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Om meg 

• Eget selskap; Eva Bratvold Digital 

Kompetanse 

• Hjemmeside: http://evabra.no 

• Epost: evabra@online.no 

• Lync: evabra@evabra.onmicrosoft.com 

• @evabra på Twitter 

• Mobil: 99 45 11 47 
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Innhold 

• Hvordan lære å lære med IKT 

• Hvordan planlegge undervisning med digitale verktøy 

• Hvordan lage motiverende digitale oppgaver 

• Hvordan kan elever lærere planlegge og vurdere sitt 

eget arbeid og egen kompetanse 

• Digital dømmekraft — personvern, opphavsrett og kilde- 

kritikk 

• Hvilke digitale verktøy er det verdt å vite noe om 

 



Noen begreper 

• Mitt syn på hva som er digital kompetanse 

• Rammeverket for digitale ferdigheter 

• Aktive taksonomiverb 



Hva er digital kompetanse? 



Rammeverk digitale ferdigheter 



Aktive taksonomiverb 



Planlegging 

• Baklengs planlegging 

• Digital programvare - minimumsforslag 

• Bruk av digitale verktøy for planlegging 

– Introduksjon til OneNote 



Baklengs planlegging 

• Foredraget på nett 

 

http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=356654a906d14521952dd37f376d985b1d


Minimumsforslag  

digital programvare 
Programtype Anbefalt av meg Alternativer 

Tekstbehandler MS Office (word) Open Office, Google Docs, Zoho 

Regneark MS Office (excel) Open Office, Google Docs, Zoho 

Nettleser Internet Explorer Firefox, Opera, Google Chrome 

Presentasjon MS Office (powerpoint), 
phtostory, moviemaker 

Glogster, Wordle,  Prezi, Slideshare, YouTube, 
Creaza 

Organisere 
informasjon 

MS OneNote (+ tankekart ) Evernote 

Komprimere filer 7-zip, WinRAR WinZip 

Lese PDF Adobe Acrobat, Foxit Reader   

Spille av 
audio/video 

Windows Media Player, VLC Audacity, Creaza 

Skjermbilde MS OneNote PicPick, Jin, Snag-it, printscreen-tast 

Skjermbildevideo Screenr Jing, Snag-it 

LMS Fronter, It's Learning, CLG Moodle 



Tips til aktiviteter 

Aktivitet Hvorfor 

Lage Twitter-konto, installere aggregator 
(f.eks. TweetDeck) 

Personlig læringsnettverk 

Lage YouTube-konto Laste opp video på nett og dele 

Installere Dropbox og/eller registrere seg på 
Skydrive 

Dele filer med seg selv eller andre, "sky"-
lagring 

Installere antivirusprogram Beskyttelse, sikkerhet 

Lage Slideshare-konto Dele presentasjoner 

Opprette blogg Egenrefleksjon 

Lage Google-konto Hvis man ikke har Officepakken 

Lage Google-konto RSS-feed i google reader for oversikt 



Flere tips om programvare og 

nett-tjenester 
Type program Jeg anbefaler 

Tankekart/begrepskart Mindomo, Cmap (nett, nedlasting) 

Kryssord, tester Hot Potatoes (lastes ned) 

Bildecollage Autocollage (lastes ned) 

Kalkulator Math 4.0 (Lastes ned) 

Ordsky Wordle (nettbasert) 

Forstørrelse ZoomIt, virtual magnifying glass (lastes ned) 

Programmering Kodu (lastes ned) 

Bildebehandling Pixlr (nettbasert) 

Samskriving Samskrive.ndla.no (nettbasert) 

Matematikk Geogebra, Mathematics-tillegg for Word/OneNote 

 Animasjoner Phet.colorado (nett, nedlasting) 



Leap21 

Samarbeid 

Kunnskapsbygging 

Bruk av teknologi for læring 

Selvregulering 

Problemløsning og innovasjon i den virkelige verden 

Det forskningsbaserte rammeverket beskriver fem dimensjoner 
av læring i det 21. århundre, hver av dem representerer viktige 
ferdigheter som eleven må utvikle: 



Kunnskapsbygging 

Mange aktiviteter på skolen handler om å lære og reprodusere informasjon. 
Kunnskapsbyggingsaktiviteter krever at elevene genererer ideer og viser 

forståelse for ting som er nye for dem, ikke at de bare reproduserer det de har 
lært. Elevene kan gjøre dette gjennom tolking, analyse, syntese eller 

evaluering. 

Tolking betyr å trekke 
slutninger utover den 

rent bokstavelige 
betydningen. Som et 
eksempel kan man 

tenke seg at man leser 
en beskrivelse av en 

historisk periode og så 
drar slutninger om 

hvorfor man oppførte 
seg på den måten 

man gjorde da. 

Analyse betyr å 
identifisere deler av 
helheten og hvordan 
de henger sammen 

med hverandre. F.eks. 
man kan undersøke 

lokale miljøfaktorer for 
å se/avgjøre hvilke(n) 

som i størst grad 
påvirker trekkfuglene.  

