkte i løsningen eller ved å integrere mot mer tradisjonelle 

læringsarenaer som Fronter, Moodle, ITS learning osv. 

 

I løsningen skal det også være mulig å administrere alle brukere og deres læringshistorikk. Ved å ta i 

bruk xAPI som grensesnitt vil dette kunne inkludere læring gjennomført på læringsplattformer utenfor 

den digitale læringsarenaen. Både obligatoriske kurs og frivillig relevant fordypning. 

 

Med integrasjon fra BRIS og andre enkle kilder for input av identifiserte læringspunkter skal 

standardiserte prosesser sikre god deling av erfaringsbasert læring. 

 

Det skal i løsningen være en egen modul for instruktører som skal bidra til å forenkle det arbeidet som 

kreves for en slik rolle. 

 

 

 

INNHOLD, FAGANSVAR, PRODUKSJON OG DELING 

 

Prosjektet for Digital Læringsarena omfatter ikke fagansvar, produksjon av kurs, læremidler m.m.  

Prosjektet har som mål at dette ansvaret skal forankres med et tydelig overordnet ansvar plassert hos 

NBSK i DSB. Innholdsproduksjon vil sannsynligvis enten bli organisert som et eget prosjekt eller 

gjennomført i regi av Fagskolen. 

. 

 

 

 

5.1  
DEFINISJON 



 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 52 

MULIGE STRATEGIER IFT TEKNOLOGI, BRUKERGRENSESNITT OG PARTNERSKAP 

Det er et hovedpoeng for den digitale læringsarenaen at den er basert på åpne standarder og 

standardiserte grensesnitt for integrasjon mot andre relevante aktører. Teknologien må være av en slik 

art at det enkelt kan velges den mest moderne men allikevel velutprøvd infrastruktur som ikke 

vanskeliggjør valg av flere ulikeformer for drift. 

 

Den digitale læringsarenaen skal ha et enhetlig og enkelt brukergrensesnitt i tråd med anbefalinger for 

nettsteder/portaler slik de er fremmet fra Difi.  

 

For nye teknologier som Nano-læring, Virtuell Reality, Augmented Reality, simuleringstrening, 

gamification og andre typer læreplattformer skal prosjektet legge til rette for partnerskap og 

rammeavtaler med potensielle og ønskede leverandører slik at DSB fullt ut kan utnytte de mulighetene 

som slike løsninger gir, uten at dette skal legge føringer for utforming og ferdigstillelse av Den digitale 

læringsarenaen.  

 

 

  

I dette kapittelet har man beskrevet rammene for en Digital Læringsarena; 

 Her er det beskrevet definisjon av den Digitale Læringsarena som skal etableres 

 Rammene som etableringen skal skje innenfor er beskrevet i forhold til funksjonelle og 

administrative betingelser, samt ansvar knyttet til kvalitet, produksjon og deling av 

innhold.  

 Avslutningsvis ble det beskrevet mulige strategier i forhold til teknologi, 

brukergrensesnitt og partnerskap 
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KAPITTEL  

6  
Alternativer for 

fremtiden 

I dette kapittelet beskrives de aktuelle konseptene som utredningsarbeidet har arbeidet 
frem. Først beskrives de 10 komponentene som alle konsepter skal inneholde i større eller 

mindre grad. 

Deretter beskrives de 3 konseptene som er arbeidet frem; En brukersentrisk Læringsarena, 

En individorientert Læringsarena og en Intelligent Læringsarena. Konseptene beskrives ut i 
fra brukerperspektivet, og følges deretter opp med hvordan dette vil løses teknisk 

Deretter drøftes hvordan den digitale læringsarenaen kan understøtte de 4 stegene i 
Erfaringslæringsloopen (innhenting av data, analyse av data, formidling av læringspunkter 
og implementering av læringspunkter), og hvordan det kreves støtte på ulike 
organisatoriske nivåer 

Videre beskrives de 7 vurderingskriteriene som er lagt til grunn for konseptevalueringen og 
hvordan disse er vurdert fra 1-5. Kapittelet avsluttes med begrunnelse for valg av konsept. 
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For å komme fram til de tre endelige konseptforslagene ble det gjennom 

undersøkelser og intervjuer innsamlet informasjon om behov og ønsker. Nedenfor 

er de presentert som 10 «konseptkomponenter» som hver adresserer behov 

identifisert i innsiktsfasen. Disse ti delene er tatt med videre i ulik grad i de 

endelige forslagene, avhengig av konseptenes kompleksitet. Dette danner altså 

bakteppet for de foreslåtte tre konseptene. 

A. Ressursbank 

Ressursbanken er en samling med ulike læremidler/medier som tekster, veiledninger, bilder, videoer og 

animasjoner. De digitale læremidlene ligger i selve ressursbanken og må være godt merket med 

metadata og emneord, slik at det er lett å finne det man er på jakt etter. En slik ressursbank består både 

av en database/arkivsystem og en «beholder» hvor alle de digitale filene eller læremidlene ligger. 

Innhold til ressursbanken kan komme fra Fagskolen, DSB, lokalt eller regionalt brann vesen, eller fra 

enkeltpersoner knyttet til Brannvesenet. Banken kan også inneholde læremidler som er kjøpt inn og 

som man ønsker å tilgjengeliggjort for alle i Brannvesenet.  Ressursbanken må sees i sammenheng med 

det CMS (Content Management System) som vil finnes i tilknytning til det LMS som blir en del av den 

digitale læringsarenaen. Opphavsrett og bruksrettigheter må være avklart for alt innhold som ligger der. 

Materiale som skal kunne deles, merkes med en Creative Commens lisens. For at en slik samling skal 

fungere godt over tid, er det viktig med et godt forvaltningsregime 

 

Formålet med ressursbanken er å dele og gjøre digitale ressurser tilgjengelig for alle andre i 

brannvesenet, slik at de kan bruke dette til undervisning og opplæring.  

 

B.Kurs og temaspakker 

Det mest sentrale innholdet i den digitale arenaen vil være strukturerte «pakker» som kan inneholder 

hele kurs, enkeltemner, mindre tema eller pakker tilpasset øvelser og internopplæring.  Dette 

kursmaterialet vil i stor grad utvikles og kvalitetssikres av et sentralt organ, sannsynligvis ved NBSK / 

Fagskolen. Pakkene skal dekke grunnopplæringen for deltidskonstabler, internopplæring, øvelser, 

spesialkurs i f.eks. røykdykking, PLIVO, tunnelulykker og overflateredning. Pakkene skal kunne 

brukes av hele brann-Norge. Disse standardiserte pakkene gjør det enkelt for opplæringsansvarlige i det 

enkelte IKS/stasjon å planlegge og organisere opplæringen. Pakkene kan bestå av presentasjoner, teori 

til lesing, bilder, videoer, caser, animasjoner, quizer, tester for sertifisering, spill, oppgaver, veiledning 

til praktiske øvelser osv. Pakkene må være ferdige til bruk, men den enkelte opplæringsansvarlige skal 

også kunne gjøre tilpasninger ut i fra lokale forhold. 

6.1  
EN DIGITAL LÆRINGSARENA – TI 
KONSEPTKOMPONENTER  



 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 55 

 

C. Øvelsesplanlegger 

For at brann- og opplæringssjefene best kan nyttiggjøre seg av temapakkene og det ferdige materiellet, 

samt lage gode opplærings opplegg lokalt, foreslår vi et verktøy kalt øvelsesplanlegger. Den vil være et 

filter som hjelper den enkelte stasjon eller IKS å velge ut hvilke øvelser av det som finnes i 

totalpakken, som bør prioriteres det kommende året. F.eks. i forhold til geografiske eller regionale 

forskjeller, størrelse på tettsted og dermed type vaktlag, samt hvilke hendelser de har ofte vs. sjeldent. 

 

D. Instruktørveileder 

Dagens opplæring av brannkonstabler foregår i stor grad lokalt på stasjonene eller på godkjente 

regionale øvelsessenter. Bruk av en digital læringsarena vil kunne medføre enda større grad av 

opplæring lokalt og potensielt løsrevet fra en tradisjonell undervisningskontekst. Brann- og 

redningsyrket er primært et praktisk yrke, og deltidskonstablene er i stor grad prisgitt øvelsene på 

stasjonen og regionale øvelsessenter - samt utrykninger som situasjoner som gir læring og erfaringer 

som utruster den enkelte til å bli god på brannkonstabelyrket. En nøkkelrolle i denne settingen er 

instruktørene – ofte utrykningsleder eller en med overordnet opplæringsansvar. Derfor foreslår vi en 

instruktørmodul i læringsarenaen for å bygge gode instruktører ute på stasjonene. Modulen skal gi de 

som holder øvelsene opplæring og trening i hvordan engasjere og lære bort, og hva som er god 

pedagogisk opplæring. Dette vil bidra til at den praktiske opplæringen ute på stasjonene blir bedre. 

Materialet til veilederne bør være gode illustrerende eksempler som tydeliggjør forskjellen på god og 

mindre god tilnærming. F.eks. ved historier, formuleringer og ordbruk, videoer osv. Den kan også 

inneholde tips til ulike måter å legge opp opplæringen for ulike konstabler – f.eks. hvordan bruke 

erfarne konstabler inn i opplæringen for å lære mer, o.l. 

 

E. Individuell kompetanseplan 

Både lederne og personell vil ha godt av å få en oversikt over hva man kan godt og hva man skal lære 

seg. En digital læringsarena bør inneholde et digitalt "dashboard" som gir den enkelte ansatte oversikt 

over opplæringen de har gjort, holder på med, og skal ta, samt hvor god progresjon de har. 

Kompetanseplanen kan inneholde informasjon om annen formell kompetanse den ansatte har, spesielt 

for deltidsansatte som kan ha relevant erfaring eller overlappende ansvar på sin hovedjobb. Et 

"dashboard" vil gi ansatte større eierskap til sin kompetanse, og kan stimulere til økt motivasjon for å 

lære mer og utvikle seg. Kompetanseplanen kan på den annen side gi opplæringsansvarlig oversikt over 

hvilken opplæring de ansatte har gjennomført og hva de eventuelt mangler. 

