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Innledning 
Prosjektet Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane nærmer seg nå sin avslutning 
(som planlagt 31.12.09). Å arbeide med Digitalt skulesamarbeid har gjort at vi har fått 
sett mye av fylket, vi har truffet spennende og interessante mennesker og vi har lært 
mye. Vi har fått delta på møter og konferanser – og vi har fått mye kunnskap om skole, 
skolestruktur og pedagogisk bruk av IKT etterhvert. Som en takk for den gode 
mottakelsen vi har fått rundt om i fylket ønsker vi her å gjøre gjengjeld gjennom å dele 
noen av våre erfaringer med dere i form av ”IKT i Skulen – kva, kven, korleis og kvifor?”  
 
Når man skal implementere IKT i skolen (og ellers) er det viktig at man tenker seg om 
før man handler, og tittelen henspeiler på akkurat dette – hvis du kan svare på hva skal 
vi ha og hvem skal bruke det, hvordan skal vi bruke det og hvorfor skal vi bruke det – da 
har du kommet et godt stykke på vei. 
 
Denne boka er ikke en roman og det er ikke en bok vi forventer du skal lese fra perm til 
perm – men et oppslagsverk som vi håper kan gi deg informasjon, inspirasjon og 
motivasjon. I beste prosjektånd lanserer vi den under en Creative Commons-lisens som 
gjør at du fritt kan distribuere, kopiere og omarbeide innholdet – så lenge den navngis og 
ikke brukes kommersielt, og omarbeider du innholdet forplikter du deg til å dele videre 
på de samme vilkårene. I tillegg til dette begrensede opplaget vil den finnes som 
nedlastbar pdf på nettet. 
 
I dette oppslagsverket har vi samlet ulike typer informasjon; det er fra presentasjoner vi 
har holdt på skolene, innspill fra konferanser vi har deltatt på, tema vi har blogget om, 
bruksanvisninger vi har skrevet – og mange gode diskusjoner med pedagoger og andre 
både online og offline, både innenfor og utenfor eget fylke. 
 
Denne boka er på ingen måte utfyllende og er ingen fasit, men vi har forsøkt å gi et 
innblikk i hvilke IKT-ferdigheter man bør lære seg. Når det gjelder programvare man kan 
bruke finnes det utallige å velge i, men de vi omtaler her er program og tjenester vi 
bruker selv og som vi synes kan gi en god start for de som har lyst til å prøve seg fram. 
Det som er viktig er at du må prøve ut de forskjellige, og så finne ut hva som passer best 
for deg - både som privatperson og som pedagog (det blir omtrent som vi sier til 
ungene; du må smake maten før du vet om du liker den eller ikke). 
 
Siden vi har samlet fra mange ulike kilder bærer også boka preg av dette; noe er bokmål 
og noe er nynorsk, noe er bruksanvisninger mens andre sider er mer artikkelpreget. Vi 
har forsøkt å både gi bakgrunnsinformasjon til temaer som digital kompetanse og sosiale 
medier – og vi har forsøkt å gi gode bruksanvisninger, tips og triks. Vi gjør også 
oppmerksom på at det er våre subjektive holdninger som kommer til uttrykk, her kan det 
finnes andre oppfatninger enn våre. 
 
Vi benytter anledningen til å ønske alle lykke til videre med den digitale satsinga og ikke 
minst takke Itforum Skulenettverk, styringskomite i prosjektet, for samarbeidet. 
 
 
 
 
 
Eva Bratvold       Frode Kyrkjebø 
Epost: eva.brat@online.no     Epost: frode.kyrkjebo@sfj.no 
Twitter: twitter.com/Evabra     Twitter: twitter.com/kyrkjebo 
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Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane 

Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane har auka den digitale kompetansen på 
skulane i fylket, lagt til rette for deling og styrka utbygginga av naudsynt infrastruktur. 
Prosjektet har vore delvis finansiert av statlege fornyingsmidlar og av eigenfinansiering i 
kommunane. I styrings-komiteen for prosjektet er det medlem frå alle regionar i fylket, 
Sogn og Fjordane fylkes-kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn 
og Fjordane og Vestlands-forskning. 

Unikt og vellukka fylkessamarbeid på tvers av skular og skuleslag 
Ei hovudsatsing i prosjektet er satsinga på LMS (Learning Management System, 
læringsplattform), ei felles plattform å arbeide ut frå. Prosjektet sin grunntanke vert 
stetta av kartlegginga ITU Monitor (ITU Monitor 2009: Skolens Digitale Tilstand1) som 
syner at skular som aktivt nyttar LMS oppnår auka fokus på pedagogisk bruk av IKT2. 
Vårt fokus på LMS har m.a resultert i:  
 
ei samla fylkesoverbygging av LMS for alle skulesteg og skulenivå; alle grunnskule-
installasjonene av Fronter i ein installasjon, dei vidaregåande skulene har ein installasjon 
og høgskulen har ein installasjon. Mellom desse har vi satt opp Fronterbridge slik at ein 
kan kommunisere på tvers av både skuler og skulenivå. Prosjektet har forsøkt å få til ei 
integrering av ulike typer LMS, men ei fullintegrasjon er førebels ikkje teknisk mogeleg. 
Sogn og Fjordane er til no dei einaste som har ei slik overbygging, og gjennom dette 
oppnådd kunnskapdeling og samarbeid både horisontalt og vertikalt. Dette har til no vert 
nytta i samband med desentralisert undervisning, erfaringsutveksling o.l, men vi ser her 
eit stort framtidig gevinstpotensial.  
ein lokal toppadministrator på fylkesnivå som har vore eit aktivt støttepunkt for skulane i 
samband med innføring og igangsetting av LMS. Skulane har fått opplæring og hjelp til 
teknisk implementering, t.d administratorkurs med 50 deltakarar. tre store konferansar 
om pedagogisk bruk av IKT i undervisninga i tillegg til dagsamlingar, fagdagar og møte 
der ein har hatt innføring i korleis ein kan nytte LMS på skulane og kurs i bruk av dei 
ulike verktya ein har i læringsplattforma. Prosjektet har og vore nytta aktivt som 
supportteneste for skulane i heile perioden i stadig aukande grad. 
 
Prosjektet har og støtta utbygging av naudsynt infrastruktur i 10 kommunar konsentrert 
til Ytre Sogn/Indre Sunnfjordområdet – dette omfattar og klargjering mot Feide og 
innføring av (felles) skuleadministrativ programvare. 
 
Den tredje satsinga er innhaldsproduksjon m.a kartlegging av nynorske læringsressursar, 
eit spanskprosjekt (samarbeid ungdomsskule/vidaregåande skule), igangsetting av wiki 
på vidaregåande skule/byggfag, streaming, samarbeid heim/skule og praksissamarbeid 
høgskule/grunnskule. Prosjektet har formidla sine erfaringar gjennom aktivt bruk av 
sosiale medier. 
 
Prosjektet har hatt samarbeid med regionråd, kommunesamarbeid og IKT i Lærende 
Nettverk. I tillegg har satsinga og erfaringane blitt presentert på ulike konferanser i inn- 
og utland og fått tildels stor merksemd – nokre eksterne kommunar og 
kommunesamarbeid følgjer nøye med prosjektet og nokre har vitja oss for å ta med våre 
erfaringar heim til eige fylke. 
 
  

                                         
 
1 http://evabra.wordpress.com/2009/08/19/itu-monitor-2009-skolens-digitale-tilstand-
en-liveblog/ 
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Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane er organisert som eit prosjekt under IT-forum 
Skulenettverk, ei av undergruppene til IT-forum Sogn og Fjordane. IT-forum vart etablert 
i 1995 og er eit breitt samarbeid og spleiselag som skal sikre at Sogn og Fjordane er i 
fremste rekkje på IKT. Nettverket initierer, samordnar og sikrar viktige 
utviklingsaktivitetar til heile fylket 
 
Prosjektet har hatt denne organiseringa: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilsette i prosjektet: 
 
Prosjektleiar: 
Eva Bratvold 
 
LMS-koordinator: 
Frode Kyrkjebø 
 
 
Styringskomite: 
 
Styringskomite i prosjektet har vore IT-Forum Skulenettverk – ei undergruppe av IT-
Forum Sogn og Fjordane. Deltakarne i styringskomiteen har vore: 
 
Heile perioden: 
Sture Førre (leiar) 
Tom Sølve Myklebust 
Thorvald Røneid Moen
Grete Netteland 
Kåre Sundal 
Kjell Otto Solheim 
Øyvind Heimset Larsen 
 
Deler av perioden: 
Bente Forfang 
Kristen Holt 
Jan Ove Einebærholm 
 

te i prosjektet:

ktleiar:
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Digital kompetanse 
Hele meningen med digital kompetanse skal jo være at vi – som deltakere i samfunnet – 
ikke skal være nødt til å stå på utsiden, nærmest diskrimineres fordi vi ikke klarer å 
orientere oss i den informasjonsmengden som finnes på nettet. Vi ser jo hvordan den 
ene bedriften etter den andre og også det offentlige stadig formidler sin informasjon til 
oss ut fra en forutsetning om at vi er digitale – og alle har vel erfart hvor vanskelig det er 
å gjøre noe på en gammeldags og analog måte, her er en liten historie vi ble fortalt: 

Bestemoren til en bekjent hadde fått beskjed i banken om at hun burde skaffe seg 
nettbank. Damen er altså 89 år og har aldri skrudd på en datamaskin!  

Dette blir framtiden (eller kanskje vi skal si er nåtiden) - selvbetjening over nett. Noen 
synes dette er en skremmende utvikling, men utviklingen mot et mer digitalt samfunn i 
seg selv er ikke nødvendigvis bare negativ (se f.eks “Bærekraftig demokrati i en digital 
tidsalder”2.) 
 
Det er mange definisjoner på digital kompetanse  – det de fleste er enige om er det er en 
veldig sammensatt kompetanse; 

Hva er digital kompetanse? 
ITU har følgende definisjon: 

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle 
trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i 
kunnskapssamfunnet. 

Departementets definisjon: 

Den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne 
og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på 
en kreativ og kritisk måte.  

Stortingsmeldingen ”Kultur for læring” (nr. 30) definerer digital kompetanse 
som bestående av to elementer:  

· Enkle IKT-ferdigheter: bruk av programvare (f.eks. lese, skrive, regne) og søk, 
lokalisering, omforming og kontroll av informasjon fra ulike digitale kilder  
   

· Mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy 
og medier.  

Digital kompetanse vil tilsvare summen av enkle IKT-ferdigheter og 
informasjonskompetanse. 

"Digital kompetanse er summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive 
og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av 
digitale verktøy og medier. IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, 
søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjonen fra ulike digitale kilder, 
mens den kritiske og kreative evnen også fordrer evnen til evaluering, kildekritikk, 

                                         
 
2 http://tiny.cc/digitaltidsalder 
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fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer. Totalt sett kan digital 
kompetanse dermed betraktes som en meget sammensatt kompetanse." 

Hvis vi skal sammenfatte i noen punkter vil derfor digital kompetanse bety: 

· å ha visse basisferdigheter, 
· problemløsning ved bruk av IKT, 
· kommunikasjon, 
· kunne bruke flere kilder og 
· sosiale/etiske spørsmål knyttet opp mot bruken 

Likevel er fokuset ofte rettet mot: 

· tekniske utfordringer (nettverk som ikke fungerer, ikke nok datamaskiner til alle 
osv)  

· hvilke digitale ressurser man kan finne, det være seg gratis eller ikke eller 
· diskusjoner som går på å begrense tilgang eller ikke3 

Er ikke dette litt feil ende å starte i? Vi kan i alle fall slå fast at digital kompetanse er noe 
helt annet enn digitale læringsressurser. 

Hvorfor er det viktig med digital kompetanse? 
Norge er på full fart inn i den digitale tidsalder og det ligger en stor offentlig innsats i å 
lage informasjonsportaler som ”Min Side” hvor befolkningen skal kunne finne offentlig 
informasjon og få tilgang til en del offentlige tjenester. Bankene har hatt en eksplosiv 
økning i bruk av nettbank og det utvikles stadig nye applikasjoner slik at man i enda 
større grad skal kunne være sin egen ”banksjef”. Næringslivet har tildels kastet seg på 
internettbølgen, og nye nettbutikker med både produkter og tjenester åpnes hver dag. 
Fordelene er mange, man har f. eks tilgang hjemmefra på tidspunkter som passer den 
enkelte framfor å måtte møte opp på et kontor, bank eller i butikk, man når et større 
globalt marked osv. Enkelte hevder at forskjellene mellom by og land blir mindre – man 
er mindre avhengig av hvor man er bosatt bare man har en internettlinje. 

I et demokrati er informasjon en basisnødvendighet og teknologien gjør at vi får en fri 
flyt – på godt og vondt. Vi har fått en ny renessanse; en informasjon- og 
kommunikasjonsrenessanse, men denne er ikke lik for alle. Vi kommer ikke bort fra at vi 
får et informasjonssamfunn og vi trenger nyheter og informasjon som gjør at vi kan dra 
fordel av muligheter både for oss selv og vår familie - og vi må ha mulighet til å stå fram 
og bli hørt. Informasjon er like viktig for samfunnet som ren luft, trygge gater, gode 
skoler og helsevesen. Vanligvis tenker man ikke på informasjon på denne måten, men 
det bør man. Innenfor andre sektorer har man sørget for å bygge opp en god 
infrastruktur, og det samme må man når det gjelder informasjon. Gjennom en god 
struktur kan man koordinere aktiviteter, løse problemer og lage nettverk. For å nå håpet 
om demokrati er det nødvendig at tillaging, organisering, analysering og distribuering av 
informasjon omfatter hele samfunnet. 

Mennesker med digital kompetanse har en klar politisk, sosial og økonomisk fordel – og 
en annen tilnærming til informasjon enn de som ikke har slik kompetanse. Digitalt 
kapable mennesker forventer å eie sin egen informasjon, de engasjerer seg i forhold til 
den – de skaper nettverk, de forventer å kunne reagere og ha innvirkning øyeblikkelig. 

                                         
 
3 http://tiny.cc/forbud_mot_sosiale_medier 
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Det at noen innbyggere ikke har tilgang til all (verdifull) informasjon er det samme som å 
nekte tilgang til elementer som gir deltakelse i samfunnslivet – vi skaper annenrangs 
innbyggere i det digitale samfunnet. I forhold til politisk deltakelse kan det dreie seg om 
at man ikke får nødvendig informasjon om kandidater og politiske tema/emner, i forhold 
til sosial deltakelse er det utelukkelse av sosiale (digitale) nettverk og økonomisk kan det 
bety at man f.eks ikke får mulighet til å søke på stillinger som krever at man leverer 
elektronisk søknad. Dersom man ikke har grunnleggende digital kompetanse står man 
plutselig på utsiden av samfunnet, man er ikke lenger deltaker på lik linje med andre. 
Oftere og oftere er nettet stedet man finner informasjon, og er du ikke online – ja, da er 
du ikke med lenger. 

Statens ansvar er derfor både å sørge for infrastruktur, tilgang og opplæring – det siste 
har man forsøkt å ivareta gjennom Kunnskapsløftet hvor digital kompetanse er definert 
som basiskompetanse på linje med lesing, skriving, regning og det å kunne uttrykke seg 
muntlig. 

Teknologien for å skaffe seg og gjøre seg nytte av nyheter og informasjon endrer seg 
raskt, man ser nye mer og mindre vellykkede eksperimenter i forhold til bruk av sosiale 
medier. Nye medier gir unike og kraftige muligheter til å skape nye strukturer for 
informasjonsdistribusjon – noe vi ikke minst har sett i de politiske miljøene den siste 
tiden. Gjennom å omfavne og ta i bruk nye medier og ny tekologi har mulighetene for å 
skape et transparent (gjennomsiktig) demokrati aldri vært større – faren på andre siden 
er at gapet mellom de som behersker teknologien og de som ikke gjør det blir større pga 
mangelen på ressurser, kunnskap og forståelse, og det å oppfylle målene i 
Kunnskapsløftet blir derfor veldig viktig i arbeidet med å utligne slike forskjeller. 
 
Selv om man er online i den form at man har tilgang, men at man ikke deltar i sosiale 
medier er ikke dette bra heller – skal man ut i arbeidslivet vil potensielle arbeidsgivere 
gjøre søk for å danne seg et inntrykk av deg. Finner de deg ikke vil dette kanskje slå ut 
negativt – hvor har du vært siden du ikke finnes, følger du ikke med i tiden? Det å lære å 
legge igjen gode digitale spor bør derfor være en del av den digitale kompetansen. 

Kunnskapsløftet 
Man har tatt konsekvensen av at vi går inn i et digitalt samfunn ved å si at digital 
kompetanse skal være en basiskompetanse på linje med lesing, skriving, kunne uttrykke 
seg muntlig og regning. Det er satt kompetansemål som skal være oppnådd etter gitte 
klassetrinn, men måten man skal oppnå disse er ikke klart definert. Det er derfor mange 
lærere som uttrykker frustrasjon fordi man ikke helt vet hvordan man skal komme dit – 
et uttrykk for at man nå skal integrere digital kompetanse uten at man helt vet hva og 
hvordan. Allerede i stortingsmelding 30 (2003-2004) stod det: 
 

”....Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Den er i betydelig grad 
med på å påvirke samfunnsutviklingen. Samtidig påvirkes også skolen av de 
endringer som skjer i samfunnet....” 
 
”...Utviklingen mot et mer kunnskapsdrevet samfunn berører skolen på flere 
måter. For det første vil det bli stilt økte krav til skolene som lærende 
organisasjoner. Det betyr blant annet at skolene må sette søkelys på personalets 
læring, og ikke bare på elevenes læring. Kompetansen må utvikles, deles og 
tilpasses organisasjonens behov. Det betyr igjen at det er behov for å løse opp i 
tradisjonelle strukturer og arbeidsmåter på skolene....” 

 
 
Det er satt igang tiltak som f.eks rektorutdanning og etterutdanning av lærere – og 
høringen om lærerutdanninga peker også på at høyskolene må ta inn over seg at man 
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må ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Fra stortingsmeldingen om 
lærerutdanningen: 
 

Dagens barn og unge vokser opp i et samfunn preget av en sterk og kontinuerlig 
strøm av informasjon og påvirkning. Skolen har sterk konkurranse om elevenes 
oppmerksomhet og læring. Elevene er ikke lengre bare forbrukere av medier, men 
har helt andre forutsetninger for selv å uttrykke seg og nå ut til mange gjennom 
bruken av sosiale medier på nettet. Brukervennlig informasjonsteknologi gjør det 
mulig for alle å bidra til strømmen av nyheter og nyhetsdekning. Dagens 
lærerstudenter har gode forutsetninger for å manøvrere i mediesamfunnet, men 
må tilegne seg kunnskap om hvordan dette påvirker barn og unge og hvordan ny 
teknologi kan brukes i opplæringen. Lærerutdanningsinstitusjonene må ta inn over 
seg den medie- og informasjons-teknologiske utviklingen og bidra til studentenes 
forståelse og bruk av disse. 

 

Digital kompetanse og den norske skole 
Selv om digital kompetanse er å regne som en basiskompetanse er det fortsatt mange 
skoler som ikke har tilgjengelig infrastruktur, maskinvare, programvare og kompetanse 
for at man skal oppfylle kravet i Kunnskapsløftet. Det viser seg at mange skoler har 
investert mye i digitalt utstyr, men Stortingsmeldingen om kvalitet i skolen slår fast at: 
 

”Mange skoler har investert mye i IKT-utstyr, men fortsatt er det for lite bruk av 
IKT i undervisningen. Ved mange skoler er det et potensial for i større grad å 
utnytte teknologi til å skape økt variasjon i undervisningen og høyne elevenes 
motivasjon for å arbeide med fagene. Digitale ferdigheter er en av de fem 
grunnleggende ferdighetene. Dette følges ikke godt nok opp i praksis.” 

 

Se også Kunnskapsdepartementet “Vil styrke skoleledelsen for å bedre IKT-bruken”4 hvor 
det bl.a står; 

Dette vil Kunnskapsdepartementet gjøre for å styrke bruken av IKT i skolen: 

· Digitale ferdigheter skal styrkes i den nye lærerutdanningen og gjennom 
videreutdanningstilbud. 

· Pedagogisk IKT-bruk blir en del av den nye rektorutdanningen. 
· Det skal etableres et nytt nasjonale Senter for  IKT i utdanningen, som blant 

annet skal drive veiledningen av skoler og skoleeiere. 
· Det skal utvikles kvalitetssikringsverktøy for digitale læremidler. 

Noe som vi ikke tar opp ellers i denne boka,men som jeg synes det er viktig å nevne er 
at man i forbindelse med innkjøp og implementering av digitalt utstyr og programvare 
også tenker på de som har ulike typer funksjonshemming. Disse kan fort utestenges 
dersom man ikke har nok kompetanse innenfor dette området. Universell utforming er 
derfor et godt stikkord (se også denne svenske nettsiden5 som omhandler 
problemstillingen). 
 

                                         
 
4 http://tiny.cc/bedreIKT 
5 http://tiny.cc/universell 
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Som et apropos til å utvikle kompetanse; en spørreundersøkelse på en konferanse6 for 
lærere i videregående skole ga dette resultatet på spørsmålet ”Hva mener du er det 
største hinderet for å ta i bruk IKT i undervisningen?” 
 

· 53% manglende digital kompetanse hos lærer 
· 13% manglende digitale læringsressurser 
· 05% tekniske problemer 
· 24% manglende endringsvilje i kollegiet 
· 05% manglende kompetanse hos skoleledelse 
· 00% andre årsaker 

 
Hvordan mener du at du best kan videreutvikle din digitale kompetanse i dag? 
 

· 16 % På etterutdanningskurs 
· 30% Ved kollegarettledning 
· 25% Ved egen “prøving og feiling” 
· 00% Ved hjelp av venner og familie  
· 05% Andre steder 
· 24% Blanding av alle punkta over 
· 00% Vet ikke 

 
Digital kompetanse er noe helt annet enn digitale læringsressurser 
Jeg mener at digitale læringsressurser kan man bruke for å gi kompetanse innenfor de 
enkelte fag, mens digital kompetanse – som nevnt tidligere -  omhandler det å kunne 
bruke teknologi og programvare/applikasjoner hensiktmessig slik at man ikke blir 
stående på utsiden av det digitale samfunnet  

Imidlertid synes jeg at fokuseringen rundt dette med IKT i undervisningen av og til blir 
helt feil; 

· skal vi stenge tilgang til ulike deler av nettet (facebook, msn osv) kontra å lære 
bort gode holdninger og å det å legge ut gode digitale spor 

· plagiatkontroll kontra å lage oppgaver som gjør at man ikke kan “klippe-og-lime“, 
men istedet reflektere rundt emnet 

· infrastrukturutbygging og tilgang får fortsatt hovedfokus. Det er klart at dette er 
viktig, men det viktige nå er å få igang bruken 

· ikt blir ofte oppfattet som et eget fag kontra å integrere bruken (som verktøy) i 
undervisningen 

Når det gjelder det siste punktet ser det av og til ut som om noen bruker data veldig lite, 
og andre tar helt overhånd – og det siste er heller ikke så bra. Disse sistnevnte vil bruke 
datamaskin og programvare til absolutt alt og bruke alt de finner av nye program og 
applikasjoner, men “Alt med måte” som det heter. Selv har jeg jobbet med datamaskin 
som arbeidsverktøy de siste 25 årene, men det er jo fortsatt slik at jeg bruker den der 
det er naturlig – og slik må det være i skolen også. Jeg skriver ikke inn handlelista på 
PC’en for så å skrive den ut på printeren etterpå, nei – jeg bruker noen kjekke 
handlelister jeg får gratis på Prix’en hvor jeg pleier å handle og skriver på dem med penn 
eller blyant (selv om handlelista riktignok ofte blir gjenglemt på kjøkkenbenken…). 

Det er også en diskusjon rundt kvaliteten på digitale læringsressurser, og dette skal jeg 
ikke uttale meg om (dette kjenner jeg for lite til) – men ut fra egen erfaring (som 
nettstudent) og som en nokså digital forelder synser jeg litt og mener at slike ressurser 

                                         
 
6 Konferansen ”Er du klar for det digitale løftet” i regi av Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 
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bør tilføre noe utover at det bare er digitalisert lærebok. Jeg lærer ikke mer av å løse 
matematikkoppgaver på datamaskin enn på papir, og jeg lærer ikke mer av å lese fra 
dataskjerm i forhold til å lese i ei bok. Digitale læringsressurser må tilby noe mer; f.eks 
interaktivitet (gjerne tilbakemeldinger), multimedia, hyperlenker osv – og ikke minst; de 
må inneholde oppgaver som stimulerer egen tankevirksomhet.  

Tenk hvis vi kunne få læremidler som gjør at elevene blir engasjert og 
framoverlent – det blir det læring av! 

Læring2.0 – hva er trendene? 
Hvilken utvikling kan vi forvente oss i skolehverdagen? Presentasjonen “Learning 2.0″ på 
slideshare7 gir noen spørsmål og antyder noen svar: 

· Hvilke trender vil virke inn på klasserommet? 
· Hvordan vil klasserommet endres? 
· Hvilke redskaper trenger du i forhold til disse trendene? 
· Hva vil være nødvendig for oss å lære? 
· Hva må vi avlæres? 

