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Sammendrag
I Tildelingsbrev tillegg 01/2016 ga Kunnskapsdepartementet (KD) Vox i oppdrag å
utrede hvordan et kartleggingsverktøy for voksnes grunnleggende ferdigheter bør
utformes og brukes. Vox har i tillegg fått to andre oppdrag: oppdraget om modulbasert
opplæring og oppdraget om et nettbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter, som
det er naturlig å se i sammenheng med oppdraget om kartleggingsverktøyet.
Det overordnede målet for de tre tiltakene er å bidra til at flere voksne får varig
tilknytning til arbeidslivet. Vox’ vurdering er at alle oppdragene må sees i sammenheng
for å få til en optimal gevinstrealisering. Oppdragene bør organiseres og styres som et
helhetlig prosjekt med tre delprosjekter. Kartleggingsverktøy og e-læring i
grunnleggende ferdigheter bør lages med basis i modulprosjektets rammeverk. Vox
anbefaler derfor at moduliseringsprosjektet skal være den overordnede og
sektorsamordnende komponenten i totalprosjektet
Utdannings-, integrerings- og arbeidsmarkedsmyndighetene har til dels felles
målgrupper som har behov for å kombinere tjenester fra ulike deler av det offentlige
systemet. Moduliseringsprosjektet vil kunne legge grunnlaget for at opplæringstilbud
finansiert og gitt av en tilbyder, senere kan kombineres med et tilbud gitt av en annen
tilbyder, slik at den voksne får en helhetlig opplæring som sikrer progresjon mot en
fullført og arbeidsrelevant utdanning. Basert på resultater fra kartlegging skal den
voksne få et nivå-tilpasset tilbud som er fleksibelt, og som gjør det enklere å kombinere
et voksenliv med det å ta utdanning.
Vox viser i denne rapporten hvordan de tre oppdragene satt sammen gir et bedre og
mer effektivt tilbud til voksne med behov for opplæring. De tre oppdragene utfyller
hverandre ved at den modulstrukturerte opplæringen er tilpasset den voksnes behov og
livssituasjon. E-læring i grunnleggende ferdigheter fungerer som en støtteopplæring ved
siden av modulene for at de med svake grunnleggende ferdigheter lettere skal kunne
klare modulopplæringen. Kartleggingsverktøyet for grunnleggende ferdigheter avdekker
hvem som har behov for slik støttende e-læring, og i hvilke moduler de bør
innplasseres.
Vox har også vurdert gevinstpotensialet til et kartleggingsverktøy og en e-læring som
ikke er koblet til modulene. En slik løsning vil, etter Vox’ vurdering, ikke realisere
potensialet som ligger i et kombinert prosjekt. Dette kommer av at kartleggingsverktøy
og e-læring da ikke vil knyttes til en formell voksenopplæring, og den modulstrukturerte
VFO vil mangle nødvendige støttetjenester.
Vox legger til grunn at arbeidet med kartleggingsverktøyet skal skje i nært samarbeid
med andre etater og direktorater som arbeider med de samme målgruppene. Gjennom
dialog med målgrupper og interessenter skal Vox sikre utvikling basert på brukernes
behov, et brukervennlig grensesnitt, utprøving av løsningen i praksis, tilpasning og
justeringer underveis.
For å realisere oppdragene må Vox sikre at løsningen baseres på en egnet IT-løsning
som oppfyller kravene i digitaliseringsrundskrivet og statens krav til gjenbruk av
fellestjenester, samt personvernlovgiving. Vox har lagt til grunn at IT-løsningen skal
ivareta Vox’ samlede behov, både eksisterende tjenester og nye digitale tjenester. Vox
har derfor lagt til grunn at IT-plattformen skal dimensjoneres slik at den kan håndtere
både dagens og nye oppgaver. Ressurser og innhold skal kunne brukes på tvers av
tjenestene, og hindre at Vox låses til en leverandør.
Kartleggingsverktøyet og e-læringstjenesten forutsetter en IT-plattform som utvikles
delvis parallelt med utviklingen av innholdet i kartleggingen og e-læringen. Plattformen
må være ferdig før tjenestene kan piloteres/settes i drift. Den estimerte
utviklingsperioden er fra august 2016 til juni 2018. Den omfatter kun utvikling av

INNLEDNING | 6 | KAP 1

innhold til testing av ferdigheten lesing. Utvikling av tester og -læring for de øvrige
ferdighetene vil først starte når lesing er testet, implementert og godkjent.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
I Sundvolden-erklæringen slår regjeringen fast at den vil sikre rett til kartlegging av
grunnleggende ferdigheter for alle som er utenfor arbeidsmarkedet og/eller i kontakt
med det offentlige støtteapparatet. I 2014 fikk Vox i oppdrag å se nærmere på
mulighetene til å ta et slikt verktøy i bruk. Vox leverte i løpet av 2014 og 2015 tre
rapporter til Kunnskapsdepartementet (KD) som svar på dette oppdraget (Holm, Larsen
& Dimakos, 2014; Holm & Larsen, 2015a; Holm & Larsen 2015b).
I tillegg til å gi voksne mulighet til kartlegge sine grunnleggende ferdigheter, har
regjeringen uttrykt et selvstendig mål om at flere voksne skal få muligheten til å fullføre
utdanning fram til og med videregående opplæring (VGO) (Meld. St. 16, 2015–2016).

1.2 Om oppdraget og vår tilnærming
I Tildelingsbrev tillegg 01/2016 (heretter TB 01/2016) ber KD Vox om å utrede hvordan
et kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter for voksne kan utformes og
brukes, foreslå videre drift av verktøyet, samt vurdere tiltakets administrative,
økonomiske og personvernkonsekvenser (Kunnskapsdepartementet, 2016a). Denne
rapporten er Vox’ svar på denne første delen av oppdraget. Del to av oppdraget er å
starte arbeidet med å utvikle verktøy i tråd med departementets tilbakemeldinger på
rapporten.
Vox har videre fått to tilstøtende oppdrag som det er naturlig å se i sammenheng med
oppdraget om kartleggingsverktøyet. Det gjelder oppdraget om modulbasert opplæring
som vi fikk i Tildelingsbrev tillegg 04/2016 (heretter TB 04/2016)
(Kunnskapsdepartementet, 2016b), og oppdraget om et nettbasert opplæringstilbud i
grunnleggende ferdigheter, som vi fikk i TB 01/2016 (Kunnskapsdepartementet,
2016a). Det overordnede målet for både disse to tiltakene og kartleggingsverktøyet er
at flere voksne som står utenfor eller har en svak tilknytning til arbeidslivet, skal få en
varig tilknytning til arbeidslivet.
Med utgangspunkt i intensjonene nedfelt i meldingen til Stortinget «Fra utenforskap til
ny sjanse» (Meld. St. 16, 2015–2016) mener Vox at de tre oppdragene må sees i
sammenheng for å realisere de ønskede effektene. En modulstrukturering av
voksenopplæringen vil gi voksne et nytt tilbud om opplæringsløp tilpasset voksnes
behov og livssituasjon. Kartlegging av grunnleggende ferdigheter vil bidra til at
opplæringen blir tilrettelagt gjennom en riktig innplassering, og dermed bidra til
effektivitet i opplæringsløpet og redusere risikoen for frafall. E-læring vil i tillegg til
stedsbasert opplæring i moduler styrke opplæringstilbudet ytterligere. Vox anbefaler
derfor at moduliseringsprosjektet skal være den overordnede og sektorsamordnende
komponenten i totalprosjektet (jf. kapittel 2).
For å realisere oppdragene må Vox sikre at løsningen baseres på en egnet IT-plattform.
Løsningen skal oppfylle kravene i digitaliseringsrundskrivet, jf. Direktoratet for
forvaltning og IKT sin prosjektveiviser1. Den foreslåtte løsningen (jf. avsnitt 3.2 og
kapitel 7) er dimensjonert for å håndtere oppdragene nevnt ovenfor, Vox’ eksisterende
tjenester mot sluttbruker (f.eks. Kompetansepluss, kursing av lærere og norskprøven),
samt framtidige behov knyttet til videreutvikling av eksisterende tjenester og nye
oppdrag. Løsningen skal også oppfylle statens krav til gjenbruk av fellestjenester,
personvernlovgiving, sikre at Vox ikke låses til en leverandør, og at ressurser og innhold
kan brukes på tvers av tjenestene.
Les mer om prosjektveiviseren her: http://www.prosjektveiviseren.no/konseptfasen/avklare-itpolitiske-f%C3%B8ringer
1
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I delrapport 3 om kartleggingsverktøy (Holm & Larsen, 2015) anbefalte Vox å
undersøke tre verktøy nærmere, og å vurdere om disse kunne brukes til vårt formål. På
oppdrag fra Vox gjennomførte Fagbokforlaget en egnethetsvurdering av de tre
kartleggingsverktøyene. Fagbokforlagets rapport konkluderte med at alle hadde så store
svakheter at det i stedet bør utvikles et eget kartleggingsverktøy tilpasset formålet (jf.
vedlegg 2). Vox har orientert KD muntlig om dette.
I delrapport 3 anbefalte Vox også at man utviklet et enkelt kartleggingsverktøy som ble
tilgjengeliggjort åpent på nett (Holm & Larsen, 2015). Vox har revurdert sitt tidligere
standpunkt, og anbefaler nå at det kun lages ett detaljert kartleggingsverktøy, og at det
skal være en pedagogisk veileder tilstede. Det blir redegjort nærmere for dette
standpunktet i avsnitt 4.3.