 

F. "Fem retters" – fleksibel og individuelt tilpasset opplæring 

Innholdet som skal brukes i opplæringen bør være delt inn i moduler som igjen er laget i passe 

porsjoner det er mulig å arbeide seg gjennom over tid. Hvis f.eks. et kurs i overflateredning tar 

tilsammen 1,5h kan det deles inn i «porsjoner» på 5-15 minutter. Dette gjør det mulig å ta små deler av 

opplæringen over tid, når det passer konstabelen, samtidig som det gir oversikt over innholdet slik at 

det er enklere å starte og arbeidet seg gjennom delene bit for bit. Slik kan konstablene selv bestemme 

hvor lenge og når de arbeidet med materialet. Kompetanseplanen kan også gjøre det mulig å stille inn 

når man ønsker eller det passer å tilegne seg kompetanse enten ved at man setter det manuelt eller at 

planen foreslår det basert på hvordan læringsarenaen brukes. 

 

G. "Stasjonen vår" – praktiske tips og triks fra arbeidsdagen 

Lag en serie med praktiske tips for å forenkle arbeidshverdagen til konstablene. Gjør den tause 

kunnskapen som overføres fra gode konstabler tilgjengelig slik at alle har en mulighet til å bli gode på 

de praktiske sidene av brannkonstabelyrket. Formålet er å ha en felles bank der både uerfarne og 
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erfarne konstabler kan hente tips til å arbeide bedre i hverdagen. Tipsene kan være i kategorien «snu 

støvlene andre veien i skapet så reduseres responstiden vår» eller «slik kveiler du slangen godt tilbake 

på stedet». Ved å samle disse tipsene på ett sted, kan man øke standarden på hele mannskapet ved at 

god kunnskap og praksis fra en stasjon eller konstabel, kan bli gjort tilgjengelig for hele brann-Norge. 

 

H. "Brannmatchen" – spill- og konkurransefunksjonalitet for å motivere læring 

Lag engasjerende, små, morsomme spill til bruk i og utenfor opplæring. Spillene bør har temaer som er 

brannfaglige og lærerike, og det grunnleggende innholdet kan godt utformes som spill. Andre 

ferdigheter som stressmestring, logiske øvelser, strategi o.l. kan også øves i slike spill og gi konstablene 

flere dimensjoner å spille på i opplæringen. Ved å utforme noe av innholdet som spill kan man øke 

engasjementet ved at konkurranseinstinktet tennes gjennom morsomme ufarlige konkurranser mellom 

f.eks. konstabler, vaktlag eller stasjoner. En enkel versjon av et slikt spill kan være en quiz ala Quiz-

kampen, eller at man utformer quizer med faglig innhold i Kahoot til bruk i øvelser på stasjonen. 

Spillene og konkurranseelementet bør dreie seg rundt aspekter som er positive for de fleste, og ting de 

fleste kan bli bedre i. Et spill-element kan bidra til å skape positiv blest om digital læring, deltidsyrket 

og opplæring generelt. 

 

I. "Lav terskel" for innhenting av erfaringsbaserte læringspunkter   

Erfaringslæring er avhengig av «sluttede sirkler» (innhente, analysere, formidle og implementere). I 

dag foregår det meste av erfaringslæringen gjennom uformelle arenaer og det er vanskelig å sikre 

systematikk i prosessen. Vi må gjøre det til en «lavterskel-aktivitet» for å sikre mer innhenting fra 

skadestedet, og rett etter situasjonen, på stasjonen og når man er hjemme igjen. Dersom man venter en 

til to uker før man deler en erfaring, vil det være stor risiko for at viktig informasjon ikke deles og ikke 

blir gjenstand for forbedring. Eksempel på enkel erfarings-notering og deling kan være; et whiteboard i 

bilen som man kan notere noen stikkord på, en iPad i garderoben man kan skrive inn en rask erfaring, 

lydopptak eller bildedeling fra telefon og mulighet til å sende inn til brannsjefen osv. 

 

J. Implementering av erfaringslæring  

For at erfaringer som innhentes, analyseres og formidles, skal bli til forbedringer på stasjonene, må det 

utvikles en rutine for at erfaringene ikke bare formidles gjennom læringsarenaen men at det arbeides 

med hvordan disse blir til forbedringer på stasjonene. Det er behov for en standardisert rutine for å ta de 

viktigste erfaringene, analysere og bearbeide disse, og formidle dem tilbake til stasjonene på et vis. 

 

 

Figur 20 viser et bilde fra arbeidet med å identifisere de 10 konseptkomponentene 
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Dette kapittelet vil gi en rask oppsummering av de tre konseptene for en digital 

læringsarena for deltids-, og heltidspersonell i brannvesenet. Konseptene har et 

felles basisinnhold og bygger i stor grad på hverandre. Tabellen nedenfor viser 

hvordan konseptene bygger på hverandre, og hvordan de er ulike. 

  Konsept 3 

 Konsept 2 
En intelligent arena som 

tilpasser og optimaliserer 

læringen basert på individets 

prestasjoner. Arenaen 

omfatter trening av fag, men 

også utvikling av personlige 

ferdigheter/-egenskaper. 

Konsept 1 En arena som gir veiledning 

for læringen basert på 

individets prestasjoner. En 

slik arena gir brukeren 

opplevelse av at innholdet er 

«dynamisk» og at arenaen 

tilpasser seg brukeren. 

En arena som samler og gir 

tilgang på faglig innhold 

basert på den ansattes rolle i 

brann-Norge. Innholdet er 

«forhåndsdefinert». 

Et felles basisinnhold for alle konseptene 

6.2  
EN DIGITAL LÆRINGSARENA - TRE KONSEPTER  

Trene fag og teori    

Rollebasert    

Statistikk om 

tjenesten    

Viser eksternt 

innhold     

Innhold lages for 

arenaen    

Planleggingsstøtt

e 
   

Tilpasses av 
bruker 

    

Lærerike spill     

Arenaen veileder     

Individbasert      

Integrere smarte 

enheter 
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ET FELLES BASISINNHOLD FOR DE TRE KONSEPTENE 

Innsikten i arbeidshverdagen til brannkonstabler har gjort det klart at det er behov for et basis innhold 

som må være felles for de tre konseptene. Basisinnholdet er forutsetningen for at læringsarenaen i det 

hele tatt skal bli tatt i bruk.  

Det felles basisinholdet må være 

 Kvalitetssikret innhold for opplæringen med utgangspunkt i en felles fagplan for 

brannkonstabler. 

 Innholdet er strukturert i modulære standardpakker som er stykket opp i porsjoner á 5–15 min. 

økter 

 Den digitale læringen er i kombinasjon med praktisk læring på stasjonen:  

digitalt → fysisk → digitalt. 

 «Tone of voice» i innholdet reflekterer situasjonen til de som skal lære - «Av brannfolk, for 

brannfolk» 

 Standardpakkene kan tilpasses til lokale forhold 90/10% (by vs. land, riksvei 36, ikke den vei) 

 Tar hensyn til ulik digital erfaring og kompetanse hos de som skal lære   

 Enkel innhenting av erfaringer, input, fra de ansatte 

 Enkel deling av erfaringer, output, til ansatte og stasjonene/IKSene 

 Enkelt å kommunisere i plattformen 

o formell og uformell diskusjon ansatte i mellom 

o fra opplæringsansvarlig til ansatte, og tilbake 

 En egen instruktørpakke for opplæring av ansatte som fungerer som instruktører på stasjonene i 

hvordan være en pedagogisk god formidler 

 Innholdet i arenaen er organisert rundt den ansattes kompetanse – ikke rundt kurs etc. 

 Planleggingsstøtte til opplæringsansvarlige for å tilpasse opplæringen til egen tjeneste 

 Den ansatte ser fremdrift og kan pause/gjenoppta læringen etter eget behov. 

 

 

  

Adaptiv læring    

Trene ferdigheter    
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Konsept 1 er en arena som samler og gir tilgang på faglig innhold og oppgaver 

basert på den ansattes rolle i brann-Norge. Innholdet er «forhåndsdefinert», i den 

forstand at det finnes en rekke opplæringsopplegg som fremvises/tilbys basert på 

den ansattes rolle.  

Brukeropplevelse 
Arenaen tilrettelegger for at brukeren kan gjennomføre sine kurs, få en oversikt over gjenstående 

moduler/elementer og se neste planlagte kurs. Det er ingen grad av «kunstig intelligens» i arenaen. Det 

vil si at brukeren ikke får råd om når, hvor eller hvordan brukeren lærer best eller mest effektivt.  

Bruk av innhold 
Kursopplegg og innhold bør være utviklet/utformet primært for denne arenaen. Dersom innholdet 

ligger andre steder (for eksempel på NAKOS) skal arenaen så langt som mulig søke å presentere dette 

direkte gjennom arenaens eget grensesnitt. Arenaen bør ha et chat-/forumbasert verktøy for å 

understøtte dialog (og erfaringsdeling) mellom brannkonstabler. 

6.3  
KONSEPT 1 – EN BRUKERSENTRISK LÆRINGSARENA 
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Instruktør og planleggingsstøtte 
Konsept 1 legger opp til at instruktører får en «forhåndsdefinert støtte» til å planlegge kurs og øvelser, 

for eksempel gjennom et felles årshjul for brann-Norge. Instruktøren kan sende meldinger til 

kursdeltakere for å f.eks. minne om øvelser og purre på gjennomføring av kursmoduler. Arenaen 

tilrettelegger også for at instruktør/brannsjef kan attestere gjennomføring av trening og kompetansemål. 

Erfaringslæring 
Konsept 1 styrker erfaringslæring gjennom samling av «erfarings-varsler» (altså noe en person i brann-

Norge mener bør vurderes som en erfaringsdeling), og deling av nye kursopplegg eller enklere «tips» 

dersom temaet ikke kvalifiserer til et nytt opplegg. Arenaen har et dedikert input-felt for å bidra til 

lavterskel innhenting av erfarings-varsler. 