I forhold til det første spørsmålet er det satt opp 10 hovedtrender: 

1. Undervisning hvor man tar i bruk høyre hjernehalvdel 
Venstre hjernehalvdel;  logisk, rasjonell, objektiv, sekvensiell, analytisk, ser på 
deler. Høyre hjernhalvdel; tilfeldig, intuitiv, holistisk, syntiserer, subjektiv, ser på 
helhet. Tradisjonell undervisning kan mest sammenlignes med undervisning for 
venstre hjernehalvdel og man ser nå en overgang til at man må tilpasse 
undervisning til også høyre hjernehalvdel. Dette kan skape problemer med 
undervisning og tester sett opp mot relevans 

2. Web-baserte applikasjoner 
Nye verktøy – hver dag! Det utvikles stadig nye applikasjoner, og med bedre 
funksjonalitet. 

3. Creative Commons 
Opphavsrett og lisenser er noe alle må kunne!  

4. Delingskultur 
Vi deler med hverandre i web2.0 skyen gjennom bl.a wiki, sosial bokmerking, 
Flickr osv. 

5. Sosial læring 
Vi samarbeider gjennom blogg, podcast, slideshare osv. Her kommer en 
utfordring i deling kontra juksing. 

6. Trådløs web 
Ledningene vil forsvinne (jippi!). Vi bidrar selv – vi produserer og 
kringkaster…”lufta er fri for alle” 

7. www, web2.0, sanntidsweb 
Vi tar i bruk applikasjoner og onlineprogram som Twitter, Elluminate, UStream 
osv 

8. Veggene forsvinner 
Hele verden på din (digitale) tavle, samtidig hele verden i din hånd (håndholdte 
apparater, mobil) 

9. Åpenhet 
Din tavle på verdensveven 

10. Virtuelle verdener 

                                         
 
7 http://www.slideshare.net/thecleversheep/ten-trends-rmc 
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Jeg syntes denne lista var veldig interessant på flere måter; den sier at man må tenke 
annerledes i forhold til undervisning og den underbygger påstanden om at digital 
kompetanse er noe helt annet enn digitale læringsressurser. 

Jeg ser for meg at datamaskiner, håndholdte apparater, prosjektorer, digitale tavler o.l 
blir standarden i framtidens klasserom – jeg ser ingen vei utenom – og jeg håper også at 
skolene aktivt tar i bruk de mulighetene som allerede er tilgjengelig ute på nettet når det 
f.eks gjelder sosiale medier og integrerer dette i undervisningen….men jeg innser også at 
det blir nok både en lang og tung vei før dette er en naturlig del av skolehverdagen. 
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LMS – Vegen til suksess 
I dette kapittelet skal eg prøve å gjere deg bevist på ein del ting eg meinar er viktige for 
å lukkast med å ta i bruk LMS. Det eg skriv her er basert på erfaringar gjort gjennom 
prosjektet Digitalt Skulesamarbeid. Prosjektet har gjennom eit og eit halvt år vore 
pådrivar og koordinator for innføring av LMS på fleire titals skular i Sogn og Fjordane. 
 
Eg har i liten grad skreve detaljert om korleis du løyser spesifikke ting i LMS, men har 
prøvd å skrive  på eit overordna nivå. Med det håpar eg å skape ein reflektert og  
gjennomtenkt måte å arbeide med LMS på. Eg har fleire stadar henvist til Fronter-hjelp, 
og eg seier det allereie no, Fronter-hjelp finn du her: http://webfronter.com/help/vol92_no/ 
Eg ber deg altså om å bruke hjelpefunksjonen dersom du er usikker på korleis du skal 
løyse noko av det eg beskriv her. Under kapittelet opplæring har eg skreve litt om 
Fronter-hjelp dersom du er usikker på korleis du kan gjere deg nytte av den. 
 
Vegen til suksess treng ikkje vere lang, men det er 5 fasar eg meinar ein må innom før 
ein kan kalla innføringa av LMS på ein skule for ein suksess: 

· Føresetnadar 
· Oppstart 
· Implementering 
· Dagleg bruk 
· Utfordringar 

 

Det er først når ein har kome så langt at du tenker på den daglege bruken, og det dukkar 
opp utfordingar som følgje av den daglege bruken på skulen at LMS har blitt ein suksess. 
Det betyr nemleg at ein brukar systemet og at ein ynskjer å løyse daglege 
arbeidsoppgåver gjennom LMS. 
 
I dei påfølgande kapitela skal eg prøve å omtale og gjere deg rusta for dei 5 fasane.  
 

Kva er LMS? 
LMS står for Learning Management System, som er engelsk for det vi på norsk gjerne 
kallar Læringsplattform. Wikipedia.no brukar denne definisjonen på LMS: 
 

”En digital læringsplattform (ofte omtalt ved det engelske navnet Learning 
Management System eller forkortelsen LMS) er et system for å administrere 
brukere og organisere e-læringsinnhold i utdanningssystemer som benytter 
mappemetodikk. I de fleste læringsplattformene kan brukerne kommunisere med 
hjelp av synkrone og asynkrone verktøy, som chat, e-post og forum.” 

 
I Noreg er det i all hovudsak to store leverandørar av LMS: IT`s-Learning og Fronter. Eg 
vil ta utgangspunkt i Fronter, sidan det er dette systemet som er mest utbreidd i Sogn og 
Fjordane. Brukarar av andre LMS vil likevel kunne dra nytte av dette kapittelet.   
 

Føresetnadar 
Det er fleire faktorar som må vere på plass for å lukkast med LMS. Både dei tekniske og 
pedagogiske sidene må vere gjennomtenkt. Eg vil i dette kapittelet prøve å kaste lys 
over nokre av desse faktorane. God planlegging og struktur er dessutan viktig for å 
sleppe å korrigere systemet i ettertid, og kan spare mykje tid og arbeid. 
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Dei fire K`ar 

Det første som må vere på plass når ein skal jobba med innføring av LMS er ein plan for 
arbeidet. Det er viktig at ein på førehand gjer seg opp meiningar om kva, kven, korleis 
og kvifor: 
 

Kva skal ein bruke LMS til? 
Kven skal bruke LMS? 
Korleis skal ein bruke LMS? 
Kvifor skal ein bruke LMS? 

 
Har du gode svar på desse spørsmåla har du kome langt på veg i arbeidet med 
innføringa av LMS på din skule. Eg skal ikkje prøve å gi svar på desse spørsmåla, men eg 
skal prøve å utdjupe dei. Slik at det blir lettare for deg å arbeide med dei. Med deg 
meinar eg då skuleleiar, IKT-personale og lærarar. Arbeidet med desse spørsmåla bør 
nemleg vere forankra i alle ledd i organisasjonen, dette er viktig for å skape eigarskap til 
systemet og ”prosjektet” rundt innføringa av LMS. 
 
 
Kva skal vi bruke LMS til? 
Her blir det viktig å gjere avklaringar rundt ein del tema, slik at ein veit på førehand kva 
ein ynskjer å bruke systemet til. Kva skal liggja på vevsida, og kva skal ein leggja i 
LMS`et? Kva blir dei viktigaste funksjonane i ein startfase? Skal vi bruke LMS et til intern 
informasjon? Til tilsette? Til elevar? Til føresette? Dette er igjen avhengig av kven som 
skal bruke LMSet! 
 
Kven skal bruke LMS? 
Dette er det einaste spørsmålet eg kjem til å gi deg eit direkte svar på, fordi alle som er 
tilsett og elev ved skulen skal bruke LMS. Dette er heilt nødvendig for å få utnytta dei 
gevinstane som ligg i eit slikt system. 
 
Korleis skal vi bruke LMS? 
Som eit administrativt verktøy? Som eit pedagogisk verktøy? Det er viktig å ta stilling til 
dette. Ein ser altfor ofte at LMS blir eit administrativt verktøy for å handtere 
kommunikasjon mellom elev – lærar og i nyare tid også føresette. Det er først når ein 
også tek i bruk dei pedagogiske funksjonane som vurdering, prøver, innlevering osb. at 
LMS blir ein suksess. 
 
Kvifor skal vi bruke LMS? 
Det finnast 100 gode grunnar til å ta i bruk LMS, og det finnast like mange 
unnskyldningar for å ikkje gjere det. Her vil eg få fram at LMS i dei fleste tilfeller ikkje 
skal brukast til noko nytt. Ein får ikkje nye arbeidsoppgåver av å ta i bruk LMS! LMS skal 
gjere dei arbeidsoppgåvene ein har frå før enklare. 
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Skuleleiinga si rolle 
Grunnen til at eg tek opp skuleleiinga i eit eige kapittel er at dette er ein viktig 
føresetnad for at LMS skal bli ein suksess. Det er faktisk kritisk at skuleleiinga er 
involvert i alle fasar rundt arbeidet med LMS. Utan at skuleleiinga tek stilling til LMS, 
brukar LMS og gjev klare retningsliner og forventningar nedover i organisasjonen. Endar 
ein opp med at det kunn er eldsjelene og dei som har eit personleg ynskje om å bruke 
systemet som gjer det. Og dette er ikkje ein heldig situasjon, som eg sa under 
spørsmålet ”Kven skal bruke LMS?”, så vil ein då miste mange av fordelane med eit LMS. 
 
Det blir difor viktig at skuleleiinga brukar LMS i sitt arbeid mot lærarar og andre tilsette 
ved skulen. Måtar ein kan og bør gjere dette på er ved hjelp av personalrom. Her er eit 
døme på eit personalrom frå Brandsøy skule: 

 
 

Som ein ser på bilete over så har ein her lagt opp til at dette Fronter-rommet skal 
fungere som eit intranett for tilsette på skulen. Her er ulike skjema, lister og planar. 
Nedst til venstre ser du og at det blir lagt ut nyheiter og meldingar som er meint for dei 
tilsette ved skulen. Og dette er viktig, ein må være tydleg på kvar ein finn informasjon. 
Dersom det er bestemt på skulen at Fronter og personalrommet skal brukast som ei 
”oppslagstavle”, så skal ein ikkje måtte bruke andre informasjonskanalar som e-post og 
skriv fordi ein ikkje har vore tydleg nok i informasjonsarbeidet rundt LMS. 
 
For å oppsummere viser det seg altså at den største fella for skuleleiarar er å ikkje 
involvere seg i arbeidet med LMS. Dette fordi at det då blir umogeleg for skuleleiar å 
følgje opp arbeidet, og sikre seg at alle lærarar ved skulen tek i bruk LMS. 
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Pedagogisk – Teknisk 
Dette er ein svært vanskeleg balansegang i arbeidet med LMS. Og det er lett trakke 
skeivt når ein skal prøve å balansere. Det er heilt klart at alt det tekniske må være på 
plass før det pedagogiske kan begynne å blomstre. Difor blir ofte involveringa frå IKT-
personale på skulen sterkast i byrjinga av prosessen. Det er sjølvsagt viktig at 
infrastruktur og maskinvare er på plass, men dette er ikkje arbeid direkte knytt mot 
Fronter. Ofte blir dei tekniske arbeidsoppgåvene brukarimport, kopling mot 
skuleadministrativt system og andre tekniske tilretteleggingar.  
 
Det som er viktig er at det er ein forankring hjå det pedagogiske personalet. Fronter og 
dei fleste andre LMS system krev ikkje at ein køyrer systemet på eigene tenarar. Difor 
blir det pedagogiske fokuset langt viktigare enn det tekniske. LMS er tenkt som eit 
pedagogisk verktøy og det er difor viktig at dei som skal bruke verktøyet får væra med å 
bestemme på kva måte ein skal bruke det. 

Skuleadministrator/superbrukar 
Eit spørsmål eg ofte får når eg er ute på signingsferd i fylket og prøver å få skulane i 
gang med LMS er: ”MÅ vi ha ein skuleadministrator/suparbrukar på LMS?” Svaret er ja! 
Alle skular som ynskjer å bruke LMS som ein naturleg integrert del av skulekvardagen 
må ha ein ressursperson som kan ta seg av den daglege drifta, opprydding, 
rutineoppgåver og eventuelt syta for at nye funksjonar og nye verktøy blir gjort 
tilgjengeleg for dei tilsette ved skulen. 
 
Eg skal ikkje kome nærare inn på kva arbeidsoppgåver den daglege drifta inneberer, det 
kjem eg tilbake til i eit eige kapittel. 
 
Så kjem enda fleire spørsmål som mange lurer på: Kven skal vere skuleadministrator? 
Skal han ha ein eigen stillingsressurs? Igjen er det dei fire k`ane som går igjen; kven, 
kva, korleis og kvifor. Mangen av dei spørsmåla skal eg prøve å gi svar på i kapittelet om 
dagleg drift, men to av dei skal eg gi deg litt informasjon om med ein gong. 
 
Kven? 
Den som skal administrere LMSet på skulen bør ha teknisk innsikt, men treng ikkje 
nødvendigvis å ha IKT ansvar. Kun dersom IKT-ansvarleg også underviser og er 
pedagog, meiner eg at IKT-ansvarleg bør ha Fronter ansvar. Det er viktig å vere klar 
over at dette ansvaret kan fordelast på fleire personar. 
 
Korleis? 
Korleis skal dette organiserast? Dette er veldig forskjellig frå skule til skule. Det som er 
viktig å vere klar over at personen/personane som har Fronter ansvar på skulen, treng å 
få satt av tid til dette. Og at det er naudsynt å sette av tid/midlar til deltaking på 
møte/konferansar. Det bør og vere ein sjølvfølgje at dei som har ansvar får nødvendige 
administrasjonskurs. 
 
Kvifor? 
For at Fronter skal fungere slik ein ynskjer til ei kvar tid, er det heil nødvendig at ein 
person kjenner verktøyet godt. Ein person som kan gi kollegarettleiing, ha kontakten 
med leverandør og kunne utføre rutineoppgåver og vedlikehald av systemet. 
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Oppstart 
Etter at alle føresetnadane er på plass, så er ein klare for å ta til med oppstarten. Denne 
fasen inneheld alt frå innkjøp, til strukturering, brukarimport, klasserom og alle dei 
tekniske aspekta. Igangsettinga og den pedagogiske oppstarten kjem etter at alt det 
tekniske er på plass. Dette går eg igjennom i kapittelet om implementering.  
 
Når eg skriv om oppstart og struktur i Fronter tek eg utgangspunkt i at ein har noko 
kjennskap til Fronter. Eg tilrår difor alle å lese manual for administratorar:  
http://webfronter.com/fronter3/doc_no/Administratorkurs/ 
  
Dette kapittelet er nyttig sjølv om du ikkje er skuleadministrator eller har jobba med 
Fronter frå før. Det gir deg eit innblikk i korleis systemet er bygd opp. 

Innkjøp og lisensar 

Dei alle fleste LMS har standard prisar for grunnskular, vidaregåandeskular og høgskular. 
Men, det kan vere smart å sjekke kva lisensen inneheld. Er det noko ein treng utanom? 
Det og slik at dersom ein kommune bestemmer seg for å gå til anskaffing av eit LMS, så 
vil det gi gunstigare pris enn om ein og ein skule kjøper. Dette er viktig å sjekke ut.  
Nokre leverandørar gir også ein betre pris dersom det er snakk om veldig små skular, til 
dømes under 50 elevar og tilsette.  
 
Ein annan ting som er viktig, er å sjekke om standardlisensen inneheld dei verktøya ein 
lista opp under ”Kva skal vi bruke LMS til?”. Mange leverandørar har tilleggspakkar som 
ein må kjøpe for å utvide systemet. Dersom ein har planar om å kjøpe desse bør ein 
sjekke pris, evt. pakkeprisar dersom dette finnast. Eit eksempel på dette er WebFronter-
modulen til Fronter, det er ein tilleggsmodul ein må kjøpe. Men, dersom ein veit at ein 
ynskjer å bruke denne modulen frå starten, så følgjer ein standard skulelisens for Fronter 
med i pakken. Difor blir det billigare å kjøpe WebFronter fyrst som sist. 
 
Andre viktige ting å sjekke er: 

· Supportavtale 
· Lagringskapasitet 
· Kursavgifter (Nokre leverandørar ”krev” at du deltek på kurs) 
· Kostnader knytt til oppstart (brukarimport frå skuleadministrativt system, 

etc.) 
· Tekniske krav (programvare, maskinvare, nettlesarkompatiblitet) 
· Infrastruktur (båndbredde, brannmurar, osv.) 
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Struktur 
I dette kapittelet skal eg prøve å gjennomgå struktur i LMS, og gje deg ein peikepinn på 
korleis eg synast ein bør strukturere LMSet. Dette kapittelet omhandlar Fronter og 
skulestruktur. Skulestrukturen finn ein i administrasjonsgrensesnittet i Fronter. Ein må 
vere skuleadministrator for å få tilgang til dette. 

Metaforar 

 
Ein tom boks i Fronter kallar vi ein node. Ein 
node kan innehalde andre nodar, grupper og 
korridorar. 

 
Ein boks med eit menneske i Fronter kallar vi 
ei brukargruppe. Ei gruppe kan innehalde 
brukarar og andre grupper 

 
Ein boks med ein boks i Fronter kallar vi ein 
korridor. Korridorar inneheld rom. 

 
Skulebygningen 

 
Dette bilete viser ein demonstrasjons skulebygning og 
korleis den er organisert. Som du ser på biletet ligg det 
fleire skular i same Fronter-installasjon, dette er ofte tilfelle. 
I mange tilfeller kan ein skule ligge i ein installasjon med 
andre skular utan å vere klar over det. For å ta høgde for 
framtidig samarbeid og utviding av installasjonen vil eg difor 
tilrå alle å bruke ein form for PREFIX på grupper og nodar 
som er interessante for ein eventuell framtidig 
toppadministrator.  
 
Eit prefix er ein kode som identifiserar din skule på ein enkel 
måte. Dei fleste skular har allereie ein 3 eller 4 teikns lang 
bokstavkode som forkorting for skulenamnet. Då er det 
hensiktsmessig å bruke denne. SFFK står til dømes for Sogn 
og Fjordane fylkeskommune. Og det blir då lett for meg 
under eit søk på Alle tilsette å sjå kvar dei ulike treffa høyrer 
til. 
 
I dei neste kapitela vil eg gjennomgå kvar einskild 
hovudnode og seie litt om kva som er tenkt og korleis ein 
bør organisere. For å opprette ein node/gruppe/korridor i 
Fronter klikkar du på ”Ny org. Eining” knappen: 
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Skulenoden 
 

På skulenoden i Fronter skal ein gjere ulike 
instillingar og oppsett. Her er ei liste over 
instillingar som skal/bør liggja på skulenoden: 
 
Verktøylister :  
Alle verktøylister som skulen brukar bør lagrast 
her. Ein bør og bruke skulen sitt prefiks i namnet 
på alle verktøylistene. Døme: SFFK Standard 
klasserom 
 
 

Lagringskapasitet: 
Personleg lagringsplass for ALLE brukarar kan avgrensast her. Alternativt på Alle elevar 
og Alle tilsette om ein ynskjer å sette ulike instillingar for desse gruppene. 
 
Andre instillingar: 
B04 Ikkje vi Tilpass-knappen på Dagens – PÅ (Hindrar elevar å endre på dagens 
oppsettet) 
B15 Kontaktlærar kan opprette føresettebrukar – PÅ (Gjer det mogleg å opprette 
føresettebrukarar) 
 
Kvar einskild skule bør gå gjennom alle desse instillingane og ta stilling til om ein skal 
skru dei på eller av. Sjå kapittel for instillingar, for nærare informasjon. 

 
01 Manuelle grupper 

 
Denne noden i Fronter inneheld alle brukargrupper 
som vi har behov for å opprette manuelt. Og bla. 
Skuleadministrator gruppa, som angir kven som har 
administrator rettigheitar på skulen. Denne gruppa 
bør ha ei inndeling figuren viser. 
 

Ansattegrupper: 
Skal innehalde alle grupperingar av ansatte, døme på dette kan vere Bibliotek, Leiing, 
Team osv. Skuleadministrator gruppa skal også ligge under denne gruppa, denne skal 
innehalde skuleprefikset. Døme: SFFK Administrator 
 
Elevgrupper: 
Skal innehalde alle grupperingar av elevar, som tildømes elevråd, prosjektgrupper osv. 
Her er det ikkje naudsynt å bruke skuleprefiks. 
 
Foresattegrupper: 
Denne gruppa skal innehalde grupper med føresette. Prefiks er ikkje naudsynt. 
Døme: Føresette - 1STA  
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02 Ressursar 

 
Denne noden skal innehalde ressursar som blir 
brukt av Fronter. Og som det går fram av bilete bør 
desse gruppene og nodane innehalde skule prefiks. 
 
 
 
 

SFFK Bookingressursar: 
Denne noden skal innehalde grupperingar av bookingressursar og ressursane som skal 
vere tilgjengleg for booking gjennom kalenderverktøyet. For dei skular som brukar dette. 
Sjå hjelp om bookingressursar: 
http://webfronter.com/fronter3/doc_no/Kalender/page_17.htm 
 
SFFK Infofronterbrukarar: 
Inneheld infofronterbrukarar. 
Sjå hjelp om infofronter: http://webfronter.com/help/vol92_no/?#Hjelp/Infofronter 
 
SFFK Malbrukarar: 
Inneheld malbrukarar, desse brukarane skal starte med skuleprefiks. Det er og viktig å gi 
malbrukarane namn som gjengir for kva brukargruppe dei er meint for. Eller kva 
funksjon denne malbrukaren har.  
 
SFFK Webformbrukarar: 
Inneheld ulike webformbrukarar. Skal starte med skuleprefiks. 
Sjå hjelp om webform: http://webfronter.com/fronter3/doc_no/Webform/ 

 
03 Policygrupper 

 
 
Denne noden skal ALLTID innehalde gruppene: Alle 
ansatte, Alle elevar og Alle føresette. Desse skal 
ALLTID starte med skuleprefiks.  
 
 
 

SFFK Alle Ansatte: 
Denne gruppa er den same som ein finn under 06 Import og heiter Lærere ved ****. 
Denne gruppa MÅ meldast inn i Alle ansatte gruppa, ein må og sørge for at evt. Manuelle 
brukarar blir medlem av alle ansatte! 
 
SFFK Alle elever: 
Skal innehalde alle elevane ved skulen. Det lettaste her er å melde inn alle elevgruppene 
frå 06 Import. Då vil dette vedlikehalde seg sjølv ved hjelp av import frå SAS. 
 
SFFK Alle føresette: 
Er kun i bruk om skulen har føresettepålogging, bruk då malbrukaren for føresette for å 
plassere dei i denne gruppa. 



26/205 
 

04 Rom 

 
Rom-noden inneheld alle klasseromma i skulebygningen. 
Sidan mage av desse blir manuelt oppretta, er det viktig 
å halde orden. Det er store variasjonar i korleis kvar 
einskild skule brukar Fronter, difor finnast det ikkje noko 
mal for organisering. Det som er viktig er å organisere 
slik at ein lettast mogleg finn att dei klasseromma ein er 
på jakt etter. Bilete viser eit forslag til organisering. 

 

06 Import 

Import-noden inneheld all data som kjem frå 
skuleadministrativtsystem(SAS), for dei skular som har 
automatisk import. Denne importen frå SAS til Fronter 
skjer kvar natt og data under denne noden blir derfor 
overskrive/oppdatert ein gang per døgn. Det er difor 
ikkje nødvendig å gjere endringar under denne noden. 

Slike endringar må skje i SAS, slik at dei vil bli gjennspeila i Fronter etter neste import. 
 
 
09 Arkiv 
Arkivnoden er tenkt som ein oppbevaringsplass for rom og brukargrupper som ein 
ynskjer å ta vare på i Fronter. Desse romma/gruppene er ikkje lenger i bruk. Her bør ein 
gruppere inn etter årstal og innhald. Eksempel: Grupper 07/08 eller Klasserom 07/08.  

Det finst ingen ”regel” for kor lenge ein bør ta vare på 
ting i Fronter, og det er ikkje noko krav om å ta vare 
på klasserom eller grupper, difor bør ein kun arkivere 
så lenge det er interessant å ta vare på det. 
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Rettigheitar 
I Fronter opererar ein med to typar rettigheitar, ein som seier noko om kva tilgang ein 
har på kontaktar og grupper, den er kalla kontaktrett. Ein har og ein romtilgang som 
seier kva tilgang ein har i korridorar og klasserom, og om ein har høve til å opprette og 
slette rom. Nedanfor er ei liste over dei ulike rettane i Fronter. 
 
Kontaktrettar 

 
Romtilgang 
Vaktmeister – Full tilgang til å slette, endre og opprette rom. Også rom oppretta av 
andre. 
Romoppretter – Kan opprette klasserom, men kan ikkje endre eller slette andre enn sine 
eigne rom. 

Tilgjengeretta r på vald gruppe 

Alle nodar, grupper og korridorar har ulike rettigheitar, eller andre organisasjonseiningar 
har rettigheitar til ein node, gruppe eller korridor. Kven som har rett til valt node og kva 
rett ein har, finn ein under ”tilgjengerettar”. 
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Tilgjengerettar til vald gruppe 

Kva rett ei gruppe har på andre grupper, eller kva rom den valde gruppa har 
medlemskap i, finn ein under ”Tilgjengerettar for denne org.eining”. 

 

Viktige rettigheitar 

Det er viktig å tenke igjennom kva rettigheitar ein skal sette i skulestrukturen, nedanfor 
er ei lita liste over dei eg meinar er aller viktigast: 
 
Alle tilsette – Alle elevar 
Dersom ein ynskjer at alle tilsette skal sjå alle elevar ved skulen, må alle tilsette ha Vis 
kontakt rett på gruppa alle elevar.  
 
Alle elevar – Alle tilsette 
Dersom ein ynskjer at alle elevar skal sjå alle lærarar ved skulen, må alle elevar ha Vis 
kontaktar rett på gruppa alle tilsette.  
 