Figur 1 Sammenheng mellom de tre delprosjektene kartleggingsverktøy, elæring og modulstrukturert voksenopplæring.

1.3 Involvering av andre deler av hjelpeapparatet som jobber med
de samme målgruppene

I TB 01/2016 understreker KD at arbeidet med kartleggingsverktøyet skal skje i nært
samarbeid med andre etater og direktorater som arbeider med de samme målgruppene,
herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir), Utdanningsdirektoratet (Udir) og
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Vox har orientert direktoratene både om
de tre delrapportene som tidligere er utarbeidet om kartleggingsverktøyet, og det
pågående arbeidet gitt i TB 01/2016. Vox har også informert partene i arbeidslivet om
arbeidet.
I løpet av august 2016 vil Vox utarbeide en prosessplan hvor vi tydeliggjør hvem som
skal involveres i det videre arbeidet, og hvordan involveringen skal skje. I
forankringsarbeidet vil Vox legge til grunn at arbeidet med å utvikle
kartleggingsverktøyet og e-læringsplattformen for grunnleggende ferdigheter bygger på
og sees i sammenheng med arbeidet med å etablere en modulstrukturert
voksenopplæring.

INNLEDNING | 9 | KAP 1

Som fundament for arbeidet ønsker Vox å etablere gode involveringsarenaer på
ledernivå i underliggende virksomheter som sikrer at arbeidene blir vurdert og diskutert
i sammenheng, og faglige møteplasser på tvers av sektorer.

1.4 Forankring og kvalitetssikring hos interessenter
For at prosjektet skal bli vellykket, er det avgjørende å ha god kommunikasjon med
målgrupper og interessenter for å sikre at tilbudet blir nyttig og enkelt å bruke.
Kommunikasjonen skal legge vekt på hvordan det nye tilbudet gjør det lettere for
voksne å heve sine grunnleggende ferdigheter, og lettere for lærerne å gi opplæring
tilpasset den enkeltes behov. Gjennom dialog skal Vox sikre utvikling basert på
brukernes behov, et brukervennlig grensesnitt, utprøving av løsningen i praksis og
tilpasning og justeringer underveis.
For å sikre nødvendige dialog og forankring har Vox valgt å etablere ulike referanse- og
brukergrupper. Det skal opprettes en referansegruppe for totalprosjektet (modulisering,
kartlegging, e-læring og ikt-løsning) hvor alle vesentlige interessenter fra offentlig
sektor og organisasjonene er representert. Hvert delprosjekt skal styres av en
delprosjektleder med en prosjektgruppe som innehar særlig kompetanse på det aktuelle
fagfeltet, samt en tilknyttet brukergruppe. Denne organiseringen gir prosjektet en
nødvendig forankring, og bidrar til identifisering og inkludering av brukerbehov og
kvalitet. Et godt forankret prosjekt, som oppleves som nyttig for alle brukerne, forenkler
implementeringsfasen, og skaper grunnlag for gevinstrealisering.
En god måloppnåelse i prosjektet fordrer også tett samarbeid med partene i
arbeidslivet, og Vox anser det som formålstjenlig å få bidrag fra partene inn i arbeidet.
Innledningsvis vil samarbeidet baseres på innspill gjennom en kobling mot pågående
prosesser i NKPS (Nasjonal kompetansepolitisk strategi), men etter hvert vil det bli satt
opp egnede prosesser for å få partene inn i arbeidet med utviklingen av kartlegging,
moduler og e-læring.
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Begreper brukt i rapporten

Kartleggingsverktøy: Med kartleggingsverktøy mener vi en test eller prøve som
har formativ karakter, dvs. gir tilbakemelding om ståstedet og videre læringsbehov.
Test/Prøve: Med test eller prøve mener vi et verktøy som har sertifiserende eller
avsluttende karakter, og utvikles for å måle om et gitt kompetansenivå har blitt
oppnådd.
E-læring: E-læring er læring som foregår over internett. Læringen kan være med eller
uten veiledning. Dette kalles gjerne «blended learning» dersom det kombineres med
eller brukes som et supplement til ordinær undervisning.
LMS: Uninett definerer et LMS (digital læringsplattform) som følger: Et LMS er et utvalg
av verktøy for å støtte læringsaktiviteter og administrasjonen av dem. Verktøyene er
teknisk integrert i en felles omgivelse med en felles database, og har derfor delt tilgang
til dokumenter, statusinformasjon og annen informasjon. De er videre presentert
gjennom et enhetlig nettbasert brukergrensesnitt, hvor de opptrer visuelt og logisk
konsistent overfor brukeren.
Modulbasert opplæring: Opplæring basert på mindre enheter enn dagens grunnskole
og videregående løp, som skal være fleksibel og enkel å tilpasse voksnes hverdag og
opplæringsprogresjon.
Modul: En modul er en selvstendig og avsluttende opplæringsenhet innenfor den
modulbaserte opplæringen. En gjennomført modul skal dokumenteres med et
vitnemål/bevis.
Forberedende voksenopplæring (FVO): Forberedende voksenopplæring er den delen
av den modulbaserte opplæringen som er på nivå under videregående.
Stedsbasert opplæring: Stedsbasert opplæring vi si opplæring der deltakerne er fysisk
til stede.
Velferdstilbydere: Velferdstilbydere er ulike deler av hjelpeapparatet, som NAV, VOsentre, karrieresentre etc.
Videregående opplæring: Opplæring på videregående nivå.
Voksenopplæring: Opplæring under videregående nivå som eksempelvis FVO eller
videregående opplæring for voksne
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2. Formål og organisering
2.1 Formål og gevinster
Det overordnede målet for alle de tre oppdragene er at flere voksne som står utenfor
eller har en svak tilknytning til arbeidslivet, skal få en varig tilknytning til arbeidslivet.
For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som
mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende
ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i
Meld. St. 16 om «… å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med
å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som
arbeidslivet har behov for» (Meld. St. 16, 2015–2016).
Vox har ikke utarbeidet noen samfunnsøkonomisk analyse for å beregne mulige
gevinster av dette prosjektet. Vox mener det er sannsynlig at prosjektet vil ha positive
samfunnsøkonomiske gevinster, og viser i den forbindelse til en rapport fra Senter for
økonomisk forskning (SØF) til KD fra 2009 om kostnader knyttet til manglende
gjennomføring av videregående opplæring2.
Slik Vox ser det, vil de tre oppdragene samlet bidra til realiseringen av det overordnede
målet om å styrke arbeidsmarkedstilknytningen i den voksne befolkningen. De viktigste
gevinstene av tiltakene vil være at de bidrar til å:





fjerne praktiske hindringer for voksnes deltakelse i opplæring under videregående
nivå og i videregående opplæring
øke voksnes motivasjon ved å gjøre utdanningsløpet mer målrettet mot jobb og
raskere å gjennomføre
øke rekruttering av voksne til opplæring under videregående nivå og videregående
opplæring
øke fullføringsgraden blant voksne som tar opplæring under videregående nivåog
videregående opplæring, ved å sikre innplassering på rett nivå med tilpasset
opplæring og fokus på måloppnåelse i grunnleggende ferdigheter for å klare
opplæringen

Manglende grunnleggende ferdigheter er en medvirkende årsak til at mange voksne
ikke har klart å gjennomføre en utdanning tidligere. Tiltak som bidrar til å forbedre
grunnleggende ferdigheter, vil øke sannsynligheten for at den enkelte klarer å fullføre
en utdanning som voksen. For at den voksne skal få den best mulig tilpassede
opplæringen, bør han eller hun få kartlagt sine grunnleggende ferdigheter før
opplæringsløpet starter. Dette vil gi et bedre grunnlag for å kunne tilby nivå- og
individtilpasset opplæring.

2.2 Organisering av arbeidet med oppdragene
For å få til en optimal gevinstrealisering mener Vox det er formålstjenlig å se de tre
oppdragene i sammenheng. Vi ønsker derfor å organisere arbeidet med oppdragene
som tre delprosjekter, og styre dem som ett helhetlig prosjekt.
For å kunne operasjonalisere nivåer for kartleggingsverktøyet og den påfølgende elæringen er det helt nødvendig å knytte nivåene til konkrete kompetansemål utviklet for
voksne. Slike kompetansemål vil bli utviklet gjennom arbeidet med den
modulstrukturerte forberedende voksenopplæringen. Vox mener derfor det vil være
mest hensiktsmessig å la delprosjektet modulbasert voksenopplæring være definerende
for utforming, implementering og bruk av kartleggingsverktøyet og e-læringstilbudet.