 

 Arenaen er forhåndsdefinert men kan vise framdrift i forhold til planen og hvor brukeren er i 

opplæringsløpet, samt hvor mye rett og galt brukerne svarer på oppgaver m.m. 

 Hver ansatt har oversikt over sin kompetanse og framdrift, samt tilgang til kurs, oppgaver o.l. 

som skal gjennomføres, inkludert kurs fra eksterne leverandører. 

 Opplæringsansvarlige har tilgang på ‘årshjul’ for opplæringen som tar for seg det digitale og 

det praktiske på stasjonen. 

 Innholdet til opplæringen bør være utviklet for, og «bo i» arenaen. 

 Tredjeparts innhold skal i størst mulig grad «vises i arenaen», eller lenke direkte til stedet der 

den ansatte kan ta kurset 

 Arenaen er primært nettleserbasert, men kan ha apper tilknyttet seg. Innholdet må riktignok 

være formattert eller «gjennomtenkt» slik at det kan passe på for eksempel mobile plattformer/-

nettbrett etc. noe en power-point presentasjon eller PDF ikke gjør i tilstrekkelig grad. 
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Konsept 2 er en arena som inneholder alle basiselementene fra Konsept 1 (se 

over), men som i tillegg gir veiledning for læringen basert på individets 

prestasjoner. En slik arena gir brukeren opplevelse av at innholdet er «dynamisk» 

og at arenaen tilpasser seg brukeren.  

Brukeropplevelse 
Som brannkonstabel vil man for eksempel kunne «stille inn» når, hvor og hvordan man ønsker å ta til 

seg innholdet (for eksempel fra mange små moduler til én større opplæringssituasjon). Brukeren vil 

også få gode, individuelle råd fra arenaen rundt hva og hvordan man kan lære bedre/mer/raskere. (Dette 

er basert på logikk og regelsett utviklet av pedagoger/innholdsprodusenter – for å «simulere» en 

intelligens i arenaen). Et uttak av dette kan være: «Du har gjort ferdig kurs A, nå anbefaler vi at du gjør 

kurs C eller F, fordi det passer din lærestil/tempo». 

Bruk av innholdet 
Innholdet på arenaen er utviklet for denne arenaen, og vil i liten eller ingen grad lenke videre til 

tredjeparts aktører (fordi innholdet skal «bo i» denne arenaen, siden dette gir mest mulig enhetlig 

brukeropplevelse og progresjon). Arenaen er fullt integrert med mobile enheter og nettbrett, og benytter 

all denne teknologiens muligheter – for eksempel posisjonering, kamera, bevegelsessensorer etc for å gi 

6.4  
KONSEPT 2 – EN INDIVIDORIENTERT LÆRINGSARENA 
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brukeren en best mulig opplevelse av innholdet. Dette legger godt til rette for augmented reality osv, og 

kan skape høy innlevelse hos brukeren. 

Instruktør og planleggingsstøtte 
Arenaen er integrert med BRIS slik at den kan vise statistikk om den enkelte tjeneste og hvilke 

hendelser de har mye og lite av, samt hva dette betyr for tjenesten. Det er i tillegg mulig å tilpasse 

årshjulet med øvelser etter hvor stort tettstedet er, antall innbyggere, type vaktlag og stedsspesifikke 

detaljer som om det er mye tunneler, broer, kystlinje, offshorevirksomhet, industri m.m. En slik 

tilpasning gjør det mulig for opplæringsansvarlige å tilby en riktigere opplæring til sine konstabler.  

Erfaringslæring 
Arenaen legger til rette for erfaringslæring som i konsept 1. 

 

 Arenaen differensierer opplæringen etter type bruker (deltid, heltid, utrykningsleder osv.) og 

hvor de er i opplæringsløpet. 

 Brukerne kan tilpasse når de ønsker å gjøre opplæringen og hvor mye de vil lære om gangen. 

 Brukerne har en oversikt over sin opplæring og kan tilpasse planen etter type stilling og 

karriereambisjoner (f.eks. bli utrykningsleder) med fordypning i ulike områder. 

 Opplæringsansvarlige får hjelp til å tilpasse opplæringen i sin tjeneste med bruk av statistikk 

over hendelser i sin tjeneste og informasjon om innbyggertall, vaktordning m.m. 

 Arenaen er tilpasset flere flater, bla. som en app slik at brukerne har større fleksibilitet i bruken 

av arenaen. 

 Deler av innholdet er utformet som lærerike spill som trigger nysgjerrighet og motivasjon for 

brukerne. 
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Konsept 3 er en intelligent arena som tilpasser og optimaliserer læringen basert på 

individets prestasjoner. Arenaen omfatter trening av fag, men også utvikling av 

personlige ferdigheter/egenskaper, som for eksempel stressmestring, strategisk 

tenkning og evnen til å gjøre simultane oppgaver (’multitasking’).  

Brukeropplevelse 
Arenaen bygger på prinsippet om adaptiv læring, der en «kunstig intelligens» og «deep learning» 

analyserer hvordan brukeren gjennomfører ulike øvelser og besvarer oppgaver. En slik intelligent 

læringsarena kan hjelpe brukeren gjennom proaktivt å porsjonere oppgaver, foreslå nye tema eller legge 

til rette for læring basert på elementer som tid og sted. Brukeren kan selvsagt også fortelle arenaen når 

hun eller han ønsker å trene/øve (som i konsept 2). Hensikten med adaptiv læring er å tilrettelegge for 

ulike måter å tilnærme seg læring, samt at man kan utvikle sine evner, ikke bare faglig sett. 

Bruk av innholdet 
Innholdet på arenaen er utviklet for denne arenaen, siden kravene til modularitet i oppleggene, pluss 

arenaens evne til å lære å kjenne brukeren krever fullstendig kontroll på innholdet (for å samle gode 

grunnlagsdata). Arenaen er fullt integrert med mobile enheter, nettbrett, smart teknologi (for eksempel 

6.5  
KONSEPT 3 – EN INTELLIGENT LÆRINGSARENA 
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smartklokker/fitbit etc), og benytter all denne teknologiens muligheter slik som i konsept 2. Arenaen 

legger også godt til rette for augmented reality (AR) og virtual reality (VR), som bidrar til høy 

innlevelse hos brukeren. 

 

Instruktør og planleggingsstøtte 
Arenaen gir høy grad av instruktør- og planleggingsstøtte. Gjennom arenaen kan instruktørene tilpasse 

oppleggene sine, kommunisere med lag og personell, samt styrke både fag- og teamkompetanse 

(samarbeid, stress, koordinering etc). Gjennom tett integrasjon med BRIS vil konsept 3 kunne innhente 

data og tilpasse årshjulet’ til lokal kontekst. Bruk av smarte enheter og full integrasjon med 

erfaringslæringsloopen gir dessuten detaljerte evalueringer av de enkelte øvelsene slik at de 

kontinuerlig kan forbedres. 

Erfaringslæring 
Arenaen legger til rette for erfaringslæring som i konsept 1 og 2, og i tillegg kan «intelligensen» i 

konsept 3 fange opp og analysere interessante erfaringslæringselementer gjennom chat/forum-

diskusjoner (plukker opp ofte brukte ord/tema osv, eller verdiladede uttrykk). Hensikten kan være å 

bevisstgjøre brukerne om at det de diskuterer kanskje kan ha verdi for andre – slik at det kan deles. Gitt 

at arenaen er intelligent vil det være mulig å benytte denne intelligensen til å gi input i 

erfaringslæringen, f.eks. ved å gi statistikk om øvelsene som er gjennomført m.m. 

 

 Arenaen er bygget på prinsippet om adaptiv læring. 

 Arenaen kan foreslå ulike veier gjennom opplegget og gi råd om brukerens styrker og 

svakheter, lure tidspunkt å lære på og hvordan brukeren kan bli bedre ut i fra ’lærestil’.  

 Konstablene får en kompetanseplan med deres «unike» vei til å bli brannkonstabel basert på 

fagplanen og den enkeltes ambisjoner, samt annen kompetanse fra f.eks. hovedjobb. 

 Opplæringsansvarlige har tilgang på en opplæringsplan tilpasset deres tjeneste basert på 

statistikk over hendelser i området, type stasjoner og erfaringslæring. 

 Innhold lages for arenaen og gir i tillegg til faglig innhold trening i stressmestring, strategisk 

planlegging m.m. 

 Arenaen kan i tillegg til å brukes på flere flater, hente informasjon gjennom smarte enheter om 

fysisk innsats. 

 

 

 

Erfaringslæring har vært en viktig del i utredningen av konseptene. Rapporten om 

Effektiv erfaringslæring (2013) utarbeidet DSB har beskrevet en erfarings-

læringsloop på fire steg. Dette kapittelet beskriver hvordan menneskene påvirker 

denne loopen, og hvordan læringsarenaen kan understøtte denne loopen.  

6.6  
ERFARINGSLÆRING I DEN DIGITAL ARENAEN 
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For at systematisk formell erfaringslæring skal skje i praksis, og enkelte stasjoner lære av hverandre – 

må vi se på erfaringslæringsloopen i en kontekst sammen med læringsarenaen, og forstå hvordan 

erfaringer kan deles på en nyttig måte. Erfaringslæringsloopen består av fire steg slik det er beskrevet i 

rapporten om Effektiv erfaringslæring (2013). Disse fire stegene er 1) innhente, 2) analysere, 3) 

formidle og 4) implementere. I denne loopen ser vi på steg 1) innhente og steg 3) formidle som 

naturlige punkter der læringsarenaen kan spille en viktig rolle for å understøtte disse funksjonene. I 

hver av de fire stegene er det noen sentrale rutiner som må ligge til grunn for at erfaringer i det hele tatt 

skal bli innhentet og formidlet i læringsarenaen, og det er noen sentrale roller som kan være med på å 

sikre at dette lykkes.  