Syntese betyr å 
identifisere 

sammenhenger 
mellom to eller flere 

ideer. F.eks. kan man 
sammenligne og se på 

kontraster mellom 
ulike synspunkter fra 

ulike kilder. 

Evaluering betyr å 
bedømme kvalitet, 
troverdighet eller 

viktighet av data, ideer 
og hendelser. F.eks. 
lese ulike berettelser 
om en hendelse og 

avgjøre hvilken som er 
mest troverdig. 



Nivå 1: Læringsaktiviteten krever ikke kunnskapsbygging. Elevene kan fullføre 

aktiviteten ved å reprodusere informasjon eller gjennom å bruke kjente 

prosedyrer. 

Nivå 2: Læringsaktiviteten krever kunnskapsbygging gjennom å tolke, analysere, 

syntetisere eller evaluere informasjon og/eller ideer, men hovedformålet med 

oppgaven er ikke kunnskapsbygging. 

Nivå 3: Læringsaktiviteten har kunnskapsbygging som hovedformål, men har 

ikke læringsmål for mer enn et fag. 

Nivå 4: Læringsaktiviteten har kunnskapsbygging som hovedformål, og denne 

kunnskapsbyggingen er tverrfaglig og har læringsmål for flere fag. 

Krever kunnskapsbygging 

Hovedformål er 
kunnskapsbygging 

Tverrfaglig 

JA 

JA 

JA 

NEI 

NEI 

NEI Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 



Hva er og ikke er 

kunnskapsbygging - eksempler 

Ja Nei 

Elevene bruker detaljer i en historie for å trekke 
slutninger om hvorfor en karakter utførte noe 
kriminelt 

Elevene beskriver den kriminelle handlingen som 
karakteren utførte 

Elevene søker på Internett for å finne 
informasjon om lokale miljøvernaktiviteter og 
analyserer dem for å bestemme hva annet som 
kunne vært gjort 

Elevene søker på Internett for å finne informasjon 
om lokale miljøvernaktiviteter og presenterer 
funnene (som en beskrivelse) for andre 

Elevene skriver en oppgave hvor de 
sammenligner og kontrasterer informasjon fra 
ulike kilder 

Elevene skriver en oppgave som beskriver 
informasjonen de har funnet på nett eller i bok 

Elevene sammenligner ulike forklaringer på 
klimaforandringene for å finne ut hvilke(n) som 
er mest troverdig 

Elevene kjenner til hvordan man bruker termometer 
for å avlese temperaturer 

Elever som ikke har basiskunnskaper i algebra 
prøver å løse enkle ligninger 

Elever som har basiskunnskaper i algebra løser en 
enkelt ligning 



Nivå 2/3 og 3/4 
Ja Nei 

Elevene bruker 10 minutter på å liste detaljer fra 
en historie og deretter 35 minutter på å bruke 
detaljene for å foreslå hvorfor en karakter 
utførte en kriminell handling 

Elevene bruker 35 minutter på å liste opp detaljene 
fra en historie og deretter bruker man de siste 10 
minuttene til å dra slutninger om hvorfor karakteren 
utførte en kriminell handling 

Elevene får 30% av karakteren ut fra hvordan de 
fant informasjon og 70% for analysedelen 

Elevene får 70% av karakteren for å finne informasjon 
og 30% for analyse av hva de fant 

Aktivitet Ja Nei 

I naturfag eller samfunnsfag 
skriver elevene 
overbevisende brev til en 
miljøvernorganisasjon om 
sine funn (etter 
eksperimenter) 

Elevene blir vurdert på 
kvaliteten av data og på 
skriveferdigheter 

Elevene blir vurdert bare ut fra 
kvaliteten på data 

Elevene setter inn punkter på 
en graf i en naturfagtime 

Læringsmål for både 
matematikk og naturfag er klart 
definert 

Læringsmål i matematikk er ikke 
definert 

Elevene bruker digitale 
verktøy for å presentere 
fysikkarbeid 

  Bruk av IKT er et verktøy og regnes ikke 
som fag, og oppgaven er derfor ikke 
tverrfaglig 



Problemløsning: 

Nivå 1: Læringsaktiviteten har ikke problemløsning som hovedaktivitet. Elevene 

bruker tidligere lærte svar og prosedyrer for mesteparten av arbeidet. 

Nivå 2: Læringsaktiviteten har problemløsning som hovedfokus, men problemet 

som skal løses er ikke et problem fra den virkelige verden. 

Nivå 3: Læringsaktiviteten har problemløsning som hovedfokus og problemet er 

hentet fra den virkelige verden, men elevene driver ikke innovasjon. Det er ikke 

krav om å implementere ideene i den virkelige verden. 

Nivå 4: Læringsaktiviteten har problemløsning som hovedfokus og problemet er 

hentet fra den virkelige verden. Elevene må innovere, det er krav om å 

implementere ideene i den virkelige verden. 