2

Les rapporten her:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/frafall/kostnader-av-frafall.pdf
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Alternativt er det mulig å utvikle kartleggingsverktøy og e-læring med basis i dagens
kompetansemål eller de læringsmålene Vox har utviklet for grunnleggende ferdigheter.
Dersom man skulle utvikle kartleggingsverktøy og nettbaserte opplæringsressurser med
basis i kompetansemålene eller læringsmålene, vil resultatet av kartleggingen ha en
lavere nytteverdi for lærere som legger de nye læreplanene/modulene til grunn for
opplæringen.

3. Forutsetninger, avgrensninger og
prioriteringer
I dette kapitelet gjennomgår vi føringer og avgrensinger som har innvirkning på hele
prosjektets omfang, kvalitet, tidsplan og kostnader.

3.1 Prosjektrisiko

Vox legger til grunn at prosjektet skal organiseres slik at risikoen knyttet til
prosjektleveransene blir så lav som mulig. Vox foreslår derfor:






å avgrense prosjektets leveranser på en tydelig måte
å redusere antall ferdighetsleveranser
å legge opp til hyppige leveranser
å sikre at all funksjonalitet er nyttig for brukerne
omfattende medvirkning fra brukerne underveis i prosjektet

Vox anbefaler at det bør være et styrende prinsipp å gjøre prosjekts omfang så
oversiktlig som mulig. Etter at leveransene er godkjent, kan arbeidet utvides med nye
oppdrag3.

3.2 IT-løsning
Kartleggingsverktøyet og e-læringstjenesten forutsetter en IT-løsning som utvikles
delvis parallelt med utviklingen av innholdet i kartleggingen og e-læringen. Plattformen
må være ferdig før tjenestene kan piloteres/settes i drift. Den estimerte
utviklingsperioden er fra august 2016 til juni 2018 (jf. avsnitt 6.1 og 6.12). Denne
tidsrammen inkluderer utarbeiding av behovsspesifikasjonen, gjennomføring av
anskaffelsesprosessen og utvikling og godkjenning av plattformen. Vi legger opp til å
lage en moderne, robust og fleksibel plattform, som kan bygges ut til å betjene flere
brukergrupper og tjenester over tid. Plattformen vil kunne håndtere nye tiltak og
utvidelser knyttet til kartlegging og e-læring, og samtidig være en plattform for Vox’
øvrige tjenester, eksisterende og nye, mot sluttbrukere. Eksempler på nye tjenester kan
være å logge progresjon, tilby e-læring i alle fag og moduler og tilpasse
kartleggingstjenesten til bruk i realkompetansevurdering av voksne.

3.3 Lovverk, forskrifter og direktiver

Prosjektet må oppfylle de kravene som stilles i lovverket til personvern. Ved hjelp av
databehandleravtaler er det ønskelig å bygge inn systemstøtte i IT-plattformen som kan
verifisere at en bruker har gitt aksept til spesifikk bruk av data, og at aksept kan endres
og data slettes eller manipuleres i henhold til krav i gitt personvernlovgivningen. All
aksept og endringer skal logges og «tagges» på data, slik at denne kun kan brukes på
måter som brukeren har godkjent. Videre vil prosjektet følge lov og forskrifter om
universell utforming, og legge opp til bruk av offentlige fellestjenester, som Feide og IDporten.
3

Se rapporten ««Suksess og fiasko i offentlige IKT‐prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert
kunnskap og evidensbaserte tiltak» for en gjennomgang av faktorer knyttet til prosjektrisiko (Jørgensen,
2015).
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3.4 Føringer fra delprosjektet om modulbasert opplæring

At Vox ønsker å basere kartleggingsverktøyet og e-læringstjenesten på rammeverket
som vil bli utviklet i modulprosjektet, har som konsekvens at innholdsproduksjon av
oppgaver og e-læringsressurser ikke kan starte før arbeidet med nye læreplaner og
kompetansemål er i gang, slik at de kan utvikles parallelt. Dersom modulprosjektet,
eller de nye læreplanene som modulene skal bygge på, ikke videreføres etter pilotering,
må det vurderes hvorvidt kartlegging og e-læringen skal tilpasses Vox’ læringsmål eller
eksisterende læreplaner. Det vil ikke være praktiske eller tekniske hindre i veien for at
kartleggingsverktøyet kan brukes mot et annet rammeverk enn modulene. Imidlertid vil
resultatene av kartleggingen da ikke bli like informative og kvalitativt nyttige som når
de brukes opp mot modulrammeverket.

3.5 Avgrensinger knyttet til bruk av kartleggingsverktøyet

Oppdragsbrevet vektlegger at kartleggingsverktøyet skal kunne benyttes av de ulike
delene av velferdstilbydere, og slik fungere samordnende. For å redusere prosjektets
omfang og kompleksitet knyttet til personvern, tilgangskontroll, IT-utvikling og
brukerinvolvering, mener Vox at en slik bruk først og fremst skal gjøres tilgjengelig for
de som tilbyr opplæring i moduler. Dette vil i første omgang være lærere i skoler med
ansvar for å gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring, men brukerne kan
etter hvert utvides til å omfatte andre grupper, som opplæringstilbydere i
Kompetansepluss. Dette er en vurdering Vox har gjort på bakgrunn av en
målgruppeundersøkelse som analyseinstituttet Epinion AS gjennomførte på oppdrag fra
oss i første kvartal 2016.
Formålet med undersøkelsen var å identifisere nytte av og behov for et
kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter i ulike etater og virksomheter.
Representanter fra IMDi, AVdir, Utdanningsdirektoratet, to fylkesmannsembeter, NAVkontorer, leverandører av voksenopplæring og partene i arbeidslivet ble intervjuet.
Hovedfunnet i undersøkelsen var at det i hovedsak er utdanningstilbyderne som ser en
direkte nytte av å bruke et kartleggingsverktøy i sitt arbeid. De framhevet særlig nytten
av å kunne bruke kartleggingsresultatet til å innplassere og tilpasse opplæringen til den
enkelte. Dermed finner vi det mest hensiktsmessig at det er disse som får tilgang til
kartleggingsverktøyet, i hvert fall i en tidlig fase4.
Representanter fra hjelpeapparatet vil være representert i prosjektets referansegruppe.
Dersom de eksempelvis påviser behov for at førstelinjen får direkte tilgang til
kartleggingsverktøyet, kan dette implementeres etter pilotering av den beskrevne
løsningen.

3.6 Avgrensing av språknivå
Oppdragsbrevet presiserer at kartleggingsverktøyet skal kunne brukes av
minoritetsspråklige. Opplæringstilbydere kan avdekke norsknivået ved hjelp av en
fortest i vokabularforståelse5, eller gjennom dokumentert nivå fra en norskprøve. Vox
legger opp til at moduliseringsprosjektets ekspertgruppe tar den endelige beslutningen
angående krav til ferdighetsnivå i norsk. Gruppen vil utarbeide et prinsippdokument for
modulprosjektet, som vil bli forelagt KD for godkjenning 1. oktober 2016.

3.7 Avgrensning til den grunnleggende ferdigheten lesing

Oppdragsbrevet spesifiserer ikke hvilke grunnleggende ferdigheter verktøyet skal
kartlegge. For å redusere kompleksitet og risiko i prosjektet, og skape rom for å tilegne
oss erfaringer, anbefaler Vox at prosjektet utvikler et verktøy for én ferdighet i første
4

Dette blir også støttet av en akseptansestudie utført i Tyskland. Denne studien viser at kartlegging av
grunnleggende ferdigheter gjennomført i regi av en utdanningstilbyder, møter betydelig mer akseptanse
enn kartlegging i regi av en arbeidsgiver eller tilsvarende NAV i Tyskland (Nienkemper & Bonna, 2015).
5
Vokabulartest er ikke estimert.
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omgang, og at dette blir lesing. Vi anbefaler lesing fordi denne ferdigheten er av
avgjørende betydning for å klare å tilegne seg andre ferdigheter og fagkunnskap. I
tillegg har Vox lang erfaring fra arbeid med denne ferdigheten. Systemet vil imidlertid
bli utviklet for å kunne kartlegge flere ferdigheter etter hvert.

4. Prosjektets utforming
Vox har vurdert en rekke forhold som er førende for moduloppdraget, og for utforming
og bruk av kartleggingsverktøyet og e-læringen. Denne vurderingen er gjort med
utgangspunkt i at alle oppdragene sees i sammenheng, slik vi har skissert over, og med
de forutsettingene og avgrensingene som er redegjort for i det foregående kapitelet.

4.1 Kartleggingens hensikt

Hensikten med å kartlegge de grunnleggende ferdighetene til voksne som skal ta
forberedende voksenopplæring (FVO) eller videregående opplæring, er å sikre at de blir
plassert på rett nivå og får et tilpasset opplæringsløp dersom de har behov for
opplæring i grunnleggende ferdigheter. Riktig nivåinnplassering og tilpasset opplæring
vil øke sannsynligheten for at de voksne fullfører opplæringen de begynner på, ettersom
svake grunnleggende ferdigheter er en viktig årsak til at voksne ikke fullfører
grunnopplæringen.
Resultatene fra en kartlegging bør imidlertid ikke være førende for hvorvidt en voksen
skal få utdanning som tiltak fra NAV. Kartleggingen avdekker behov for opplæring i
grunnleggende ferdigheter, og foreslår et tilpasset opplæringsløp i disse. Den kan ikke
avgjøre hvem som skal tilbys opplæringen i hva, og hvordan denne opplæringen skal
finansieres.