 

Dette er en prosess som vil kreve utprøving i noen grad for å forstå hvor mye den enkelte tjeneste og 

ansatte evner å følge med på i en hektisk hverdag, og hvordan man evner å implementere nye erfaringer 

i tjenestene. Før man begynner med erfaringslæring i læringsarenaen, er det behov for å avklare i hvor 

stort omfang erfaringene skal deles (lokalt, regionalt og/eller nasjonalt) og hvem som skal være 

mottakere av disse erfaringene. Videre følger en beskrivelse av suksessfaktorer for at læringsarenaen 

skal fungere til erfaringslæring, og hva menneskene må gjøre, samt hvilke rutiner som må til. 

Avslutningsvis følger en beskrivelse av hvordan erfaringslæringsloopen på fire steg passer inn i 

arbeidshverdagen på stasjonene. 

 

1) Innhente erfaringer 

For at ansatte skal dele sine erfaringer i arenaen, må det i tillegg til å være enkelt, oppfordres til av de 

ansattes overordnede. Brannsjefen må oppfordre de ansatte til å regelmessig dele sine erfaringer i 

arenaen, og det må være enkelt å raskt dele en erfaring og knytte den til en hendelse, øvelse eller annen 

situasjon. Arenaen må gjerne være «proaktiv» slik at den spør konstablene etter en hendelse eller 

øvelse om det var noe spesifikt de ønsket å dele. Det må tas stilling til om alle erfaringer som deles i 

hele tjenesten skal deles nasjonalt, eller om det f.eks. skal være slik at brann- eller opplæringssjef med 

jevne mellomrom velger ut erfaringer som er så viktige at de bør deles med flere. Når konstablene deler 

sine erfaringer bør de kunne «tagge» dem ved hjelp av hensiktsmessige kategorier som f.eks. å knytte 

erfaringen til en utrykning rapportert i BRIS, eller andre relevante kategorier. Det bør utvikles en rutine 

for deling av erfaringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å sikre at den formelle 

erfaringsdelingen har en tydelig hensikt. 

 

 

Menneskene 

 Brannsjefer og opplæringsansvarlige må se verdien i å oppfordre til erfaringsdeling i arenaen, 

og se konkrete resultater av innsatsen de legger inn. 

 Konstablene må oppleve at å dele erfaringer i arenaen gir noe tilbake, det må ikke føles som 

om man legger innsats inn i et «sort hull» - uten å få noe tilbake. 

 

Rutiner og verktøy 

 Informasjonsflyt og arbeidsrutine for hvilke erfaringer og i hvilket format erfaring deles på 

stasjon-, regionalt- og nasjonalt nivå 

 Funksjonalitet for enkel erfaringsdeling i læringsarenaen 

 Vurdere enkle former for notering av erfaringslæring underveis i utrykning, øvelse  

 Dersom det er mulig kan arenaen etterspørre erfaringer ala «Har du erfart noe på denne 

utrykningen/øvelsen som du ønsker å dele?» 

 Feedback på at en erfaring er mottatt og hva som blir gjort med erfaringen som er delt 
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2) Analysere  

For at formell, systematisert erfaringslæring skal skje – må «noen» ha ansvar for å samle og analysere 

erfaringene på et overordnet nivå. Dette bør være en ekstern gruppe som har erfaring fra brann- og 

redningsvesenet og som kjenner konteksten erfaringene gjøres i. Gruppen må kunne analysere og 

vurdere erfaringene for å prioritere hvilke som skal formidles tilbake til tjenestene. Det må utvikles en 

informasjonsflyt for denne erfaringsdelingen. Flyten bør ta for seg hvordan konstabler skal dele på den 

enkelte stasjon, og hvordan erfaringer på de enkelte stasjonene skal deles videre oppover slik at man 

kan utarbeide nye rutiner på bakgrunn av dem.  

Delte erfaringer som er av interesse vil antageligvis gi læringspunkter som 
1. Historier som har verdi for flere og dermed deles (artikkel, film etc.) 

2. Nye og forbedrede arbeidsrutiner på stasjonene 

3. Nye og forbedrede øvelser 

4. Nye og forbedrede caser til opplæringen 

 

Læringspunktene som resultatet av analysen av erfaringene danner, må inkorporeres i opplæringen og 

den øvrige hverdagen til brannkonstablene. Gruppen som analyserer og prioriterer erfaringer, og sikrer 

at det utarbeides riktige læringspunkter av erfaringene bær være en nasjonal ekstern gruppe, men med 

erfaring og kompetanse fra brann- og redningstjenesten. Denne gruppen bør jobbe tett med de som 

utvikler den felles fagplanen og innholdet i opplæringen. Det er ikke nødvendigvis denne gruppen som 

skal utvikle historiene, og nye arbeidsrutiner m.m. men de må kunne bestille dette fra hensiktsmessige 

kilder. For eksempel fra brann- og redningstjenestene rundt omkring i Norge som har kompetanse om 

dette. Det kan enten være de som meldte om erfaringen eller noen som er gode på å lage opplæring. 

Det vil være behov for å beskrive hvor mange erfaringer som skal deles som læringspunkter og, hvor 

ofte, til hvem og med hvilket formål.  

Menneskene  

 En ekstern gruppe med erfaring fra brann- og redning som kjenner konteksten 

 «Noen» som kan produsere innhold til læringspunkter som formidles ut i læringsarenaen 

(innholdsleverandører, utvalgte brannvesen, noen med historie- og filmkompetanse etc.) 

 

Rutiner og verktøy 

 En rutine for å innhente, vurdere og prioritere hvilke erfaringer som har verdi på et overordnet 

plan 

 En rutine for å utarbeide læringspunkter som forbedrer dagens arbeidsmåter 

 En rutine for å delegere utarbeidelse av forbedret rutine til rette instans 

 

 

3) Formidle 

I formidlingen av læringspunktene ser vi at læringsarenaen kan ha en sentral rolle. Brukerne av arenaen 

kan enkelt få med seg oppdateringer og alltid ha tilgang på nytt erfaringslæringsmateriale. 

Læringsarenaen vil gjøre det mulig for analysegruppen å publisere historier, oppdatere og legge til nytt 

innhold i opplæringen og generelt formidle resultat av erfaringsdeling her. De ansatte må oppfordres til 

å følge med på læringspunkter som formidles gjennom læringsarenaen. Det må gjøres en grundig jobb i 

å prioritere hva som skal deles og ikke, og formidle hva konstablene og utrykningslederne skal oppnå 

ved å følge med på, og reflektere over historiene.  
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Når læringspunktene er formidlet gjennom læringsarenaen vil en kritisk suksessfaktor være å «bake 

inn» erfaringsdelingen i de regelmessige øvelsene på stasjonene. Dette kan gjøres ved at man enten tar 

en halvtime i hver øvelse til å se på en film som er laget, diskutere en case eller øve på en rutine eller 

ny arbeidsprosedyre. Dersom man ønsker å sikre faktisk erfaringslæring er det avgjørende at 

erfaringene ikke kun deles i arenaen men at det legges til rette for at brann- og opplæringssjefer får 

formidlet kunnskapen helt ut på stasjonen.  

Menneskene  

 Ansatte må forstå hvorfor de skal følge med på læringspunkter som deles og hva som er 

hensikten 

Rutiner og verktøy 

 En rutine for å dele og kommunisere læringspunkter gjennom læringsarenaen i riktig mengde 

til at de ansatte kan ta erfaringene til seg 

 En rutine for å «bake inn» læringspunktene i øvelser eller andre relevante situasjoner der de 

ansatte er sikret å få en felles gjennomgang og mulighet til å øve på nye rutiner og prosedyrer 

 

 

4) Implementere 

Implementeringsdelen i erfaringslæringsloopen er når konstablene har lært seg endringen som er følge 

av en erfaring og det er blitt til en naturlig del av arbeidshverdagen. For mindre kompliserte erfaringer 

kan dette sikres gjennom en case-refleksjonsoppgave. For større hendelser vil det være naturlig at det er 

en del av øvelsene og at man følger opp etter utrykninger der man har tatt den nye arbeidsmåten i bruk, 

en eller flere ganger. Dette bør beskrives av analysegruppen som utvikler output av erfaringen. 

Menneskene  

 Brannsjef og utrykningsledere må oppfordre til og fremme bruk av nye rutiner og prosedyrer 

fram til det er blitt en del av hverdagen 

Rutiner og verktøy 

 En rutine for å følge opp og sikre at erfaring blir en del av arbeidshverdagen 

 En rutine for å måle effekten i tjenestene av erfaringene som deles  

Utvidet erfaringslæringsloop 

Basert på beskrivelsene ovenfor har vi utvidet erfaringslæringsloopen med noen viktige beskrivelser 

som beskriver tydeligere hvordan de fire stegene fungerer i praksis. Disse er identifisere og dele i steg 

1) innhente. Analysere og bearbeide til læringspunkt i steg 2) analysere. Formidle og øve på i steg 3) 

formidle. Vi har også gjort et skille i steg 2) analysere der man analyserer erfaringer og bearbeider 

dem til læringspunkter. For å sikre at loopen er sluttet er hverdag inkludert som et steg der 

implementerte erfaringer ender, men også som utgangspunkt for en hendelser som igjen resulterer i en 

erfaringsdeling. 
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Roller som beskrevet i erfaringslæring ovenfor 

Rolle Brannpersonell 

identifiserer erfaringer 

og deler de videre. 

Brann- og opplærings-

sjefer legger til rette for 

at deling av de riktige 

erfaringer skjer til de 

riktige instansene. 

En ekstern gruppe 

dedikert til å analysere 

og bearbeide og 

«delegere» produksjon 

av innhold om 

erfaringer 

 

Identifiserte ressurser 

som kan ta oppdrag 

med å lage innhold for 

å formidle en erfaring  

Brann- og 

opplæringssjefer 

Oppfordrer til og følger 

opp at erfaringer deles 

videre og blir til læring. 

Brannpersonell følger 

med og tilegner seg 

«output» av erfaringer 

Hvem Brannpersonell og 

brannsjef/opplæring 

DSB, Brannskolen e.l. En stasjon, et IKS, 

Brannskolen, DSB e.l. 