Hovedfokus er 
problemløsning 

Elevene arbeider med 
virkelige verden problemer 

Krever implementering i 
virkelige verden 

JA 

JA 

JA 

NEI 

NEI 

NEI Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 



Problemløsning - eksempler 
JA NEI 

Elevene må skrive om en historie gjennom å se gjennom 
øynene til en annen karakter enn det som var forfatterens 
utgangspunkt. Elevene bruker originalhistorien, men har 
ikke fått instruksjon i hvordan de skal fullføre oppgaven 

Elevene leser en historie og tar en quiz om hva de 
har lest. Elevene trenger ikke utvikle noen løsninger. 
Det er ingen definerte utfordringer for elevene. 

Elevene bruker et rutekart for buss for å foreslå hvor det 
skal være fotgjengeroverganger i en fiktiv by. Elevene har 
ikke fått instruksjon i hvor man skal ha 
fotgjengeroverganger. 

Elevene lærer om sikkerhet for fotgjengere gjennom 
å studere et kart som viser bussholdeplasser og 
fotgjengeroverganger. Det er ingen definert 
utfordring for elevene. 

JA NEI 

Elevene bruker bussrutekart fra egen by for å foreslå hvor 
fotgjengerovergangene burde ligge. Dette har en spesifikk, 
eksplisitt kontekst. Elevene bruker virkelige data. 

Elevene bruker et rutekart i en lærebok for å foreslå 
hvor fotgjengeroverganger burde ligge i en fiktiv by. 
Dette involverer ikke virkelige (aktuelle) data. 

JA NEI 

Elevene skriver et brev til kommuneadministrasjonen om 
sine ideer for hvor man skal ha fotgjengeroverganger og 
poster dette brevet til medlemmene i kommunestyret. 
Elevene kan ikke selv lage fotgjengerovergangene, men 
kommunestyret kan implementere elevenes ideer. 

Elevene skriver et brev til kommuneadministrasjonen 
om hvordan man kan forbedre fotgjengeres trygghet, 
men gir bare brevet til lærer som vurderer og setter 
karakter. Brevet når ikke noen utenfor klasserommet. 



Bruk av teknologi: 

Nivå 1: Elevene har ikke mulighet for å bruke IKT i denne læringsaktiviteten. 

Nivå 2: Elevene bruker IKT for å lære grunnleggende ferdigheter eller 

reprodusere informasjon. De bygger ikke kunnskap. 

Nivå 3: Elevene bruker IKT for å støtte kunnskapsbygging, men de kunne også 

gjort dette uten å bruke IKT. 

Nivå 4: Elevene bruker IKT for å støtte kunnskapsbygging, og IKT er et krav for å 

kunne bygge slik kunnskap. 

Elevene har anledning til 
å bruke IKT 

IKT støtter 
kunnskapsbygging 

IKT er krav for å bygge 
kunnskap 

JA 

JA 

JA 

NEI 

NEI 

NEI Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 



Bruk av teknologi 
JA NEI 

Elevene fullfører en matematikkaktivitet gjennom å 
bruke regneark 

Elevene fullfører en læringsaktivitet i matematikk 
gjennom å bruke et regneark som lærer har skrevet ut. 

Elevene lærer om celledeling gjennom å bruke et 
simuleringsprogram for å utforske prosessen 

Elevene lærer om celledeling gjennom å se læreren vise 
simuleringen av prosessen 

JA NEI 

Elevene bruker regneark for å analysere resultater av 
et eksperiment 

Elevene bruker regneark for å legge sammen rekker av 
tall 

Elevene bruker datasimulering for å undersøke 
hvordan stjerner blir skapt 

Elevene ser en video som viser hvordan stjerner blir 
skapt 

JA NEI 

Elevene bruker Internett for å finne nyhetsartikler om 
en nylig hendelse fra tre ulike land, og analyserer i 
hvilken grad perspektivene er like eller ulike. På denne 
skolen er ikke aviser fra flere land tilgjengelige som 
trykte utgaver. 

Elevene leser lokalnyheter online om en nylig hendelse 
og analyserer tre historier de finner. Lokalavisen er 
tilgjengelig for elevene også i trykt utgave. 

Elevene bruker en databasert simulering for å 
undersøke hvordan stjerner blir skapt. Simuleringen 
hjelper elevene med en dypere forståelse av 
hendelser som ikke kan bli direkte observert. 

Elevene bruker et regneark for å gjøre enkle 
kalkulasjoner mens de analyserer data. Kalkulasjonene 
kunne også bli gjort for hånd. 