4.2 Sektorsamordning
Modulstrukturert opplæring kan ha en positiv sektorsamordnende effekt. Vox vil arbeide
aktivt for at NAV, kommuner og fylkeskommuner skal ta i bruk modulstrukturert
opplæring i grunnleggende ferdigheter basert på de nye læreplanene for voksne. For å
lykkes med dette arbeidet er Vox avhengig av bidrag og støtte fra de berørte
departementene. Ved innføring av moduler og en bred tilslutning til og bruk av disse, vil
voksne få det samme opplæringstilbudet, uavhengig av hvilken velferdstilbyder som den
voksne er i kontakt med.
Etter Vox’ vurdering er det mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt at kartlegging av
voksne gjennomføres i regi av opplæringstilbydere. Ved at kun opplæringstilbydere
gjennomfører kartleggingen, reduseres kompleksitet og kostnader knyttet til utvikling
og implementering av IT-løsningen redusert. Samtidig vil opplæringstilbydere uansett
ha et behov for at den voksne gjennomgår kartleggingen for å kunne plassere
vedkommende på rett nivå, og for å tilpasse undervisningsopplegget til
ferdighetsnivået.
Dersom NAV eller andre velferdstilbydere skulle utvikle egne kompetansehevende tiltak
basert på modulstrukturens kompetansemål, vil det kunne være relevant å gi disse
direkte adgang til å bruke kartleggingsverktøyet.
For å oppnå en enda bredere sektorsamordning mener Vox at den nye læreplanen på
sikt skal legges til grunn også for Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF). Det er mulig å
se for seg at enkelte av modulene kan ha en karakter som gjør det aktuelt at de kan
tilbys innenfor rammen av Kompetansepluss.
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4.3 Vurdering av å ha kartleggingsverktøyet åpent på nett

Vox har vurdert mulighetene for å ha kartleggingsverktøyet åpent tilgjengelig på nett.
Vox mener at kartleggingsverktøyet for grunnleggende ferdigheter i sin alminnelighet
ikke bør ligge åpent på nett.
Voksne med svake grunnleggende ferdigheter, eller uten fullført utdanning, er vanskelig
å motivere til opplæring. Vox mener med støtte i forskning at denne gruppen motiveres
gjennom tett kontakt med en personlig veileder. For mange vil et dårlig resultat
formidlet over nett, kunne virke demotiverende. Svake ferdighetsresultater bør
formidles av en personlig veileder man har tillit til. En veileder vil kunne oppmuntre og
motivere til opplæring. Uansett resultat vil mange kunne oppleve at det er en
uoverstigelig høy barriere å søke opplæring eller rådgivning på eget initiativ (se blant
annet Windsich 2015, Windisch 2016, Kuczera, Brunello, Field, & Hoffman 2008,
Willging & Johnsen 2009)6.
Videre er det en fordel at pedagogisk personell bistår under kartleggingen for å
kvalitetssikre resultatet og sørge for en pedagogisk formidling av resultatet. Dette har
Vox også anbefalt i sine tidligere rapporter til KD. En kartlegging som er detaljert nok til
å si noe om nivåplassering i et opplæringsløp, vil inneholde mellom 30 og 40 oppgaver
per ferdighet. Dette vil være en omfangsrik og krevende kartlegging å gjennomføre
uten veiledning for voksne med svake grunnleggende ferdigheter. Et svakt resultat
formidlet uten personlig veiledning kan redusere, heller enn å øke, motivasjonen til å
ville starte på et utdanningsløp.
Alle forhold som gjør at spørsmålene blir kjent blant potensielle kandidater, gjør at
kartleggingen risikerer å miste integritet. Jo friere tilgjengelig kartleggingsverktøyet er,
jo kortere tid tar det før innholdet i prøvene blir kjent. Et mulig tiltak for å understøtte
fritt tilgjengelige kartleggingsverktøy er å fortløpende produsere nye spørsmål. Alle nye
spørsmål må valideres i en pilot. Siden det er vanskelig, og svært ressurskrevende, å
rekruttere et tilstrekkelig antall pilotdeltakere, anser Vox at dette vil være
uhensiktsmessig.
Vox anbefaler at kartlegging av grunnleggende ferdigheter kun skal utføres i regi av
opplæringstilbydere. Velferdstilbydere kan benytte opplæringstilbydere til å
gjennomføre kartlegging for egne formål ved behov.

4.4 E-læringstilbudet
Vox har tidligere i denne rapporten anbefalt at kartleggingen brukes som et
utgangspunkt for å anbefale et tilpasset e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter. Elæringen er ment å skulle brukes sammen med den modulbaserte opplæringen. Vox
ønsker å innrette tjenesten som et lavterskeltilbud. Tilbudet skal hjelpe og motivere
voksne elever med å gjennomføre modulopplæringen.
Selvstyrt læring krever mye egeninnsats og forkunnskap av deltakeren. For nettkurs
uten veileder synes både læringseffekten og gjennomføringsgraden å være svært lav.
Mangel på personlig kontakt og samspill med andre lærende kan virke demotiverende
på mange (Windisch, 2015, s. 72f). De siste årene har åpne nettkurs7 blitt svært
populære. Gjennomføringsgraden er imidlertid svært lav. En kartlegging gjort på åpne
nettkurs viste at 35 prosent av de som meldte seg på, aldri startet opp, og bare 5
prosent gjennomførte kursene (Hollands & Tirthali, 2014, s. 57). Gapet i læringsutbytte
mellom nettbasert læring og ordinær klasseromsundervisning er også større for svakere

6

Disse artiklene viser til nødvendigheten av å skape sterke og tillitsskapende relasjoner mellom
lærer/veileder og studenter med svake ferdigheter
7
Massive Open Online Courses (MOOCs)
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grupper, spesielt etniske minoriteter og studenter med lavere karaktersnitt (Xu &
Jaggars, 2013, s. 55).
Forskningen støtter imidlertid at e-læring bør skje i kombinasjon med ordinær
opplæring. Denne kombinasjonen kan øke motivasjonen og gjennomføringsgraden blant
de voksne. En gjennomgang av over 400 studier fra USA har vist at personlig kontakt
med en lærer er nødvendig for å oppnå effekt av e-læring (Windisch, 2015, s. 72f og
NRDC, 2008, s. 17).
Vox mener e-læringen bør inkludere individuell oppfølging av en lærer. Oppfølgingen
kan foregå i klasserommet og/eller på nett. E-læringen må forvaltes av en
undervisningsinstitusjon med ansvar for oppfølging, veiledning og evaluering.
Nettbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter spesielt bør inngå som en integrert
del av annen opplæring, her modulbasert. Vox anbefaler derfor at e-læringstilbudet
utvikles slik at det kan benyttes i kombinasjon med tradisjonell opplæring. ITplattformen vil imidlertid også støtte muligheten for å lage en ren nettskole med online
veiledning og lærere dersom dette er ønskelig. Plattformen skal videre kunne utvides til
å tilby e-læring i fagmoduler.

5. Anbefalinger for utforming og bruk
Vox anbefaler at kartleggingsverktøy og e-læring i grunnleggende ferdigheter lages med
utgangspunkt i modulprosjektets rammeverk, og i den hensikt å støtte opp under
moduliseringsoppdraget.
Den voksne vil få tilbud om å kartlegge sitt nivå i grunnleggende ferdigheter hos
opplæringstilbyder. Dersom kartleggingen avdekker at den voksne har svake
grunnleggende ferdigheter, vil personen på bakgrunn av resultatet plasseres i et
tilpasset modulstrukturert opplæringsløp.
Dette løpet vil inneholde et undervisningsopplegg med tilhørende e-læringstilbud i
grunnleggende ferdigheter. E-læringen skal kunne brukes i kombinasjon med ordinær
klasseromsundervisning. Dette gir den voksne fleksibilitet og anledning til å arbeide
med modulens læringsmål utenfor oppmøtetiden. E-læringen skal frigi tid i
undervisningsopplegget ved at mengdetrening, oppgaveløsing og individuell
tilbakemelding i større grad skjer via nettet.
Gjennom et tilpasset og fleksibelt undervisningsløp legger det anbefalte konseptet til
rette for at den voksne enklere og raskere skal kunne gjennomføre den modulbaserte
opplæringen.