Alle elevar – Alle elevar 
Dersom alle elevar ved skulen skal sjå kvarandre, må alle elevar ha Vis kontakt rettigheit 
på seg sjølv, denne kjem på som standard. Dersom ein ikkje ynskjer dette, må ein sette 
rett ingen. 
 
Alle tilsette – Alle tilsette 
Dersom ein ikkje ynskjer at alle tilsette skal sjå kvarandre må ein gi alle tilsette gruppa 
retten ”ingen” på seg sjølv. 
 
Rominnsyn 
På mange skular ynskjer ein at ulike personar skal få tilgang til klasserom. Utan å vere 
medlem. Dette løyser ein ved å gje ei gruppe romopprettar rett på 04 Rom. Dersom ein 
ynskjer å til dømes gje avdelingsleiar for Idrett tilgang til klasserom som tilhøyrer hans 
avdeling. Må ei organisere klasseromma i korridorar. Og gje ei gruppe romopprettar rett 
til denne korridoren. 
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Instillingar 

I Fronter finnast det mange 100 instillingar, eg vil her prøve å gå igjennom dei aller 
viktigaste av dei. Og gjere det merksam på ting du ikkje nødvendigvis må ha endra på, 
men vertfall teke stilling til.  
 

Lagringskapasitet 

Dersom ein bruker personleg arkiv, altså det arkivet ein finn på verktøylista øvst i 
Fronter. Kan det vere aktuelt å sette ei avgrensing på kor mykje ein kan lagra her. Dette 
kan anten gjerast på skulenoden, då vil det gjelde for ALLE på skulen, eller det kan 
gjerast på grupper. Sett ein for eksempel 50mb avgrensing på ”Alle elevar” vil elevane 
kunne lagre 50mb, mens resten det ein har spesifisert på skulenoden. Standard her er 
100mb. Ein bør og i IKT reglementet til skulen seie noko om kva elevane har lov å lagre. 
Musikk? Video? Bilete?  
 
Vel riktig plass i strukturen (node), trykk på instillingar og deretter lagringskapasitet: 

 
 

Logo 

I Fronter kan ein skifte ut logen som ligg opp til høgre, standard er satt til ein Fronter-
logo. Her kna det vere kjekt å ha skulen sin logo, eller kommunevåpen ol. For å endre 
denne instillinga vel du skulenoden, også ”Logo” under instillingar: 

 
 
Logoen bør vere 120x36 og ein får og moglegskapen til å angi ei nettadresse som vil 
opne seg når ein klikkar på logoen. 
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Tilpass kontaktkorttilgjenge 

Denne instillinga er viktig, det er her ein angir kva data brukarane skal få lov til å endre 
om seg sjølve. Til dømes om elevar skal kunne endre passord osv. Her er det viktig å 
tenke igjennom ting, spesielt dersom ein har import frå eit skuleadministrativt system, 
då er det importen frå dette systemet som styrer brukardata. Ein kan her ha ulike 
instillingar for elevar, lærar og føresette. Ein sett altså desse instillingane på 
policygruppene i Fronter. 
 
Vel riktig brukargruppe, gå til instillingar og vel Tilpass kontaktkorttilgjenge: 

 
På bildet over vil eg no sette instillinga på alle tilsette, sidan det er den gruppa eg har 
valt. 
 

 
1: Kolonnane viser kven du sett instillingar for, sjå rettigheitar for nærare informasjon. 
2: Her kan du sette instillingar om felta i kontaktkortet skal vere: 

Skjult – Ikkje synleg 
Skrivbar – Mogleg å endre verdi 
Synleg – Kun synleg, men ikkje moglegheit for å redigere/endre. 

 
På bilete over ser vi at kontakten sjølv kan endre dei fleste felta, mens kontaktoprettar 
ikkje kan endre passord, det er kun kontakten sjølv og administrator som kan. Det er 
som nemnt veldig viktig å tenke igjennom desse instillingane. Til dømes bør elevar få 
endre minst mogleg, elles kan ein ende opp med fleire supermann, batman osv. Og ein 
har mista kontrollen. 
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Andre instillingar 

Ein kan sette ein del andre instillingar, desse blir som oftast satt på skulenoden, utan 
unntak. Eg kjem ikkje til å gå igjennom alle, men peike på nokre få som kan vere nyttige 
å sjå på. Desse instillingane finn du under instillingar og Andre instillingar: 

 
*: Du kan heile tida sjå kva node du har valt øvst i instillingsfana. 
 
Instillingar du bør sjå på: 
 
B02 Tillat infofronter å gje kontaktinstillingar 
Denne bør vere på for å sikre at all funksjonalitet fungerar, eg kjem ikkje til å gå innpå 
kva funksjonar som avhenger av denne instillinga. 
 
B04 Ikkje vis tilpass-knappen på Dagens 
Denne bør ein slå PÅ, på den måten hindrar ein at brukarar kan forandre på dagens 
oppsettet å gå glipp av viktig informasjon. 
 
B07 Ikkje vis e-post funksjonalitet 
Denne instillinga bør du sette på DERSOM skulen ikkje brukar e-post i Fronter. 
 
B15 Kontaktlærar kan opprette føresettebrukar 
Denne instillinga bør vere på, det opnar opp for at ein kan ta i bruk føresettepålogging i 
Fronter. Noko vi meinar at ein bør gjera. 
 
B17 Aktiver visuell e-post 
Gjer personlege meldingar meir tilpassa barnetrinnet, kan settast på brukargrupper i 
staden for skulenoden. 
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Verktøylister 
I Fronter har ein moglegheit til å lage malar for verktøylister, både til den personlege 
verktøylista ein finn øvst i Fronter, og til klasserom. Desse verktøylistene legg ein på 
skulenoden i Fronter, for å sikre at alle på skulen skal ha tilgang til dei.  

 
 
Klasseromsverktøylister 
Det finnast utallige verktøy ein kan bruke i eit klasserom i Fronter, denne verktøylista er 
eit eksempel på ei verktøyliste som eg meiner er hensiktsmessig dersom ein skal ta til 
med Fronter på skulen (mest egna på grunnskulenivå): 

 
Startside: Er fyrstesideverktøyet dei ein kan lage tiltalande 
startsider for klasserommet. Betre enn dagens. 
 
Søk: Er dagens verktøyet, eg har fjerna alt som låg der og lagt 
til feltet søk. 
 
Elevar & Lærarar: Deltakarlista i klasserommet. 
 
Fag: Eit arkiv som er døypt om til Fag, opprett undermapper for 
kvart einskild fag. 
 
Planar: Mappe for å legge ut vekeplanar, periodeplanar osv. 
 
(L) Lærar-arkiv: Arkiv for som kun er synleg for Læraren, difor 
(L).  
 
Prøve: Verktøy for å opprette og gjennomføre prøvar. 
 
Nyttige lenkjer: Legg ut lenker som kan vere nyttige for 
klassen her. 
 
Nyhende: Skriv meldingar, beskjedar og nyheiter til elevane 
her. 
 

Portefølje: Oversikt over aktiviteten i klasserommet. 
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Personleg verktøyliste 

Den personlege verktøylista er eg for å halde så enkel som mogleg, spesielt for elevar, 
her er mitt forslag til personleg verktøyliste for elevar på grunnskule nivå: 

 
 
Dagens: Oppsummering av aktiviteten i alle klasseromma eleven er medlem i. 
 
Personlege meldingar: E-post verktøyet som er døypt om, slik at elevane kan sende 
meldingar i Fronter. 
 
Søk: Verktøyet kontaktar døypt om til søk, søk etter innhald og personar. 
 
Personleg arkiv: Mitt arkiv er døypt om. 
 
Antall pålogget 0: FIM (FronterInstantMessenger). Gir moglegheit for chat i Fronter. 
 
For lærarar tilrår eg å legge til kalenderverktøyet slik at ein kan bruke ressursbooking i 
Fronter. Sjå meir om dette i Fronter-hjelp.  
 
 
Brukarar og grupper 
Brukarar er ved sidan av klasserom det viktigaste i Fronter. Det er brukarar saman med 
klasseromma som utgjer det ein til dagen jobbar med i Fronter. Eg skal her prøve å gje 
deg eit innblikk i noko av tankegangen bak brukarar og brukargrupper. Og om viktige 
ting du må tenke på. 
 
Ein brukar i Fronter er eit brukarnamn, alt som har eit brukarnamn og eit passord og 
som kan logge på, er ein brukar. Det som er viktig å vere klar over er at ein brukar kan 
vere medlem av fleire grupper, og at brukaren ikkje ligg ein spesifikk plass i systemet. 
Det er svært få brukarar som kun er medlem av ei gruppe. Og det er tilgangsrettane 
mellom desse gruppene som angir kva brukarane kan gjere med kvarandre. 
 
La oss ta Ola Lærar Nordmann, han kan til dømes vere medlem av desse gruppene: 

- SAG Alle tilsette 
- Lærar 1997 
- Tilsette SFO 
- SAG Skuleadministrator 
- Lærar 1998 

 
Dette seier oss at Ola Lærar er tilsett, han er lærar i 1997 og 1998 årssteget, han er 
skuleadministrator og tilsett i SFO. Det neste spørsmålet blir då kva seier det her oss om 
kva han har tilgang til i Fronter? 
 
Dersom gruppa ”SAG Alle tilsette” er medlem i klasserommet ”Sagatun Personalrom” 
kunne vi ha forklart det slik: 
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Vi må begynne nedst, sidan Ola er 
medlem av ”SAG Alle tilsette” gruppa 
som igjen er medlem av 
klasserommet Sagatun Personalrom, 
så vil også Ola vere medlem av dette 
rommet. Det vil altså seie at alle som 
er medlem av ei gruppe som er med i 
eit Fronterrom, er også medlem av 
klasserommet. Då treng ein kun å 
vedlikehalde brukargruppa ”SAG Alle 
tilsette” og personalrommet vil 
oppdatera seg på bakgrunn av dette. 
Dette er praktisk dersom ein har 
fleire klasserom som inneheld same 
gruppa, då treng ein å gjere 
endringar ein plass. I staden for å 
gjere endringar i mange klasserom.  
 
Det er altså slik at vi organiserar alt i 
grupper i Fronter, og at desse 
gruppene igjen er medlem av eit eller 
fleire klasserom. Difor treng ein ikkje 
vedlikehalde brukarar direkte i 
klasserommet, men i 

brukargruppene. Ein viktig ”regel” for grupperingar av brukarar, er å opprette grupper 
ved behov. Då slepp ein at strukturen blir for stor og uoversiktleg. 

Malbrukarar 

Når vi snakkar om brukarar i Fronter er malbrukarar eit viktig tema. Det er ved hjelp av 
malbrukarar at vi kan endre oppsettet på fleire ulike brukarar samtidig. Ein malbrukar er 
ein kontakt/brukar som vi opprettar med eit oppsett slik vi ynskjer å ”pushe-ut” på andre 
brukarar. Eit minimum er ein malbrukar for tilsette og ein for elevar. Ofte vel ein og å 
lage ein malbrukar for småskulen, ein for mellomsteget og ein for ungdomsskulen. På 
vidaregåande og høgskule klarar ein seg oftast med ein malbrukar for alle elevar og ein 
for tilsette. 
 
Korleis ein opprettar ein malbrukar kan du lese meir om under Fronter-hjelp: 
http://webfronter.com/fronter3/doc_no/Administratorkurs/side_38.htm 
Sjå kapittel om struktur i Fronter for informasjon om kvar malbrukarane skal opprettast. 
 
Eg tilrår  at dersom ein skal sette i gang med Fronter for fyrste gogn på ein skule, lagar 
malbrukaren så enkelt som mogleg. Ein bør ha ei enkel personleg verktøyliste, med 
verktøy som er lettfatta for lærarane og elevane å ta i bruk. Sjå kapittel om verktøylister 
 
Dette er den enklaste versjonen ein bør ha av ei personleg-verktøyliste, og kan vere eit 
greitt utgangspunkt for nye Fronterbrukarar. For å opprette verktøylister som ein kan 
bruke i malbrukarane, sjå Fronter-hjelp: 
http://webfronter.com/fronter3/doc_no/Administratorkurs/side_34.htm 
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Under personlege-innstillingar, har ein eit val som heiter ”Tilpass dagens-oppsett til 
malen”: 

 
Her kan ein tilpasse startsida som møter brukarane når dei logga på. Denne startsida bør 
tilpassast etter at ein har laga ein mal for klasserom, sjå kapittel ”Klasserom”. Slik at ein 
får presentert den viktigaste informasjonen til brukarane.  

Klasserom 
I kvardagen til både lærarar og elevar på Fronter, dreiar det meste seg om 
klasserom/fagrom. På grunnskulenivå, har ein ofte kun eit klasserom for kvar klasse. På 
vidaregåande nivå er det meir vanleg å bruke fagrom, altså eit Fronter-rom for kvart fag. 
Dette er hensiktsmessig også på ungdomsskulen, der ein har for eksempel tysk på tvers 
av klassane.  
 
Når ein skal opprette klasserom i Fronter vil eg tilrå deg å laga ein mal fyrst, og deretter 
bruke denne malen for å opprette klasseromma du faktisk skal jobbe i. For å opprette eit 
nytt klasserom, må du stå under 04 Rom, og deretter velje riktig korridor å plassere 
rommet i, sjå kapittel om struktur for meir informasjon. 
 
Klikk så på knappen ”Opprett nytt rom”: 

 
Då vil du måtte gi rommet eit namn og gjere diverse instillingar alt ettersom kva du har i 
lisensen, og har tilgang på. Namnet på rommet kan du godt kalle noko sånn som 
”PREFIX KlasseromMAL”. Dette rommet må du no tilpasse slik du vil ha det. Under 
verktøyliste kan du velja ein mal, det spelar liten rolle for ein skal tilpassa dette seinare. 
 
Det neste du må gjere er å tilpasse verktøylista di slik som du vil ha den, for 
instruksjonar, sjå grunnkurs: 
http://webfronter.com/fronter3/doc_no/Grunnkurs/page_17.htm 
 
Etter at du har fått verktøylista slik du vil ha den, tilpassar du dagens sida til 
klasserommet. 
PS: Du må IKKJE fylle rommet med innhald, deltakara ol. Då dette skal vere ein mal for 
andre rom, så vil eventuelt innhald her fylgja med. Så legg inn ting du ynskjer i alle 
klasserom, ikkje noko anna. 
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Når du har fått malrommet slik du vil ha det er du klar for å opprette klasseromma, gjer 
som når du oppretta malrommet, men vel ”Importer romstruktur” etter at du har gitt 
rommet namn: 

 
 
Då kan du velja å kopiere romstrukturen frå eit rom, i nedtrekklista vel du så malrommet 
du oppretta. Då har du ein kopi av rommet, og det står att å melde inn deltakarar. 

Implementering 
Når det tekniske er på plass, og alt fungerar i Fronter, reint praktisk. Så er ein klar for å 
implementere systemet i organisasjonen. Det er no ein startar med informasjon og 
opplæring. Alt for ofte ser eg at det er fyrst på dette stadiet at pedagogane, og dei som 
faktisk skal bruke systemet blir involvert. Det fører ofte til at ein får andre svar på 
spørsmåla ein stilte seg i starten: ”kven, kva, korleis og kvifor?”. Dette fører igjen til at 
ein må korrigere oppsett og den tekniske biten i systemet, og på dette stadiet er det 
uheldig. Dette fører til forvirring og frustrasjon hos lærarar, fordi systemet ikkje er klart, 
og ting ikkje fungerar som det skal. Så eg gjentek meg sjølv: Involver brukarane av 
systemet frå starten! 

Nytteverdiar 
Uansett kva endringar ein skal gjennomføre i ein organisasjon, meiner eg at 
nytteverdiane er det som er viktig å få fram. Og desse må demonstrerast tidleg i 
prosessen. Difor har vi i prosjektet gjort oss erfaringar med at ein viktig suksessfaktor i 
arbeidet med LMS er å få fram nytteverdiane. 
 
Ved innføringa av Fronter, har vi på fleire skular hatt informasjonsmøte for alle dei 
tilsette ved skulen. Eit slikt møte inneheld typisk litt generell informasjon om systemet, 
ein enkel gjennomgang og demonstrasjon, og tilslutt ein open diskusjon rundt systemet. 
Det som er viktig på eit slikt møte er å prøve å få fram kva systemet skal brukast til og 
korleis, jamfør spørsmåla i planleggingsfasen. Dersom ein klarer dette på ein god måte, 
vil nytte verdien også kome fram. 
 
Våre informasjonsmøte er ofte bygd opp slik: 

- Presentasjon av oss sjølve og prosjektet. 
- Presentasjon av systemet – Kva er Fronter/LMS? 
- Litt om bakgrunnen for at ein skal ta i bruk LMS. 
- Samanhengar – ofte skjer det andre ting rundt IKT samstundes, få fram 

samanhengane. Til dømes: Fronter-SAS-FEIDE 
- Generell opplæring og demonstrasjon (fokus på nytteverdiar). Viktig her å få fram 

at systemet ikkje skal brukast til noko nytt, men å forenkle eksisterande 
arbeidsoppgåver. 

- Open spørsmålsrunde – La folk få vere kritiske, svar dei sakleg og vis dei 
nytteverdien. 

- Avslutting med gode eksempel og suksesshistorier frå andre skular. 
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Motivasjon 
Motivasjon og nytteverdiar heng tett i hop. Dersom ein klarar å få fram nytteverdien i 
systemet for brukarane, så vil motivasjonen kome av seg sjølv. Men det er også andre 
faktorar som kan vere med på å auke lysta og motivasjonen. 
 
På ein skule er det oftast ein eller fleire som er meir ivrig når det gjeld å ta i bruk IKT, og 
difor også LMS. Dette er personar som forskar på eigenhand og ikkje er redd for å prøve 
å feile. Det som er viktig er å la desse personane få lov til å ”dra av garde” på eiga hand, 
eg meiner nemleg at dei då dreg med seg resten, ubevist.  
 
Dersom ein også brukar litt tid på planleggingsdagar/fagdagar og liknande til å gå 
gjennom nye sider ved systemet, presentere gode idear og på den måten held trykket på 
dette med LMS oppe. Så trur eg at ein har komen langt på veg med arbeidet rundt LMS. 

Opplæring 
Kanskje det viktigaste punktet når det gjeld implementeringa av LMS på ein skule er 
opplæringa. I dag har dei aller fleste inntrykk av at unge kan mykje meir data enn dei 
sjølve. Eg trur dette inntrykket er med på å skape usikkerheit hjå lærarar. Dei føler at 
elevane er betre enn dei sjølve. Dette er igjen med på å skape vegring for å ta i bruk nye 
verktøy og spesielt digitale verktøy. Den einaste måten å unngå dette på er opplæring og 
kompetanseheving. 

Administratoropplæring 

Alle skular bør ha ein eller fleire administratorar. Sjå kapittel om 
administrator/superbrukar for meir informasjon. Det er viktig at desse personane får den 
tilstreklege kursinga til å kunne ta seg av det meste av brukarstøtta som trengst på 
skulen. Og det bør leggast opp slik at terskelen blant dei tilsette for å ta kontakt med 
administratorane er lav. Alle seriøse aktørar av LMS tilbyr administratorkurs, gjerne over 
2 eller fleire dagar. Dersom ein er fleire kommunar som går saman, kan det lønne seg å 
leige ein kurshaldar inn til regionen, i staden for å reise til leverandøren for kursing.  

Opplæring av lærarar 

Dette punktet er veldig avhengig av skulen, men eg tilrår at ein nyttar seg av ein ekstern 
kurshaldar som kan gi grunnleggande opplæring på skulen. Dette er med på å løfte alle 
tilsette opp på eit minimumsnivå.  
 
Etter dette går ein ofte over i dagleg drift, og då er kollegarettleiing og oppdateringar 
gjennom fagdagar viktig. Det kan ofte vere lurt og bruke personar på skulen, eller i 
regionen som har gode erfaringar med eit verktøy eller liknande. Ein får som regel betre 
respons dersom ein får presentert noko får ein kollega, i staden for ein leverandør eller 
liknande. 
 
Eit anna viktig punkt eg vil oppmode om er deling. LMS i dag støttar deling mellom 
kollegaer på skulen, i kommunen og fylket. Dersom ein har nok som ein veit er bra, del 
det! Det same gjeld dei som veit at det finnast ei god løysning på naboskulen, ta kontakt 
å spør om råd. Erfaringsutveksling og deling av gode idear er både motiverande og eit 
godt kompetansehevingstiltak. 
 
Opplæring av elevar 
Som eg skreiv innleiingsvis i dette kapittelet så trur nok dei fleste at elevar er digitalt 
kompetente frå før. Dette viser seg derimot å vere feil. Elevar er ofte gode på dei 
tekniske løysninga, men har like mykje behov for å få forklart kvar i systemet dei skal 
levere ei innlevering til dømes. Denne opplæringa bør skje i klasserommet, som ein 
integrert del av undervisninga av kvar einskild lærar. Dersom ein skal levere ei 
innlevering i LMS, så bør ein forklare og vise kvar dei skal levere den. Korleis dei skal 
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gjere det, det lærer dei fort. Mest fordi dei er mindre redde for å prøve å feile, enn det 
dei litt ”eldre” er. 

Opplæring av foreldre 

Det er god læring å la elevar få lære opp dei heime. Dette punktet er aktuelt uansett om 
eleven treng hjelp til å levere leksa, gjennomføre ei prøve eller om føresette skal logge 
seg på via føresettepålogging. Det kan og vere ein ryddig måte å gjere det på, dersom 
ein informerar om LMS på eit foreldremøte eller liknande. 

I dagleg bruk 
Ein dag må den planlagde kurs aktiviteten og innføringa av LMS på skulen gå over i ein 
driftsfase. Ein driv også i denne fasen med opplæring, men då meir i små drypp, gjerne 
som problemløysning og kollegarettleiing. For å vedlikehalde motivasjonen og 
entusiasmen  som ein klarte å skape i implementeringsfasen, er det viktig at ein fortsett 
å stimulere brukarane til å utvikle bruken. 

Brukarstøtte 
Brukarstøtte er viktig, den må vere tilgjengeleg å kunne gå raske og gode svar på det 
brukarane lurer på. Den største jobben til administratoren og superbrukarane blir denne 
biten, å gi den daglege oppfølginga av brukarane. For å kunne gi råd om bruk, hjelp med 
nye verktøy og dagleg brukarstøtte, er det viktig at skuleleiinga sett av både tid og 
ressursar. Slik at administrator/superbrukar får tid til å prøve nye verktøy, reise på 
fagdagar og kurs og elles jobbe med systemet. 
 
Det er heilt klart ein fordel å ha ein struktur på arbeidet med brukarstøtte på skulen. Eg 
tilrår at ein løyser det slik: 
 

- Brukarane prøver sjølv å finne svar på problemet i LMSet sin 
hjelpfunksjon. 
Dette er med på å heve deira eigen kompetanse. 

- Om ein ikkje finn svaret i hjelpefunksjonen spør ein 
administrator/superbrukar. 
Dersom alle brukarar går til administrator/superbrukar som fyrstelinesupport, så 
vil det føre til at den/dei som er administrator opparbeidar seg ein brei 
kompetanse, og god erfaring rundt verktøya i LMSet. 

- Om administrator ikkje kan svare tek han kontakt med leverandøren 
Dette fører til at administrator heile tida vil utvide sitt kompetanseområde og 
lettare kunne gi hjelp om dei same emna på eit seinare tidspunkt. I staden for at 
kvar enkelt lærar må kontakte leverandør for å få den same informasjonen fleire 
gonger.  

 
Ein bør og som nemnd tidlegare, sette av tid på planleggingsdagar og fagdagar til tema 
rundt LMS. La for eksempel administrator få lov til å presentere eit tema, eller i 
fellesskap gå gjennom dei mest stilte spørsmåla rundt LMS på skulen. Sjansen for at 
fleire lurer på det same er stor! 
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Fronter-hjelp 

Fronter-hjelp finn ein uansett kvar ein står i Fronter, og knappen er lokalisert oppe til 
høgre, ved sidan av log ut knappen: 

 
 
Hjelp funksjonen er delt inn i 3 emner: 
 Dokumentasjon – Hefter (PDF) som tar for seg tema og ulike verktøy. 
 Kurs – Ulike videoar som  går gjennom Fronter og ulike verktøy. 

Hjelp – Hjelp basert på tema/namn på verktøy, alle verktøy har eigen hjelp. 
(Desse kursa kan implementerast inn i eit Fronter rom på skulen. For eksempel eit 
brukarstøtte rom. 

 
Hjelp vil også gi deg forslag til team etter kvart som ein søker, dette er veldig nyttig og 
gjer det enkelt å finne det ein leitar etter: 

 

Drift og vedlikehald 
Sidan eg har erfaring frå Fronter, kjem eg kun til å ta for meg det systemet i dette 
kapittelet. Fronter er nærmast vedlikehaldsfritt, den største jobben er rundt skifte av 
skuleår, så dette kjem eg innpå i neste kapittel. Bortsett frå det er det nokre ting som 
inngår i drift og vedlikehald: 
 

Sette opp ulike verktøy: 

Dei forskjellige verktøya i Fronter krev ofte ulike instillingar og rettigheitar, difor vil det 
ofte vere naudsynt for administrator å klargjere systemet før ein tek i bruk eit nytt 
verktøy som for eksempel IUP, fråvær, evaluering og andre verktøy. Alle verktøy er godt 
dokumenterte, og hjelp funksjonen inneheld ofte eit eige avsnitt om kva administrator 
må gjere i forkant. 
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Vedlikehalde lærar og elevgrupper(dersom ein ikkje har import): 

Dersom ein har import blir dette automatisk satt opp på bakgrunn av SAS. Mange skular 
har manuell import av brukarar, og då må administrator legge inn evt. nye brukarar i 
løpet av året. Han må vedlikehalde lærargruppene som syter for at lærarane har riktig 
tilgang til riktige elevar. 