Samarbeid: 

Nivå 1: Aktiviteten krever ikke at elevene skal jobbe sammen i par eller gruppe 

Nivå 2: Elevene jobber sammen, men de har ikke delt ansvar 

Nivå 3: Elevene har delt ansvar, men det kreves ikke at de skal ta viktige 

avgjørelser sammen 

Nivå 4: Elevene har delt ansvar, og de må ta viktige avgjørelser sammen når det 

gjelder innhold, prosess eller sluttprodukt 

Det kreves at elevene 
jobber i par eller grupper 

Elevene har delt ansvar 

Elevene tar viktige 
avgjørelser sammen 

JA 

JA 

JA 

NEI 

NEI 

NEI Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 



Samarbeid 
JA NEI 

Elever jobber i par og gir hverandre tilbakemelding Elevene gjør arbeidet alene 

En liten gruppe diskuterer et tema sammen Hele klassen diskuterer et tema 

JA NEI 

Elevene utfører et labforsøk sammen og har delt 
ansvar for resultatet av eksperimentet 

Elevene gir hverandre feedback. Denne 
aktivitetsstrukturen gir at en elev "eier" arbeidet og de 
andre bare hjelper til 

En elev arbeider med en samarbeidspartner i et 
annet land for å utvikle en felles webside. Begge 
elevene deler ansvaret for utviklingen av 
nettstedet. 

En elev intervjuer en samarbeidspartner i et annet land 
om været i dette landet. Dette er en oppgave hvor elevene 
jobber sammen, men de har ikke delt ansvar for resultatet. 

JA NEI 

Elever i gruppe forbereder seg for en debatt og de 
må bestemme om de skal argumentere for eller 
imot. Dette er innholdsavgjørelse som former hva 
de skal arbeide med, og de må forhandle seg fram 
til enighet. 

Elever arbeider sammen for å identifisere hva som er 
hovedsteder i Europa. Dette  er ingen avgjørelse som betyr 
noe for resten av arbeidet de skal gjøre. 

Elever i gruppe utfører en undersøkelse og må lage 
sin egen prosjektplan. Elevene må planlegge 
prosessene i arbeidet. 

Elever i team utfører en oppgave i trinn beskrevet av lærer. 
Læreren har planlagt prosessen av arbeidet her. 



Selvregulering: 

Nivå 1: Læringsaktiviteten kan fullføres på under en uke 

Nivå 2: Læringsaktiviteten varer i mer enn en uke, men de får ikke vurderingskriteriene 

før de leverer arbeidet og de har ikke mulighet for å planlegge eget arbeid 

Nivå 3: Læringsaktiviteten varer i mer enn en uke, elevene får vurderingskriteriene før 

innlevering av arbeidet eller de har mulighet for å planlegge eget arbeid 

Nivå 4: Læringsaktiviteten varer i mer enn en uke, elevene får vurderingskriteriene før 

innlevering av arbeid og de har mulighet for å planlegge eget arbeid 

Langsiktig oppgave 

Elevene får 
vurderingskriterier i forkant 

Elevene planlegger sitt 
eget arbeid 

JA 

JA 

JA 

NEI 

NEI 

NEI Nivå 1 Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 

Elevene 
planlegger sitt 
eget arbeid  

NEI 

JA 



LÆRINGSAKTIVITET JA NEI 

Elevene arbeider i grupper gjennom to uker 
for å undersøke og debattere klimaendringer 
med sine klassekamerater 

Elevene bestemmer hvem 
som skal undersøke hva 
innenfor tema og hvem 
som skal snakke om ulike 
punkter i debatten. 

Læreren gir spesifikke 
roller til hver enkelt elev 

  Elevene lager egne 
deadlines for å fullføre 
undersøkelse, skrive 
innlegg og øve på 
framføring av dem 

Elevene følger trinn og 
tidsskjema gitt til dem av 
læreren 

En læringsaktivitet regnes som langsiktig dersom eleven arbeider med den i en uke eller mer (uavhengig om 
klassen møtes hver dag).  

Vurderingskriterier er de faktorene som lærer vurderer når det skal settes karakter, f.eks. at det skal være et 
minimumsantall med kilder for en forskningsoppgave eller at det gis poeng for hver spesifikk del av en aktivitet. 
Når elevene får kriteriene i forkant kan de vurdere kvaliteten på arbeidet etter hvert som det blir fullført. De kan 
øve på vurdering av egen utførelse og bedre resultat før innlevering.  

Når elever planlegger eget arbeid må de ta beslutninger om tidsskjema og hvilke steg de må ta for å fullføre. Å 
planlegge eget arbeid kan bety; å bryte ned en kompleks oppgave i deloppgaver, å lage et tidsskjema for arbeidet 
og sette deadlines/milepæler, at en gruppe bestemmer hvordan arbeidet skal fordeles.  

  
Dersom oppgaven er langsiktig, men elevene får detaljerte instrukser og tidsskjema har de ikke mulighet for å 
planlegge eget arbeid. Elever som tar avgjørelser om mindre detaljer kvalifiserer ikke som planlegging av eget 
arbeid.  



Stille spørsmål 
• Tenking/tankevirksomhet blir drevet av spørsmål. 

Tenk over det – hvis vi aldri stilte spørsmål ville vi heller ikke ha 

svarene, vi hadde aldri undersøkt og forsket. Spørsmål stimulerer 

tanken. Det er spørsmål som definerer oppgaver, uttrykker problemer 

og avgrenser problemstillinger mens svar gjør at tanken stopper opp. 

Det er bare når svaret generer et nytt spørsmål at vi tenker videre. 

Kvalitet på spørsmålet gir også kvalitet på svaret. 