Figur 2 Oversikt over tidsbruk i den anbefalte løsningen (detaljert tidsplan
ligger i vedlegg 4).
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5.1 Alternativ utforming og bruk

Vår anbefaling om å knytte kartleggingsverktøyet til modulprosjektet innebærer at
utviklingen vil ta noe mer tid enn det Vox opprinnelig tok høyde for i de tidligere
rapportene. Videre har Vox anbefalt at det kun utvikles et detaljert kartleggingsverktøy
For å sikre at kartleggingsverktøyet oppfyller testfaglige krav til kvalitet, vil det kreve
en utviklingsperiode inkludert pilotering på cirka 12–18 måneder. Sist, men ikke minst,
har ikke Vox per i dag en egnet IT-plattform med støtte for rollebasert tilgang der vi
kan utvikle kartleggingstjenesten og e-læring. Vox anbefaler derfor at den vedlagte
tidsplanen blir lagt til grunn for utviklingen (jf. vedlegg 7).

6. IKT-løsning/konsept
6.1 Konseptutredning av IKT-løsning og driftsmodell

Vox opplever at de senere tildelings- og oppdragsbrevene innebærer en utvidelse av
eksisterende tjenester eller tilrettelegging for nye digitale tjenester. For å fasilitere en
slik utvikling må Vox besitte en IT løsning som svarer på disse behovene, effektiviserer
driften, kan produsere brukervennlige høykvalitets tjenester, og som sikrer en
forvaltning i tråd med personvernloven.
For å kunne lage de kartlegging- og e-læringstjenestene (TB 01/2016) som er
beskrevet i de foregående kapitlene, må Vox anskaffe en digital læringsplattform (LMS).
Det nye LMS-et skal kunne møte Vox’ samlede behov. Det skal være en plattform for
eksisterende tjenester, som Kompetansepluss, kursing for lærere og norsk- og
samfunnsfagprøven. Også planlagte tjenester som statsborgerskapsprøven, kartleggingog e-læringstjenester skal bygges på denne løsningen, samtidig som den skal fungere
som en plattform for videreutvikling og helt nye tjenester.
Dette kapittelet er skrevet på bakgrunn av råd gitt av Promis AS8, og beskriver de
overordnede behovene løsningen må dekke. Promis AS ble engasjert av Vox etter at de
vant en anbudskonkurranse om konsulentbistand i april. Selskapet er et av Norges
ledende konsulentselskaper på rådgivning innen IKT prosjekter. For dette oppdraget
omfatter dette bl.a. bistand til valg av IKT løsning, driftsform, kostandsestimering,
utforming av løsningsbeskrivelse, valg av kontraktsform og bistand i
kontraktsforhandlinger og valg av leverandør. De er ikke aktuelle som deltakere i den
aktuelle anbudskonkurransen.

6.2 IT løsningens overordnede prosesser
Figur 3 viser de overordnede prosessene som IT løsningen må støtte. I vedlegg 3 er det
gitt en utdypende beskrivelse av prosessene.

8

Les mer om Promis AS her: http://www.promis.no/index.php/no/
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Figur 3 Overordnede prosesser som IT-løsningen skal støtte

6.3 Overordnede krav til IT-løsningen
IT-løsningen skal dekke disse overordnede behovene:
1. IT-løsningen skal kunne benyttes til kartlegging og e-læring for modulisert
voksenopplæring, og gi støtte for samspill mellom e-læringsressurs og
kartleggingsprøve.
2. IT-løsningen skal være framtidens system for Vox i forbindelse med kartlegging,
prøver og e-læring. I tillegg vil det være ønskelig å inkludere andre fagsystemer,
som saksbehandling av tilskudd etc., i framtiden.
3. IT-løsningen skal imøtekomme offentlige krav som personvern og
sikkerhet/identifisering, og skal søke å benytte nasjonale felleskomponenter.
Eksempler er FEIDE og ID-porten. Systemet skal ha innebygd support for
databehandleravtaler, sikre sammenheng mellom avgitt og bruk av data, samt
gi alle brukere tilgang til å endre og slette egne data jf. lovens krav.
4. IT-løsningen skal støtte gjenbruk av innhold mellom de ulike tjenestene. Videre
skal systemet sikre utveksling av innhold mellom Vox og eksterne parter. Dette
skal sikre mer en mer effektiv og raskere utvikling enn i dag.
5. Brukergrensesnittet skal være intuitivt, enkelt, motiverende og møte krav om
universell utforming.
6. IT-løsningen skal sikre at Vox utvikler, piloterer og implementerer prøver og evoksenopplæring kvalitetsmessig og effektivt.
7. IT-løsningen skal forhindre innlåsing mot en tjeneste/applikasjonsleverandør
(eksempelvis prøvesystemer).
8. IT-løsningen skal sikre fleksibilitet med hensyn til leverandørvalg av drift-,
vedlikeholds- og utviklingstjenester.
Figur 4 viser de overordnede kravene som IT-løsningen må oppfylle. En nærmere
beskrivelse av de overordnede kravene er gitt i vedlegg 4.
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Figur 4 Overordnede krav til IT løsningen

6.4 Løsningskonsepter
Et LMS er en «verktøykasse» for å gjennomføre de delene av undervisningsopplegget
som skal støttes av IKT. Elevene får samlet flere verktøy i én omgivelse, hvor
verktøyene er integrert med hverandre. Et typisk standard LMS gir blant annet
mulighet for å:









Strukturere undervisningsaktiviteter og kartlegging/prøver
Lagre og dele informasjon
Planlegge og styre prosjekter
Kommunisere og samarbeide
Organisere deltakerne etter roller og gruppetilhørighet
Styre tilgang til rom, verktøy og innhold etter roller og gruppetilhørighet, med
tilhørende rettigheter
Administrere undervisningen og læringsprosessene
Prøveadministrasjon og -gjennomføring

LMS-er har ofte ulik tilnærming til de oppgavene de skal løse. Noen LMS-er har
administrativ tilnærming, mens andre har en mer pedagogisk tilnærming.
Vi har vurdert tre alternative konsepter for valg av LMS (jf. vedlegg 9):
1. Standard LMS: innebærer å anskaffe et standard LMS-system og benytte dette
med få eller ingen tilpasninger
2. Standard LMS med tilpasninger: innebærer å anskaffe et standard LMS-system
og tilpasse dette til Vox sine behov
3. Vox LMS (egenutvikling): innebærer at Vox utvikler en egen løsning
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6.5 Sammenligning av løsningskonsepter og anbefaling
Nedenfor har vi vurdert hvert konsept i forhold til behovsoppfyllelse,
investeringskostnader og krav til Vox’ organisasjon:

Tabell 1 Sammenlikning av konsepter.
Behovsoppfyllelse
1 Standard

Kostnader

Krav til Vox’
Organisasjon

+

-

++

2 Standard med tilpasning

+++

--

--

3 Egenutviklet

+++

---

---

Konsept 1: Standard LMS vil bare i begrenset grad oppfylle Vox sine behov og krav, og
vil dermed gi begrenset nytte. Standardkomponenter vil i stor grad kunne dekke enkle
løsninger for forfatterverktøy, e-læring og system for prøvegjennomføring.
Effektivitetsstøttende prosesser for prøvedesign, pilotering og analyse av prøvespørsmål
og samspill mellom kartleggingsresultat og e-læring, dekkes i mindre grad. Tilsvarende
dekkes behov for administrasjonsgrensesnitt med tilhørende funksjonalitet i liten grad
av standardkomponenter. Dette omfatter bl.a. innlogging, identifikasjon, autentisering,
rollestyrt brukertilgang, data- og personvernsikkerhet. Spesielt innen sikker
identifikasjon er det liten støtte. LMS-et bør også støtte bruk komponenter fra ulike
leverandører. Dette vil tillate at applikasjoner kan byttes ut eller endres etterhvert som
teknologi, behov og brukeratferd endres, uten at hele løsningen må bygges på nytt.
Sist, men ikke minst, vil kravet til et meget godt brukergrensesnitt kreve tilpasninger i
forhold til en standard løsning.
Konsept 2: Standard LMS med tilpasninger vil gi langt bedre behovsoppfyllelse enn en
standard løsning, samtidig som Vox vil kunne oppfylle krav til nødvendig egen
kompetanse og kapasitet for å utvikle og implementere et slikt prosjekt. Konsept 2 vil
koste mer, og stille større til Vox’ organisasjon enn konsept 1.
Konsept 3: Vox’ LMS-egenutvikling vil gi langt større grad av kravoppfyllelse enn
konsept 1, og dermed også antatt størst nytte for Vox. Likevel blir ikke økt
nytte/behovsoppfyllelse vurdert som å oppveie for de økte kostandene, samt krav til et
stort IKT miljø med god kapabiliteter (prosesser, verktøy, ressurser, erfaring fra
eksisterende prosesser og krav til kvalitet).
Samlet sett anbefaler vi Konsept 2: «Standard LMS med tilpasninger».

