
 
 
 
 

Det digitale læringsrommet 
 
Digitalt kurs tirsdag 7. september kl. 10:30 – 15:30 
 
 

LÆRINGSMÅL 

- Deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan de kan utnytte mulighetene som det 
digitale læringsrommet gir oss, samtidig som de blir bevisste på de begrensningene 
som kan oppstå når læringen flyttes over til en digital plattform 

- De skal få kunnskap om gode pedagogiske virkemidler de kan ta i bruk i det digitale 
læringsrommet 

- Etter endt kurs skal deltakerne ha større innsikt i læringsprosessen under digitale 
kurs og smågrupper, og kunne vurdere hvordan de kan legge til rette for samspill og 
medvirkning med deltakerne, tilpasset den enkelte og deres behov 

 
 

KURSOMTALE 
Kurset vil legge vekt på pedagogikken i det det digitale læringsrommet. Du vil få med deg 
tips og erfaringer som du kan dra nytte av når du skal legge til rette for digitale kurs og 
smågrupper. Men det viktigste er kanskje at kurset strekker seg lenger enn tekniske 
løsninger og praktiske tips – du vil få veiledning på hvordan god læring kan oppstå gjennom 
pedagogiske løsninger og samspill i et digitalt læringsrom.  
 
 

KURSHOLDERE 
 

 

Astrid Sandsmark er Universitetslektor i Praktisk teologi og diakoni ved MF 
vitenskaplig høyskole. Hun er programleder for master i diakoni.  
 
Hennes primære forskningsinteresser er i praktisk teologi med spesiell vekt 
på trosopplæring og ungdomsdiakoni.  
 
 
 

 
 
 



 
 

Carina Grelland Harsem er pastor i Pinsekirken Kolbotn og frivillig Alphakonsulent. 
Bjørn K. Jellestad er pastor i Credo Frikirke Trondheim og frivillig Alphakonsulent. 
Inge Morten Paulsen er daglig leder i Alpha Norge og fellesskapsutvikler i Normisjon 
Rogaland. 
De har lang erfaring med å bruke Alpha som et godt kurs i trosopplæring for tenåringer, 
unge voksne og voksne. Det siste året har de arbeidet spesielt med hvordan kursene kan 
fungere digitalt, kalt «Alpha Online». De vil dele av sine erfaringer og gi tips til hvordan både 
ledere og deltakere vil kunne finne seg til rette ved skjermene. 
 

 
 

Marianne Magnussen er diakon i Fridalen og Årstad menigheter i Den 
norske kirke. Hun har under pandemien digitalisert en rekke diakonale 
tilbud og ser mye potensiale i hvordan menigheter kan nå ut med digital 
diakoni. På Zoom har hun blant annet arrangert temakvelder om helse og 
relasjoner og samtaleforum om tvil og tro. Magnussen jobber i tillegg med 
prosjektet «Varmere kirkekaffe», et kurs hun har utviklet gjennom flere år. 
Under pandemien har moduler blitt digitalisert i både ungdomsklubb, 
studentmenighet og flergenerasjonsmenigheter. 
 

 
 
 

PROGRAM  
 
10:30  Gjennomføring av kurs og gruppesamtale – hva fungerer best?  

v/ Inge Morten Paulsen, Carina Grelland Harsem og Bjørn Jellestad fra Alpha Norge 
Alpha er et godt kjent kurs og verktøy for norske menigheter gjennom 26 år.  I 25 av 
disse årene har kursene kun vært holdt fysisk med de rammer som da er mulig.  Når 
pandemien rammet oss så ble mange planlagte Alphakurs avlyst. Raskt kom de gang 
med tanken om å gjøre Alpha digitalt.  På WEBINARET vil de dele noen av de 
erfaringene de har gjort seg ved å flytte det fysiske Alpha til Alpha Online. Hvordan 
skaper man gode omgivelser på Alpha via skjerm? Og hvordan får vi gruppene til å 
fungere når vi sitter hver for oss?  Dere får mulighet til å stille spørsmål, og de hjelper 
gjerne de igang som ønsker det etter denne informasjonen. 
 
 
 
 
 



12:00  Det digitale mulighetsrommet – når vi flere og lærer vi mer? 
v/ Astrid Sandsmark 
Sandsmark vil snakke om hvilke muligheter man har til å nå flere gjennom digitale 
kurs og smågrupper. Hun kommer med refleksjoner rundt hva som er forskjellen på 
fysisk og digital læring, hva er det som skjer når læringen flyttes over til digital 
plattform, og hva slags type læring som kan oppstå.  
 

13:00  Pause 
 
14:00 Deltakelse og medvirkning i digitale læringsfellesskap 

v/ Marianne Magnussen  
I dette seminaret vil Magnussen dele erfaringer om hvordan digital diakoni kan gjøres 
mest mulig trygt og inkluderende. Hennes erfaring med å holde kurs på Zoom for 
deltakere med ulike aldre, bakgrunner og behov, bruker hun til å utdype hvordan 
man kan få til godt samspill og medvirkning i det digitale læringsrommet. Magnussen 
vil legge vekt på pedagogisk tilpasning og inkludering ovenfor ulike 
personlighetstyper og vanlige digitale utfordringer, og hvordan et slikt mangfold kan 
brukes som ressurs. 

 15:30 Avslutning  