•  Å stille spørsmål er å lære. 

Lærer man noe av å pugge fakta eller lærer vi mer av å stille spørsmål? 

Tenk gleden over å oppdage, å finne ut selv framfor å få det ferdig 

servert. Spørsmål gjør at vi må undersøke ; hvilke informasjonskilder 

har vi, hvor korrekte er de – tar vi ting for gitt? Hvilke svar får vi på våre 

spørsmål og hvor nøyaktige er de – vi må evaluere og analysere, vi må 

være spesifikke i hva vi spør etter. Logikk er også et stikkord; gir dette 

mening av noe slag?  



Stille spørsmål 

• Døde sinn gir døde spørsmål. 

Skal man engasjere må spørsmålene som stilles generere nye 

spørsmål hos mottakeren. Spørsmål må være tanke-stimulerende og 

ikke slik det ofte er at man generer spørsmål og svar uten å tenke 

gjennom eller tenke nytt. Et av de oftest stilte spørsmålene fra elever er 

“Kommer dette til å være med på prøven?”. Overfladiske spørsmål gir 

overfladisk kunnskap. 

  

• Sokratiske spørsmål. 

Å stille sokratiske spørsmål er viktig for kritisk tenking fordi det 

innebærer å tenke systematikk og dybde, samt en interesse for å 

vurdere sannhet eller sannsynlighet av ting. 

 





Lenke til innlegg 

http://evabra.wordpress.com/2011/04/07/lager-sp%c3%b8rsmal-i-lange-baner/


Type oppgaver 

• Finn svar i teksten 

• Finn svar på Internett 

• Lag en presentasjon av («norsk stil») 

• Finne mønster 

• Diskusjon/refleksjon 

• Sammenligning, kontrastering, sortering, 

kategorisering 



Digital dømmekraft 

• Personvern 

– Egen sikkerhet, nettvett 

– Oppførsel, nettikette 

• Opphavsrett 

• Kildekritikk 



Rammeverk digitale ferdigheter 



Hva mener du? 

• En i klassen er alene hjemme i helga, og legger ut melding på 

Facebook om at dere i klassen er invitert på fest. Vedkommende 

glemmer å privatisere meldingen, så alle kan lese den. Det viser seg at 

det kommer mange andre dit også, og festen utvikler seg veldig – med 

slagsmål og hærverk. Til slutt kommer politiet og fjerner bøllene. Hvem 

har ansvaret for at det gikk galt? 

• Du har begynt å skrive blogg, og begynner å få mange kommentarer på 

innleggene dine. Mange av kommentarene er rasistiske og på andre 

måter støtende. Hvem har ansvar for kommentarene som ligger på din 

side? Bør de fjernes? Hvorfor? 



Hva mener du? 

• Det er flott at mange tjenester på Internett er gratis. Men er de virkelig 

gratis? Hvordan tror du de tjener penger? Har det noen betydning for 

deg og dine holdninger? 

• Sosiale nettverk og mobiltelefoner gjør at du kan holde kontakten med 

mange. Men – er du virkelig tilstedeværende på samme måte som når 

dere omgås i virkeligheten? Er det en fordel å alltid være tilgjengelig – 

hvorfor/hvorfor ikke? Lever din nettidentitet videre selv om du har 

slettet den? Angrer du på noe du har publisert – og er det borte selv om 

du har slettet det? 

 





Oppdraget 

Du har fått i jobb å 

skrive en epost som 

skal sendes ut til 1 

million mennesker. 

 

• Hva vil du tenke på 

når du skal skrive 

(eks innhold, språk, 

bilder osv)?  

• Hvorfor er dette 

viktige ting å tenke 

over? 



Oppdraget fortsetter 

Når du poster 

oppdateringer på 

sosiale nettverk som 

Facebook er det ikke 

utenkelig at så mange 

mennesker har 

mulighet til å lese det 

du skriver. 

• Tenker du like mye 

over hva du skriver i 

dine personlige 

oppdateringer som 

du ville gjort hvis du 

skulle skrive en 

epost til 1 million 

mennesker? 

– Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

 



KAN LEGGE UT BILDER UTEN Å 

SPØRRE DERE HVIS  DET ER 

BILDER ELEVEN HAR TATT SELV 

KAN LEGGE UT BILDER UTEN Å 

SPØRRE DERE HVIS DE BARE 

BLIR LIGGENDE PÅ ELEVENS 

FACEBOOKSIDE 

Publisere bilder 
En i klassen har lyst til å legge ut bilder av dere andre i klassen på Facebook-siden sin.  
Hva mener dere? 

MÅ SPØRRE DERE OM LOV 

FØRST 

KAN LEGGE UT BILDER, OG SÅ 

KAN DE ELEVENE SOM IKKE VIL 

HA BILDE DER BESTEMME 

HVILKE SOM SKAL SLETTES  



DET ER BARE LOV HVIS MAN 

BETALER FOR Å BRUKE VIDEOEN 

DET ER LOV HVIS DEN SOM HAR 

LAGET VIDEOEN HAR GITT 

SAMTYKKE TIL BRUK 

Presentasjon 
Du skal lage en presentasjon og har funnet en video på Internett som du har lyst til å ha 
med i presentasjonen. 