Lagringskapasitet 

I Fronter som dei fleste andre system er det avgrensa lagringskapasitet. Administrator 
bør halde eit auge med ledig plass, dette gjer han under statistikk og lagringskapasitet: 

 
 
Der blir ein presentert for brukt lagring og innhald i søppelbytte i kvar einskild rom og 
kvar einskild personlege arkiv. Ein har og moglegheit for å få oversikt over totalt forbruk. 
Dersom ledig lagringskapasitet nærmar seg 0 har ein to val: 

1. Kjøpe meir lagring, 200kr per år for 1GB er prisen Fronter tek. Dette inkluderar 
backup av data. 

2. Rydde opp i søppelbytter, klasserom og personlege mapper. 
 
Dersom du vel alternativ 2, så tilrår eg fyrst å tømme alle søppelbyttene, både i 
personleg arkiv og klasserom. Huks å sende ut e-post der du informerar om dette på 
førehand, slik at brukarane då får ein sjans til å ta vare på ting det dei måtte ynskje. 
 
Når du har rydda i klasserom, så bør du ta ei opprydding i arkivet, slett gamle klasserom 
du ikkje lenger treng. PS: Når ein slettar eit klasserom er det sletta for godt! 

Skifte skuleår 
Den største jobben for administrator, om ein ser vekk ifrå brukarhjelp osv. er skifte av 
skuleår. Denne jobben er midlertidig avgrensa til ein kort tidsperiode, og må sjåast på 
som ein eingangsjobb. Eg vil prøve å seie litt om korleis ein kan løyse dette på enklast 
mogleg måte: 

Klasserom 

Dersom ein smart i namngivinga av klasserom, så er det ikkje mykje arbeid med å 
vedlikehalde klasseromma. Difor tilrår eg at ein brukar årstal i namnet på klasserommet i 
staden for klassesteg. Dersom ein då vel å bruke det same klasserommet for ein klasse 
gjennom heile skuleløpet, slepp ein å endre namn på rommet kvart år.  
Døme: Klasserom – kull 1999 
 
Eg har nemnd det tidlegare og, men meld ALLTID inn grupper i klasseromma, på den 
måten slepp du å vedlikehalde deltakarar i klasserommet ved årsskifte. Sjå 
brukargrupper nedanfor for forklaring. 
 
Det vil alltid vere eit klasserom som ikkje lenger har elevar, fordi elevane har slutta på 
skulen. Dette klasserommet kan ein anten slette eller flytte til arkivet. 
 
1. klassingane treng også eit nytt klasserom, der brukar ein malen ein oppretta under 
oppstart(sjå kapittel for klasserom). Og så melder ein inn riktige brukargrupper. Sjå 
brukargrupper nedanfor. 
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Brukargrupper 
Kvart år må det nye elevar inn i Fronter, kanskje til og med nye lærarar. Dersom ein har 
import ifrå SAS så skjer dette automatisk, om ein ikkje har det må administrator 
importere nye brukarar manuelt. Desse legg ein under 06 Import noden i Fronter. Pass 
på at dei nye brukarane brukar riktig mal, slik at utsjånaden i Fronter blir lik for heile 
skulen. 
 
Kvar klasse bør ha si eiga elevgruppe og lærargruppe, døme på dette kan vere to 
grupper som heiter: Lærar 1999 og Elev 1999. Ein må då passe på at riktige lærarar er 
medlem av Lærar 1999, som igjen er medlem av klasserommet Klasserom: kull 1999. 
Sjå kapittelet under Strukturering om klasserom for forklaring på dette. 
 
Brukar gruppa med fyrsteklassingane må sjølvsagt meldast inn i deira klasserom, det 
same gjeld og lærargruppa.  

Utfordringar 
Uansett om ein jobbar med innføring eller om ein allereie nyttar LMS så vil det dukke opp 
utfordringar. Både tekniske og pedagogiske. Eg skal her prøve å peike på nokon av dei 
mest vanlege utfordringane, slik at du er betre rusta for å møte dei når dei kjem. 

Tekniske utfordringar 
Tekniske utfordringar er ofte dei som er enklast å løyse, fordi dei er handterbare og 
konkrete. Oftast finn ein svar på det ein lurer på i Fronter-hjelp, men eg skal her prøve å 
ta for meg nokre utfordringar som kanskje ikkje er så lett å finne svar på : 

Open-Edit-Save 

Open-Edit-Save er programtillegget i Fronter som gjer at du kan opne eit tekstdokument 
frå Fronter på di eiga maskin, redigere det, også lagre det tilbake i Fronter. Utan å måtte 
laste opp dokumentet på ny. Dette programtillegget blir også bruk dersom ein ynskjer å 
kommentere direkte i svaret på ei innlevert oppgåve. 
 
For å få denne funksjonen til å fungere så MÅ ein ha installert programtillegget OES2.0, 
det finnast versjonar av dette for både FireFox og Internet Explorer. I dei aller fleste 
tilfeller så får ein eit spørsmål om ein vil installere dette på datamaskina den fyrste 
gongen ein prøver å ta i bruk Open-Edit-Save funksjonen. Då vil det sjå slik ut:  

 
Dersom du brukar ein kompatibel nettlesar (FireFox eller Internet Explorer), så vil du 
kunne installere programmet direkte frå nettlesaren. 
 
I nokre tilfeller fungerar ikkje denne metoden som nemnd over, grunnar ulike sikkerheits 
instillingar osv. Då må ein installere programtillegget sjølv, ved å laste ned ei fil. Denne 
fila finn ein på http://support.fronter.com under ”Downloads” i menyen til venstre. Dette 
er MSI filer som gjer det mogleg for IKT-ansvarleg å distribuere programmet ut til fleire 
maskiner om gangen. 
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Nettlesarar 

Fronter støttar dei aller fleste nettlesarar, men nokre verktøy fungerar betre i enkelte 
nettlesarar enn andre. Til dømes så er det kun i Internet Explorer at ein i 
administrasjonsgrensesnittet har moglegheit til å dra å sleppe nodar og grupper, og 
dermed flytte plasseringa deira. Eg har ikkje ei fullstendig liste, men eg brukar Fronter  i 
desse nettlesarane utan problem: 

- Safari 
- FireFox 
- Internet Explorer 
- Google Chrome 
- Opera 

Java 

For at Fronter til ei kvar tid skal fungere optimalt MÅ ein passe på å oppdatere Java. Den 
nyaste versjonen av Java finn ein til ei kvar tid på denne nettadressa: 
http://www.java.com/getjava  
 
Typiske problem som kan skyldast gammal Java versjon er: 

- Feil med Fronter-messenger 
- Open-Edit-Save sluttar å fungere 
- Får feilmeldingar om script som sluttar å køyre. 
- Dra og slipp i administrasjons modulen fungerar ikkje. 
- Opplasting av store filer virkar ikkje. 
- Funksjonar i editoren virkar ikkje som dei skal. (sett inn bilete osv.) 

 
Uansett kva feil du opplever i Fronter, tilrår eg å sjekke om Java er oppdatert. 

Kva skal ligga kvar? 

Dette spørsmålet får eg ofte frå skular som skal i gang med LMS og som allereie har ei 
vevside. Dei har til no gjerne lagt ut timeplanar, periodeplanar osv. på heimesida, og er 
no usikre på kva som skal ligge kvar. Eg tilrår og meinar at vevsida til skulen er ein 
presentasjon til personar utanfrå. Informasjon som er meint internt, uansett kven som er 
avsendar og mottakar skal ligge i Fronter. Dette gjer heimesida meir ryddig, og den 
rettar seg meir mot målgruppa: nytilflyttarar, kommande elevar og foreldre, og diverse 
andre. Det er og med på å auke fokus på Fronter, og gjere tilsette og elevar meir bevist 
på at Fronter er systemet ein brukar. 

Nettkapasitet 

Mange spør ofte om Fronter krev rask tilkopling til internett, og her er det vanskeleg å gi 
eit klart svar. Dette er veldig avhengig av kva ein brukar systemet til. Fronter i seg sjølv 
er ikkje krevjande i det heile, men dersom ein brukar YouTube-filmar, innhald frå NRK 
skole, og andre interaktive tenester, så blir det straks meir krevjande. Og spesielt 
dersom ein heil klasse skal bruke desse teneste samstundes. 

Skuleadministrativt system og import 

Ei utfordring for mange er å forstå samanhengen mellom skuleadministrativt system og 
Fronter. Dette gjeld skular som har import. Her finnast det så mange forskjellige 
løysningar, alt etter korleis oppsettet er i kommunen, regionen eller fylket. Hovudregelen 
er, at dersom det finnast ein import frå SAS til Fronter, så er det SAS som styrer 
opplysningar om elevar og tilsette i Fronter. SAS styrer då og kva gruppe/klasse dei skal 
vere medlem av. I nokre tilfeller har ein og ekstern lagring av passord, då må ein vere 
klar over at ein heller ikkje kan endre passordet direkte i Fronter, men i kjeldesystemet 
som ofte er ein LDAP-tenar. Eg tilrår at skulen går gjennom dette punktet med IKT-
tenesta i kommunen eller regionen. 
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Filformat 

Fronter får ofte skylda dersom ein ikkje får opna fila som ligg i eit klasserom på 
datamaskina.  Dette er feil, Fronter har svært få/ingen avgrensing på kva filformat dei 
støttar. Og denne problematikken skyldast at ein ikkje har eit kompatibelt program på 
datamaskina til å handtere filtypen som ligg i Fronter. Eit døme på dette er odf-filer, 
desse krev OpenOffice for å kunne opnast. 

Pedagogiske utfordringar 
Dei pedagogiske utfordringane er ofte mykje vanskelegare å løyse enn dei tekniske, fordi 
dei ofte er basert på menneskelege avgrensingar. Eg vil difor orientere deg om nokre av 
dei mest vanlege utfordringane: 

Ulike ressursar i heimen 

Ikkje alle heimar har internett, nokre heimar har heller ikkje datamaskin. Ein kan heller 
ikkje krevje frå føresette at dei skal ha dette. Difor kan ein ikkje krevje at elevar skal 
levere på Fronter, utan at ein legg til rette for at dei kan gjere dette på skulen. Dette er 
viktig å ha i tankane, også når det gjeld informasjon ut til heimane. Fronter må gjerast til 
eit ettertrakta tilbod for foreldre, men ikkje eit krav! 
 
Eg vil difor tilrå at ein gjer Fronter lett tilgjengeleg for elevar på skulen, ein treng ikkje 
meir enn 1-2 maskiner i kvar klasse for å løyse denne problematikken.  

Tilgangsrettar i klasserom 

Denne utfordringa gjeld lærarar, og moglegskapen til å tilpasse verktøylista og 
klasserommet elles. For å kunne tilpasse både verktøyliste, startside og diverse anna må 
ein vere hovudlærar. Som hovudlærar har ein og høve til å slette klasserommet for godt, 
riktig nok får ein fleire varslar når ein prøve å slette eit rom, men det skjer. Difor blir det 
viktig å tenke over kven som skal ha hovudlærar(eigar) rett i eit rom, og gjere dei bevist 
på faren rundt dette. 

Kopiering av innhald 

Dette problemet baserer seg og på tilgjengerettar i Fronter, skal ein til dømes opprette 
eit nytt rom basert på eit malrom, må ein vere hovudlærar(eigar) av malrommet. Det 
same gjeld prøver, og anna innhald i eit klasserom. Her er ein ikkje avhengig av å vere 
hovudlærar men vanleg lærar, dette er viktig å ta med i planlegginga dersom ein 
opprettar ressursrom ved skulen. 

Tilpassa planar 

Når ein legg ut vekeplanar og periodeplanar, så kjem ein over elevar som har tilpassa 
planar. Dette blir veldig synleg dersom ein legg dei ut tilgjengleg for alle i Fronter, det er 
ikkje alltid like kjekt for dei det gjeld, difor tilrår eg å bruke individuelle mapper til slikt. I 
arkivet kan ein opprette mappetypen individuelle mapper: 

 
Då får kvar elev ei eiga mappe, som kun lærarar og eleven sjølv har tilgang til, bruk 
desse mappene til dei som har tilpassa planar. 
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Tid og ressursar 
Dette er nok den største utfordringa når det gjeld Fronter, og her har skuleleiar eit 
særskilt ansvar. Mange skular sett i gang med Fronter og andre LMS utan å vere klar 
over kor mykje tid og ressursar det krev. Ikkje la deg skremme, men det er faktisk 
naudsynt å tenke gjennom dette.  
 
Skuleleiar må vere klar over at det må settast av tid til: 

- Oppstart (jo meir teknisk jo meir tid og ressursar trengs). 
- Opplæring (kostnad til kurs, intern opplæring, møter osv). 
- Dagleg drift (tid og ressursar til deltaking på seminar, kurs, fagdagar og 

konferansar) 
 
I tillegg kjem lisenskostnadar, kostnad i forbindelse med import, ekstramodular, lagring 
osv.  
 
Når eg begynte å skrive dette skrivet om kva som skulle til for å lykkast med LMS, så 
spurte eg på Twitter kvar personar der la vekt på. Nesten utelukkande var 
tilbakemeldinga: TOLMODIGHEIT. Dette seier det veldig bra, for uansett kva LMS du 
prøver å innføre på din skule, så vil ikkje det vere ein suksess frå dag ein. Arbeidet krev 
tolmod!  
 

NEI, dette vil vi ikkje! 
Mangen lærarar blir skeptiske og ukomfortable når eg pratar om LMS og Fronter. Det er 
og slik at dei som er negative har ein tendens til å rope høgast, og dette kan ha dårleg 
innverknad på resten av kollegiet. Eg meinar at dette oftast skuldast usikkerheit og 
dårleg tru på eigne ferdigheiter! Den einaste måten å unngå dette på er å bruke tid og 
ressursar på opplæring, samt vere tolmodige, gje lærarane tid til å venne seg til 
verktøyet, vis nytteverdien og la dei prøve seg fram sjølve. 
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Erfaringer rundt innføring av IKT i skolene 
Gjennom Kunnskapsløftet er skolene pålagt å sidestille digital kompetanse med øvrige 
basiskompetanser – og flere steder har vi sett at man da har hatt fokus på det tekniske 
(nettverk, utstyr), men uten å ha en strategi for hvordan man skal ta dette i bruk. Dette 
har medført at man gjerne har noen lærere som kan være aktive og veldig mange som 
ikke har klart å få inn bruk av digitale verktøy som en del av den daglige rutinen (noe 
som er avgjørende for suksess slik vi ser det). Gjennom å vise eksempler på hvordan 
innføringen har foregått og hvilke reaksjoner lærerne har hatt håper vi å gi et bilde av 
hvordan man ikke skal sette igang en slik prosess – det er ikke for ”å henge ut” noen.  

Eksempler på dårlig strategi for implementering av ny teknologi 
Her er noen eksempler som viser hvordan delegert og fragmentert ansvar skaper 
problemer i forhold til implementering av ny teknologi. Målsettingen var å øke bruken av 
IKT, men hvor man ikke vurderte hvilke midler som måtte gjøres tilgjengelig og hvor 
man ikke hadde en plan videre for oppfølging på den enkelte skole. 
 

En kommune (skoleeier) vedtok at alle grunnskolene skulle ha et bestemt LMS og 
bestilte dette. Imidlertid ble det ikke fulgt opp med noe tilbud om opplæring og 
introduksjon, og kommuneledelsen mente det var opp til hver enkelt skole om 
man ønsket å ta dette i bruk. Resultatet har vært at en skole bruker det noe, 
mens øvrige ikke har tatt det i bruk i det hele tatt - og man har nå betalt lisens for 
hver skole i flere år. Som en rektor sa; “det skal mer til enn å vedta at man skal 
ha en bestemt programvare - de glemte å tenkte på infrastrukturen”. 
 
Det viste seg at når man kjøpte inn LMS var situasjonen for lærerne at de hadde 
to stasjonære PC’er pr 6 lærere - ingen ideell situasjon hvis man mener at man 
skal introdusere IKT i skoleverket. 

 
Her er det to problemstillinger; det ene er å sørge for at nødvendig infrastruktur er på 
plass, det andre er at det mangler en plan for hvordan man skal innføre teknologien og 
ta den i bruk.  
 
Det viser seg at det er vanlig at man fokuserer på det tekniske fordi dette er håndfast og 
målbart, men når det gjelder å ta i bruk og adoptere teknologien som en del av 
hverdagen blir dette ofte veldig tilfeldig og avhenger ofte av at man har enkelte ildsjeler i 
kollegiet. 
 
Det som må være hevet over enhver tvil er at man selvfølgelig må ha verktøyet 
tilgjengelig for at man skal komme igang med praktisk og pedagogisk bruk, og at dette 
har vært en problemstilling for mange skoler er helt opplagt. Nå begynner imidlertid de 
fleste skoler å få på plass en god infrastruktur, og jeg fikk bl.a følgende innspill i forhold 
til plassering av ansvar for å komme igang praktisk på skolen: 
 

“Pådrivere behøver ikke ha autoritet som ledere - men det er nødvendig at 
pådrivernes aktiviteter har aksept i ledelsen. Skoleeier bør ha ansvar for IKT-
infrastruktur, administrative systemer, PC-er, nettverk og administrasjon av 
dette. Igangsetting av pedagogiske aktiviteter bør initieres lokalt! Planer innen 
IKT har en tendens til å gå ut på dato før de rekker å komme på papiret. 
Imidlertid bør ledelsen ha klare holdninger til hvordan IKT prosjekter skal 
gjennomføres. Suksessfaktor på skolen er som regel knyttet til enkelte 
ressurspersoner. Ledelsen bør i stor grad la folk få prøve seg - og la folk få lov til 
å feile” 

 
En tilsvarende holdning kommer til uttrykk i følgende to sitat; 
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“Nå har vi utstyret, nettet, programmene! Mange lærere viser entusiasme, 
engasjement og legger ned et stort arbeid i noe de har tro på! Det er disse skolen 
og rektor må sette sin lit til! Det er disse rektorene må støtte, og støtte seg til. 
Rektorene må bruke sin lederskap til å støtte, stimulere og videreutviklet dette 
engasjementet slik at det kan utvikles videre. Endringer kommer best innenfra, 
frivillig og uten tvang.” 

 
”Noe av problemene omkring innføring av den digitale skolen tror jeg strander i 
fokuset på den tekniske biten og ansvar skjøvet over på teknikere, og for lite 
fokus på den pedagogiske delen og forankring i skolens ledelse. Det har lenge 
vært et skille mellom programvare og digitale verktøy, og at dette faktisk er tenkt 
å gi et bedre læringsutbytte, altså en pedagogisk gevinst. Jeg er overbevist om at 
en sterk forankring og troverdighet i skoleledelsen inkludert rektor er en 
forutsetning for å lykkes.” 

 
Jeg viser også et annet eksempel på dårlig strategi for implementering hvor man har 
fokus på det tekniske og ikke på det organisatoriske: 
 

En lærer kunne fortelle at de hadde fått pc’er alle sammen - og var ikke så lite 
oppgitt. For det første var ingen blitt spurt før de var kjøpt inn, og som denne 
læreren sa: “mange av oss har jo fra før, så hvorfor skal vi ha enda en maskin?”. 
Deretter hadde de fått beskjed om at det skulle inn datamaskiner med tilhørende 
prosjektor i alle klasserom. Læreren sa oppgitt til meg “Det er ingen som har sagt 
noe om hvordan og hva vi skal bruke datamaskinene til - så flere av oss synes 
dette er bare tull, samtidig gjør disse ekstra kostnadene på innkjøp til at vi må 
spare inn på andre ting – det er nesten umulig for oss å f.eks ta med klassen til 
museet”. 

 
Jeg synes sitatet viser en tydelig ovenfra-og-ned-holdning, her føler man seg ikke 
rådspurt og lærerne er ikke tatt med i prosessen. På den ene siden kan man velge å se 
dette som et utslag av oppgaveorientert ledelse hvor man vil sørge for at infrastruktur 
ikke er en problemstilling, på den andre siden skaper ikke en slik innføring delaktighet og 
motivasjon, snarere tvert imot.  
 
Jeg ønsket å se på motivasjonen som lå bak en slik avgjørelse og hadde en samtale med 
rektor som mente at han ikke kunne pålegge bruk av IKT i undervisningen fordi han 
mente dette ville være i strid med den enkelte lærers pedagogiske frihet med følgende 
begrunnelse; 
 

“Når det gjelder pålegg i forhold til å holde seg orientert er dette noe jeg kan 
innføre - jeg kan, hvis jeg først har sørget for at alle har tilgjengelig pc og 
nettverk, forvente at alle er inne og sjekker meldinger, oppslag og epost på 
nettet. Men - lærerne har pedagogisk frihet, så hvis jeg prøver å pålegge bruk av 
IKT i undervisningen er jeg redd jeg får stor lærerflukt. Den pedagogiske friheten 
tør jeg ikke prøve å innskrenke ved å bruke pålegg - her kan man kun 
tilrettelegge.” 

 
Enkelte andre lærere har et annet syn på dette, noe som framkommer i dette sitatet; 
 

”Det som forundrer meg er at mange lærere faktisk ikke benytter seg av dette 
gode tilbudet skoleeier bruker ganske mye tid og ressuser på å holde oppe. Og 
hvorfor stilles det ikke strengere krav fra arbeidsgiver og skole om at LMS-ens 
skal brukes i undervisningsarbeidet(......) Ettergivenheten her forundrer meg når 
føringene ovenfra ellers er så sterke (også på områder der det kanskje ikke 
trenges føringer overhodet). Og hvordan få digitale basisferdigheter til å funke i 
skolen uten at lærerne i det minste lærer seg en LMS?”  
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Utfordring for skoleledelsen 
Ledelse av selve endringsprosessen er analytisk forskjellig fra både ledelse av operative 
prosesser og lederskap. I skolen er man nødt til å skape en visjon som lærerne kan 
identifisere seg med og som er attraktiv og man må sette igang med å realisere løsninger 
framfor å planlegge hva man skal gjøre.  
 
I skolen vil overordnet strategisk visjon i forhold til innføring av IKT i undervisningen 
være å gi rammene for en kultur som fremmer dette i form av innovasjon og 
delingskultur, samtidig som man må gjøre nødvendige ressurser tilgjengelige. En lærer 
ga meg denne kommentaren i forhold til hva slags visjon lærerne kunne identifisere seg 
med: 
 

”NYTTEN av endringene må synliggjøres. Innføringen av digitale verktøy må ikke 
være teknologi-drevet - men kunne gi praktisk nytte på disse to feltene: - 
Arbeidsbesparende verktøy i planlegging/gjennomføring av undervisning - Bedre 
læringsutbytte ved hjelp av mer motiverte elever ( nye verktøy, variert 
undervisning, bedre tilgang på læringsresurser osv)” 

 
En av hovedutfordringene at skolene blir pålagt reformer av en instans utenfor, og at det 
derfor er vanskelig å skape delaktighet lokalt. En ting er at lærerne har hatt mange 
reformer - det å bli en digital lærer er bare en ny, en annen ting er at man kanskje ikke i 
like stor grad har klart å formidle hvorfor man nå skal gjøre ting på en ny måte. Enkelte 
lærere er svært engasjerte og har lyst til å prøve seg i det digitale landskapet, men det 
er liten hjelp i dersom dette ikke blir forankret fra ledelsen. Det kan også være problemer 
knyttet mot det å ha en overordnet visjon som en del av den strategiske ledelsen uten å 
få overført denne visjonen til den operative ledelsen. Dersom den overordnede visjonen 
er uklar skaper det usikkerhet om hvilke mål som skal oppnås. 
 

”Gjennom strategiplanen må målet komme tydelig frem, slik at alle vet hvor 
skolen skal. Det er også viktig å involvere de ansatte når en skal finne frem til 
veien en skal gå, handlingsplanen. Før skolen kan lage en handlingsplan, så må de 
vurdere nåsituasjonen. Hvor er kollegiet vi skal arbeide med? Og en annen viktig 
faktor er krav og støtte. Dersom en setter krav til bruk av digitale verktøy, så må 
en gi støtte.” 

 
Det kan virke som om det på mange skoler er en forveksling mellom mål og middel, 
utbygging av infrastruktur og innkjøp av pc og programvare er kun midler for å nå målet 
om økt bruk av IKT i undervisningen. Det må også være et samsvar mellom 
beslutningstaker og beslutningstakers myndighet og verdier. Ansvaret i grunnskolen er 
tildels delegert og fragmentert og da kan det være vanskelig å å få dette samsvaret. Det 
er kommunene som skoleeiere som har det overordnede ansvaret. Med delegering av 
ansvar til den enkelte skole kan resultatet bli at mål satt av skoleeier kan være vanskelig 
å følge opp fordi skoleledelsen ikke har beslutningsmyndighet (i form av at man har fått 
fastsatte rammer som ikke gir rom for å gjennomføre endringer og oppfylle krav). 
 