Brannpersonell og 

brannsjef/opplæring 

Sted På stasjonen Eksternt Ekstern, i en tjeneste På stasjonen 

Figur 22 Ulike roller ved erfaringslæring 

 

 

Erfaringslæring vil skje på flere ulike nivåer, og det er viktig at Den Digitale Læringsarenaen erkjenner 

dette og har ulike løsninger avhengig av hvilket nivå i erfaringslæringsprosessen det skjer. Se3 figuren 

under for eksempler på ulike aktuelle komponenter. 

0 hendelse

1 
innhente

2 
analysere

3 
formidle

4 
implementere

Figur 21 Prosessen for erfaringslæring 
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Figur 23 Matrise for Erfaringslæringsprosessen på flere ulike nivåer 

 
 
 
 

 
For å evaluere de tre ulike konseptene har man i utredningsarbeidet benyttet 7 ulike evalueringskriterier 

og vektet disse opp mot hverandre. Vektingen sees i tabellen nedenfor; 

 

 

Figur 24 Oversikt vekting av evalueringskriterier 

 

Deretter har man gitt en vurdering på en skala fra 1 til 5 for hvert kriterium. Nedenfor følger en 

nærmere beskrivelse av de forskjellige kriteriene: 

 

Kriterium Vekt

Brukeropplevelse 0,9

Læring 0,8

Brannsjefens oppfatning 0,6

Prosesser 0,5

Økonomi (Forvaltning) 0,5

Teknologi 0,5

Økonomi (anskaffelse) 0,5

6.7  
VURDERINGSKRITERIER OG EVALUERING AV 
KONSEPTENE 
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1-Brukeropplevelse 
Brukeropplevelsen er vurdert etter hvor enkel og brukervennlig den fremtidige arenaen vil være å bruke 

for både personell og ansvarlige for opplæring, samt i hvor stor grad innholdet og mulighetene i 

konseptet er realistisk å ta i bruk på de enkelte stasjonene. Bak dette kriteriet ligger muligheten for å 

utforme et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, der informasjonen og oppgavene er strukturert på en 

oversiktlig og enkel måte. Det må også være enkelt å få tilgang på arenaen i utgangspunktet, samt å 

logge seg på i det daglige. Et viktig krav for god brukeropplevelse er mulighetene for å utvide, og 

bygge på arenaen i framtiden i forhold til enda ukjente behov. Ettersom læring ikke skjer isolert på en 

utdanningsinstitusjon, men på stasjonene rundt om i Norges land, er et annet viktig kriteria for 

brukeropplevelsen muligheten til å integrere andre systemer innenfor brann- og redning, samt tilpasset 

bruk lokalt. 

 

 Mulighet for å utvikle et helhetlig og intuitivt brukergrensesnitt 

 Mulighet for å utvikle en oversiktlig og enkel struktur av innholdet på arenaen 

 Mulighet for å produsere og gjøre enhetlig innhold tilgjengelig 

 Mulighet for enkel innlogging og tilgang på  

 Skalerbar og fleksibel oppbygging av arenaen i forhold til fremtidige og ennå ukjente behov 

 Enkel og effektiv bruk av arenaen for brannpersonell 

 God integrasjon med andre systemer innenfor brann- og redning 

 Tilpasset opplæring på stasjonen 

 Motivasjon i form av innholdet og arenaens oppbygging 

 

 

2-Teknologi 
Vurderingen er her gjort ved å vekte og vurder helhetsbilde ved valg av mulig teknologi knyttet til 

funksjonsrealisering for gitte konsepter. Alle konsepter består av ulike komponenter som alle med på 

bygge helheten. Konseptet er vurdert opp mot teknologisk modenhet for helhetsbilde. Er teknologien 

moden vektes den høyt, basert på mye tilgjengelig informasjon og øvrig bruk av gitte teknologier i et 

globalt marked samt teknologiens videre dokumenterte fremtidsplaner. 

 

3-Prosesser 

Her er vurderingen gjort ut ifra i hvor stor grad relevante prosesser er godt beskrevet og standardisert 

for å sikre lik kvalitet i utførelse. Videre har det vært viktig å vurdere i hvor stor grad den aktuelle 

arenaen tilbyr god teknologistøtte for de fleste beskrevne prosessene. Et siste viktig kriterium er i hvor 

stor grad teknologien i den aktuelle arenaen enkelt kan legge til rette for å bistå med automatisering. 

 

I tillegg er vurderingen basert på i hvor stor grad det stilles krav til dedikerte ressurser for å ivareta 

kvalitet og administrasjon. Særlig med tanke på hva som kreves for at innhold kvalitetssikres og 

forvaltes av DSB, men produseres og leveres av regionale/lokale kompetanseressurser innenfor ulike 

Brann- og Redningsvesen. Eller hvor ressurskrevende innhold fra eksterne partnere enkelt kan 

tilgjengelig gjøres gjennom standardiserte krav til integrasjon, både innhold og former for nye 

teknologiske plattformer. 

 

4-Økonomi (Anskaffelse) 

Her er vurderingen gjort ut ifra et estimert omfang av kostnader knyttet til anskaffelse og 

implementering av de ulike konseptene. Vurderingene er gjort ut ifra en skala mellom om lag 5 til 15 

millioner kroner. Estimatene omfatter da både teknologi og ressurser som kreves for å tilpasse 

teknologien, samt ressurser som kreves for å gjennomføre alle aspekter av et innføringsprosjekt. 

 

 

 

5-Forvaltning (levetidskostnader) 
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Her er vurderingen av de ulike konseptene skalert ut i fra omfang av kost til drift, forvalting og øvrige 

aktører for løsningen sett ut ifra nåværende nivå for DSB. Særlig er det vurdert hvor ressurskrevende 

arbeidet med teknisk forvaltning av Systemer og applikasjoner av roller i DSBs IKT seksjon rent 

operativt alternativt kun som kravstiller overfor eksterne driftsleverandører. 

 

6-Læring 
Kriteriet lyder: 

«Den digitale læringsarenaen bidrar til læring og kunnskapstilegnelse» 

For å komme frem til den enkelte karakter for hvert konsept, har vi i hovedsak tatt hensyn til anerkjente 

pedagogisk prinsipp, og vurdert om vi kan anta at plattformens funksjon og struktur vil ha en positiv 

påvirkning til at prinsippet blir oppfylt, delvis eller helt.  

Prinsippene er følgende: 

 Motivasjon 

 Fleksibilitet med hensyn på bruk av mobile håndholdte enheter 

 Individualisering og tilpasning til den enkelte kursdeltaker 

 Aktiv læring 

 Feedback 

 Variasjon i metoder og oppgaver 

 Samarbeidslæring 

 Konkretisering av lærestoffet 

Det er ikke utført en formell kvalitativ analyse av de tre konseptene og vurdert dem ut i fra hvert enkelt 

av de pedagogiske prinsippene. Det er imidlertid utført en mer helhetlig og enkel vurdering av hvordan 

de 8 prinsippene samlet vil bidra til læring og kunnskapstilegnelse for hvert enkelt konsept.  Matrisen 

nederst i dokumentet representer vår vurdering 

Det er viktig å understreke at læring er en individuell kognitiv psykologisk prosess som påvirkes av en 

lang rekke forhold, hvorav noen har meget stor påvirkning. Det kan være forhold som: Om faget er 

relevant, om læremidlene er gode, om kursets metodikk og oppgaver engasjerer, om eleven er frisk 

eller ikke, om faginnholdet er tilpasset elevens nivå, om eleven blir forstyrret m.m. Disse forhold har vi 

ikke tatt hensyn til, da de ikke er en del av selve den teknologiske plattformen. 

 

7-"Brannsjefens oppfatning" 

Her vurderes hvilken effekt de ulike konseptene kan ha for den daglige opplæring og kontinuerlig 

kompetansehevingen nasjonalt og regionalt. Dette må ses perspektivet til den som har det overordnede 

strategiske ansvaret for opplæringen i det enkelte brann- og redningsvesen, derav navnet brannsjefens 

oppfatning. 

Det er sett på momenter som ønsket styring av utvikling av kunnskapen til innsatstyrkene. Følgende 

punkter er vektlagt: 

 Muligheter for å sikre likhet i det faglige grunnivået på nasjonalt plan. 

 Den enkelte ansattes personlige kompetanseutvikling over tid. 

 Hvordan ulike fagfelt kan tilpasses lokale forhold og endring av risikobilde. 

 Muligheter for opplæring innenfor spesialfelt som RITS, tunell, CBRN og lignende.   

 På hvilke muligheter konseptet kan understøtte instruktøren. 

 Hvilke evalueringsfunksjoner som kan integreres i modulen og hvordan den kan bidra til å 

utnytte effektene av erfaringslæring.  

Hvilke muligheter opplæringsansvarlig har for å styre, dokumentere og måle effektene av 

opplæringstiltakene. Dette er et kriterium som er ment å være fagmiljøets mulighet til å mene noe om 
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hvorvidt den ivaretar viktige oppgaver sett fra et strategisk perspektiv. Momenter som er med under 

denne vurderingen er slike ting som muligheter for årlig utsjekk, evalueringsfunksjoner etter øvelser, 

hvorvidt den kan bidra til erfaringslæring og sist men ikke minst i hvor stor grad den kan bidra til at 

instruktørene kan bli bedre. 

 

 

Gruppen har drøftet de ulike konseptvalgene og kommet frem til følgende evaluering; 

 

 

Figur 25 Konseptutvalgets prioriteringsmatrise 

 

Til tross for at konsept 3 er det konseptet som scorer høyest på evalueringen mener utredningsgruppen 

med et visst skjønn at Konsept 2 er det mest optimale valget. 

  

Den store prinsipielle forskjellen mellom konseptene er at Konsept 1 i hovedsak er en arena som er 

basert på ett LMS og den funksjonalitet som tilbys der. Men all læringsaktivitet må skje innenfor dette 

systemet. Konsept 2 er basert på et LRS der all læringsaktivitet registreres i ett sentralt register. 

Konsept 2 er heller ikke låst til rammene for funksjonalitet fra ett system, men kan gjennom et 

standardisert grensesnitt anvende flere læringsplattformer. Noe som gir større fleksibilitet ift brukere og 

prosesser. Konsept 3 er en utvidelse av Konsept 2 med tillegg for at det tas i bruk Cognitiv teknologi og 

adaptiv læring. 