6.6 Sammenligning og anbefaling av driftsmodeller
Driftsmodellen definerer i korthet om Vox skal eie eller leie IT-løsningen, og hvem som
er ansvarlig for drift, vedlikehold og utvikling av hele eller deler av løsningen.
Ved en hybridløsning vil eksempelvis ulike IT-tjenester i den totale løsningen kunne
eies, driftes og vedlikeholdes av Vox, mens andre deler leies, driftes og vedlikeholdes
eksternt. Ulike driftsmodeller er skissert i vedlegg 8.
Hvilken driftsmodell som legges til grunn for drift og forvaltning av et LMS, er avhengig
av tilgjengelig kapasitet i IT-organisasjonen, langsiktig IKT-strategi og de juridiske og
sikkerhetsmessig forutsetningene som ligger til grunn for løsningen, samt hvilke avtaler
som kan framforhandles med leverandør.
Vox anbefaler en driftsmodell 3 – hybrid. Vox skal eie, og ha ansvar for forvaltingen av
LMS-et, som fagsystem inkludert alt innhold. Videre har Vox for tiden ikke tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet på IKT-drift og forvaltning, og Vox må over tid bygge egen
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kompetanse på overordnet forvaltning (arkitektur, informasjonsmodellering, planlegging
og styring av prosjekter/leveranser, samt sikkerhets- og risikostyring). I anskaffelsen vil
leverandører oppfordres til å gå sammen for å levere en totalløsning, som inkluderer
drift og vedlikehold av teknisk miljø/infrastruktur og applikasjoner.

6.7 Milepælsplan, IKT-utvikling
Planen tar utgangspunkt i at behovsspesifikasjon og anskaffelsesdokumenter er ferdige
senest medio september 2016. Innholdsproduksjonen kan starte primo januar 2017.
Dette forutsetter at det kan lånes et forfatterverktøy for å produsere innhold, og at
leverandøren vil garantere for import av innhold til ny løsning. Vi forutsetter videre at
signering av utviklingskontrakt skjer primo februar 2017, og at en endelig løsning er på
plass medio 2018 for oppstart av pilotering i august 2018. Dette gir en anskaffelsesfase
fra august/september 2016 til januar 2017. Vox skal gjennomføre en konkurranse med
forhandlinger. Gjennom forhandlinger får vi utforsket og avklart løsningsalternativene,
samtidig som vi beholder fleksibilitet til å kunne forhandle på alle deler av tilbudet,
inklusive pris.
En detaljering av anskaffelsesfasen er vist i vedlegg 6.
For å kunne nå målet om signering av utviklingskontrakt 1. februar 2017 bør
behovsanalysen ferdigstilles innen medio september 2016.

6.8 Suksesskriterier

Vox må bygge IT-teknisk kompetanse og kapabiliteter rundt den digitale
læringsplattformen, som kan spille sammen med eksisterende kunnskap om
prøveutvikling og opplæring av voksne.
Den digitale læringsplattformen må utvikles trinnvis sammen med at graden av IKTmodenhet økes i organisasjonen. Erfaringsmessig identifiseres nye behov og muligheter
etter hvert som løsningen utvikler seg. Gjennom en trinnvis utvikling vil man være i
stand til å etablere et mulighetsrom mellom behov og kostnad. Med riktig kompetanse
og kapabiliteter vil man også være i stand til å gjøre seg nytte av det mulighetsrommet
(jf. kapittel 7).
Det finnes flere parallelle initiativ under KD som Vox kan slutte seg til og lære av. Dette
vil i tillegg ha en koordinerende effekt på tvers av etater ved at man blir kjent med
hverandres behov og løsninger.
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Vedlegg 1: Om modulstrukturert
opplæring
I februar 2016 la Kunnskapsdepartementet (KD) fram meldingen til Stortinget «Fra
utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring». I denne meldingen
viser departementet at til tross for at Norge har en høy yrkesdeltakelse og en befolkning
med generelt høy kompetanse, står en betydelig andel av befolkningen utenfor, eller er
i fare for å falle utenfor, arbeidslivet. (Meld. St. 16, 2015–2016).
Risikoen for å falle ut av arbeidsmarkedet er størst for personer med lav utdanning.
Samtidig er dagens opplæringstilbud til voksne ikke alltid godt nok tilpasset voksnes
behov og livssituasjon. Landet opplever nå økende arbeidsledighet, og store deler av
arbeidslivet står overfor omstillingsbehov. For å øke omstillingsevnen og hindre
utstøting fra arbeidslivet må voksne få en bedre mulighet til å øke sin kompetanse
(Meld. St. 16, 2015–2016).

Modulstrukturert opplæring
Regjeringen gir i meldingen utrykk for at flere voksne som ikke har fullført relevant
utdanning til og med videregående nivå, bør gjennomføre grunnskole og/eller
videregående opplæring. For å legge til rette for en slik utvikling har KD bedt Vox og
Udir om at det utvikles forsøk med en ny modulbasert opplæring på nivå under
videregående og for utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående nivå.
Det er også ønskelig at modulene skal kunne bidra til et mer samordnet og integrert
tilbud på tvers av sektorer ved at modulene også blir tilgjengelige for voksne med
rettigheter etter introduksjonsloven, og for deltakere i opplæringstiltak i regi av NAV.
Modulene skal være avsluttende opplæringsenheter, og de skal kunne kombineres med
hverandre for å kvalifisere til en yrkesfaglig videregående utdanning. Ved at hver modul
er en avsluttende enhet, sikrer modulstrukturen videre progresjon, og gjør det enklere
for voksne å gå inn og ut av en opplæringssituasjon ettersom jobb, fødselspermisjon,
omsorgsoppgaver, flytting og egen sykdom stiller ulike krav til den voksne.
Modulstruktureringen fordrer at det utarbeides nye læreplaner, basert på
voksenpedagogikk og relevant læringsutbytte for den voksne. Ansvaret for modulisering
på nivå under videregående legges til Vox, mens moduler på videregående nivå legges
til Udir.

E-læring
I TB får Vox også i oppdrag å lage et e-læringstilbud for de grunnleggende ferdighetene
lesing, skriving og regning. For mange voksne et det i praksis vanskelig å følge et rent
ordinært klasseroms-/stedsbasert skoletilbud, og e-læring åpner for den fleksibiliteten
og individuelle tilpasningen som muliggjør deltakelse. E-læring kan dermed styrke den
fleksibiliteten som det er ment at moduloppdraget skal skape med tanke på muligheten
for å kombinere en voksentilværelse med opplæring. Tilbudet skal derfor:






være et lavterskeltilbud
motivere voksne til opplæring i grunnleggende ferdigheter
gjøre det enkelt å komme i gang med opplæringen
kunne brukes som et separat opplæringstilbud, og i kombinasjon med annen
opplæring, som den modulstrukturerte voksenopplæringen
tilpasses den enkelte etter resultat fra kartleggingen

VEDLEGG 2: GJENNOMGANG AV EKSISTERENDE KARTLEGGINGSVERKTØY | 27

Vedlegg 2: Gjennomgang av
eksisterende kartleggingsverktøy
Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter for voksne
Fagbokforlaget har inngått avtale med VOX om å levere et notat med gjennomgang av
kjøpsmodeller og andre forhold ved eksisterende kartleggingsverktøy. Dette
dokumentet oppsummerer de svarene Fagbokforlaget har fått på sine henvendelser til
eierne av kartleggingsverktøyene.

VOX digitaltest
INNHOLD
Kan innholdet kjøpes/gjenbrukes?
Innholdet er helt og holdent VOX sin eiendom, de besitter alle rettigheter – til tekst,
illustrasjoner og animasjoner. VOX stiller seg positive til at innholdet kan gjenbrukes.
De kan gi tillatelse til gjenbruk, endringer og videreutvikling.
Hva vil det koste (anslag) å få disse rettighetene?
VOX (rettighetshaveren) er villig til å stille innholdet til disposisjon uten vederlag.
PROGRAMKODE
Testene kjører i systemet Questionmark, som leverer både selve testene og
administrasjonssystemet. Norsk Test AS drifter løsningen (det vil si at det er Norsk Test
har en lisens hos Questionmark). Eventuell ny bruk og/eller videreutvikling av
programkoden vil kunne gjøres i Questionmark, men man ville stå fritt med valg av
leverandør av drift. Man kan altså bruke Norsk Test, men også velge andre
leverandører.
AUTENTISERING OG LISENSIERING
VOX administrerer autentisering (godkjenning ved innlogging) og lisensiering (hvilken
test brukeren får tilgang til, og tilgangens varighet). Dette skjer i systemet
Questionmark. En videreføring av dette vil isolert sett trolig være uproblematisk. Men
det er imidlertid ikke gitt at dette systemet er kompatibelt med andre tester og andre
systemer for autentisering og lisensiering.
ANNET
En del av innholdet i testene er laget i Flash, og krever Plug-in, som ikke støttes av
mange av de vanligste nettleserne. Gjenbruk som vil gjøre dette innholdet allment
tilgjengelig, ville derfor kreve omprogrammering i et annet system enn Flash (for
eksempel html5 og JavaScript). Kjente tekniske problemer er at testen ikke kan
gjennomføres tilfredsstillende i Internet Explorer 11, som er nettleserens nyeste
versjon.