DET ER LOV FORDI DEN/DE SOM 

HAR LAGET VIDEOEN VIL AT SÅ 

MANGE SOM MULIG SKAL FÅ SE 

DEN 

DET ER FORBUDT Å BRUKE 

VIDEOER MAN FINNER PÅ 

INTERNETT 



VIDERESENDE EPOSTEN TIL  

DINE VENNER 

VISE EPOSTEN TIL FORELDRE 

ELLER LÆRER 

Epost 
Du har fått en epost fra en ukjent avsender, og tror det er spam. Hva bør du gjøre? 

SLETTE EPOSTEN 

SKRIVE TIL AVSENDER OG SI DU 

IKKE VIL HA MER EPOST 



BARE TEKSTEN 

ALLE ELEMENTER PÅ NETTSIDEN 

(TEKST, BILDER, VIDEO, 

ILLUSTRASJONER, 

ANIMASJONER O.L.) 

Kildekritikk 
Hva er det du skal sjekke når du utøver kildekritikk? 

AT DET ER OPPGITT KILDER 

AT INFORMASJONEN ER AV NY 

DATO 



SAMMENLIGNER DET SOM STÅR 

DER MED ANDRE NETTSTEDER 

UNDERSØKE HVEM 

FORFATTEREN ER 

Nettsider 
Du har funnet en interessant artikkel på Internett, og lurer på om det som står der er 
troverdig. Hva kan hjelpe deg med å vurdere nettsiden? 

SJEKKE HVOR MANGE TREFF 

SOM ER PÅ NETTSIDEN (HVOR 

MANGE SOM HAR BESØKT 

NETTSIDEN) 

SJEKKE HVEM SOM EIER 

NETTSTEDET 



DE FORTELLER ALLTID 

SANNHETEN DE ER ALLTID RELEVANTE 

Nettsider 
Hva er sant om nettsider? 

DE VIL ALLTID PRØVE Å SPRE 

INFORMASJON 

HVIS NETTSIDEN SER 

PROFESJONELL UT ER 

INNHOLDET TROVERDIG 



LASTE NED MUSIKKEN ULOVLIG 

FRA INTERNETT 

STJELE CD’EN I BUTIKKEN 

Musikk-filer 
Det er en CD du har lyst på, men du har ikke penger. Hva er verst? 

LÅNE CD’EN FRA EN VENN OG 

LAGE EN KOPI 

Hvorfor 

er dette 

verst? 



VET DU HVA SOM ER 

REGISTRERT AV OPPLYSNINGER 

OM DEG PÅ NETT I DAG? 

VET DU HVA 

TJENESTELEVERANDØREN KAN 

BRUKE PERSONOPPLYSNINGENE 

OM DEG TIL (LEST VILKÅR)? 

Personopplysninger 
Du må ofte registrere opplysninger om deg selv på nett. 

HVOR MYE OPPLYSNINGER OM 

DEG SELV ER DU VILLIG TIL Å 

OPPGI TIL EN 

TJENESTELEVERANDØR? 

ER DU REDD FOR AT NOEN KAN 

BRUKE OPPLYSNINGER OM DEG 

FOR Å STJELE IDENTITETEN DIN? 



DET ER HVOR MANGE VENNER 

MAN HAR DER SOM GIR STATUS 

JEG VET HVORDAN JEG KAN 

ENDRE 

PERSONVERNINNSTILLINGENE 

Sosiale nettverk 
Hvor enig er du i følgende utsagn? 

JEG TENKER NØYE OVER HVA 

JEG SKRIVER DER OG HVILKE 

BILDER JEG PUBLISERER 

JEG ER HELT SIKKER PÅ AT JEG 

VET HVEM SOM KAN SE MIN 

PROFIL I DAG 



Case Unge bloggere 
• Eva, Ida og Mette går i 7. klasse og har laget seg en blogg 

sammen. De bruker en løsning som ligger på nett. På bloggen 
skal de skrive om ting som interesserer dem, og for å “skrive 
av seg” frustrasjoner. Alle tre bruker samme brukernavn og 
passord for å logge seg på. De skriver om medelever og 
lærere, og av og til legger de opp bilder som er tatt i smug av 
både lærere og medelever med mobilen.  

• Etter å ha kranglet med noen andre jenter på skolen skriver 
Mette stygge og usanne ting om disse jentene på bloggen. Det 
er også en lærer de irriterer seg veldig over og skriver stygge 
ting om ham også.  

• Flere av elevene i klassen har oppdaget bloggen og lenker til 
den fra de sosiale tjenestene de er på.  

• En dag finner en lærer bloggen og blir sjokkert over både det 
som står der og bildene som er publisert. Når han konfronterer 
jentene sier de at det bare er for gøy, og dessuten er det en 
privat blogg som de har og at de derfor kan skrive hva de vil. 
Folk trenger ikke lenke til eller lese det som står der, sier de 
videre, det må være opp til den enkelte. 
 