 

Teknologisk er det slik at man i et lengre perspektiv må innføre noe nytt dersom man ønsker å gå i 

retning av Konsept 3. Dette vil bli svært kostbart totalt sett. Konsept 2 er noe dyrere enn Konsept 1 ved 

innføring, men er av en slik beskaffenhet at man på sikt kan bygge videre på løsningen for å vokse inn i 

Konsept 3. 

 

 

 

 

KONSEPT
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Total 

Σ(Vekt x 

vurdering)

Konsept 0 - Dagens løsning 1 4 1 3 3 1 1 8,1

Konsept 1 - En brukersentrisk læringsarena 3 4 3 2 2 2 2 11,3

Konsept 2 - En individorientert læringsarena 5 4 4 2 2 3 4 15,6

Konsept 3 - En intelligent læringsarena 4 3 5 1 1 5 5 16,0

I dette kapittelet har man fått beskrevet følgende; 

 10 konseptkomponenter som utgjør Den Digitale Læringsarenaen 

 De 3 alternative konseptene; 

 En Brukersentrisk Læringsarena 

 En Individorientert Læringsarena 

 En Intelligent Læringsarena 

 Hvordan Erfaringslæringsloopens 4 steg støttes i læringsarenaen på ulike 

organisatoriske nivåer og hva som må lages for å få dette til 

 De 7 vurderingskriteriene lagt til grunn for å evaluere konseptene opp mot hverandre  

 En matrise med konseptutvalgets vurdering med påfølgende begrunnet valg av konsept 
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DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 74 

 

 

 

  

KAPITTEL  

7  
GEVINST-

REALISERING 

Det er åpenbart at det finnes mange fordeler ved å etablere en Digital Læringsarena. I 
første del av dette kapittelet er det listet 14 viktige fordeler utredningsgruppen har 
identifisert som sterke grunner til å starte arbeidet som anbefales i kapittel 8. «Det store 
brannløftet» fra Gjensidigestiftelsen er delt inn i fire arbeidsområder for å sikre et 

helhetlig løft for brannvesenet. Mange av de listede fordelene bygger direkte eller 
indirekte oppunder 3 av disse; Brannforebyggende tiltak, Forskning og utvikling, men 
selvfølgelig i hovedsak alle de fire områdene innen kompetanseheving.  

Det er også identifisert 10 ulemper ved innføring av den digitale læringsarena. Dog, de er 
alle av en slik karakter at de er håndterbare med god planlegging. 

Deretter beskrives de forutsetninger som må på plass for at prosjektet skal bli en suksess.  

Kapittelet avsluttes med å liste opp resultatmål og plassering av disse i en matrise med 
dimensjonene gi læring, få læring og økonomi, sett i forhold til individ, grupper og system.  
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Ved å etablere en Digital Læringsarena for alt Brann- og Redningspersonell i Norge har 

utredningsgruppen i sitt arbeid avdekket en rekke fordeler som en slik arena vil kunne medføre. En 

oppsummering av de viktigste finnes nedenfor. 

En sentralisert løsning som sikrer likebehandling i hele landet uavhengig av geografi, 

brannvesenets størrelse og kommunens økonomi. 

Det er avdekket et stort ønske i hele landet om større grad av standardisering av prosesser og kvalitet 

på innhold. En arena som er slik det foreslåtte konseptet er vil kunne realisere dette, og i kombinasjon 

med store muligheter for lokale tilpasninger etter behov vil dette generelt sett være et positivt bidrag for 

å heve kvalitet på undervisningen. Løsningen stiller både krav til og gir store muligheter for å jobbe 

med kontinuerlig forbedring innen utdannings- og læringsområdet. 

Det etableres en teknologisk arena som er klar for å vokse inn i fremtidens utfordringer. Løsningen 

er både modulær, standardisert og moderne, og den er basert på en forvaltningsmodell med Cloud og 

100% tjenesteutsetting. 

Konseptet baseres på interoperabilitet og standardiserte grensesnitt for integrasjon. Noe som 

tilrettelegger for registrering av den enkelte brukers læringshistorikk på andre læringsplattformer. Dette 

gjelder også andre universitets-, høyskole- og utdanningslæreplattformer.  

 

Tilgang til andre prioriterte opplæringsområder som ikke nødvendigvis dekkes av standard 

læreplaner og fagstoff knyttet til utdanningen for en Brannkonstabel. For eksempel Overflateredning 

fra Brannløftet, PLIVO via NAKOS, e-TAS via Akuttportalen osv. Gjennomført læring på disse 

plattformene registreres i Den Digitale Læringsarenaen slik at det skaffes en felles database over all 

relevant læring og kompetanse for den enkelte. 

  

Ved å standardisere prosess for registrering og formidling av viktige erfaringslæringspunkter kan 

man mer profesjonelt utløse et stort potensiale for god læring. Ved å legge en større andel av det faglige 

og kvalitetsmessige ansvaret for hele brann-Norge til NBSK/Fagskolen kan dette gjøres mer enhetlig 

og med bedre kvalitet. Den digitale læringsarenaen kan Støtter oppunder dette på alle nivåer. Se Figur 

23 Matrise for Erfaringslæringsprosessen på flere ulike nivåer. For eksempel kan tilbakemeldinger fra 

enkeltindivider bygges inn i brukergrensesnittet i portalen. På høyere nivå vil dette være gjort med 

knyttinger til innrapportering i BRIS. Slik automatisering og standardisering av prosesser vil ikke være 

mulig dersom man velger å gå for Konsept 1 som kun bygger på ett enkeltstående LMS.  

  

Innenfor læring finnes masse ny teknologi. Dette er fremdeles et umodent marked, men Den Digitale 

læringsarenaen vil ha støtte for innsamling av data hos 3.parts leverandører gjennom et standardisert og 

anerkjent integrasjonsgrensesnitt. Dette vil gi muligheter for trening ved å benytte ny og moderne 

teknologi som for eksempel Simulering, VR, AR osv. Portalen vil ha et felles register over hvilke 

muligheter man har for simuleringstrening og annen trening med ny teknologi, samtidig som også 

denne typen trening vil kunne bli registrert på den enkelte brukeren i dennes kompetanseprofil i det 

sentrale registeret.  

7.1  
FORDELER 



 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 76 

 

 

Figur 26 Kombinasjon av ny teknologi og praktisk trening 

 

 

 

Den Digitale Læringsarenaen vil gi fordeler knyttet til lederansvar knyttet til utdanning samt ny 

lederutdanning. For de med ledelsesansvar vil Den Digitale Læringsarenaens sentral database over 

brannkonstabler og deres kompetanse benyttes til å vurdere ulike scenarios av Brannledelsen lokalt og 

nasjonalt. Dette kan gi mer faktabasertbeslutningsstøtte og forenkle arbeid med slike ting som utvikling 

av instruktører og/eller benytte sterke fagpersoner til mer strukturert kompetanseutvikling innenfor sitt 

ansvarsområde. Dersom den fremtidige lederutdanningen innen Brann- og Redningsvesen legges til 

andre utdanningsinstitusjoner kan man for denne utdanningen også integrere mot portalen, slik at 

kompetansen kan loggføres sentralt. 

  

I det foreslåtte konseptet vil det også kunne oppnås effekter for framtidig forskning og utvikling.  

Innsamling av data kan deles via eksport API 'er som bygges inn i portalen. Portalen vil samle 

informasjon knyttet til hvordan læring utføres. Dette kan gjenbrukes direkte til anvendbar forskning, 

samtidig som man mer systematisk kan man komme frem til hva som virker og ikke virker innen 

teknologistøttet opplæring. Slik at man kan styre hvordan den fremtidige utdanningen legges opp basert 

på resultater av fakta og forskning på relevante data. 

Når det gjelder brukerperspektivet tar arenaen høyde for at det meste av læringen for brukerne kan 

finne sted i det daglige; på brannstasjonen, under oppdrag, osv. Arenaen får til en større grad av 

standardisering ut til de enkelte brannvesen i Norge. Brukerne vil lettere å få tilgang til materiell som 

passer den lokale brannstasjonen men som bygger på standardisert innhold. Dette vil bidra til å viske ut 

de lokale forskjellene. Geografien vil ikke lenger medføre store forskjeller i kvalitet på undervisning 

gjennom en felles kvalitetssikret ressursbank og løsning for spesielle temapakker med 

undervisningsmateriell. Samtidig vil en felles påloggingsløsning redusere frustrasjon knyttet til mange 

brukernavn og passord da brukere har ett sted og ett passord som de bruker til å få tilgang til de 

ressurser som måtte være tilgjengelig.  
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Med egen modul for bistand til instruktører vil løsningen bistå bedre (og enklere) tilrettelegging av 

lokale undervisningsopplegg. Samtidig vil dette kunne medføre til å øke kompetansen og kvalitetene 

på instruktører og personell med opplæringsansvar innenfor Brann- og Redningsvesen i hele Norge. 

  

Den Digitale Læringsarenaen vil også kunne være nyttig for personell som jobber med Effektiv 

Brannforebygging. For dette fagfeltet vil tilgang til løsningen gi mulighet for å hente ut relevant 

materiell knyttet til erfaringslæringen for å inkludere dette i arbeidet med brannforebygging. Det vil 

spesielt være nyttig dersom man knytter brannforebygging inn rent teknisk i automatiseringen av 

erfaringslæringsloopen. 

  

Arenaen vil bidra med å oppnå målet om god beredskap. Ved aktivt å bruke Den Digitale Lærings-

arenaen kan stedlig ledelse jobbe mer systematisk med kompetansebygging innen sitt område. Når 

læring skal utføres kan dette gjøres med like god kvalitet på opplæringsmateriell overalt, og gjennom 

standardisering av øvelser og materiell via temapakker, samt de muligheter man kan oppnå ved at 

erfaringsloopen er integrert inn mot data i BRIS. 

  

Det meste av opplæring, øving og erfaringslæring i norske brann og redningsvesen skjer i det daglige. 