Vejledende læsetest og Vejledende matematiktest
INNHOLD
Kan innholdet kjøpes/gjenbrukes?
Innholdet er helt og holdent Det danske Utdanningsminsteriets (Ministeriet for børn,
undervisning og ligestilling, UVM) eiendom, de besitter alle rettigheter – til tekst og
illustrasjoner. UVM stiller seg positive til at innholdet kan gjenbrukes. De kan gi
tillatelse til gjenbruk, endringer og videreutvikling.
Hva vil det koste (anslag) å få disse rettighetene?
I utgangspunktet gir UVM signaler om at de vil være villige til å overdra rettighetene
kostnadsfritt. Dette må imidlertid vurderes juridisk i Danmark, før en eventuell
overdragelse.
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PROGRAMKODE
Testene er ikke publisert på noen plattform. Den er utviklet som enkel html/JavaScript i
2007, og på den tiden var det ennå ikke vanlig å bruke publiseringsplattformer. Testene
blir levert til opplæringsstedene på CD-ROM. UVM antar at det er de som har eierskap til
koden. Se utdypning nedenfor, under Annet.
AUTENTISERING OG LISENSIERING
Autentisering og lisensiering blir for disse testene håndtert på hvert enkelt
opplæringssted som bruker testene. Testene blir levert på bestilling til det enkelte
lærestedet som skal kjøre testene. Det eksisterer ingen sentral database der svar og
resultater blir lagret.
ANNET
Kontaktpersonen vår i UVM (Pedagogisk konsulent Lars Lindahl) forteller at UVM for
tiden er i en prosess med å oppdatere både innhold og teknisk løsning på begge
testene. De vurderer både innholdet og løsningene som utdaterte. Kjente tekniske
problemer er at testen ikke kan gjennomføres i nyere Windows-versjoner.

Migranorsk
INNHOLD
Kan innholdet kjøpes/gjenbrukes?
Det er Oslo VO Servicesenter som eier rettighetene til innholdet i innplasseringstestene i
Migranorsk. Fagbokforlaget har avtale med Oslo VO Servicesenter om bruk av testene,
basert på at Oslo VO Servicesenter mottar en prosentandel av oppnådd omsetning. Oslo
VO Servicesenter kan gi tillatelse til at testene kan gjenbrukes av VOX på visse vilkår.
Vilkårene er at bruk av testene ikke skal svekke testenes validitet eller redusere
inntektene Oslo VO Servicesenter har av testene. Validiteten kan svekkes ved at testene
gjøres allment tilgjengelig, og at brukere som skal innplasseres på opplæringssentrene,
kan øve seg på testene på forhånd. Reduksjon i inntektene knytter seg til de samme
forholdene: Hvis testene ligger allment tilgjengelig, vil brukerne ikke være villige til å
betale for innplassering på opplæringsstedene.
De samme vilkårene knytter seg til endring og videreutvikling av testene.
Fagbokforlaget eier Migranorsk, som innplasseringstestene er en del av i dag.
Fagbokforlaget stiller seg åpne til at VOX vil kunne få tilgang til testene i Migranorsk slik
de til enhver tid er. Det vil si at dersom VOX ønsker å bruke testene som en del av sine
kartleggingsprøver, vil de måtte inngå en avtale med Fagbokforlaget om en pris per
gjennomført test. Den faktiske prisen vil måtte være et resultat av forhandlinger.
Dagens pris for vanlige kunder ligger på cirka 130 kroner per gjennomførte test, men vi
ser for oss at en framforhandlet pris vil kunne være sterkt rabattert i forhold til dette.
Hva vil det koste (anslag) å få disse rettighetene?
Den faktiske prisen må være et resultat av forhandlinger. Fagbokforlaget åpner for en
sterkt redusert pris. Oslo VO Servicesenter er opptatt av å få en avtale som ikke
reduserer deres årlige omsetning. I 2014 var omsetningen på i overkant av 100 000.
PROGRAMKODE
Det er Norsk Interaktiv AS som eier programkoden som Migranorsk innplasseringstester
kjøres på. I følge avtalen mellom NIAS og Migranorsk, kan ikke testene kjøres på andre
plattformer enn MentorKit Enterprice.
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AUTENTISERING OG LISENSIERING
Brukere autentiseres på plattformen som Migranorsk kjører på (MentorKit Enterprice).
Migranorsk har et eget administrasjonssystem som håndterer lisenser og brukere.
ANNET
Oslo VO Servicesenter er nå i en evalueringsfase hvor de vurderer hvor godt
innplasseringstestene samsvarer med Vox’ norskprøver. Hvis evalueringen viser dårlig
samsvar, vil det kunne medføre endringer i testene i framtiden.

VOX digitaltest

Migranorsk

Vejledende
læsetest

Vejledende
matematiktest

Opphavsrett

VOX

Oslo VO Servicesenter

UVM

UVM

Kan Vox
gjenbruke
innholdet?

Ja

Innenfor MN: ja
På annen plattform:
her er FBF bundet av
sin avtale med NIAS
som sier at innholdet
ikke kan brukes på
andre plattformer enn
Migranorsk.

Ja

Ja

Pris

Kostnadsfritt

Pris må være resultat
av forhandlinger.

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Program-kode

Tredjepartsløsning:
Questionmark

Tredjepart: NIAS eier
Kjøres fra CD-ROM
plattformen MentorKit
Enterprise.

Kjøres fra CD-ROM

Gjenbruk av
program-kode

Kan gjenbrukes, men
krever ekstern
leverandør på drift,
support og
videreutvikling.

Kan gjenbrukes etter
avtale med FBF og
NIAS. NIAS kan levere
drift, support og
videreutvikling.

Ok med tanke på
rettigheter. Må
etableres miljø for
drift, support og
videreutvikling.

Ok med tanke på
rettigheter. Må
etableres miljø for drift,
support og
videreutvikling.

Autentisering
og lisensiering

Blir utført av VOX i
Questionmark.

Blir utført av NIAS og
FBF i MentorKit
Enterprise.

Blir utført lokalt på
det enkelte
opplæringssted.
Mangler database
og system for
sentral styring.

Blir utført lokalt på det
enkelte opplæringssted.
Mangler database og
system for sentral
styring.

Krever Flash i eldre
nettlesere.

Kan ikke kjøre i
nyere
Windowsversjoner.
Ble utviklet for
Windows XP.

Kan ikke kjøre i nyere
Windowsversjoner. Ble
utviklet for Windows
XP.

Kjente tekniske Krever Plug-In (Flash) i
problemer
nettleser som ikke
støttes av enkelte
nettlesere og
plattformer. Utgående
teknologi.
Test kan ikke
gjennomføres
tilfredsstillende i IE11.
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Vedlegg 3: Nærmere beskrivelse
av overordnede prosesser
Lage oppgaver
E-læringsforfatterprosessen består i å utvikle og kvalitetssikre læringsobjekter og
pedagogisk innhold som skal understøtte e-læringen for den enkelte
elev/student/kandidat.
Lage kartleggingsverktøy
Prøveforfatterprosessen skal utvikle og kvalitetssikre prøve Items som grunnlaget for
prøve. En prøve skal understøtte konstruktet/læringsmål, og alle Items må
kvalitetssikres gjennom pilotering.
Undervisning/opplæring
Prosessen undervisning/opplæring består i å veilede kursdeltaker gjennom det faglige
og pedagogiske innholdet i et kurs eller en modul. Prosessen skal forberede kandidaten
til prøve/eksamen/evaluering, og vil bestå av innhold fra læringsobjektbanken og
(uformelle) tester fra prøvebanken.
Prøve/eksamen
Test/prøve/eksamen gjennomføres enten skriftlig eller muntlig. Evaluering skjer enten
maskinelt eller manuelt.
Evaluering har en formell ramme, og kan deles opp i fem områder:
 Evaluering under pilotering (test av testen)
 Evaluering for innplassering (test av elevens/studentens/kandidatens
kunnskaps- og ferdighetsnivå)
 Evaluering for tilpasning av undervisning på utsiden av LMS-et
 Evaluering for tilpasning av e-læringskurs
 Evaluering og måling av kompetanse og kunnskap (prøve eller eksamen)
Områdene skal baseres på piloterte prøveelementer som finnes i prøvebanken, som er
vurdert gode nok og konstruert slik at de i grupper utgjør en fullstendig prøve.