 
 Basert på case fra stiftelsen .se 



Spørsmål til refleksjon 

 

Hvorfor er denne 

situasjonen et problem 

for skolen? 

 

Hva burde læreren som 

oppdaget bloggen 

gjøre? 
 

 

Hvilke rutiner har skolen 

for å håndtere denne 

type virksomhet på nett 

(håndtere krenkelser)? 

 

Bør lærere holde seg 

orientert om hva som 

skrives om dem på nett? 
 

 

 



Case Kjærestetrøbbel 
• Ida og Ola går i 10. klasse og har vært kjærester en stund, 

men har kjent hverandre “hele livet”. Ida er litt innesluttet mens 
Ola er svært sosial. Ofte snakker de med hverandre via sosiale 
medier eller sender tekstmeldinger, fordi de ikke alltid kan 
møtes fysisk.  

• En dag oppdager Ida at Ola chatter med noen for henne 
ukjente jenter, og at de avslutter meldingene med flørtete tegn 
og uttrykk. Hun leser i gjesteboka hans på Facebook at de 
også har lagt inn tilsvarende meldinger der, og uten at han 
forteller at han har kjæreste.  

• Ida blir fort sjalu og sender en stygg melding til Ola om at han 
flørter med andre. Ola svarer med å legge en status på 
Facebook om at han har gjort det slutt med Ida.  

• Klassen deler seg i de som holder med Ida og de som holder 
med Ola, men etter at Ola publiserer noen lettkledde bilder av 
Ida på Facebooksiden sin tar også jentene avstand fra Ida – de 
synes bildene viser at hun er lett på tråden. Ida blir etter dette 
borte fra skolen i flere dager. 
 

Basert på case fra stiftelsen .se 



Spørsmål til refleksjon 

 

Hvorfor er denne 

situasjonen et problem 

for skolen? 

 

Hva bør skolen gjøre? 
 

 

Hvilke rutiner har skolen 

for å håndtere denne 

type aktivitet på nett? 

 

Hva bør foreldrene 

gjøre? 
 

 

 



Multippel choice - kildekritikk 
• I forbindelse med kildekritikk brukes ofte begrepet TONE. Dette 

står for: 

• Troverdig, Objektiv, Nøyaktig, Egnet 

• Troverdig, Omfattende, Nøyaktig, Ekte 

• Troverdig, Objektiv, Naturlig, Ekte 

  

• Du skal finne informasjon om [her må du finne en hendelse litt 

tilbake i tid], og har lært at det å sjekke når informasjonen ble 

publisert kan være viktig. Hvorfor? 

• Man skal alltid bruke den informasjonen som er av nyest dato 

• Nettsidene som har en dato som ligger nærme den hendelsen du 

søker informasjon om er vanligvis mest korrekte 

• Dersom det er lenge siden nettstedet ble oppdatert er nok 

informasjonen feil 



Kildekritikk 

• Hvilken av disse sier minst om hvor korrekt  informasjonen er 

på nettstedet? 

• Hvor mange som besøker nettstedet 

• Hvor mange lenker det er på nettstedet 

• Hvor mange som lenker til nettstedet 

 

• Hvorfor er det viktig å sjekke hvem som er forfatter? 

• Innholdet kan være farget av f.eks. forfatterens politiske syn 

• Det er viktig at forfatteren er norsk på norske sider slik at vi vet at 

informasjonen er korrekt 

• Dersom forfatteren ikke er oppgitt er informasjonen ikke korrekt 

 

 



Kildekritikk 

• Hva er det vi skal kontrollere når vi utøver kildekritikk? 

• Det tekstlige innholdet 

• Både tekst, bilder, video og andre elementer på nettsiden 

• At forfatteren oppgir kilder 

 

• I hvilke medier skal vi utøve kildekritikk? 

• Bare sider på Internett, også nettaviser 

• Lesing av aviser og nettsider, og når vi ser TV-programmer 

• Alle medier, både elektroniske og analoge  

 



Kildekritikk 
• Stadig flere farger håret viser en spørreundersøkelse. Samtidig 

sier eksperter at hårfarging er farlig og kan gi mange ulike 

sykdommer. Dette har blitt holdt skjult av helsestyresmaktene 

kan kilder fortelle. Hvor mange steder i denne teksten burde du 

være kildekritisk?  

• 2 steder 

• 3 steder 

• 4 steder 

 

• Når nettadressen er jensolsen.no kan vi med sikkerhet vite 

følgende:  

• Den som eier nettstedet heter Jens Olsen 

• De som har nettstedet bor i Norge 

• Vi kan ikke vite noe med sikkerhet uten å undersøke nærmere 



Kildekritikk 

• Et råd er at man skal sjekke flere nettsider. Hvilket utsagn er 

korrekt dersom du har funnet flere nettsider som inneholder 

den samme informasjonen? 