Den Digitale Læringsarenaen vil være et supplement til den formelle læringen som finner sted på 

læringsplattformen (LMS) til brannskolen og legger til rette for god livslang læring i brann- og 

redningsyrket. 

  
 

 
Det er åpenbart at det også finnes en del ulemper ved innføringen av en ny måte å gjøre ting på.  

Innføringen av Den Digitale Læringsarenaen krever en del midlertidig kompetanse som det er lite 

av i DSB. Implementering krever høy grad av innleide ressurser.  

Ny løsning krever omstilling og organisering av ressurser som gjennom forvaltningen sikrer 

kvalitetssikring, administrasjon og kontinuitet. Dette vil kreve ressurser hos NBSK / Fagskolen, og det 

kan gå utover den primære oppgaven som er utdannelse og kurs hos NBSK/Fagskolen. 

DSB og Brannskolen har et potensiale for utvikling på området erfaringslæring. For å ta en lederrolle 

for dette på nasjonalt nivå kreves omstilling for å lykkes med å implementere erfaringslæring. 

Enkelte Brannvesen er allerede gode på dette, og det kan være utfordrende å få de til å adoptere en ny 

løsning. Dette kan medføre svekket kvalitet generelt sett på en nasjonal løsning. 

Større portefølje av IT systemer og IT leverandører som skal forvaltes av DSB. Også stiller Den 

Digitale Læringsarenaen spesielle krav knyttet til personvern, datasikkerhet og databehandleravtaler. 

Mange gode og etterspurte instruktører vil oppleve Den Digitale Læringsarenaen som en trussel 

ved at de mister et marked/inntekt. (Dog, det kan også snus til en fordel. De får en mye bedre 

markedsplass med et mye større nedslagsfelt for sitt innhold og kompetanse.) 

Omstillingsarbeidet krever en strukturert tilnærming. Man kan risikere at innholdet i 

opplæringsmateriellet ikke oppdateres. Man kan bli stoppet av innholdsleverandørenes evne til å endre 

sitt opplæringsmateriell fra kursbasert leveranse av innhold til digital leveranse av innhold. 

7.2  
ULEMPER 
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Brukeradopsjon av Den Digitale læringsarenaen (i hvor stor grad brukere er kjent med, ønsker å 

benytte seg av og har evnen til å bruke) krever svært strukturert og langsiktig arbeid. Om det ikke 

jobbes systematisk med brukeradopsjon kan suksess for arenaen utebli ved at man ikke får brukere inn 

på løsningen. Særlig gjelder dette fordi man i dag er vant til at nesten all læring finner sted i en 

gruppesammenheng, mens ny løsning stiller forventning til at en stor andel av læring går over til en 

mer individuell setting. 

Det legges opp til en forventing om at personell driver med opplæring utenfor arbeidstiden. 

Dette kan medføre at det kan komme krav til godtgjørelse mot arbeidsgiver for tid brukt på 

opplæring i den Digitale Læringsarenaen ut over arbeidstiden som er fastsatt. (Men på den positive 

siden bør det bemerkes at man ved samlinger kan få en mer effektiv bruk av tid ved at det kan stilles 

krav om forberedelse med aktuelt fagstoff før man møtes for praktisk øvelse. Prinsippet i denne 

sammenheng er digital forberedelse- Praktiske øvelser – Digital testing av forståelse. 

Løsningen er avhengig av at kommuner rapporterer inn sitt personell til det sentrale 

mannskapsregisteret i Den Digitale Læringsarenaen. Det finnes ikke noen hjemmel for å pålegge 

kommuner dette, og uten lov / forskriftsendring er man avhengig av svært godt samarbeid for å få til 

dette. 

 

Innføringen av Den Digitale Læringsarenaen må sees i sammenheng med innføringen av ny 

læringsplattform på NBSK. 

 

Det forutsettes at BRIS legger til rette for god integrasjon og datautveksling knyttet til Erfaringslæring, 

inkludert informasjon om de ulike aktørenes reelle erfaringshistorikk. 

 

Når det gjelder personvern og datasikkerhet forutsettes det at DSB ivaretar dette i sin helhet. 

 

NBSK og Fagskolen er ansvarlig for de regulerte og lovpålagte fagplaner. Det forutsettes at i dette 

ansvaret også ligger et krav om å gjøre dette innholdet digitalt tilgjengelig. 

 

Ansvaret for Den Digitale Læringsarenaen hører inn under ansvaret til den nye enheten 

"Kunnskapsutvikling og Digitalisering" i DSB, med et delegert operativt ansvar til NBSK / Fagskolen. 

 

Det forutsettes at alle mannskaper på teknisk, taktisk og strategisk nivå i hel- eller deltids stilling i 

Norske brannvesen omfattes av det sentrale registeret som skal opprettes, og at samtlige kommuner er 

ansvarlig for å innrapportere sine komplette mannskapslister til Den Digitale Læringsarenaen   

 

 

 

 

7.3  
FORUTSETNINGER 
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Basert på det beskrevne målbildet i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. skal det jobbes konkret 

med å oppnå følgende effekt og resultatmål: 

1. Et felles og standardisert brukergrensesnitt for all digital læring innen brann- og 

redningsvesenet vil gi besparelser i drift av system og redusere behovet for opplæring 

2. Bedre muligheter for kommunale brann- og redningsvesen til å sikre rett kompetanse hos sine 

ansatte og tilby mulighetene for livslang læring 

3. Muligheter for tilpasset læringsløp mot enkeltstående grupper og enkeltindivider  

4. Brann- og redningspersonell vil ha tilgang på læring og kompetanseheving uavhengig av 

geografisk tilhørighet 

5. Masseopplæring, f.eks. når nytt utstyr eller nye prosedyrer er utviklet, kan gjøres raskere og 

mer effektivt  

6. Innhold kan bedre tilpasses ulike målgruppers behov (enkeltbrannvesen, kommuner, etater, 

DSB og andre) 

7. Muligheter for å integrere opplæringsinnhold fra andre samvirkeaktører 

8. Muligheter for å integrere spesialområder (eksempelvis tauredning, tungredning, CBRNe, 

overflateredning, redningsdykking, redning i sjø (RITS), tunnelbrann mm.) som kan tilbys som 

temapakker til spesielle målgrupper 

9. Regelverk og forskrifter kan formidles ved bruk av flere pedagogiske virkemidler enn i dag 

10. Ivareta viktig erfaringslæring fra hendelser og øvelser, både internt og mellom de ulike brann- 

og redningsvesen 

11. Effektiv deling av kunnskap og innsikt fra fagkonferanser og nyttige foredrag 

12. Enklere tilgang på spesialister innen fagområder fordi læringsplattformen også øker 

tilgjengeligheten for lærekreftene 

13. Tilpasning til ulike lærestiler hos ulike elever. 

Disse gevinstmålene er gruppert i forhold til dimensjonene individ, gruppe og system sett opp mot 

dimensjonene få læring, lære bort og økonomi. Tabellen nedenfor viser denne grupperingen av målene.  

 

7.4  
GEVINSTKART 
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Figur 27 DSB Digital Læringsarena gevinstkart 

 

I forbindelse med realisering av gevinster for Den Digitale Læringsarenaen er det viktig at målet i 

hovedsak ikke er reduserte kostnader men en gevinst av å få til mer. Derfor er det denne sammenheng 

viktig å påpeke prinsippet om at effektivisering i større grad er knyttet mot standardisering og kvalitet. 

Hensikten med dette kapittelet og matrisen ovenfor er å etablere et rammeverk for etablering av 

operasjonelle målsetninger som kan benyttes for å måle graden av suksess ved innføring av en Digital 

Læringsarena.  

 

 

 

 

  

I dette kapittelet har man fått beskrevet følgende; 

 14 fordeler som bygger direkte eller indirekte oppunder Det Store Brannløftet 

 10 ulemper som kan unnvikes med god planlegging  

 6 forutsetninger som må være på plass for å sikre suksess 

 Gevinstkart med 13 resultatmål for individ, grupper og system i forhold til å få læring, gi 

læring og økonomi. 
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KAPITTEL  

8  
KONKLUSJON 

I dette avsluttende kapittelet fremkommer anbefalt valg av konsept og forslag på 
innføring av dette.  
 
Det gis en begrunnelse for valg av konsept. 
Deretter skisseres helt overordnet et forslag til gjennomføring av prosjekt. 
 
Det er deretter gitt en oversikt over de estimater som er lagt til grunn for 
kostnadsbildet både for innføring og levetidskostnader. 
 
Sist men ikke minst listes og beskrives det man har identifisert som usikkerheter 
knyttet til innføringen og som i planleggingsfasen må fokuseres på for å redusere 
konsekvensen av. 
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Basert på drøftelsene i dette dokumentet har utredningsgruppen konkludert med at det mest optimale 

konseptet for implementering er konsept 2 som er beskrevet i kapittel 7.3. 

 

 

Figur 28 Illustrasjon av foreslåtte konsept; En individbasert Digital Læringsarena 

 

Innstillingen fra konseptutredningsgruppen blir derfor at Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 

Beredskap, med finansiell bistand fra Gjensidigestiftelsens Det Store Brannløftet, vedtar 

gjennomføring av et prosjekt for innføring av "En Individbasert Læringsarena". 

 

Prosjektet vil realisere et svært robust fundament som er rigget for fremtidens utfordringer og 

muligheter knyttet til læring og kompetansebygging for fremtidens utfordringer innen Brann- og 

Redningsvesenet i Norge. 

 

 

Basert på drøftelsene i dette dokumentet har utredningsgruppen konkludert med at det mest 

optimale konseptet for gjennomføring er Konsept 2 – En Individbasert Læringsarena. Og det 

foreslås derfor at DSB, med finansiell bistand fra Gjensidigestiftelsens Brannløftet, vedtar 

gjennomføring av prosjekt for innføring av En Individbasert Digital Læringsarena.  