Klagebehandling
Klagebehandling er prosessen som håndterer klage på resultat/karakter eller
gjennomføring av prøve.
Statistikk, analyse og forskning
Denne prosessen dekker de aktivitetene som er nødvendig for å hente ut og
tilgjengeliggjøre statistisk materiale og analyser, samt forskning på dette. Formålet kan
være å dokumentere bruk og effekter, eller å dokumentere og vurdere adferd for å
forbedre læringsprosessen. Statistikk vil også kunne tilrettelegges for læreren for å øke
forståelsen av den enkeltes læringsbehov, eksempelvis sammenhengen mellom
mestring av grunnleggende ferdigheter og andre kunnskapsprestasjoner.
Administrasjon
Administrasjon dekker de aktivitetene som er nødvendige for å understøtte planlegging
og gjennomføring. For eksempel vil administrasjon av e-læring, oppretting og
registrering av kandidater inn i de ulike gruppene, eller administrasjon av prøve,
fastsetting og planlegging a prøveperiode og registrering av kandidat til prøve, dekkes
inn av denne funksjonen, samt organisering av tilgang til data og funksjonalitet for de
ulike brukerne. Funksjonalitet omfatter å sette opp organisasjoner tilpasset bruker,
tildele tilgangsnivåer og funksjonalitet basert på roller, samt identifisere og autentisere
sluttbrukere (elev/ kandidat).
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Vedlegg 4: Nærmere beskrivelse
av funksjonelle behov
Forfatterverktøy
Forfatterverktøy er de verktøyene som trengs til å produsere læringsobjekter og prøve
Items.
Læringsobjektbank
Læringsobjektbanken (LOR) er et arkiv over tilgjengelige læringsobjekter med
pedagogisk og faglig innhold og deres metadata.
Prøve- og oppgavebank
Prøve- og oppgavebank er et arkiv over tilgjengelige prøveelementer, prøvedesign og
prøver og deres metadata.
Pilotering og sensorvurdering
Kvalitetssikring av prøveelementer skjer gjennom pilotering, og Vox trenger verktøy
som kan fasilitere dette. Det er også viktig at løsningen har verktøystøtte for vurdering
av sensorer og sensur.
Nettkurs/e-læring
Løsningen skal kunne brukes til gjennomføring av alle typer nettkurs. I dag gjelder
dette nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter for sensorer og/eller lærere. Det vil
bli aktuelt å utvide med flere/andre nettkurs.
Prøveverktøy
En skal gjennom det digitale læringsmiljøet kunne avlegge prøve i digital form. Prøver
kan være adaptive, dermed styres hvilke spørsmål kandidaten får av
elevens/studentens ferdighetsnivå.
Evalueringsverktøy inkludert plagiatkontroll
Løsningen distribuerer prøver, på basis av en algoritme, til de tilmeldte/aktive
sensorene i systemet. En sensor kan melde seg inhabil i systemet. Prøven tildeles da en
annen. Prøveresultatene kontrolleres, og deretter sendt til en tredje sensor ved
prøveulikhet. Dersom alle de tre sensorene gir tre ulike resultat, er det Vox som
fastsetter det endelige resultatet. Løsningen skal tilby plagiatkontroll.
Klagebehandlingsverktøy
Løsningen må ha funksjonalitet for klagebehandling.
Pålogging, identifikasjon og sikkerhet
Løsningen må tilby sikker pålogging. Det må også være funksjonalitet for utvetydig
identifikasjon av den enkelte kandidaten i prøvesystemet. Personopplysninger må sikres
i overensstemmelse med personopplysningsloven og forskrifter.
Min Side/portal
Løsningen må ha funksjonalitet for Min side/en portal tilgjengelig for de som benytter
systemet, enten det er kandidat, sensor eller administrator.
Analyse- og rapporteringsverktøy
Statistikk, analyse og forskning må understøttes av tilstrekkelige uttrekk og funksjoner
for analyse. I tillegg til de funksjonene som LMS-et kan tilby, skal det være integrasjon
mot testfaglige analyseverktøy som Xcalibre 4, Facets og R. Rapporteringsverktøyet
skal produsere ulike rapporter for ulike formål, inkludert automatiske oppdateringer.
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Vedlegg 6: Detaljert oversikt over
anskaffelsesprosessen
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Vedlegg 7: Detaljert tidsplan
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Vedlegg 8: Driftsmodeller
Nedenfor har vi vurdert fire ulike driftsmodeller:
1. LMS som «Software as a Service»
2. Installert LMS
3. Hybrid modell, dvs. en mellomting av modell 1 og 2 over.
4. Inngå i et parallelt initiativ

Modell 1 LMS som «Software as a Service»
Med LMS som SAAS blir LMS-et levert som en tjeneste og driftet av leverandøren på
leverandørens infrastruktur. SAAS LMS fungerer som et nettverk av servere som driftes
i skyen, eller på tjenesteleverandørs egen maskinpark. Kundene kjøper tilgang til en
dedikert del av LMS-et og blir fakturert månedlig per bruker og tilgjengelige funksjoner.
Prosesser, konfigurasjon og data skilles logisk for de ulike kundene, men vil leve side
om side på samme løsning og i samme databaser. Infrastruktur og data kan også være
lokalisert utenfor Norge, noe som kan ha juridiske og sikkerhetsmessige implikasjoner.
Dette må utredes videre.

Modell 2 Installert LMS9
Med installert blir LMS-et levert som produkt, og installeres og driftes på kundens egne
servere og infrastruktur. Kunden kjøper en årlig lisens, og LMS-et er eid av kunden.
Denne modellen inkluderer også varianter der «egne servere og infrastruktur» kjøpes
som en tjeneste, som «Infrastructure as a Service» (IAAS) eller «Platform as a Service»
(PAAS) av en tredjepart.
Prosesser, konfigurasjon og data skilles fysisk for de ulike kundene. Det er ingen
prinsipiell forskjell på om infrastrukturen står i et datarom i Vox sine lokaler, eller om
den står i en fjellhall eid av en driftsoperatør.

Modell 3 Hybrid
Dette alternativet er en hybridløsning. Dette innebærer en kombinasjon av modell 1 og
2. De komponentene som ikke håndterer personsensitiv informasjon kan kjøre som
«Software as a Service» mens de komponentene som håndterer personsensitiv
informasjon kjører på installert LMS og dedikert infrastruktur. Det kan også vurderes
kontrakter hvor tjenesteleverandør tar fullt ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av
en installert tjeneste på Vox installasjon (for eksempel Udirs avtale med Inspiria).
Modell 4 Inngå i et parallelt initiativ
Drift og forvaltning av Vox’ LMS kan skje gjennom en annen enhet i offentlig sektor som
har eller skal implementere samme type løsninger.

9

Med Installert LMS menes at programvaren installeres på servere kontrollert av Vox, og at leverandør
ikke lenger drifter og vedlikeholder programvare
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Vedlegg 9: Løsningskonsepter
Konsept 1 – Standard LMS
Dette konseptet innebærer å anskaffe et standard LMS-system og benytte
standardkomponenter fra dette med få eller ingen tilpasninger.

Fordeler
 Standardkomponenter er kostnadseffektivt, og dekker Vox sine behov og krav
innenfor disse områdene: Forfatterverktøy, læringsobjektbank, nettkurs/elæring, prøveverktøy (delvis), min side portal, pålogging (delvis), plagiatkontroll,
analyse og rapportering (delvis), gjenbruk av innhold (delvis)
 Standard LMS driftes gjerne som Software as a Service (SAAS), og er
tilgjengelig i skyen.
 Lite administrasjon og krav til Vox’ organisasjon.
Ulemper
 Støtter i liten eller ingen grad Vox’ behov for
o integrasjon mellom standardkomponenter
o korrelasjon mellom e-læringsressurs og prøve
o adaptive prøver
o prøvebank
o pilotering og sensorvurdering kvalitativt og effektivt
o evalueringsverktøy
o klageverktøy
o administrasjon
o framtidens rammeverk for kartlegging, prøver og e-læring
o offentlige krav som personvern, sikkerhet/identifisering
o fleksibilitet med hensyn til valg av framtidig utvikling, drift og
vedlikeholdsleverandør
 Risiko for innlåsing mot én leverandør.

Konsept 2 – standard LMS med tilpasninger

Dette konseptet inkluderer det samme som Standard LMS, men med tilpassinger. Man
vil med dette utvide «verktøykassen» til å inkludere funksjonelle komponenter på
samme plattform, eventuelt også fra flere leverandører. Vox kan «shoppe» funksjoner
og løsninger fra de beste leverandørene, eller man kan hente inn funksjoner fra
samarbeidende virksomheter/søsterorganisasjoner og gjøre disse tilgjengelig på Vox
plattform.

Fordeler
 Vil gi stor grad støtte Vox sine identifiserte behov og krav, både det som er
beskrevet som fordeler og ulemper i konsept 1.
 Vox vil sannsynligvis kunne benytte seg av komponenter fra andre aktører i
offentlig sektor.
 Mindre risiko for innlåsing da løsningen er basert på samarbeidende
komponenter fra flere leverandører.
Ulemper
 Mer komplekst enn konsept 1.
 Krav til Vox organisasjon - krever oppbygging av kapabiliteter (prosesser,
verktøy og ressurser) i egen organisasjon som kan stå for tilpasningen.
 Vesentlig dyrere enn konsept 1.
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Konsept 3 – Vox LMS (egenutvikling)

Dette konseptet går ut på at Vox utvikler løsningen i sin helhet. Vox må her besørge
spesifisering, utvikling og test av både plattform og funksjonalitet.

Fordeler
 Skreddersøm vil kunne dekke alle de behov og krav som Vox har.
Ulemper
 Krav til Vox’ organisasjon - Forutsetter oppbygging av kapabiliteter (prosesser,
verktøy og ressurser) i egen organisasjon som kan stå for utviklingen.
 Større behov for infrastruktur som kan støtte opp under utviklingsprosessen.
 Vesentlig dyrere enn konsept 2.
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