“Vi blir pålagt oppgaver uten å få de ressursene som er nødvendig til å foreta 
endringer - skal man få opplæring må midlene omprioriteres og dette går utover 
elever i form av f.eks mindre renhold eller vedlikehold. På den andre siden vil slike 
omdisponeringer av midlene vi har fått resultere i sterke reaksjoner fra f.eks 
foreldre - og det blir en drakamp om hva som skal prioriteres. Vi (lærerne) blir 
påtvunget oppgaver man ikke behersker (her: IKT-bruk i undervisningen). 
Rektorene har fått nye arbeidsoppgaver (ikke-pedagogisk virksomhet) som de i 
utgangspunktet ikke har kompetanse på; f.eks regnskap og personalledelse, det vi 
har lært under utdanningen (lærerutdanningen) er klasseromsledelse - og dette 
blir noe helt annet.” 
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ITU sin rapport “Hvordan lykkes med utvikling av digital kompetanse8” peker også på 
følgende problemstilling: 
 

”Et gjennomgående mønster er at svært mange skoleledere umiddelbart 
assosierer og relaterer digital kompetanse til lærernes digitale kompetanse og 
langt mindre til sin egen lederrolle og egen kompetanse. De fleste flytter altså lett 
fokus bort fra egne lederfunksjoner.” 

  
Når skoleledere ikke har fokus på at det er et lederansvar å lede endringsprosesser kan 
dette være grunnen til at oppfølging og implementering når det gjelder praktisk og 
pedagogisk bruk av IKT blir mer eller mindre tilfeldig, i tillegg kommer problemstillingen 
rundt lærernes pedagogiske frihet. I dag er det i mange kommuner lagt vekt på 
videreopplæring av rektorer spesielt pga de ikke-pedagogiske oppgavene som stillingene 
har blitt pålagt gjennom delegering av ansvar fra skoleeier til skoleledelse.  
 

Hvordan gjennomføre endring i organisasjonskulturen i praksis 
Endring av organisasjonskultur vil ikke skje uten involvering, forpliktelse og aktiv 
deltakelse av og støtte fra medlemmer i hele organisasjonen 

Cameron/Quinn 
  
I forbindelse med endringer i organisasjonen må man prøve å avdekke organisasjons-
kultur og taus kunnskap slik at endringer ikke bare blir tredd ovenfra og ned. Prosesser 
som tar sikte på å endre organisasjonskultur ender ofte som fiasko, og Cameron og 
Quinn mener at hovedgrunnen er at man ikke tar seg tid til å få en generell aksept blant 
de ansatte på hvor man er i dag og hvor man ønsker å komme, hva en endring vil bety 
og hvilke aktiviteter som skal startes opp, hvilke som skal stoppes og hvilke oppgaver 
som skal fortsette som i nåværende situasjon. Cameron og Quinn skisserer seks steg for 
hvordan man skal designe en prosess for å endre organisasjonskulturen.  
 
De seks stegene er: 
1. Oppnå (bred) enighet om hva som er dagens kultur 
2. Oppnå (bred) enighet om hva som er ønsket framtidskultur 
3. Fastslå hva endringen betyr, og hva den ikke betyr 
4. Finn historier som illustrerer de ulike kulturers karaktertrekk 
5. Utvikling av en strategisk aktivitetsplan 
6. Utvikling av en plan for implementering 
 
I forbindelse med skriving av oppgaven ”IKT i skolen – mer enn bare kabler” foretok jeg 
en kartlegging av organisasjonskulturen og skrev litt mer om hvordan man kan gå videre 
med de seks stegene som er nevnt over – oppgaven kan du laste ned her9.

                                         
 
8 http://itu.no/filestore/Rapporter_-_PDF/ITUs_inspirasjonsseminar_rapport.pdf 
9 http://tiny.cc/oppgave 
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Generell del 

Digitalt innfødte? 
Mange mener at ungdommen er digitalt innfødte – de får nærmest kompetansen inn med 
morsmelka, og dette er en utfordring for mange lærere.....de tror elevene kan så mye 
mer enn dem selv. Innlegget under skrev jeg i etterkant av en Del&Bruk-konferanse, 
dessverre hadde jeg ikke mulighet til å delta selv – men jeg har forsøkt å danne meg et 
inntrykk gjennom blogginnlegg (f.eks Bjørn 
Helges Lærerrommet10 og Mitt hJØRNne av 
web’en11) og twitringer12. 

En av de første tingene som slo meg var når 
den øverste twitringen kom; jeg tenkte “er det 
slik?”….. Litt senere kom en ny twitring (den 
nederste); og jeg sendte tilbake (på Twitter) 
spørsmålet “Hvorfor ikke?” og fikk raskt svar “barn/unge må også læres opp til å ta i 
bruk ny tekn. Ikke noe som skjer av seg selv. Vi er egentlig alle i samme båt “. 

En annen twitrer fulgte opp med “Er visst også mye empiri som ikke støtter Digital 
native-ideen. Gjengen født 1982-> bruker ikke nett mer avansert”, og første twitrer 
utdypet ytterligere ”det er vel egentlig det jeg mener, læreren overvurderer ofte 
elevenes kompetanse fordi de liksom er ”digital natives””. 

Jo mer jeg tenkte over det, jo mer mening ga det – vi er kanskje av den oppfatning at 
elevene er mye mer digitalt kompetente enn læreren. Det store spørsmålet er derfor; 
hvordan definerer vi digitalt kompetent? 

På den ene siden er det vel ikke tvil om at elevene gjerne er mer fortrolig med 
datamaskin og Internett enn mange lærere – på den andre siden; hva kan de egentlig? 
Dette har vært et gjentatt spørsmål i flere av mine blogginnlegg, men jeg tenkte at nå 
skulle jeg skulle gjøre en liten test….det ble husets tenåring som måtte i ilden. Hun er 
ikke alltid så glad for å være prøvekanin for meg, men følte at hun skulle være på trygg 
grunn denne gangen – tross alt har hun blitt stjerneeleven min i forhold til gjennomgang 
av IKT-reglement. Men…ny aha-opplevelse for oss begge! 

Jeg tok utgangspunkt i listen over IKT-ferdigheter man bør lære seg (og som har dannet 
utgangspunkt for mye av det som er skrevet i denne boka) - og her var det på nytt 
mange hull (selv om hun er ganske digital – i alle fall tilbringes mange timer foran 
skjermen).  

Bare en enkelt ting som “hvordan skal man skrive en god emnelinje i en epost” 
utløste en lengre diskusjon. Det første som falt henne inn var at man kunne skrive “hei” i 
emnelinjen – ikke helt ukjent som emnelinje har jeg registrert på utallige eposter jeg har 
mottatt gjennom årene. Jeg forklarte at siden jeg får mange eposter er det vanskelig for 
meg å finne igjen eposten som omhandler noe bestemt dersom alle skrev “hei” i 
emnelinjen – da måtte jeg åpne epostene for å finne ut hva de handlet om….For meg er 
det mye bedre om emnelinjen oppsummerer hva eposten handler om; f.eks “Kurset i 
digital kompetanse 9.oktober” – og så man man gjerne starte eposten med “Hei,….her 
kommer informasjonen om….”. Dette ga tydeligvis mening, og forhåpentligvis læring – 

                                         
 
10 http://tiny.cc/oppsummering 
11 http://tiny.cc/db09 
12 http://search.twitter.com/search?q=%23del09 
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jeg personlig er ganske lei av alle “hei”-meldingene (og så kommer hva det handler om 
lenger ned i eposten).  

Jeg mener at denne type digital kompetanse har vi lett for å glemme i vår iver etter å 
bruke alle mulige typer verktøy vi har tilgjengelig på nettet, men som det sies i reklamen 
“det enkle er ofte det beste” (og jeg tror også at denne type kompetanse er svært viktig 
å kunne for elevene). 

Hva kan jeg så trekke av læring selv ut fra dette?  

· Den første refleksjonen: elevene har mange mangler på ganske elementære ting 
når det gjelder bruk av IKT….og det er nok en riktig observasjon at vi tror at de 
kan mer enn de faktisk kan. Vi tror derfor at det ikke er nødvendig å lære dem 
slike basisferdigheter, eller er det slik at også læreren må ha slik opplæring? Er vi 
alle i samme båt? Jeg tror at de er ikke så digitalt kompetente som vi tror – og 
jeg tror også at denne type ferdigheter er viktigere enn at man nødvendigvis skal 
ha læreboka på nett, vi må begynne i rett ende. 
 

· Den andre refleksjon som jeg har gjort meg etter å ha lest blogginnlegg og 
twitringer er; det er nok slik at det er en menighet av lærere som er ganske 
digitalt kompetente og som har lyst, pågangsmot og vilje til å gjøre endringer – til 
å gjøre en forskjell. Problemet er at alle i denne menigheten er ganske enige, og 
de som har innvendinger står utenfor – eller som en lærer skrev til meg; 
 
Jeg tror det er mange “her ute” (på nett) som er enige, de som ikke er enige leser 
nok heller ikke bloggen din, dessverre… 
 
Jeg tror nok også at det er tilfelle – dessverre – men jeg skrev tilbake “man kan 
likevel ikke gi opp”. 
 

· Den tredje refleksjonen er; det er ikke så enkelt når man skal prøve å omsette 
det som blir snakket om til praktisk handling på egen skole. Det er greit å se 
historier og eksempler andre har gjort; men jeg må vel si meg enig i Bjørn Helges 
utsagn (bloggen Lærerrommet13) om at han er klar for mindre anekdoter og mer 
kompleksitet. Jeg skrev litt det samme selv i forbindelse med en konferanse om 
sosiale medier14; “På den andre siden er jeg vel egentlig litt mer klar for å få enda 
mer konkrete eksempler – se hva man bør og ikke bør gjøre….noen av foreleserne 
hadde tatt med noen slike eksempler også – veldig bra!”…. 
 
Det blir gjerne slik at vi hører mye av det samme (i alle fall de av oss som deltar 
på flere konferanser), og selv om det er mange gode innspill og tanker som tåler 
å bli gjentatt må vi også komme videre! (ikke misforstå; jeg tror konferanser med 
innspill er viktig i arbeidet for å komme framover – men tror også at vi må prøve 
å gjøre ting mer håndfast, mer hands-on, mer praktisk..og så må vi huske at vi 
står på ulikt sted – noen kan mye og noen kan lite..og ikke minst; husk at ikke all 
god læring nødvendigvis inneholder bruk av IKT). 

Jeg ser at lista over IKT-ferdigheter har blitt flittig besøkt, og dette sier meg at den 
oppfattes som “matnyttig” – det å få konkretisert og omsatt i noe som er praktisk 
håndterlig må være veien å gå (uten at vi av den grunn skal gjøre absolutt alt digitalt – 

                                         
 
13 http://bjornhelge.blogspot.com/2009/10/del-og-bruk-09-oppsummering.html 
13 http://tiny.cc/diskusjon 
14 http://evabra.wordpress.com/2009/09/24/teknologikonferansen-mine-egne-
refleksjoner/ 
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det skal brukes der det er naturlig, effektivt og lærerikt). Ellers tror jeg faktisk (kanskje 
naivt, dere får unnskylde en ikke-pedagog) at prinsippene for læring er mye de samme 
som i god markedsføring (her en veldig enkel framstilling); 

1. gi meg et budskap 
2. få meg til å bry meg (om budskapet) 
3. gi meg en knagg å henge det på slik at jeg husker det 

Ikke mye digitale innfødte nei…(intervjuet noen tenåringer) 
Jeg gjorde en (bitte)liten undersøkelse om ungdommers digitale kompetanse gjennom å 
snakke med et par tenåringer (14 år) som bruker mye tid foran datamaskinen – bare for 
å få bekreftet mine mistanker om at en god del digitale ferdigheter mangler. Samtalen 
ble omtrent slik: 

Vet dere hva sosiale medier er? Ikke helt sikker..men tror vi kan bruke sosiale medier 
til å snakke med andre og å avtale ting. Kjenner dere til noen sosiale medier? Tror 
ikke det.. Hørt om noen av disse twitter, Facebook, Flickr, Slideshare, Delicious? 
Ja, hørt om twitter – er ikke det en side hvor man kan snakke med andre? Har ikke hørt 
om de andre unntatt Facebook fordi jeg har konto der selv, tror nesten alle på 
ungdomsskolen er på Facebook. Noen av lærerne? Tror ikke det. Hadde det vært fint 
om lærerne var på Facebook? Nja…vet ikke helt. Hva gjør du på Facebook da? 
Snakker med andre og ser hva de andre skriver, det kan være ganske moro å se hva 
andre skriver og legger ut av bilder og sånn..Har du lagt ut bilde av deg selv? Ja, men 
likte det ikke så jeg sletta det. Nå har jeg ikke bilde. Tror du bildet er slettet for 
alltid? Nei, jeg har det her på PC’en min. Visste du at når du opprettet Facebook-
konto at du godtok at de eier det du legger opp på siden? Nei, det visste jeg ikke. 
Hvis jeg sier at bildet av deg kan være lagret et annet sted selv om du har 
slettet det, hva synes du om den tanken? Den liker jeg ikke. Tenker du noen gang 
på at noen i framtiden kan komme til å se det du skriver nå, f.eks hvis du skal 
søke jobb? Nei, men det burde jeg kanskje. Jeg skriver i alle fall ikke noe dumt om 
andre – det har jeg lært at jeg ikke bør gjøre. Det er flott! Hva annet gjør dere på 
nettet? Er på Habbo, men der har vi nick (kallenavn) fordi vi ikke vil at de som vi ikke 
kjenner skal vite hvem vi er. På Facebook må du jo oppgi navnet ditt. Når dere skriver, 
hvordan skriver dere da? Vi skriver akkurat som vi snakker. Så det blir litt slik 
“skjer’a” istedet for “hva er det som skjer”? Ja, og så bruker vi smilefjes og SMS-
språk..Hvordan tror dere at andre som ser hva dere skriver tenker om dere hvis 
dere har mye skrivefeil, skriver slang og har mye feil tegnsetting? Tja…de tror 
nok kanskje at vi er veldig unge eller dumme..det har vi ikke tenkt på. Alle skriver slik. 

Vi diskuterer litt rundt dette med sosial identitet, og de mener at dette bør man snakke 
om – dette har de egentlig ikke tenkt over…det at andre som ser hva de skriver, legger 
opp av bilder osv gjør seg opp en mening om dem – et slags førsteinntrykk – det 
skjønner de nå og de ser at det kan være lurt å tenke gjennom hva man publiserer. Jeg 
visualiserer et bilde for dem; tenk om jeg reiste i jobbintervju i hullete bukser, håret til 
alle kanter og passe morgentrøtt – hva tror de potensiell arbeidsgiver vil tenke da? (mye 
latter når de forestiller seg en slik situasjon, men de er i alle fall sikker på at den jobben 
får jeg nok ikke – de ser også hva jeg prøver å formidle gjennom denne visualiseringen) 

Bruker du internett i forbindelse med lekser? Ja, søker etter informasjon. Hvor 
søker du da? Jeg går alltid på Wikipedia og ser om jeg finner det der. Hvis ikke så 
kanskje jeg bruker google, men finner nesten alltid ting på Wikipedia. Hvem skriver det 
som ligger på Wikipedia? Der kan alle skrive. Tror du at alt som ligger der er 
sant? Nei, det kan nok være noe som er feil også. Hva gjør du da? Vi har lært at vi må 
bruke flere kilder. Hvordan gjør du det da? ….googler? Er det andre måter å finne 
ut om det er sant eller ikke, f.eks se om det er mange som besøker siden eller 
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vite hvem som står bak nettsted osv? ……vet ikke helt egentlig, vi har ikke snakket 
så mye om det. 

Det å kunne søke godt og vite hvilke søkemotorer man bør benytte ser derfor ut til å 
være en av tingene disse burde lære i alle fall – i tillegg en mer bevisst holdning til hva 
man faktisk kan bruke og hvordan man kan bruke det. Jeg viser en CC-lisensen (en slik 
som står nederst på hver side i heftet) – slik har de aldri sett før. 

Når du finner informasjon på Wikipedia som du skal bruke i leksene, hva gjør du 
da? Klipper og limer..Har du lov til det? Tja…vet ikke helt, sikkert ikke! Er det ikke noe 
med opphavsmann? Det du bruker på Wikipedia kan du fritt bruke, men du må 
skrive at du har hentet det fra Wikipedia, henter du informasjon andre steder 
kan det være du ikke har lov – da kommer dette med opphavsrett inn.  Ja, vi må 
sette opp kilder. Hvordan gjør du det da? Jeg pleier å skrive inn hele nettadressen i en 
parantes bak det jeg har hentet, eller så skriver vi opp alle kildene helt til slutt. Har du 
prøvd å lage lenke fra dokumentet ditt til Wikipedia? ….?? hva mener du? (jeg viser 
hvordan man lager en lenke). Det var lurt! Dette burde vi lære på skolen. Men…det er jo 
litt dumt når vi må skrive det ut da for da ser man ikke nettadressen (jeg legger på en 
fotnote og legger hele lenka i den) – det var jammen lurt! Dette burde vi også lære, og 
så var det jo veldig lett egentlig.. 

Jeg viser også hvordan man kan bruke Delicious, Slideshare og Dropbox….og de syntes 
det var veldig spennende og at dette burde de få opplæring i. De så straks hvilke 
muligheter det kunne ligge i det, men dette var helt ukjent for dem før vi begynte. Bruk 
av f.eks RSS var helt ukjent – både som begrep og i bruk. Pdf er de heller ikke helt 
sikker på hva er.. 

Epost var grei skuring, de hadde faktisk også tanker om emnelinjen – her skal man 
skrive det eposten handler om (dette ble jeg veldig glad for å høre). Lange passord 
hadde de også…og selv om de ikke ville si hva passordet var kunne det virke som om de 
var sterke, dvs med kombinasjon av store og små bokstaver, tall og tegn. Utmerket! 
Når du opprettet eposten tenkte du noe over hva slags navn du skulle ha der? 
Nei, egentlig ikke….hvorfor lurer du på det? Jeg forklarer at jeg av og til ser noen 
som bruker navn som “prinsessa”, “festløven” og “sexy_girl” – og spør dem 
“tenk hvis jeg skulle f.eks bruke sexy_girl@hotmail.com som min epostadresse 

(og jeg bruker den jo i jobb også) – hvordan tror dere de jeg jobber med vil 
oppfatte meg da?”  Mye latter (bør jeg bli fornærmet?), og de mener nok at jeg blir 
oppfattet som veldig innbilsk. De tror nok ikke det er et godt navn, og heller ikke 
“festløven” er særlig lurt…men de sier også at dette har de ikke tenkt på tidligere. 

Vi hadde også en lengre seanse om bruk av video og de sier at de syntes ideen om at 
man kan ta opp video (gjerne via mobilen) kan være bra. Jeg spør om det er 
problematisk å overføre video fra mobil til PC og får et helt klart nei – dette er ikke 
vanskelig. Vi snakker litt om at man kan videreforedle videoen i f.eks moviemaker ved å 
legge til tekst, legge på lyd osv og så laste den opp til YouTube – og de sier at nå synes 
de at det er lett å laste opp til YouTube, men første gangen var det litt vanskelig. De vet 
også at man kan bestemme om bare de selv eller alle skal kunne se filmen. Det å så 
kunne legge videoen inn (via embed-kode) i LMS synes de må være kjempebra – da kan 
de f.eks se forsøket flere ganger når de skal skrive rapport, og så er det jo bra for de 
som kanskje ikke er på skolen den dagen. 

Hender det at dere skal jobbe sammen om et dokument – skrive en oppgave 
sammen? Ja. Hva gjør dere da? Vi skriver i hvert vårt worddokument og når vi er 
ferdig sender vi det til hverandre og klipper og limer inn tekst....hvis ikke vi sitter på 
samme maskin da, da skriver den ene... 
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Jeg viser dem senere hvordan man kan bruke Etherpad i stedet – denne løsningen tok de 
med en gang. Lurer litt på hvorfor ikke lærere er mer oppmerksomme på slike enkle 
løsninger. Jeg kan også tenke meg at i forbindelse med at elever tar notater i timen – 
hvorfor ikke bruke et slikt verktøy...så kan man evt eksportere til word og laste opp i 
LMS også slik at alle kan dra nytte av det – og så ser jo lærer hva som har blitt 
produsert. 

URL-forkortingsverktøy har de heller aldri hørt om, men det konseptet gikk rett hjem 
med en gang…og så lett som det var! Zip-filer var også ukjent, men når jeg sier at det 
blir omtrent slik; hvis du har en luftmadrass som er full av luft og du skal ta den med 
deg – hva gjør du da? Slipper ut luften selvfølgelig slik at den blir enklere å håndtere. Jeg 
sier det er nesten slik når vi bruker winzip, winrar, 7-zip osv – vi pakker sammen f.eks 
bilder slik at de blir mindre og derfor tar mindre plass og gjør at vi kan sende dem f.eks i 
epost (der er det ofte begrensning på størrelse). Det er også lurt å bruke hvis man skal 
sende flere filer samtidig – da kan man pakke dem sammen i en pakke. Dette synes de 
er lurt, men ingen har lært dem hvordan eller fortalt om det i det hele tatt. 

Det var så mye, mye mer…men her må jeg nesten stoppe. Men jeg håper at jeg har 
oppnådd hensikten med innlegget; å vise at rimelig digitale tenåringer faktisk har store 
hull når det gjelder digital kompetanse (selv om jeg selvfølgelig ikke kan generalisere 
helt, noen har selvfølgelig mye kompetanse også). Spørsmålet er litt; hvor skal de lære 
dette? Prøve og feile selv, lære det hjemme, lære det på skolen, lære av venner eller 
andre? Uansett hvordan og hvor de lærer det er det i alle fall helt sikkert at uten slik 
kompetanse blir ikke datamaskinen så mye et arbeidsverktøy, men mer et redskap for 
underholdning (og tildels kommunikasjon)! 

eLæring – fordeler og utfordringer  
Begrepet eLæring er også kalt nettbasert læring, datastøttet læring, IKT-basert læring – 
og spenner også fra utvidede hjelpefunksjoner til avanserte multimediaprogrammer, man 
kan sitte alene å jobbe eller det er lagt inn funksjonalitet som f.eks virtuelle klasserom 
hvor man kan kommunisere i sanntid med medelever og lærere – og varigheten kan 
variere fra et par minutter (utvidede hjelpefunksjoner) til flere timer (klasserom). 

Noe man ofte glemmer bort når det gjelder eLæring er at informasjonen som blir 
presentert bare er en “input” til den enkeltes læreprosess, og man antar ved 
utvikling/tilbud av slike læringsprogram at alle er motivert for å lære, noe som ikke alltid 
er tilfelle. Dette kan ha bakgrunn i så ulike ting som at man har en dårlig opplevelse av 
skole fra tidligere, man anser stoffet som blir presentert som unødvendig for å utføre 
(sitt) arbeid/lekser, man har for liten tid og ønsker å prioritere andre ting framfor å bruke 
tid foran dataskjermen – eller man føler man har for liten kunnskap om bruk av data 
generelt. 

Fordeler: IKT i forbindelse med læring 
Bruk av IKT i forbindelse med læring kan ha positive fortrinn framfor annen læring, noen 
er listet opp under: 

· IKT-støttet læring gir mulighet for å benytte kombinasjoner av tekst, lyd og bilde 
(stillbilde, video, grafikk) i større grad enn tradisjonelle læremidler 

· IKT-støttet læring gir økt grad av interaktivitet 
· IKT-støttet læring kan gjennom å bruke innebygde tester tilpasse læringen til 

brukerens forhåndskunnskaper, og tempoet kan reguleres 
· IKT-støttet læring kan brukes uavhengig av tid og rom, og den kan skje asynkront 
· IKT-støttet læring kan gi effekten at man kan tilby desentralisert undervisning – 

også i tilfeller hvor elever har fast hjemmedag pga lang reisevei eller i tilfeller 
hvor man ikke kommer til skolen pga stengte veier osv. 
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Utfordringer: Nettbaserte kurs 

· Vi har ingen selvopplevd erfaring når det gjelder modeller for bruk 
Hvis det er slik at man lærer av erfaring er de fleste lærere ganske “grønne” i 
forhold til nettbasert undervisning – fordi fenomenet er såpass nytt at man ikke 
har forsøkt det selv som student. Man prøver likevel å integrere det i 
undervisningen, men uten å vite hva som virker og hva som ikke virker – man tar 
utgangspunkt i den erfaringen man har; nemlig ordinær klasseundervisning 

· Teknologien utvikler seg hele tiden – og raskt 
Man skal hele tiden forholde seg til nye program og applikasjoner, og når det 
gjelder nettbaserte verktøy for undervisning har ikke disse stabilisert seg ennå – 
og gjør det kanskje ikke heller på lang tid. 

· Vanskelig for andre å forstå hvordan nettkurset er bygget opp og 
fungerer 
Nettbasert undervisning har som styrke at man kan få fleksibilitet, noe som gjør 
det vanskelig for andre å forstå innhold og utbytte - man må i tillegg  forklare 
både prosesser og krav knyttet mot undervisningen. 

· Annen dagsrytme 
I motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning som er synkron, kan man på 
nett få asynkron undervisning – eller en kombinasjon. Alle tre varianter har sine 
styrker og svakheter. 

· Ny lærerrolle 
Blir forskjellen mellom lærer og elev mindre? Man kan ikke utøve 
klasseromsledelse på samme måte. 

Hva må man tenke på hvis man skal lage virtuelle klasserom? 

Noen erfaringer vi har fått; 

· Det må være godt planlagt – dette er noe helt annet enn tradisjonell 
klasseromsundervisning. Mange lærere føler at det er “tungt” å bruke datamaskin 
framfor tavle, metoden må derfor være annerledes. 

· Alle må ha fått god opplæring og føle seg trygge på bruken. Skal man bruke 
webkamera må man også vite hvordan man skal gjøre dette. 

· Nettet må være stabilt – skal man bruke lyd/bilde må man være sikker på at 
dette fungerer 

· Yngre elever har gjerne problemer med selvdisiplin i forhold til at man ikke sitter i 
et klasserom – dette må også læres 

· Det meste av denne type programvare er på engelsk (hvis det er et problem?) 