 

PROSJEKTBEGRUNNELSE 

Gruppen har i arbeidet med denne rapporten drøftet de ulike konseptvalgene og kommet frem til 

følgende evaluering; 

8.1  
ANBEFALNING 

8.2  
PROSJEKTFORSLAG 
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Figur 29 Konseptutvalgets prioriteringsmatrise 

 

Til tross for at konsept 3 er det konseptet som scorer høyest på evalueringen mener utredningsgruppen 

med et visst skjønn at Konsept 2 er det mest optimale valget. 

 

Den store prinsipielle forskjellen mellom konseptene er at Konsept 1 i hovedsak er en arena som er 

basert på ett LMS og den funksjonalitet som tilbys der. Men all læringsaktivitet må skje innenfor dette 

systemet. Konsept 2 er basert på et LRS der all læringsaktivitet registreres i ett sentralt register. 

Konsept 2 er heller ikke låst til rammene for funksjonalitet fra ett system, men kan gjennom et 

standardisert grensesnitt anvende flere læringsplattformer. Noe som gir større fleksibilitet i forhold til 

brukere og prosesser. Konsept 3 er en utvidelse av Konsept 2 med tillegg for at det tas i bruk Cognitiv 

teknologi og adaptiv læring. 

 

Teknologisk er det slik at man i et lengre perspektiv må innføre noe nytt dersom man ønsker å gå i 

retning av Konsept 3. Dette vil bli svært kostbart totalt sett. Konsept 2 er noe dyrere enn Konsept 1 ved 

innføring, men er av en slik beskaffenhet at man på sikt kan bygge videre på løsningen for å vokse inn i 

Konsept 3. 

OVERORDNET SKISSE FOR PROSJEKTGJENNOMFØRING 

Konseptutredningsgruppen har gått igjennom hvilke aktiviteter som skal til for å realisere den foreslåtte 

løsningen. Prosjektet skal basert på kjent informasjon la seg realisere innen sommeren 2019. Helt 

overordnet er gjennomføringen er skissert i Figur 30 Overordnet skisse for prosjektgjennomføring. 

Nedenfor følger en beskrivelse av hva som skje i prosjektets realiseringsfase. 

 

Det første som må skje er at man gjennomfører en detaljplanlegging for selve gjennomføringen. En 

faseinndeling av planleggingsfasen følger nedenfor. Parallelt med planleggingsfasen bør det 

gjennomføres en POC (Proof of Concept) der man prototyper den digitale læringsarenaen slik at man 

kan teste ut hvordan dette blir mottatt av brukerne i målgruppene og de som skal forvalte løsningen. 

Dette for å fange opp nødvendige justeringer før man går inn i en spesifiserings- og anskaffelsesfase. 

 

Det er en del teknologi som skal anskaffes og tilpasses. Konseptutvalgsgruppen anbefaler at man 

benytter standard kontrakter til dette. SSA-T for anskaffelse og tilpasning av Teknologi og SSA-v for å 

sikre vedlikehold og forvaltning. Anskaffelsesprosessen omfatter detaljspesifisering av krav gjort i 

utredningsfasen og basert på det arbeidet som er dokumentert i foreslåtte løsnings overordnede 

arkitekturskisser og beskrivelser. Anskaffelsesprosessen bør være fullført innen sommeren 2018. 

 

Når valg av leverandører er gjort basert på kravspesifikasjonene i anskaffelsesdokumentene må 

prosjektet gå inn i en forberedelsesfase der detaljspesifisering av hva som skal realiseres for den 

teknologien som er valgt. I denne detaljspesifiseringen er det også naturlig at man planlegger krav til 

KONSEPT

(Vurdering av kriterier 1 - 5)
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Total 

Σ(Vekt x 

vurdering)

Konsept 0 - Dagens løsning 1 4 1 3 3 1 1 8,1

Konsept 1 - En brukersentrisk læringsarena 3 4 3 2 2 2 2 11,3

Konsept 2 - En individorientert læringsarena 5 4 4 2 2 3 4 15,6

Konsept 3 - En intelligent læringsarena 4 3 5 1 1 5 5 16,0
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godkjenning og hvordan disse skal testes (Testplan). I forberedelsesfasen er det også viktig at prosjektet 

legger en plan for hvordan man skal sikre en mest optimal brukeradopsjon for løsningen. En kritisk 

suksessfaktor er at flest mulig brukere forstår og tar i bruk den digitale læringsarenaen så raskt som 

mulig. 

 

Det bør søkes å lansere deler av løsningen underveis i prosjektet ved for eksempel å legge opp til en 

mer smidig metodikk. Det er også viktig at man i denne fasen legger stor vekt på planlegging av 

integrasjoner med tilhørende datamodeller og dataflyt. Dette vil gi en mer stegvis tilnærming også for 

de som er ansvarlig for å organisere tjenestene i løsningen og å fylle disse med innhold. Dette er et 

arbeid som bør gå i parallell med realiseringen av de teknologiske komponentene. En smidig 

tilnærming vil også gjøre det mulig med en systematisk men mer gradvis opplæring av brukerne. Dog, 

en forutsetning for at en slik stegvis tilnærming skal lykkes er at det legges en god kommunikasjons-

plan, som omfatter hva som kommuniseres til hvem og hvordan det kommuniseres og i hvilken kanal 

med hvilket format det skal kommuniseres, for hele perioden. 

 

 
 

Figur 30 Overordnet skisse for prosjektgjennomføring 

 

 

Før løsningen er lansert i sin helhet skal det være utarbeidet en plan for hvordan man skal 

operasjonalisere gevinstmålene slik at de kan måles. Det er viktig at man tar utgangspunkt i en definert 

basis, og måler fremdrift og suksess i forhold til det. Gevinstrealiseringsfasen må pågå i en stund etter 

lansering, slik at det kan jobbes kontinuerlig forbedring. Med unntak av gevinstrealiseringen bør 

prosjektet ferdigstilles innen sommeren 2019 slik at prosjektorganisasjonen på det tidspunktet kan 

fristilles. 

 

 

 

PROSJEKTRISIKO 

Det har vært en innledende og helt overordnet vurdering av usikkerhet knyttet til prosjektet. De 

registrerte usikkerhetsmomentene er plassert inn i følgende risikomatrise; 



 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 85 

 

 

De 12 kodede usikkerhetene i matrisen er beskrevet som følger i prioritert rekkefølge; 

 

Topplisten over aktuelle usikkerheter 

ID Navn Vurdert 

risiko 

A13 Ikke tilgang på ressurser for gjennomføringsfasen hos DSB IKT (Utvikling) 20 

A3 Arenaen legger opp til bruk og integrasjon mot systemer som i dag eksiterer 

og evt kommer til å byttes ut ved Brannskolen og Fagskolen. Samhandling og 

integrasjon mellom arena og disse systemene kan ende opp med å ikke kunne 

bli etablert. 

20 

A4 Mulig konseptvalg i delprosjekt Deltidsutdanning er slik at digital 

læringsarena ikke er bygget for å støtte oppunder krav til teknologistøttet 

læring fra Deltidsutdanningen 

15 

A6 Løsningen vil ikke ha opplæringsinnhold ved oppstart 15 

A10 Brukere i Brann og Redning tar ikke løsningen i bruk 15 

A5 Eierskap til erfaringslæringsprosessen og de ulike sub-prosessene forblir 

eierløse i forbindelse med implementasjon av arena 

12 

A12  Kan komme krav til godtgjørelse ved bruk av arena ut over arbeidstiden som 

er fastsatt. 

12 

A2 Løsninger som implementeres er ikke tilpasset ny personvernlovgiving som 

trer i kraft mai 2018.  

10 

A1 Deler eller hele kjerneteamet i konsepts fasen blir ikke tilgjengelige for plan 

og gjennomføringsfasen. Mangler på videreføring av kjerneteamet til neste 

faser vil være skadelidende for å videreføre forståelsen for oppgaven disse 

personene har oppnådd under konsept fasen 

9 

A9 Eksisterende opplæringsmateriellet blir ikke mulig å gjenbruke 8 

A8 Dagens instruktører vil ikke ta arena i bruk 6 

A7 Omstillingen i organisasjonene knyttet til nye prosesser og måter jobbe på lar 

seg ikke gjennomføre 

6 

A11 Brann og redningsvesen mister samhold internt i lokale grupper 4 

 

Av 12 identifiserte usikkerheter er det to som umiddelbart må håndteres. Dette er allerede tatt tak i 

av hovedprosjektet Ny Utdanning, og er hovedfokus for IKT prosessen i dette prosjektet, hovedsakelig 

knyttet til IKT strategi for NBSK/Fagskole og valg av digital læringsplattform der. 

Dernest er det viktig at prosjektet som skal etablere konsept for utdanning av deltidspersonell tar høyde 

for den avhengighet som er skissert her i A4. 

1 2 3 4 5

Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Risiko

5 Svært sannsynlig Lav

4 Meget sannsynlig A3,A13 Middels

3 Sannsynlig A8 A1 A5,A12 A4,A6,A10 Høy 

2 Moderat sannsynlig A7 A9 A2 Veldig høy

1 Lite sannsynlig A11

KONSEKVENS

SANNSYNLIGHET

Før tiltak
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Alle øvrige usikkerheter kan i stor grad håndteres godt med gode tiltak for å redusere risiko. 

Planlegging av nødvendige tiltak må det fokuseres på i prosjektets planfase.  

 

I dette kapittelet har man fått beskrevet følgende konklusjoner; 

 Utredningsgruppen anbefaler innføring av En Individorientert Læringsarena 

 

 Konsept 2 er av en slik beskaffenhet at man på sikt kan bygge videre på løsningen for å 

vokse inn i fremtiden (Konsept 3). 

 

 Innføringsprosjektet er estimert til omlag 18,7 millioner kroner. Det gir en engangs 

grensekost på investeringen på omlag 1.553 kroner for hver av landets 12.000 

brannkonstabler. 

 

 Forvaltning er estimert til i underkant av 3,4 millioner kroner pr år, eller en årlig 

kostnad mindre enn om lag 283 kroner for hver av landets 12.000 brannkonstabler. 

 

 Det er identifisert 12 usikkerheter som må planlegges for ved oppstart av prosjekt. 
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