• Informasjonen er uten tvil korrekt 

• Informasjonen er sannsynligvis korrekt, men vi kan ikke være helt 

sikre siden alle sidene kan ha samme kilde - og den opprinnelige 

kilden kan være feil 

• Informasjonen er relevant 

 

• Hva er riktig om nettsider?  

• De vil alltid fortelle sannheten 

• De vil alltid være relevante 

• De vil alltid prøve å spre informasjon om noe 



Teknologi i klasserommet 



Job related 
• Lærerens primæroppgave er 

å hjelpe elevene med å forstå 
et tema/fag – alt annet er 
sekundært. Fokuset må 
derfor ikke være teknologien i 
seg selv, men bare hvordan 
den kan understøtte 
læringen. Begynn med å se 
på hva elevene skal vite og 
hva de skal være i stand til å 
gjøre. Velg passende 
teknologier for å støtte dette, 
hvordan kan man bruke 
teknologien for å oppnå 
målet, hvor effektivt 
understøtter teknologien 
læringsmålene? 

 



Just enough 1 
• Lærere trenger ikke å vite absolutt alt om programvaren, de trenger 

bare å vite akkurat nok til å kunne bruke den. Alt ekstra er bortkastet 

innsats. Det betyr at man skal føle seg vel med å bruke den i 

undervisningen, men man trenger ikke ha full oversikt. Man trenger 

stort sett bare å lære seg noen ferdigheter for å hjelpe elevene med 

å bruke teknologien. Det viktigste er at man forstår hvordan 

teknologien kan understøtte læringen. Finn egne løsninger på 

hvordan du skal bruke verktøy/programvare – det beste er prøv og 

feil, spør kollegaer, bruk FAQ (Ofte stilte spørsmål) og 

brukerveiledninger. På denne måten blir man sikrere og får større 

selvtillit i bruken enn om man kan få support med en gang noe ikke 

fungerer helt som planlagt. 

 



Just enough 2 
• Just enough (akkurat nok) viser også 

til at man ikke trenger å ha mye 
teknologi i klasserommet – bare 
akkurat så det er fornuftig. Det blir 
ikke bedre læring av mer teknologi – 
bruk det du har, og har du ikke nok 
PC’er til alle så la dem samarbeide 
på de som er tilgjengelige – lær dem 
å dele. Det er kanskje derfor også 
viktig at lærerne ikke får opplæring i 
miljøer med mer teknologi tilgjengelig 
enn det de har på egen skole – det 
blir faktisk et problem for lærerne når 
de kommer tilbake til eget klasserom. 

 



Just in time 
• Å lære når man er klar for både 

læringsprosessen og for å bruke det 
de har lært i egen undervisning er 
også et viktig poeng. Det er mange 
som går på kurs lenge før de har 
teknologien tilgjengelig på egen 
skole – slik læring er ikke effektivt. 
Lærerne bør også ha support 
tilgjengelig når de skal i gang med 
integrering av teknologien i 
klasserommet – det er da de trenger 
den. Mange kurs er også 
standardiserte, men det vil være 
bedre å tilpasse også denne – slik 
man legger opp til ellers i skolen – 
tilpasset til ulike læringsstiler, 
kunnskaper og preferanser. 

 



Just in case 
• Kort sagt handler det om å ha en 

plan B. Hva hvis utstyret ikke 
virker, hvis jeg er usikker på 
hvordan programmet skal brukes, 
hva hvis elevene ikke klarer å 
bruke det? Ha en plan B – bare 
slik i tilfelle. Det er mange ulike 
typer verktøy for læring – ikke la 
frykten for at noe skal gå galt 
hindre deg i å prøve. Planlegging 
av aktivitet er derfor viktig – og et 
tips på veien: mange elever er 
flinke og kan hjelpe andre elever 
med instruksjon i bruk av 
programvare og maskiner 



Just try it 1 
• Det viktigste for å få til endring er 

handling. Setter man ikke i gang er 
tid og penger brukt på opplæring og 
innkjøp bortkastet. Merkelig nok har 
de fleste opplæringsprogram ikke 
oppfølging for å se om man tar i bruk 
kunnskapen og ferdighetene man 
har lært seg. Sørg for å følge med, 
gi støtte – og sett litt press bak det å 
komme i gang med bruken. Feil vil 
forekomme – men det er en del av 
læringen og man må ha en kultur 
hvor prøving og feiling er tillat. Det er 
som det heter “den som aldri gjør 
feil, gjør neppe mye”. 



Just try it 2 
• Det er fire strategier for Just Try It-

tilnærming; Læreren skal undervise i 
pensum, ikke teknologi. Sørg derfor 
for at teknologien støtter opp under 
dette (job-related) Lærere skal få 
støtte/support når de trenger det (og 
ikke tidligere enn dette), og de trenger 
oppfølging for å planlegge 
teknologirelaterte aktiviteter (Just in 
Time) Ikke vektlegg at lærer skal 
kunne alt om programvare og utstyr – 
de skal bare kunne det de trenger for 
å føle seg vel med bruken (Just 
Enough) Planlegg bruk av teknologien 
i klasserommet – ha en plan B (Just 
in Case) 

 