Å bruke internett og nettbaserte verktøy kan være en utfordring for mange, men 
forhåpentligvis kan dette sitatet være en liten oppmuntring – og en inspirasjon til å se litt 
annerledes på ting, våge å gjøre nye ting framfor å prøve å tilpasse tradisjonelle metoder 
til nye verktøy: 
 

Tour guides are people who see depth and texture and connections where others 
don’t. That is why the best teachers are masters of the obvious. They see the 
same things that we do, but they are aware of so much more. And when they 
point it out, it changes the way we see everything15 
 

Tips til videre lesing: 
·  5 (Really) Hard Things about Using the Internet in Higher Education16  
·  13 (Educational) Things I’d Rather Do Over the Internet17  

                                         
 
15 http://tiny.cc/tourguides 
16 http://tiny.cc/yfTVW 
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Hvordan lære lærere teknologi? 
Det er alltid noen lærere som er datakyndige og som skal lære de litt mindre datavante 
hvordan man skal bruke datamaskinen og programvare – her er noen tips du kan bruke: 

· Det er ikke verktøyet, men hvordan du bruker det. 
Det skal ikke være en presentasjon av programvare, men hvordan du lager en 
meningsfylt og effektiv presentasjon. 

· Differensier. 
Gjør tilgjengelig flere veier til målet. Lag visuelle “handouts”, tilby 
gruppeundervisning, lag video, ha en-til-en-instruksjon. 

· Ikke vær den eneste læreren; 
oppmuntre andre lærere til å arbeide sammen og veilede hverandre. Involver 
elever, la elevene bli lærere og lag muligheter for dem til å hjelpe sine lærere (la 
dem være endringsagenter) 

· Spør mange spørsmål; 
hvis du jobber på en-til-en basis eller med en liten gruppe prøv å få fram det 
pedagogiske målet for verktøyet dere bruker. 

· Bruk ditt PLN (personlig læringsnettverk –se under for mer om PLN) 
Bruk PLN for støtte og ideer, les blogger, følg folk på Twitter, still spørsmål, del 
dine frustrasjoner. 

· Husk at det er mye god undervisning uten teknologi. 
Det er mange måter å undervise på og det er mange oppgaver man kan gjøre 
uten teknologi. Respekter ekspertisen til dine kollegaer. 

· Innse og respekter både lærerens angst og ekspertise. 
Når du jobber med en lærer som synes ting er vanskelige, selv om du synes de er 
enkle; husk alt denne læreren vet som du ikke vet. Lærere er ikke vant til ikke å 
kunne, å være “dumme” eller føle at de ikke har kontroll. Man hører ofte lærere 
si; jeg er ikke god på dette – minn dem på hvordan de vil svare en elev som sier 
det samme til dem. Det er ingen som “ikke er gode” – de har bare ikke lært det 
ennå. 

· Start med de som er villige. 
Hvis du er ny på skolen og prøver å gjøre endringer; start med de som ønsker 
hjelp. Med en gang de oppnår suksess vil ordet spre seg og flere følge etter. Noen 
vil du aldri klare å endre (husk at det er mye god undervisning uten teknologi) 

· Observer dine kollegaer. 
Hvis du kan, prøv å få observert undervisning i klassene. Gå inn uten å ha et mål, 
bare se hvordan dine kollegaer underviser. Du vil få større respekt for deres 
evner, det vil gi deg noen ideer til hvordan du kan støtte dem – og samtidig vil du 
lære dem å kjenne bedre. Ikke minst er dette moro. 

· Ikke rør musa! 
Bind armen på ryggen om nødvendig, ikke ta over. Folk lærer best av å prøve 
selv, hvis du gjør det for dem så lærer de bare å se du gjør det! 

                                                                                                                               
 
17 http://tiny.cc/9LFaf 
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PLN (personlig læringsnettverk). 
Vi er alle i nettverk; enten på den ene eller andre måten. Det er verdt tiden, det er så 
mye å lære og så mye å hente. En norsklektor definerte sitt jobbnettverk slik: 

før web2.0 

· norsklærere 
· andre kolleger 
· pauserommet 

etter web2.0 

· kolleger med ulike fag fra alle skoleslag 
· skoleledere 
· akademikere, forskere 
· interesserte elever 
· Kunnskapsdepartementet 
· NRK beta 
· andre grupper osv 

Komme i gang med nettverk 

· les blogger 
· kommenter på andres blogger og artikler i media 
· bruk Twitter (En rask måte å få innspill på, og så kan man velge å bruke tipsene 

eller ikke. På Twitter kan man også søke på stikkord – det blir en form for 
sanntidssøk) 

· vær på Facebook 
· delta i d&b eller annet nettverk for lærere (Del&Bruk- del det du har, bruk det du 

får – et nettverk med 2.400 medlemmer pr sept 2009) 
· test wiki 
· del med Delicious (sosial bokmerking) 
· vær deg selv – ikke lag kryptisk nick (kallenavn) eller avatar, ikke vær anonym. 

Klasseromsledelse eller sanksjoner? 
Utallige ganger har diskusjonen sirklet rundt tema; skal man sperre nettet eller enkelte 
nettsider i forbindelse med at elevene får bruke PC i timene. Mange mener at elevene 
heller blir sittende og surfe i stedet for å gjøre oppgaver og følge med.  

I forbindelse med innføring av PC i skolen øker behovet for klasseromsledelse. Læreren 
må være tydelig og ha klare grenser (det skal ikke tørkes støv av spanskrøret, men 
læreren må være “sjefen” i klasserommet - se også Aftenposten “Først må vi få bedre 
lærere”18), at elevene er klar over hva som forventes både i form av oppførsel og resultat 
er helt opplagt (akkurat som vi gjør i barneoppdragelsen ellers; har klare grenser og er 
konsekvent).  

Retningslinjene for bruk må være helt klare og skolene må ha en klar formening om hva 
slags regler man skal ha – det er stor variasjon mellom lærere også innenfor samme 
skole. Nå er det ikke noe problem at lærerne har ulik oppfatning, men det som er viktig 
er at elevene har forståelse for hva som er akseptabel oppførsel og ikke i forhold til den 
enkelte lærer – dette bør man nedfelle i form av klasseregler (eks i vår klasse kan vi 
bruke PC til følgende aktiviteter; finne informasjon på nett, løse oppgaver, osv...noen 

                                         
 
18 http://tiny.cc/Ia2eG 
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lærere synes det er greit man f.eks leser epost – dette er også en digital kompetanse – 
andre synes ikke det..dette er det læreren som må bestemme).  

Her er et utdrag fra en elevblogg – kanskje noe å tenke på?: 

Rapport fra mitt (og de fleste) klasserom en vanlig undervisningstime med 
forelesning på vgs: 

· Mellom 2 og 5 elever noterer det læreren sier. 
· 10-12 er på Facebook eller Nettby. 
· 5-10 spiller dataspill. 

Jeg tuller ikke. Overdriver ikke en gang. Noen på bakerste rad sitter til og med med 
ørepropper eller hodetelefoner. Samtidig som læreren snakker. Uten å prøve å skjule 
det. 

Hva gjør læreren? Snakker til de som vil høre. For vi finnes faktisk. Et sted, mellom 
alle elevene som er på Facebook og spiller dataspill, sitter vi. Og noterer. 

Pisaundersøkelsen viser at norsk skole er et av OECD-landene med størst problemer med 
umotiverte elever og lite arbeidsro i timene. Forskning om læringsutbytte i skolen viser: 
Gode resultater oppnås når lærere framstår som dyktige ledere med struktur på 
undervisningen. Gode faglige resultater oppnås i skoler og hos lærere som prioriterer 
læring for an generell elevaktivitet. Gode resultater har sammenheng med tydelige krav 
og noe mindre elevansvar for egen læring. (Kilde: PISA-undersøkelsen, Kjærnslie m.fl. 
2004, 2007) 

Sperre tilganger til nett eller enkelte nettsteder? 
Vi har en helt klar formening om at man må tenke mer på å skape gode holdninger i 
hvordan man skal bruke digitale verktøy i skoletiden framfor å prøve å sperre bruken. 
Elevene vil alltid finne måter å omgå slike hindringer, og de som lykkes vil raskt spre 
framgangsmåten videre – slik sett et ypperlig eksempel på delingskultur…kanskje ikke 
helt ønsket i kollegiet riktignok. Har de ikke internett gjennom skolen sitt nett er vi helt 
sikre på at flere av elevene har tilgang på f.eks oppringt bredbånd – det blir jo billigere 
og billigere, så kostnad er snart ikke hindringen. Vi tror derfor at hvis man prøver å 
sperre tilganger vil man bruke altfor mye tid og ressurser i forsøket på å holde elevene 
borte fra nettet til at man faktisk kan bruke tiden til undervisning – dette er et kappløp 
man ikke vinner. 

Om regler og rutiner 
Regler og prosedyrer/rutiner varierer fra klasse til klasse, men alle velfungerende klasser 
har dem. 

Effektiv og god klasseromsledelse er basert på elevenes forståelse av lærerens 
forventninger til elevenes atferd og arbeid. Et godt planlagt system av regler og 
prosedyrer letter kommunikasjonen av lærerens forventninger   
                                Kilde: Per E. Garmannslund, Oxford Research AS 
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Noen enkle regler man kan følge 
Man må ha en målrettet bruk, det skal være styrt av lærer. Man må ha klare regler og 
forventninger – helst felles for hele skolen om mulig. Tenk fagrettet bruk av IKT – man 
skal gjøre det man alltid har gjort, bare mer effektivt og man skal gjøre det man ikke 
kunne gjøre tidligere (eks simuleringer) 
 

· Alle skal slå ned skjermene når timene begynner 
· Skjermene slås ned når man ønsker elevenes oppmerksomhet 
· Når timen begynner må læreren (bør) gi tydelig beskjed til elevene om  

o om PC’ene skal brukes den timen (hvis ikke skal skjermen slås ned, hør at 
det klikker) 

o evt når PC’en skal brukes og hva PC’en skal brukes til 
§ innhenting, bearbeiding, presentasjon eller kanskje bare til notater 

· Gi elevene konkrete nettsider de skal jobbe med, fritt søk tar mye tid og det tar 
oppmerksomhet bort fra skolearbeidet 

· Gå rundt i klasserommet og se hva de gjør på PC’en. La elevene notere på PC’en 
etter tavlegjennomgang mens du selv står bak i klasserommet (mens du skriver 
på tavlene bør PC’ene være lukket) 

· Bruk prosjektøren, la elevene lukke sine PC’er   
· Vær nøye med å føre anmerkninger når dere observerer at elevene er inne på 

spill, Facebook, msn osv. Vi må være tydelig på at vi ikke aksepterer at elevene 
spiller spill m.m. i timene våre 

· Ved krav om innlevering av arbeidet som blir gjort i timene blir det mindre spilling 
og surfing på nettet 

· Sett krav til elevene 
o Utarbeide mål, delmål og strategi 
o Krav til produkt 
o Krav til standard 

Dersom man ikke når fram – skal det gi følger? Absolutt – dette skal gå ut over 
orden og oppførselskarakteren, det er der det hører hjemme akkurat som andre brudd på 
ordensreglementet. 

Bård Vegar Solhjell19 sa følgende om bruk av ulike web2.0-verktøy (i dette tilfelle var det 
vel helst Facebook) og sanksjoner mens han var Kunnskapsminister; 

“Det skal vere opp til den lokale handlefriheten. Det er neppe (riktig) å forby, men 
å sørge for det samme som ellers. Sette klare grenser, ha klare regler, få elever til 
å forstå og vere med på dei, ha sanksjonar når dei blir brutt” 

Dersom skolen bestemmer seg for ikke å sperre vil sannsynligvis enkelte av lærerne 
reagere og komme med ønsker om ytterligere restriksjoner og vi foreslår derfor følgende 
svar: 

Da vi implementerte vårt nye webfilter så vi på hva vi blokkerte, hva vi er pålagt 
gjennom lovverk å blokkere og hva vi blokkerte  som vi ikke burde blokkere av 
nettsteder. 

Det vi har vedtatt er at vi ikke lenger ønsker å bruke webfilteret som et verktøy 
for klasseromsledelse. Å blokkere for å hindre distraksjoner løser ikke problemene 
med elevene – det oppmuntrer dem bare til å finne et annet nettsted som er like 
forstyrrende. Dette er ikke et teknologisk problem – det dreier seg om oppførsel. 

                                         
 
19 http://www.bardvegar.no/2009/04/lang-dag-og-ei-tabloid-verd/ 
19 http://delogbruk.ning.com/ 
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Det er vår intensjon at vi skal hjelpe elevene med å lære passende oppførsel i 
stedet for å tro at vi kan bruke filter som et verktøy for klasseromsledelse. Heller 
enn å blokkere nettsteder på ad-hoc-basis ønsker vi istedet å arbeide slik at 
elevene tar ansvar. Vi vet at de beste filterne i klasserom og datalab er 
menneskene i rommet  – både lærere og elever. Dette åpner for muligheter for 
elever og lærere til å bruke nettsteder i læringen som tidligere har vært sperret. 
 Dette krever at både lærere og elever har kontroll på teknologibruken framfor å 
stole på tredjepartsløsninger som aldri kan erstatte hvordan en lærer følger med 
elevene. 

Ny vurderingspraksis 
Et godt tips er: bruk tid på å utvikle vurderingskriterier i egen skole, bruk bunden tid og 
planleggingsdager – riktignok blir informasjon gjort tilgjengelig, men for eierforhold er 
det viktig at man tenker gjennom selv framfor å bare kopiere det andre har utviklet 
 
For å videreutvikle vurderingskulturen kan man organisere den i prosjektform med mål, 
tiltak, resultatmål, start/slutt/milepæler, ansvarlig, ressurser og evaluering. Dette er for 
å sørge for at lærere, administrasjon og elever jobber videre med problemstillingene.  

Erfaring viser at ny vurderingspraksis øker alle elevers læringsutbytte 

Fordi eleven oppnår: 

· økt bevissthet på egen læringsstrategi 
· økt ansvar for egen læring 
· økt vurderingskompetanse 
· et realistisk forhold til egne og medelevers prestasjoner 

samtidig som eleven forholder seg til: 

· en forutsigbar vuderingspraksis 
· klare retningslinjer for hva som kreves og hvordan kravene kan innfris 

Eleven må få en klart definert læringssti og det må utarbeides vurderingsveiledninger og 
disse må brukes (tre nivåer, lavt, middels og høyt) Man må ha fokus på 
underveisvurdering (del av den nye vurderingspraksisen); elevens egen målsetting skal 
være med som grunnlag i vurderingskriteriene.Det er også viktig at elevene lærer at 
hvert fag har sin metode (ikke levere norsk stil i alle fag) og jobbe med disposisjoner. 
Som elevene sier selv; har du jobbet med disposisjon over et par timer vil du kunne 
levere en bedre og mer presis innlevering – og du får gjerne mindre arbeid fordi man er 
mer klar over hva som skal være med og hva målet er. (se eksempel på 
vurderingskriterier i forbindelse med avsnittet om wiki). 

Kompetanse er mer enn kunnskap. 
Eleven skal under veiledning fra lærer; 

· tilegne seg fagkunnskap gjennom informasjoninnhenting fra eksterne og interne 
kilder 

· anvende fagkunnskap ved å vise faglig oversikt og forståelse 
· anvende faglige holdninger og metode 
· vise evner til faglig refleksjon og vurdering 

Tidligere var det gjerne evnen til refleksjon og vurdering som ga karakterskillet på 
toppnivå (mellom 5′ere og 6′ere) - nå skal også de som får de laveste karakterne gjøre 
det samme. Man skal bruke varierte kilder, i samfunnsfagene er det lagt særlig vekt på 
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kildekritikk. Biblioteket på NTNU (VIKO20) har en grei framstilling på hva som er 
kildekritikk. Det blir mer og mer vektlagt hvordan man bruker kilder, bruke dem 
selvstendig og ha eierforhold til dem (se også punktet om kilder lenger ned i teksten) 

Fleksibel nivådifferensiering 
Eleven skal under veiledning fra lærer: 

· velge egne læringsmål med utgangspunkt i ønsket kompetansenivå 
· vurdere egen kompetanse med fokus på mestringspunkt og vekstpunkt 
· velge læringsstrategi for å øke egen kompetanse 
· veilede medelever 

Arbeidsinnsats skal være lik for ulike grupper/kompetansenivå – men kompleksitet er 
ulik. Selv om elever jobber i grupper blir de vurdert individuelt, en annen erfaring er at 
det fungerer godt at f.eks en elev med middels nivå og en elev med høyt nivå jobber 
sammen. Flinke elever har ikke så lyst til å jobbe i gruppe, de er vant til å “dra lasset 
alene” – men de har nok noe å lære. Stikkord: gjøre hverandre gode. Det at man har 
elevundervisning – at elever underviser hverandre – gjør at eleven faktisk må ha god 
kjennskap til stoffet.  

Elevene skal ha en eller annen form for arbeidsplan som skal være individuell - den kan 
også være individuell i den forstand at hvis man har en gruppe med samme målsetting 
(samme kompetansenivå) kan plan være lik for alle. 

Formålet med underveisvurdering: 
· fremme læring og utvikling hos eleven og uttrykke kompetansen til eleven 

underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget 
· vurderingen skal gi god tilbakemelding og rettledning til elevene 
· skal brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring 

og bidra til at eleven øker kompetansen i sine fag 
· sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 

opplæringen i faget 
· underveisvurdering og sluttvurdering skal sees i sammenheng for å bedre 

opplæringen. Kunnskap om elevens utvikling i fag, orden og atferd gjennom 
underveisvurdering gir læreren grunnlag for å fastsette standpunktkarakter 

Underveisvurdering: 

 
· skal inneholde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven og skal gis som 

meldinger med sikte på faglig utvikling 
 
Eleven har minst en gang hvert halvår rett til en samtale med kontaktlæreren eller 
instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene. Samtalen kan 
gjennomføres i sammenheng med halvårsvurdering uten karakter 
 
Man må tenke annerledes, det handler først og fremst om læring. På underveis-
vurderingen er ikke karakter det som skal være fokus, karakter kommer på slutten – 
men hvordan man skal utvikle seg må være hovedsak. Man må lage et system for å 
kunne forklare alle kompetansemål til alle elever i alle fag – man må ha et grunnarbeid 
på plass i forhold til kriteriene. Tidsmessig er det problemer, når skal man gi denne 
underveisvurderingen når man også skal sette karakterer og ha undervisning (døgnet har 
ikke mer enn 24 timer og man skal vel også ha litt mer enn 2 min pr elev?) 

                                         
 
20 http://www.ntnu.no/viko/ 
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Tanken bak dette med vurderinger og framovermeldinger oppfattes som god, det er mer 
hvordan man skal få det til i praksis som er problemet. 

Egenvurdering 

I dag er det er ikke en lærerutdanning som har vurdering som fag på timeplanen, så 
dette er en utfordring for lærerne også. 
 

· Elevens egenvurdering er en del av underveisvurderingen. Eleven skal delta aktivt 
i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling 
(oppl.lova21 §1-2 og §3-4) 

· Elevene må vite hva de skal vurdere, vite kriteriene – hvordan skal de ellers 
vurdere?   

 
Egenvurdering ved bruk av skjema (lærer må kunne forvente at eleven setter av tid 
til å vurdere seg selv siden lærer bruker mye tid på å vurdere elevene):  
 

· hvordan vurderer du din egen innsats i prosjektet 
· hva føler du at du har gjort bra, hva kunne vært bedre 
· føler du at du har god kunnskap om læreplanmålene som prosjektet dekker 
· hvordan gikk samarbeidet i gruppa 
· hvilken karakter vil du sette på deg selv i dette prosjektet ut fra den faglige 

utviklingen 
· hvilken karakter vil du sette på ditt eget resultat 
· hvilken karakter vil du sette på din samarbeidspartner ut fra fordeling av arbeid 

og samarbeid 
· har du brukt vurderingskriteriene tilknyttet oppgaven, var de nyttige, har du tatt i 

bruk tabellen over hva som kreves av ferdigheter 

Halvårsvurdering 

· Er en del av underveisvurderingen og skal vise kompetansen til eleven i forhold til 
kompetansemålene i læreplanverket. Halvårsvurderingen skal også gi rettledning 
om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget (hvordan skal dette 
dokumenteres er et spørsmål som er aktuelt) 

· Rektor er ansvarlig for at faglæreren gjennomfører halvårsvurdering med og uten 
karakter. Er rektor i tvil om reglene er fulgt kan rektor be om ny vurdering før 
karakterene fastsettes 

 
Tilbakemelding skal gi grunnlag for økt læring; vil da en tilbakemelding være “les mer”?  
Dette er meningsløst, det må være slik at eleven kan nyttiggjøre seg tilbakemeldingen – 
problemet er som nevnt tidligere TID. 
 

En mulig løsning/sjekkliste: 
· hvordan har du fått informasjon om kompetansemålene i faget 
· hvordan har du fått informasjon om kjennetegn på måloppnåelse i faget 
· hvordan er det lagt til rette for egenvurdering i faget 
· hvordan er underveisvurdering, tilbaemelding og rettledning ivaretatt i faget 
· hvordan er du vurdert i henhold til kompetansemålene for faget 
· har du hatt en faglig utviklingssamtale med/fått veiledning av din faglærer, 

i tilfelle hvordan og når 
 
Dette er spørsmål som eleven skal svare på. Denne sjekklisten kan man legge inn i LMS. 
Vet elevene hva som er en tilbakemelding/skriftlig tilbakemelding? Er de bevisst på at 

                                         
 
21 http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html 
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dette er en faglig tilbakemelding? Skal man få underskrift for å vise at man har hatt en-
til-en-samtale, oppfatter elevene at man har det når man snakker med dem i 
undervisningssituasjon? Dette er spørsmål man må tenke på og bruke som utgangspunkt 
for halvårskonferansen. 

Sluttvurdering i fag 
· standpunktkarakter er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i 

fag og skal føres på vitnemålet 
· standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet 

viser kompetansen eleven har i faget (§3-3)  
· eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen sin i faget inntil 

standpunktkarakteren er fastsatt 
· eleven skal bli gjort kjent med hva som er lagt vekt på i fastsettingen av 

standpunktkarakterer 
 
OBS: Man må gjøre elevene oppmerksom på at dersom man gir karakter underveis og så 
setter standpunktkarakter ved å legge disse sammen (f.eks jul+sommer/2) så må disse 
spillereglene være kjent ved skolestart. Hvis man gir en slags avsluttende 
karakter underveis på deler av kriteriene/kompetansen må de vite om det – det er eller 
ikke enkelt å kunne forbedre seg hvis sluttkarakter er satt.  

Erfaring med vurderingskriterier 
· bruke læreplanens mål aktivt (informere om hva kravet er for å få en god 

karakter) 
· gir vurderingskriteriene til eleven sammen med prøve/oppgave/test/prosjekt 

(vurderingskriterier etter hvert emne/kapittel) 
· lettere å gi elevene framovermeldinger 
· lettere for eleven å foreta en egenvurdering av sitt arbeid 
· elevene blir mer bevisst ulike vurderingssituasjoner 

 
Det er vanskelig å komme igang med, men lettere etter hvert. Alle vet hvilke krav som 
settes, man kan få mer diskusjon rundt dette med vurderingen når både elever og lærere 
vet hva som forventes. Når man setter krav er man nødt til å være konkret i hva som er 
måloppnåelse; hvordan skal f.eks en stil vurderes…. Man må tenke seg om, kan man 
bryte ned læringsmålene? Det er komplisert fordi læringsmål er sammensatt. I muntlig 
skal man forholde seg til hva de sier og ikke hvor mye de sier – en viktig forskjell. 
 
Man kan (og bør) konkretisere kravene; ha eksempler på oppgaver innenfor hvert nivå 
av måloppnåelse for å vise hva man mener, hvordan man skal fortolke f.eks i 
matematikk: uttrykket “løse enkle oppgaver der ligningen eller ulikeheten er gitt….” – 
slik at ikke noen lærere oppfatter en oppgave som nivå1 og andre samme oppgave som 
nivå2. 

Vurdering har mange sider 

· hva sier lovverket 
· hvordan tolker administrasjonen på skolen lovverket 
· hva gjør de andre lærerne (det tar tid å samordne mellom lærere hva man f.eks 

skal vektlegge) 
· hva ønsker elevene 
· hva trenger elevene 
· hvordan formidle dette til elevene 
· hvordan vurdere for å fremme læring 
· Hva skal vurderes? 
· grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig, uttrykke seg skriftlig, lese 

faget, regne i faget, bruke digitale verktøy) 
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· kompetansemålene i læreplanen (kunnskap (metode og fagkunnskap), 
kompetanse) 

· ikke aktivitet og oppførsel 

Utfordringene 

· formidling til eleven i forkant av en vurdering 
· vet eleven hva de blir vurdert i 
· vet eleven hvordan de blir vurdert 
· vet eleven hva du legger vekt på til enhver tid 
· har de forstått hva de skal bli testet i 
· formidling til elevene i etterkant av en vurdering 
· er kommentarene til hjelp i videre arbeid 
· lærte de av denne vurderingssituasjonen 
· hvordan få tiden til å strekke til som lærer 
· vurdering underveis med og uten karakter 
· praktisk gjennomførbart, i tilfelle hvordan 

 
 
Om kildekritikk (dette bør man kunne kreve av sine elever – tips: nettsiden 
Søk&Skriv22 er en god ressurs); 

· hvem gir ut dette 
· hvem er forfatter bak kilden 
· når ble kildene publisert 
· hvilke kilder ligger til grunn for teksten 
· hvem er målgruppen 

Nivådiffernsierte kilder (erfaringen viser at de ulike måloppnåelsesnivåene også må 
bruke ulike typer kilder): 

· Samme kompetansemål, men ulik kilde 
· Kilden omhandler samme tema, men på ulikt analysenivå 
· Kildens kompeksitet i innhold øker med økt måloppnåelsesnivå 
· Kilder på høyt nivå er mer spesialisert og mer faglig nyansert enn på lavere nivåer 

Variasjonens gleder 

· hva gir kunnskapsløftet rom for av vurderingssituasjoner (kunnskap, kompetanse) 
· dele prøven/vurderingen inn i to deler (faktadel uten hjelpemidler, 

drøfting/anvendelse av kunnskapen med og uten hjelpemidler) 
· åpen bok (alle hjelpemidler tillatt) 
· todelt vurderingssituasjon innen samme kompetansemål? I tilfelle hvordan? 
· alle basiskunnskapene skal inn 

  

                                         
 
22 http://tiny.cc/sokskriv 
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Vurdering 
Vurderingskriteriene blir både et metodisk arbeidsredskap i læringsprosessen og en hjelp 
i vurderingsarbeidet – både for elev og lærer. 
 

