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MÅLET MED PROSJEKTET 

 

ILA-LEAN-prosjektet tar sikte på å utvikle 

didaktiske materialer for å bedre kunnskap om 

implementering av Lean tankegang i kontor- og 

kunnskapsarbeid. Kunnskapen om Lean 

tankegang forventes av selskaper, men i praksis 

blir det mest brukt i produksjonsområdet. 

Forøvrig har firmaer innsett at det er mye waste i 

kontor- og kunnskapsarbeid, som er grunnen til at 

ferdigheter om identifisering og eliminering av 

waste i disse områdene er ønskelig. 

 

UTBEDRINGSPOTENSIALE 

• Mangel på attraktivitet av eksisterende 

opplæringsverktøy basert på leken didaktikk 

•  Mangel på fleksibilitet / mobilitet i 

eksisterende opplæringsverktøy for å lære hvor 

som helst 

 

PARTNERNES BELIGGENHET 

 

 

 

 

SPESIFIKKE MÅL 

• Øke samarbeidet mellom 

utdanningsinstitusjoner og bedrifter i EU for 

bedre arbeidsevne 

• Øke synergisk bruk av dagens teknologi, på en 

integrert måte, med teamarbeid- tilnærming 

og personlig utvikling 

• Forbedre effektiviteten av undervisning og 

læring av yrkesfaglig innhold innen lean i 

kontor- og kunnskapsarbeid. 

• Øke muligheten for fjernundervisning 

• Oppgradere og skape eksisterende 

opplæringsverktøy 

 

PROSJEKTETS UTBYTTE 

•  Nettbrett- plattform for Lean implementering i 

kontor- og kunnskapsarbeid 

 

• Et sett med didaktiske spill i Lean 

implementering av kontor- og kunnskapsarbeid 

 

•  Lærer- / kursholdermanual som viser hvordan 

å lære bort spillene 

 

 

 

 

ILA-LEAN-prosjektet fokuserer på to 

treningsmetoder: 

• Lære ved å spille: det er en trenings- 

metodikk med fokus på læringsprosessen for 

den enkelte. Direkte erfaring spiller en svært 

viktig rolle i læringsprosessen, og læring 

gjennom refleksjon på å gjøre er, i henhold til 

vår undervisningserfaring, effektiv og 

tilstrekkelig til elever. En av prosjektet 

resultater vil være et sett med spill i forhold til 

kontor- og kunnskapsarbeid, som vil simulere i 

forhold til virkelige hendelser og prosesser som 

er tilpasset som formål å undervise gjennom 

metodikken i "seriøs spilling". Denne 

metodikken er rettet mot et stort spekter av 

målgrupper, inkludert studenter og fagfolk. 

• Læring overalt: læring kan skje nesten hvor 

som helst hvis læreverktøyet er en form for 

nettbrett- plattform. Moderne liv blir mer og 

mer stressende, det er vanskelig å finne tid til å 

sitte ned og vie en time eller to for å lære et nytt 

fag eller å en avgrenset ferdighet. Det andre 

prosjektetutbyttet, er et kurs beregnet for 

nettbrett, som også er utviklet for et stort 

spekter av målgrupper, fra studenter til fagfolk, 

som muliggjør læring til enhver tid. Nåtidens 

teknologier (nettbrett, smarttelefoner) 

muliggjør nye måter å lære på, og dette 

prosjektet vil ta fordelene ved å bruke ny 

teknologi for å nå et stort antall mottakere. 

 


