
Ingen vet hvordan
framtidens læring ser ut

- men vi vet at den er fleksibel

Torunn Gjelsvik, Direktør Fleksibel utdanning Norge



Hvem er vi?

• Ideell medlemsorganisasjon

• 50 + medlemmer

• 50 års erfaring

• Faglig fellesskap for kunnskapsdeling
og utvikling

Torunn Gjelsvik, Direktør Fleksibel utdanning Norge



Digitalisering og 
kompetansepolitikk i Norge:
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Digitalisering og automatisering: kommer robotene og tar jobbene
våre?



Få jobber forsvinner, men 
mange vil endres

• OECD-rapporten: Automation, skills use and 
training (mars 2018) fastslår at få jobber 
forsvinner, men en stor andel av jobbene endres

• Behovet for kompetanseutvikling øker

• Livslang læring mens vi jobber krever fleksible 
løsninger 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en


Norges teknologiråd sier:

Om lag 840 000 jobber i Norge vil endres som 
følge av maskinlæring og automatisering. 
Utdanning vil påvirkes i retning av at vi vil lære:

- REMOTE (flexible and scalable)

- PERSONALIZED (one teacher per student 
vision)

- SIMULATED & GAMIFIED (right on time and 
while working)

Ref: https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens/ny-rapport-kunstig-intelligens-
for-norge/

https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens/ny-rapport-kunstig-intelligens-for-norge/


Nye jobbmuligheter oppstår med AI (Aftenposten 11. oktober 2018)



Hvordan påvirkes høyere utdanning?



SNHUs oppskrift:

• Maximize the likelihood of learner success

• Modularized and flexible learning in various
modalities

• Competency based education – workforce
partnerships



Globalt perspektiv

68 millioner flyktninger i verden. 
Mindre enn 1 % av dem har tilgang til utdanning



Vårt internasjonale ansvar

Target 3, point 43.:
A well-established, properly-regulated
tertiary education system supported by 
technology, Open Educational Resources 
(OERs) and distance education modalities can
increase access, equity, quality and 
relevance, and narrow the gap between what
is taught at tertiary education institutions
and what economies and societies demand.  
The provision of tertiary education should be 
progressively free, in line with existing
international agreements.



Fleksibel utdanning 
gjør dette mulig og er 
nødvendig i et 
bærekraftsperspektiv

• flere kan studere der de bor

• flere kan studere mens de jobber

• kompetansen beholdes i større grad lokalt 
og gir mulighet for regional utvikling
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Det store spørsmålet er:



Finansieringsmodeller for livslang
læring og kompetanseutvikling



Den nordiske trepartsmodellen som 
utgangspunkt for arbeid og velferd 

Arbeidsgiver

Arbeidstaker

Staten



Statsbudsjettet for 2019: positivt for etter- og 
videreutdanning



Men: koblingen mellom arbeidsliv og 
utdanning er for dårlig



Kompetansepolitikken må inkludere en fjerde 
aktør:

Stat Arbeidstaker

Arbeidsgiver Utdanningstilbyder



Få konkrete forslag til løsning, men det fins 
noen:

• KompetanseFUNN (skattefradrag for bedrifter)

• KompetanseFOND (innskudd fra arbeidsgiver)



Fra EPALE-konferansen 2018 – Danmarks forslag: 
https://ec.europa.eu/epale/en

https://ec.europa.eu/epale/en


Møteplasser for konkrete løsninger er viktig!
Mer informasjon

http://konferanser.hil.no/icdellls2019/


Takk!

Torunn Gjelsvik

Direktør, Fleksibel utdanning Norge
https://fleksibelutdanning.no/

gjelsvik@fleksibelutdanning.no

Twitter: @TorunnG
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