· klare kriterier til oppgavene 
· danner grunnlaget for vurderingskriteriene 
· nettvett og kildekritikk 
· egenvurdering 
· underveisvurdering 
· problemstilling og disposisjon må leveres for tilbakemelding 
· det faglige har egne vurderingskriterier 
· plagiering og etterprøvbarhet står sentralt 
· relevant informasjon fra internett; hvilke internettsider har elevene tatt i bruk, 

hvordan har de behandlet informasjonsfunnene 
· personvern og respekt for intervjuobjekter 

Elevens IUP – en beskrivelse av en arbeidsprosess: 

· starter med læreplan, vurderingskriterier og lokale læringsmål 
· har en veiledningsperiode der eleven gjør seg kjent med lærestoffet 
· har en produksjonsperiode der eleven prøver å vise at lærestoffet er forstått 
· har en veiledning og vurderingsplan 

Bruk av Fronter gjør at lærer kan la elevene få lesetilgang på noe (ikke kunne endre hva 
lærer har skrevet) eller alt, de kan logge inn og sjekke om elevene har lest ulike 
dokument, løst oppgaver, hatt innleveringer osv – dette gjør at elevene har krav på seg 
til å prestere og det opprettholder læringstrykk.  

IUP-verktøyet i Fronter har skolene vi har besøkt vært svært interessert i av flere 
grunner; noen har tidligere skrevet IUP i hvert sitt dokument, andre skriver i bok og 
andre har lagret IUP på en minnepinne som har vandret fram og tilbake. Med et slikt 
verktøy kan alle faglærere greit skrive inn sine kommentarer, man får raskt en 
totaloversikt, man kan koble kommentarer mot innleveringer, resultat og evt fravær – og 
man kan gi både foresatte og elev lov til å kommentere i forkant av elevsamtale (og at 
man kan begrense tilgang til om foresatte og elev skal få se lærernes kommentarer før 
samtalen eller ikke). En slik bruk gjør at man dekker dokumentasjonsbehov og man kan 
lagre over tid. 

Noen utfordringer ved bruk av web2.0-verktøy (f.eks blogg og wiki); 

· vurdering skal være individuell og måle egen kompetanse i forhold til 
kompetansemål 

· flere eiere til produktet der eierne har ulikt kompetansenivå 
· hvem har laget hva 
· underveisvurdering når innhold osv stadig er i endring 

Brukernavn og passord 
Brukernavn og passord danner tilsammen det vi kaller en elektronisk identitet. Vi 
bruker elektronisk identitet for å styre rettigheter og tilgang - at du får tilgang til 
tjenester og aller viktigst: Sikkerhet. 
 
Brukernavn 
Identifisering; forteller hvem du er. 
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Passord 
Hemmelig kode som bare du kjenner. 
Autentisiering; forteller at du er den du sier deg å være - en slags godkjenning av 
brukernavnet du har skrevet inn 
(ikke autorisering = tilgangstyring. Man kan også bruke andre autentisieringsmetoder 
som f.eks pinkode, kodegenerator, kodekort osv) 
 
Å lage brukernavn 
Som regel vil du kunne bestemme brukernavn selv, og de ulike tjenestene vil sjekke om 
ditt valgte brukernavn er tilgjengelig (dvs ikke brukt av andre tidligere). Andre ganger vil 
brukernavn bli generert etter en algoritme, dvs at man har en "formel" for hvordan man 
skal lage brukernavn - dette kan bestå av f.eks 3 første bokstaver i fornavn + 3 første 
bokstaver i etternavn eller hele fornavnet + første bokstav i etternavn osv. 
 
Dersom du kan velge brukernavn selv bør du imidlertid tenke litt på hvordan det 
skal se ut; 

· det skal være lett å huske 
· hvis du skal oppgi det til andre, f.eks over tlf, bør det være lett å oppfatte (f og s 

er ofte bokstaver som høres like ut). Dette kan være aktuelt i forbindelse med at 
du f.eks vil oppgi epostadressen din. 

· hvis man bruker _ (underscore) for å skille mellom fornavn og etternavn er det 
mange som ikke vet hva underscore betyr 

· tenk på hvordan du vil oppfattes; hvis du bruker et "tullenavn" - f.eks "ølhund" 
tar ikke dette seg spesielt godt ut hvis du har tenkt til å framstå som seriøs (i alle 
fall ikke i jobbsammenheng)...det samme hvis du kaller deg "tullemor", "sjefen" 
osv. Jeg har hos elever sett brukernavn som "prinsessa" og "sexboy" - dette er 
vel heller ikke akkurat det vi kan kalle gode brukernavn. 

Å lage passord 
Gode passord hindrer misbruk. Når du skal lage passord snakker vi gjerne om sterke og 
svake passord. Dette henspeiler på hvor lett det er å gjette seg til passordet. Passordet 
skal være vanskelig for andre å gjette, men samtidig skal det være lett for deg å huske. 
 
Noen huskeregler for å lage sterke passord: 

· Passordet bør inneholde minst 8 tegn. Jo lenger et passord er, jo vanskeligere 
er det å gjette seg til det. Riktignok vil man kunne gjette ethvert passord hvis 
man bare har tid nok og forsøker mange nok ganger, men vanskelighetsgraden 
øker med antall tegn (og siden datamaskinene blir kraftigere kan de raskere 
knekke passord også - det er derfor en fordel at passordet er langt, og i alle fall 
ikke kortere enn 8 tegn). 

· Du bør bruke både små og store bokstaver, tall og gjerne spesialtegn. 
Dersom du har en blanding av alle de fire gruppene er passordet vanskeligere å 
gjette framfor at du bare f.eks bruker bokstaver.Det å bytte på mellom store og 
små bokstaver, og gjerne på en ikke korrekt grammatikalsk måte kan være en 
fordel, f.eks skrive skOle framfor Skole - i dette eksempelet kan du også bytte ut 
O med 0(null) for å gjøre passordet enda vanskeligere 

· Passordet bør ikke være et ord som står i en ordbok. Dersom man skal 
knekke et passord kan man kjøre tester ved bruk av ordbok. Du kan derimot lage 
deg et helt "nytt" ord ved å sette sammen to kjente ord til et mindre kjent 
(mobil+gardin=mobilgardin, telefon+gardin=teledin) 

· Ikke bruk stedsnavn, eget navn, sekvenser av bokstaver eller repetisjon 
av tegn. Ikke fall for fristelsen å bruke gata eller byen du bor i som del av 
passordet og heller ikke hele eller deler av eget navn - dette er altfor lett å gjette. 
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Du skal heller ikke bruke samme tall flere ganger etter hverandre (333) eller 
bruke tall i stigende/synkende rekkefølge (12345) 

· Lag gode huskeregler, og ta gjerne utgangspunkt i hele setninger. Hvis du 
har problemer med å huske kan du lage deg en såkalt passordfrase; dette er en 
setning som gir mening for deg og som er lett å huske. Du kan enten bruke hele 
setningen sammenhengende (jeglikerågåpåtur) eller dele opp 
(jeg_liker_å_gå_på_tur) eller bruke samme bokstav fra alle ord (eks første 
bokstav jlågpt). Denne setningen er ikke spesielt god, men du skjønner hensikten. 
Du kan også blande store og små bokstaver (jLåGpT) eller bytte ut noen av 
bokstavene med tegn som ligner, f.eks bytte ut bokstaven O med tallet 0, bruke 
dollartegn $ istedet for bokstaven S osv. Et annet eksempel er å bruke deler av 
en sangtekst eller filmtittel eks "Tomorrow never comes" - her kan f.eks 
Tomorrow skrives som 2morrow. Det som er viktig er at du selv husker hvordan 
du setter ordet sammen. Sett gjerne inn tall også dersom du har tall som gir 
mening for deg. De yngste har gjerne problemer og man kan lage passord som; 
solkattgul eller lilletrillelåpåhylle for at de lettere skal huske passordet sitt. 

Husk at det som er viktig er at passordet skal framstå som en tilfeldig 
framstilling av bokstaver, tall og tegn. 
 
Noen flere huskeregler: 

· passord skal være lette å huske, men vanskelige å gjette. Se punktet over. 
· ikke skriv ned passordet. På mange kontorer finner man gjerne en huskelapp 

mer eller mindre gjemt, gjerne under tastatur eller telefon - dette skal du ikke 
gjøre. Sørg heller for å lage et passord som du husker. For å huske passordet 
bedre kan det kanskje være en fordel å ikke ha automatisk innlogging, men at du 
er nødt til å skrive inn passordet hver gang. 

· ikke fortell passordet ditt til andre (du skal heller ikke oppgi pinkoder osv). 
Du skal ikke fortelle passordet ditt til noen andre; enten det er familie eller 
venner, firma, brukerstøtte eller IT-avdeling - hvis noen trenger passordet ditt er 
det du som skal skrive det inn selv. Vi hører stadig om forsøk på å lure fra andre 
passord og/eller pinkoder gjennom at man skal taste dette inn på en nettside man 
blir henvist til - dette er i omtrent alle tilfeller svindelforsøk, se f.eks denne 
artikkelen fr digi.no hvor man advarer mot Visa-phising23. Ingen seriøse aktører 
vil henvende seg på en slik måte. Vi må regne med at slike svindelforsøk bare vil 
øke i omfang i tiden framover. Hensikten er selvfølgelig å få tilgang til dine private 
opplysninger, epost osv - og i verste fall kunne tømme bankkonti osv. Når du 
skriver inn passord bør du være like forsiktig som når du taster inn pinkode i 
minibank eller butikk - sørg for at ingen ser passordet ditt. Enkelte PC'er foreslår 
å lagre passordet for deg - dette skal du ikke godta dersom du er på en PC som 
andre også bruker. 

· bytt passord med jevne mellomrom. Enkelte steder har man lagt opp til 
driftsrutiner hvor dette er standard at man må bytte etter et antall dager eller 
innlogginger, ofte får man heller ikke bruke samme passord som nylig har vært i 
bruk. Tips: Hvis du synes det er vanskelig å huske nye passord kan du løse en 
slik problematikk ved at du etter passordet skriver f.eks tallet 11 første gang du 
bruker passordet, tallet 12 neste gang og så tallet 13 tredje gang - somregel har 
du tre forsøk på rett innlogging og da vil du alltid klare det, samtidig vil du ivareta 
kravet om å bytte passord og samtidig ikke bruke de to siste passordene. Dette er 
imidlertid en dårligere løsning enn å velge et helt nytt og bør derfor ikke brukes i 
sammenhenger hvor det er kritisk om andre får tak i passordet! 

· ikke bruk samme passord overalt. Hvis du bruker samme passord overalt gir 
du tilgang overalt også hvis noen finner passordet ditt. Det kan være vanskelig å 
huske mange forskjellige passord, men du kan gjøre det litt enklere ved å lage 

                                         
 
23 http://tiny.cc/visa363 
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passord i grupper; et passord som har med nettbanken, et passord som du bruker 
i forhold til betalingstjenester, et passord for f.eks epost og evt annen potensiell 
sensitiv informasjon og et passord for andre (mer ufarlige) ting. 

· ikke gå fra PC uten å logge deg ut. Dersom du er inne på en tjeneste som 
krever innlogging skal du trykke windowstast + L for å låse skjermen, da må man 
logge seg på igjen for å komme videre - eller logg deg helt ut. Da sørger du for at 
andre ikke får tilgang, de kan ikke bare få tilgang til dine ting - de kan også endre 
brukernavnet og passordet ditt! 

Passordsafe 
Det finnes program du kan benytte hvor du lagrer passordene dine elektronisk - da 
slipper du selv å holde rede på dem. 
 
Andre måter å autentisiere bruker på 
Som nevnt innledningsvis kan man bruke ulike typer passord, og noe av det som har blitt 
tatt mye i bruk den siste tiden er en kombinasjon med SMS. På f.eks MinSide (hvor du 
bl.a kan levere selvangivelse elektronisk) kan du velge å få tilsendt engangskode på 
mobil - du skriver da inn brukernavn og selvvalgt passord, deretter får du tilsendt en 
kode på SMS som du så registrerer inn. Dette prinsippet vil nok bli tatt mer i bruk av 
bankene framover også som et ledd i å sikre mot svindel. 
 
Feide 
Kunnskapsdepartementet har pålagt kommunene å innføre Feide innen 2010 - dette er 
Kunnskapsdepartementet sin løsning for sikker pålogging. Tanken bak Feide er at man 
får et brukernavn og et passord til alle tjenestene, også nasjonale prøver. Se Uninett for 
mer informasjon om Feide24 

Tegn på at du har blitt utsatt for ID-tyveri 
Selv om man er påpasselig og forsiktig kan man bli utsatt for ID-tyveri, og som nevnt 
over i forbindelse med Visaphising prøver svindlere stadig å lure fra deg personlig 
informasjon – og får man tak i f.eks personnummer kan dette bli misbrukt i fobindelse 
med bl.a kjøp i ulike nettbutikker.  
 
Hvordan kan du egentlig vite at noen har fått tak i personnummeret ditt? Det kan være 
vanskelig å oppdage, men dersom du opplever noen av de følgende seks tegnene, bør 
det lyse en varsellampe hos deg, ifølge Datatilsynet:  
 

1. Du mottar regninger for produkter du ikke selv har bestilt 
2. Uventede disposisjoner fremgår på din kredittkortregning  
3. Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om dette  
4. Du mottar varsel om at adresseendring er mottatt  
5. Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført 
6. Dersom du mottar gjenspartsbrev etter kredittsjekk uten selv å ha tatt initiativ til 

aktiviteter som gjør dette nødvendig. 
 
Dessuten bør du sjekke følgende:  

· Kontroller nøye dersom du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for 
eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc. 

· Før jevnlig kontroll med at det ikke er unormale eller ukjente transaksjoner på 
dine konti. Vær spesielt oppmerksom på konti med tilknyttet kredittkort.  

· Vær oppmerksom på at du selv kan sjekke hvilken adresse du står registrert med 
i Folkeregisteret. Dette kan du gjøre via innloggingstjenesten minside25. 

                                         
 
24 http://www.uninettabc.no/feide/ 
25 http://www.norge.no/minside 
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Hva skal du gjøre hvis du har blitt utsatt for ID-tyveri 
Hvis du oppdager at noen har stjålet ID-en din på en eller annen måte, bør du gjøre 
følgende: 

· Ta kontakt med alle virksomheter hvor du har aktiva for å sjekke omfanget av 
eventuelle ID-tyveriet 

· Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsbyråene. De fleste som yter 
kreditt vil hente inn kredittverdighet hos slike selskaper, en telefon til disse vil 
kunne verne deg mot ytterlig skade. Dun & Bradstreet, telefon 22 45 92 00 
CreditInform AS, telefon 815 55 454 Lindorff Decision AS, telefon 24 17 80 00 

· Steng umiddelbart konti som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner. Be om 
skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt. 

· Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller 
kortselskap. 

· Om du har mistanke om urettmessig endring av postadresse, ta umiddelbar kontakt 
med Posten. 

· Anmeld forholdet til politiet  
Kilde: Datatilsynet 

 
Nettvett, nettikette og gode digitale spor. 
Vi har sett holdningskampanjer og saker i media om farlig, kriminell eller pinlig nettbruk. 
Dette handler kanskje mest om oppførsel – og det å oppføre seg skikkelig er ikke bare 
noe som vi skal snakke om i forbindelse med internett, vi skal ha den samme oppførselen 
uansett hvor vi befinner oss; online, på gata, hjemme og i klasserommet.  
 
Skremselspropagandaen skremmer kanskje oss foreldre mer enn den skremmer ungene. 
Samtidig må vi lære dem at ikke alt er like greit å legge ut åpent, og her ligger det et 
paradoks; vi har et helt annet syn på andre medier enn på nettmedier - vi gjerne legger 
ut bilder og navn andre steder f.eks som bursdagshilsen i lokalavisa samtidig som vi 
beskytter oss gjennom å være anonyme på nett. Skremselsfokuset retter seg helst mot 
f.eks sosiale nettsteder – og mange foreldre går til det skritt at de regelrett overvåker 
ungenes nettvaner26. Men det er en forskjell på det å følge med og bry seg – og det å 
overvåke. Jeg mener at det faktisk er vi voksne som skal sette grenser og da er 
kommunikasjon og dialog gode nøkkelord. 
Vi (foreldre og lærere i fellesskap) har et ansvar for å lære barna noen gode spilleregler 
og vi må også vise tillit til at de faktisk kan håndtere mediet. Det er litt på samme måte 
som vi oppdrar dem ellers; når de er små passer vi på når de skal krysse veien og lærer 
dem farene som ligger i dette, men på et eller annet tidspunkt må vi også der slippe 
hånden og la dem prøve seg selv, dette er en del av vår jobb som oppdragere av den 
kommende generasjon (i forhold til anonymitet kan man fortsette analogien; det er 
lettere å se en synlig trafikant enn en som prøver å gjemme seg). 
 
Det finnes en mengde gode nettsteder som tar for seg nettvett og nettikette – men jeg 
savner litt fokus på det å legge ut gode digitale spor, å ha et aktivt og bevisst forhold til 
hva man publiserer om seg selv (eller hva andre publiserer om deg). Elevene må tenke 
gjennom hva de ønsker å bli assosiert med – at bilder de legger på Facebook, MySpace 
o.l kanskje aldri blir borte. De må tenke gjennom at det man finner på nettet av 

                                         
 
26 http://www.datatilsynet.no/templates/Page____2678.aspx 
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personlige opplysninger er som å gi et førsteinntrykk av seg selv, på godt og vondt. (Se 
også avsnitt om Sosial identitet, Anonym på nett og Digital mobbing). 
 
Selv må jeg innrømme at jeg tenker gjennom hva jeg publiserer, og jeg synes ikke det er 
nødvendig å publisere alt jeg holder på med i mitt dagligliv og ikke minst privatliv. Det er 
mulig å ha en balansegang mellom det å være personlig uten å være privat. Selvfølgelig 
vil en tenåring ha et litt annet syn på dette – nettet er en arena hvor de utveksler 
informasjon på samme måte som vi gjerne ringte våre venner på telefon tidligere. Det er 
ikke til å komme fra at teknologien utvikler seg (så får man like eller mislike det). 
 
Det viktigste (mener jeg) er å lære barn/unge at man tenker gjennom hva man gjør, 
eller sunt bondevett om du vil -  lær dem digital dannelse, lær dem å legge ut gode 
digitale spor, nettikette og nettvett generelt. Å være proaktiv må være bedre enn 
reaktiv! 
 
Aktuelle nettsteder for nettvett kan være: 
Du bestemmer27 
Barnevakten28 
Trygg Bruk (MedieTilsynet)29 
Personvernskolen30 
 

Føresette og deira rett til innsyn 
Skulekvardagen er ikkje lenger slik at foreldre og føresette kan kontrollere barnet sitt 
arbeid på skulen gjennom å ta ein titt i eleven sin stilbok eller rekne med at ”ranselpost” 
er tilstrekkeleg kommunikasjon mellom skule og heim. Digitale læringsmiljø opnar opp 
for mogelegheiter for andre former for skulearbeid, innlevering og vurdering. 
Samstundes er det trong for å ivareta føresette sine rettigheiter til å følgje opp 
skulearbeidet. Dette fører til både juridiske, pedagogiske og tekniske problemstillingar. 
 
Foreldre/føresette sin deltaking = betre mogelegheiter for læring. 
Innsyn i og forståing av skulekvardagen gir dei føresette tryggleik i høve skulekvardagen 
God kommunikasjon mellom skule og heim må difor vidareførast og i ein digital kvardag 
Innsyn er underlagt regulering, delvis eksplisitt i lovgivinga. I praksis er dette heimla i 
føresette sitt ansvar etter barnelova. Det er ikkje lovfesta kva føresette skal ha innsyn i 
og kva som skal haldast mellom lærar og elev. Det er difor stor praksisvariasjon mellom 
lærarane korleis dette vert tolka og utøvd 
 
Føresette: 

· har og ansvar for elevane sin opplæring  
· skal bidra til samarbeid med skulen 
· skal bidra til gjensidig kommunikasjon om eleven sin trivsel, fagleg og sosial 

utvikling 
 

Skulen:  
· skal leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre foreldre og føresette 

sitt medansvar i skulen.  
· Heimen skal få informasjon om mål for opplæring i faga, arbeidsmåter, 

vurdering av fagleg utvikling. 

                                         
 
27 http://www.dubestemmer.no/ 
28 http://www.barnevakten.no 
29 http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/ 
30 http://personvernskolen.no/ 
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Foreldreinnsyn i LMS31 
Mogelegheitene for praktisk og fleksibelt pedagogisk arbeid i LMS er stor. Samstundes 
kan funksjonaliteten i LMS og skape følelse av overvåkning og unødig kontroll frå både 
lærarar og føresette for barna. På eine sida skal LMS gje lærarane betre mogelegheit for 
individuell oppfølging og gje foreldra nødvendig innsyn i barna sin aktivitet på skulen. 
Barna skal føle seg trygge på at ikkje LMS aukar kontroll og reduserer personvernet deira 
i så stor grad at det hemmar læring og reduserer tillitsforholdet til skulen. 
 
I samband med LMS er anbefaling å ha eigen foreldrepålogging32 – då får dei tilgjenge 
til visningsportefølje og ikkje anna informasjon i LMS (personleg arkiv, chat, ”ikkje-
publisert” arbeid osb.) I tråd med foreldrerett å ha delvis innsyn i presentasjons-mappe, 
men ikkje i arbeidsmappe. Skulane må sørgje for å implementere dette i eige regelverk. 
Føresette skal ikkje få vite eleven sitt brukarnamn og passord (sjå uttale frå Datatilsynet 
lenger nede i teksten). 
 
Personlege avgjerder inneberer og ein kontroll over informasjon om seg sjølve, så 
mogeleg følgje kan vere å styre foreldreinnsynet noko for elevar over sju år. Ein 
mogelegheit er å la barnet sjølv ta ulike avgjersler rundt grad av innsyn – det kan ha ein 
oppdragande effekt i høve bevisstheit rundt personleg informasjon og ansvarsfølelse. Ved 
12 år skal ein leggje stor vekt på eleven sin meining – ytterlegare avgrensing av 
innsynsretten til dei føresette (om funksjonelt fornuftig).  
 

· 7 år: Barn skal få seie sin meining før avgjerder om personlege forhold, 
jmf.barneloven § 31 anna ledd. 

· 12 år: Det skal leggjast stor vekt på barnet sin meining, jmf. barneloven § 31 
anna ledd. Barn mellom 12 og 16 år har rett til å be om at informasjon om 
helseforhold til foreldre vert avgrensa, når dei har grunner som "bør 
respekterast", jmf. pasientrettighetsloven §3-4 anna ledd 

· 15 år:  Barn kan ta avgjerder i spørsmål om utdanning og melde seg inn og ut av 
foreiningar, jmf. barneloven § 32. Barn kan inngå arbeidsavtalar, men desse kan 
hevast av foreldra, jf. verjemålsloven § 32 og arbeidsmiljøloven § 11-1. Barn kan 
disponere over eigne midlar, jf. verjemålsloven § 33. Barn under 16 år har rett til 
informasjon vedrørande helseforhold saman med foreldra, jf. 
pasientrettighetsloven § 3-4 første ledd. 

· 16 år: Barn kan gje samtykke til helsehjelp, jf. pasientrettighetsloven § 4-3. Barn 
mottar informasjon om helseforhold åleine, med mindre informasjonen er 
naudsynt for å kunne oppfylle foreldreansvaret, jf. pasientrettighetsloven § 3-4. 

 
Datatilsynet om eleven sitt personvern: 

 
”Skulen er elevane sin arbeidsplass. Om skulen gir elevane tilgjenge på e-post 
over skulen sitt system, må skulen forholda seg til dei same regler for innsyn som 
gjeld med omsyn til dei tilsette.” 

 
Reglar for e-post gjeld ”alle typar elektronisk kommunikasjon og filer i et datasystem”. 
Dette vil seie kommunikasjon mellom lærar og elev og mellom elevar – tilbakemelding, 
chat osb. 

 
Om lærarar tek i bruk webtenester som ikkje kan kontrollerast av skulen (t.d. Facebook, 
MSN, Twitter osb) må foreldreinnsynet oppfyllast på andre måtar. Hovudregelen er at 
elektronisk kommunikasjon er privat og personleg, det at kommunikasjonen skjer i eit 

                                         
 
31 LMS = Learning Management System, læringsmiljøsystem nytta i skulen eks Fronter, 
It’s Learning, Ped-It 
32 Sjå avsnittet om LMS 
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LMS endrar ikkje dette så lenge kommunikasjonen er mellom to personar. Datatilsynet 
seier i ei uttale om LMS33: 
 

”Barn har rett på privatliv og personvern, og føresette bør difor ha avgrensa 
tilgang på informasjon i læringsplattformer i skulen. Innsynsretten bør variere ut i 
frå barnet sin alder og funksjonar i læringsplattforma.” 

Homo sapiens, Homo faber og Homo ludens (digitalis) 
Denne artikkelen er dels basert på TVNorge-programmet Blanke Ark, delvis på artikkelen 
“The end in mind”34  og delvis på kommentarer som på dette blogginnlegget35 

Som omtalt under Læring2.0 er en trend at man også vil stimulere høyre hjernehalvdel – 
noe som gjør at man er nødt til å tenke litt annerledes i forhold til hvordan man 
underviser. Innføring av digitale verktøy kunne gjøre at man kan gi forskjellige 
innfallsvinkler til pensum – man får kanskje bedre muligheter til å ivareta den 
individuelle tilretteleggingen. Ikke minst vil interaktivitet av ulikt slag være aktuelt tema. 

Vi har ulik intelligens og lærer på ulike måter – noen gjennom tekst og andre gjennom 
visualiseringer, og en av mange utfordringer i skolen er derfor å tilrettelegge for den 
enkelte elev i forhold til type læringsstrategi. Organisasjonskulturen i skolen kan også 
være et problem i forhold til dette, man har faste handlingsmønstre som et resultat av 
både utdanning og praksis.  

Utdanning slik vi kjenner den handler nesten utelukkende om Homo sapiens 
(kunnskapsmennesket) hvor man ønsker å gi informasjon og fakta. På noen områder har 
dette utviklet seg videre til Homo faber36 (det arbeidende menneske, mennesket som 
lager ny kunnskap og som kontrollerer omgivelsene gjennom bruk av verktøy). Det man 
nesten helt har glemt er Homo ludens (det lekende mennesket, tenkere, innovatører) og 
som det ble foreslått for meg; kanskje vi skal kalle det Homo ludens digitalis – det 
lekende digitale mennesket? 

Når vi leker og tenker prøver vi å finne ut hvordan ting virker, hvorfor de virker og hvilke 
regler de er underlagt – og om vi kan endre betingelsene (omgivelsene) slik at de gjør 
noe annet enn de opprinnelig var tenkt til/for. Slik kunnskap og læring gjør det mulig å 
komme fra læring til kunnskap, fra læring til det å være og til å bli – men samtidig 
krever det innsats, fulgt av det å mislykkes, så må man redefinere og gjennom 
inkrementelle prosesser finne nye måter å løse ting på før man lykkes. 

Homo ludens (digitalis) er en rolle elever innehar kanskje flere timer om dagen i 
forbindelse med å spille spill, leve seg inn i ulike roller og i sosiale nettverk – men denne 
rolla må de ut av i det de passerer skoleporten. Har data- og rollespill for lav kulturell 
status hos de fleste lærere, og skyldes dette at lærere flest har lite kunnskap om emnet? 
Kan man se på datasill som en sentral form for multimodale tekster i elevene sin kultur? 

Er det slik at skolen er redd for å oppfordre til konkurranse av pedagogiske årsaker? Mye 
tyder på at elevene ikke oppfatter konkurranse som noe negativt, men dette finnes det 
ingen fasit på – mye avhenger nok mye av hva slags konkurranse man har og hvordan 
den skal gjennomføres. 

                                         
 
33http://tiny.cc/datatilsynet 
34 http://www.jonmott.com/blog/2009/11/tinkering-playing-and-learning/ 
35 http://evabra.wordpress.com/2009/11/07/homo-sapiens-homo-faber-og-homo-
ludens/ 
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_faber 
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Ulike typer læringsstrategier 
I forbindelse med serien “Blanke Ark” var det tre faktorer som jeg merket meg: 

· det ene er at her settes det konkrete krav – elevene vet hva som er forventet til 
når (selv om ikke alle helt har klart å følge opp dette), det er viktig at elevene 
forstår at måloppnåelse handler mye om egen innsats, 

· det andre er at det er tydelig ledelse – her gir man tilbakemeldinger og har 
kontroll på klasserommet, på samme måte som over er det viktig at elevene 
forstår at det er egeninnsats, motivasjon og oppførsel som er stikkord for at man 
skal nå mål man har satt 

· det tredje er opplagt nok tilpasset opplæring – med utgangspunkt i at vi er alle 
forskjellige, og at det å da behandle alle likt betyr at vi gjør forskjell….Det å få en 
opplæring som passer til den måten du lærer best på er sannsynligvis måten som 
har størst potensiale for suksess. 

Når det gjelder det siste punktet har TVNorge en egen “Blanke Ark-test”37 – en test man 
kan gjøre for å se hva slags type intelligens man er i forstanden hva slags læringsstrategi 
passer meg best. Testen viser både hva de ulike typene kjennetegnes av, hva man er 
god til og hvordan man lærer best – de kan gi gode pekepinn til hvordan man kan 
tilpasse opplæring for den enkelte. Her er hovedpunktene for hver kategori: 

· Språklig intelligens kjennetegnes av at man leser, skriver, forteller historier og 
argumenterer. En med språklig intelligens er god til å huske navn, steder, 
tidspunkt, daglige ting, behandle fakta, kommunisere med ord og lærer ved å si 
ord, lese, skrive, se og høre ord, debattere, intervjue, dramatisere, bruke 
internett 

· Logisk-matematisk intelligens kjennetegnes ved at man liker å 
eksperimentere, lage teorier, arbeider gjerne med tall, stiller spørsmål, 
undersøker og tenker abstrakt. De med logisk-matematisk intelligens er gode 
i matematikk, tenker logisk, gode på problemløsing og på å sette ting i system. 
De lærer ved å kategorisere, klassifisere, forsøke å forutse, lage 
statistikker/beregninger/grafer/diagrammer, bruke regneark, lage 
matematikkstykker og lage undersøkelser. 

· Musikalsk intelligens kjennetegnes ved at man synger, nynner til melodier, 
lytter til musikk, spiller et instrument og lar seg påvirke følelsesmessig av musikk. 
De med slik intelligens er gode til å oppfatte toner, huske melodier, legge merke 
til rytmer, holde tiden og finne musikk som passer til framføring. Musikalsk 
intelligente lærer ved rytmer, melodier, sanger, å lage musikal, dramatisere, 
gjøre lekser til musikk, å “rappe” tekster og komponere musikk. 

· Sosial intelligens kjennetegnes ved at man har mange venner, er med i 
grupper, snakker mye med folk, tar gjerne en pause for å prate og feirer gjerne at 
en oppgave er avsluttet. De er gode til å forstå mennesker, kommunisere, lede 
andre, organisere mennesker, forhandle og megle. De som har sosial intelligens 
lærer ved å undervise andre, dele med andre, samarbeide i par eller  grupper, 
intervjue, samtale og sammenligne. 

· Personlig intelligens kjennetegnes ved at man dyrker egne interesser, arbeider 
alene, motiverer seg selv, er bevisst på egne følelser og klarer å nå sitt indre. De 
er gode til å forstå seg selv, konsentrere seg, følge sin intuisjon og være originale 
– og lærer ved å diskutere hvordan det føles, stille spørsmål, arbeide i eget tempo 
og arbeide alene. 

· Kroppslig intelligens kjennetegnes ved at man beveger seg mye, bruker 
kroppspråk, har god kroppskontroll, er i fysisk kontakt, handler gjerne og blir 
rastløs ved for få pauser. De er gode til fysiske aktiviteter, sport, dans, teater, 

                                         
 
37 http://www.tvnorge.no/programportaler/blanke_ark/blanke_ark/ta_blanke_ark_testen 



73/205 
 

håndverk og tekniske ting. De med kroppslig intelligens lærer ved å bevege seg, 
dramatisere det som skal læres, oppleve med hele kroppen, lage modeller av 
byer/maskiner/ting osv. og å være fysisk aktive under læring 

· Visuell-romlig intelligens kjennetegnes ved at man tegner, bygger, skaper, 
dagdrømmer, ser på bilder og film. De er gode til å forestille seg (ting), merke 
endringer, løse labyrinter og gåter, lese kart/tabeller/diagrammer, bruke 
powerpoint o.l og lage film. De med visuell-romlig intelligens lærer ved å 
visualisere, drømme, danne indre bilder, arbeide med farger og med bilder. 

· Naturalistisk intelligens kjennetegnes ved at man er lydhør overfor naturen, 
skaper sammenheng, tar ansvar for dyr og setter verden i system. De er gode til 
å identifisere og organisere, oppdage uventede likheter, forutsi, lese spillets gang 
i f.eks fotball og tennis, lese forbindelser og mønstre i tilværelsen. De med 
naturalistisk intelligens lærer ved å gjøre eksperimenter, gjennom å spørre for å 
finne sammenhenger, ordne og sette (ting) i system, skape orden i kaos, se 
likheter og slektskap og lage utstillinger. 

Hva betyr så dette i praksis? 
Jeg har stor tro på at hvis man får læring som passer med den måten man lærer best på 
vil det ha mye å si for motivasjonen – helt opplagt kan man tenke seg at de som henger 
etter med lesing (lite språklig intelligens) heller vil ha en bruksanvisning med mye 
tegninger framfor mye tekst (visuell-romlig intelligens).  

Dessverre er det vel slik at læring hovedsaklig er språklig og logisk-matematisk i 
skolen (forøvrig noe som passer meg godt) - men dette gjør at noen elever får store hull 
når det gjelder kunnskap…og når det er hull i grunnmuren er det vanskelig å få bygd et 
skikkelig og stødig hus oppå. Blir man liggende for langt etter fagmessig synker 
motivasjon også – det er rett og slett for mye å ta igjen….eller for å si det i bilder 
“elefanten man skal spise blir for stor, selv om man tar mange små biter tar det altfor 
lang tid”.. 

Hvordan skal man få innført denne type læring i skolen? 
Det ene er at man må ha en balanse mellom Homo sapiens, Homofaber og Homo ludens 
– ulike læringsstrategier, fra informasjon og fakta til utprøving og testing. Dette er 
vanskelig å gjennomføre i praksis (vil jeg tro, som nevnt tidligere er jeg ikke pedagog – 
jeg baserer dette på (forhåpentligvis) sunn fornuft) – i en klasse vil man selvfølgelig ha 
elever som er veldig forskjellige…og å tilrettelegge for alle krever nok tid, ressurser og 
kompetanse på ulike innlæringsmetoder.   

Det andre er at det krever nok mer institusjonell innovasjon og endring enn rene 
tekniske framskritt. Vi må tenke nytt når det gjelder hvordan vi organiserer læringsmiljø 
og læringsstrategier gjennom å bruke autentiske case og bruke teknologien som er 
tilgjengelig. 

Selv om teknologien er viktig og kan gi store forskjeller i forhold til læring er det likevel 
slik at det er minst like mye en kulturell utfordring. 

En lærer kom med følgende tips (se også hans blogginnlegg38);  
De to mest populære undervisningsoppleggene det siste halvåret har vært et rollespill 
om global handel39 og ulike Jeopardysekvenser laget med Stu’s Quiz Boxes40. Elevene har 
reagert med stor entusiasme. I tillegg hadde han fått elevene til å lage sine egne quiz’er. 

                                         
 
38 http://didrikblogg.blogspot.com/2009/10/k-viss-og-flashcards.html 
39 http://www.od.no/Artikler/262.html 
40 http://quizboxes.com/ 
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Finne og håndtere informasjon 

Hva søker man etter hvor? 
Det er ikke alltid så lett å orientere seg i forhold til hvor man bør søke informasjon. 
Mange elever tror at Wikipedia er det beste stedet – noen ganger er det også det, men 
det finnes så veldig mange andre muligheter som man bør kjenne til.  
 
Jeg har laget et interaktivt tankekart som ligger på nettet på denne lenka41. Først blir du 
henvist inn i Creaza hvor du vil 
se tankekartet, trykk deretter på 
symbolet med fire piler for å få 
opp tankekartet i fullskjerm.  
 
 
Du kan trykke på + for å utvide og det er internettlenker videre på de forslagene du 
finner der. For å avslutte tankekartet i fullskjerm trykker du Esc-knappen på tastaturet 

 

Hvordan finne og bruke gode søkeord? 
Å finne relevant informasjon er ikke alltid like lett – det kan være du får altfor mange 
treff eller kanskje du ikke får noen treff i det hele tatt. Noen ganger får du ikke fram det 
du søker etter, men noe helt annet (se eksempelet om svartsnegle i innlegget “En 
tvilsom ære”42). Det er to hovedfeller å gå i; hvor du søker og hvordan du søker (bruker 
søkeord) – teksten under omhandler kun søkeord og ikke søkemotorer man bør bruke. 

Hva er søkeord? 
Søkeord er det ordet eller de ordene du skriver inn i en søkemotor (f.eks Google). Det er 
tre hovedproblemer som oppstår med feil søkeord; 

                                         
 
41 http://tiny.cc/tankekart 
42 http://tiny.cc/sokeord 
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for mange treff  

· skriv inn flere ord (skal du søke for å finne en barnekjær hund kan du ikke bare 
søke ordet Hund – det blir veldig mange treff, begrens søket til 
hund+barnekjær+rase osv) 

· bytt fra generell til spesiell (søker du etter hunderasen Cocker Spaniel skriver du 
Cocker Spaniel som søkeord og ikke hund eller hunderase) 

· legg til ord som kan være relevante (Cocker Spaniel + hunderase + oppdrett + 
kennel osv) 

· sett i anførselstegn (“Cocker Spaniel” – da søker man etter eksakt denne frasen i 
teksten) 

for få treff 

· sjekk stavemåte (har du skrevet ordet feil?, hvis du ikke er sikker på hele ordet 
kan du evt erstatte med * – eks hvis du skal lage mat og lurer på om det er 
svinefilet eller svinekotelett kan du f.eks skrive matoppskrift+svine*, da vil du 
få treff på all tekst som inneholder både ordet matoppskrift og ord som begynner 
på svine. Enkelte motorer bruker også % eller ? på samme måte som *). 

· bruk synonymer (selv om du bruker ordet boss kan det være du må søke søppel 
eller renovasjon for å få treff – søkemotorer er “dumme” og ser foreløpig ikke 
slike sammenhenger….selv om dette kommer i form av semantisk web) 

· prøv evt å søke på engelsk (veldig mange av sidene på internett er på engelsk så 
hvis du ikke finner svaret når du skriver på norsk kan du prøve å oversette til 
engelsk….men husk også at evt treff vil komme på engelskspråklig side) 

· ta bort anførselstegn (selv om du søker en eksakt frase er det jo ikke sikkert 
teksten det blir søkt i har samme ordlyd, du kan derfor prøve å ta bort 
anførselstegn for å markere at ordene ikke trenger å stå i den rekkefølgen) 

· søk etter ord som kan høre hjemme i det du søker etter (har du en oppgave om 
energi og har søkt ordet vindmølle uten å få relevant treff kan du prøve å tenke 
hva annet som kan høre hjemme; energi+produksjon+miljø+kW osv) 

ikke relevant treff (du får mye unødvendig informasjon du må lete gjennom) 

· kombinasjon av søkeord 
+ foran ord gjør at de må være med, – at de ikke skal forekomme i teksten, 
anførselstegn = eksakt den ordsammenstillingen man skal søke etter 
boolske operatører AND (a AND b, både a og b skal finnes i teksten) OR (a OR b, 
enten a eller b skal være i teksten) NOT (a not b, a skal være i teksten mens b 
ikke skal forekomme) – du kan bruke kombinasjoner av disse sammen. Google 
bruker automatisk AND mellom ord selv om du ikke ser det. (i eksempelet mitt 
med svartsneglen vil ikke bloggen framkomme på søket svartsnegle -kreativitet, 
fordi både svartsnegle og kreativitet forekommer i samme innlegg og vi sier i 
søket at de ikke skal forekomme i samme søk). Det finnes et par operatører som 
er mindre kjente NEAR, ONEAR og FAR, men de er litt mer komplisert i bruk 
(disse brukes for å angi hvor langt fra hverandre søkeordene kan/skal være i 
teksten, men er nok ikke så mye brukt. I enkelte tilfeller kan de være aktuelle, 
men jeg går ikke inn på bruk her). 
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Hva er gode og dårlige søkeord? 
  Ser du forskjellen på disse søkene: 

· katt – perser 
· sportsutstyr – fotball 
· bil – volvo 
· frukt – pære (men også pære -lampe for ikke å få lyspære hvis du søker frukten 

pære) 

Her har vi spesifisert mer og vi kan derfor si at et godt søkeord er et ord som ikke er for 
generelt (det bør være sjeldent, men ikke ukjent). Andre gode søkeord er selvfølgelig 
navn på personer, organisasjoner, bedrifter, produkter, stedsnavn osv (husk 
anførselstegn) 

Hvordan finner man gode søkeord? 
Tenk på det du kan om emnet og se om det forekommer ord som gjerne ikke er så 
vanlige som du kan bruke (faguttrykk?). Finn evt andre ord som er relevante til emnet, 
men som heller ikke er så vanlige (kanskje du kan få hjelp i pensum til å finne relaterte 
ord?) – og bruk teknikkene over med å legge til/fjerne ord fra søk slik at du unngår ikke-
relevante treff. Bruk gjerne eksakte fraser f.eks “billige flyreiser til Kreta” – hvis det er 
denne eksakte teksten man skal finne, framfor å skrive flyreise+billig+Kreta (men pass 
på at det ikke blir for snevert heller). 

Avansert søk 
Tipsene ovenfor gjelder vanlige søk, men de fleste søkemotorer (om ikke alle) har 
mulighet for også å gjøre avansert søk – og her bør du gjøre deg kjent med funksjonene. 
Jeg har tatt utgangspunkt i avansert søk hos Google (du finner dette valget til høyre for 
søkeknappen i vanlig søk). Det som er markert med blått er egentlig det samme som jeg 
har beskrevet over i forhold til boolske operatører. Du kan også velge hvor mange treff 
 du vil ha fram (kjempelurt – hvorfor ha 100 treff hvis det holder med 10!) 

I det hvite feltet finner du søk for : 

· Språk (begrens mulighetene, f.eks bare norsk) 
· Region (hvilket land treffene skal komme fra) 
· Filformat (to valg; om det bare skal gi treff på dette filformatet eller ikke treff på 

dette filformatet, og hvilke format – flere tilgjengelig) 
Dato (når nettside først ble sett – utelater “gamle” muligens utdaterte sider) 

· Forekomster (skal ordet være i tittel, tekst, lenke osv) 
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· Domener (to valg; kun dette eller ikke dette + hvilket domene det gjelder, eks for 
Norge skriver du da .no, kommersielle .com osv) 

· Brukerrettigheter (lisensrettigheter – OBS: brukes med omhu siden du kan 
utelukke aktuelle søk) 

· Nettsikkerhet (her kan du f.eks unngå at pornografiske sider vises ved å velge 
sikkert søk) 

Sidespesifikt er litt spesielt, men du kan søke etter lignende nettsider som en valgt 
nettside eller du kan søke etter sider som er lenket opp mot en nettside. 

Noen flere tips og triks for søkemotoren 

Konverter enheter direkte i søkefeltet 
Lurer du på hva fot er i meter eller du 
skal veksle valuta? Du starter med å 
skrive enhet fra + to + enhet til, f.eks 
hvis jeg vil vite hvor mye 10 norske 
kroner er i svenske 
kroner kan jeg skrive 
“10 nok to sek” og 
trykke søk (eller trykke 
enter-tasten).  

Relaterte søk 
Bruk en tilde43  (det er den krøllstreken som ser slik ut: ~ ) for å få opp relaterte søk, 
søk som ligner (denne finner du også som valg i avansert søk) 

Bruk bildesøk 
Gå til Google bildesøk44 hvis det er bilder du er på jakt etter. PS: trykk avansert søk for å 
begrense utvalget enda mer, ikke minst med tanke på å finne bilder du faktisk har lov til 
å bruke (lisens).. Se eget avsnitt om “Å søke og finne bilder”. 

Lurer du på hva et ord betyr? 
Få definisjon.  Lurer du på hva et ord betyr? Skriv definition:engelsk ord (eks 
definition:innovation) eller definisjon:norsk ord. (jeg synes ikke denne var veldig god for 
norske ord…) 

Søke etter noe innenfor et bestemt nettsted?  
Noen nettsteder har egne søkefelt hvor du 
søker kun innenfor bedriftens egne sider, 
men du kan gjøre det samme for alle sider 
ved å definere det slik site:side søkeord 

(eks skal du søke på norsk utgave av Wikipedia skriver du site:Wikipedia.no IKT – bildet 
viser søk innenfor en bestemt blogg/nettsted). Denne muligheten finner du også i 
avansert søk. 
  

                                         
 
43 http://no.wikipedia.org/wiki/Tilde 
44 http://images.google.com/ 
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Bruk Google som kalkulator.  
Skriv inn regnestykket direkte i søkefeltet og trykk søk (eller bruk enter) for å få svaret.  

 

 

 

 

Avgrensing av søk -vis alternativer.  
Etter at du har søkt kan du trykke på knappen Vis Alternativer for 
å kunne velge hva slags type treff du vil ha (se bilde til venstre). 

Spesifikk  filtype.  
Når du søker kan det av og til være greit å begrense søk til den 
type fil du er på jakt etter, f.eks hvis du skal ha tak i en pdf 
skriver du  filetype:pdf og så søkeordet. Denne ligger også i 
avansert søk. 

Er informasjonen for gammel?  
Hvis du vil sørge for at du ikke får for gamle sider i treffet kan du 
forsøke å skrive inurl:år søkeord (eks. inurl:2009 datatrafikk – 
dette gir kun treff med ordet datatrafikk som er laget/publisert  i 
2009) 

Blokkerte eller slettede sider?  
Du kan forsøke å få tak i en tidligere lagret side ved å skrive 

cache:URL for nettsiden du prøver å komme inn på. Google lagrer alt – så det kan være 
et tips (også for å få tak i sider som faktisk er slettet). 
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Å lage en personalisert søkemotor 
 
Hvorfor skal man lage en personalisert søkemotor? 
Du får en søkemotor som bare søker på sider som du har forhåndsdefinert. Fordeler; du 
velger ut sidene og når elevene bruker søkemotoren vet du at de kommer til “trygge” 
sider. De får også relevante søk – og tiden de bruker på nettet blir derfor mer effektivt 
og kanskje virker det motiverende også? 
 
Dette er i alle fall en god ide for de minste og du har kontroll på treff (selv om du godt 
kan bruke en personalisert søkemotor for eldre elever også for å få relevans i treff) 
 
Eller hva med å dele din kunnskap og ekspertise med kollegaer ved å lage en søkemotor 
som har spesifiserte utdanningsrettede sider, profesjonelle ressurser o.l. ? Flere kan 
samarbeide om å lage en god søkemotor også – noe for kollegiet? Det er ingen 
begrensning på hvor mange søkemotorer du kan lage og du kan integrere søkemotoren 
på egen side (dvs noen unntak er det jo; f.eks på enkelte blogger anses koden for å 
være “farlig” og blir derfor fjernet, det samme kan være tilfelle i LMS også – men du kan 
alltids legge en lenke til søkemotoren). 
 
Hvordan lager man en personalisert søkemotor? 
Jeg har tatt utgangspunkt hos Google, og du starter ved å gå til 
nettadressen:http://www.google.com/cse/ og trykker Opprett en tilpasset søkemotor 
(hvis du ikke har logget inn får du beskjed om å gjøre dette nå – du må logge inn med 
en Google-konto, f.eks hotmail eller gmail). 
 
Deretter er det nokså rett fram;  

· gi søkemotoren et navn,  
· en beskrivelse,  
· velg hvilket søkespråk du 

vil benytte.  
 
Deretter får du to valg;  

· bare søke på nettsteder du har valgt 
· å søke på hele nettet, men fortrinnsvis bruke dine forhåndsbestemte sider  

 
Du skriver inn URL (nettstedsadresse) for de nettstedene du vil det skal søkes i. Tips: 
trykk på “Tips til formattering av nettsteder” – her får du vite hvordan du legger inn både 
hele og deler av nettsted, f.eks hvis du bare skal ha noen sider på YouTube kan du 
definere hvilke av sidene du skal ha søk på og hvis det er et nettsted hvor nesten alt kan 
brukes kan du definere hvilke sider det ikke skal søkes på. 
 
Velg standardutgave (riktignok får du da med reklame på siden hvor treffene vises, men 
det ville du jo fått om du søkte ordinært på nett også….). Huk av når du har lest vilkår og 
trykk neste for å få opp en demo du kan prøve. Kryss av for at du skal ha bekreftelse – 
da kan du hente html-kode slik at du kan integrere søk på egen side, redigere søkemotor 
osv. 
 
Der var du allerede ferdig, og hvis du vil se hvordan en slik motor ser ut på nett kan du 
gå på min søkemotor (se bilde over) ved å trykk på denne lenka45 (denne søkemotoren 
søker bare i bloggen Eva2.0). 

                                         
 
45 http://tiny.cc/evamotor 
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Å søke og finne bilder man kan bruke 

Hva slags bilder kan man bruke? 
I utgangspunktet må man anta at man ikke har lov til å bruke bildene med mindre de er 
merket spesifikt. Det kan virke som om det nå er mer utbredt å bruke CC (Creative 
Commons) eller GNU på bilder som er publisert – dette gjør det veldig enkelt å se om du 
har lov til å bruke dem eller ikke.  Se avsnittet om CC-lisenser (Opphavsrett og 
åndsverk) for mer informasjon om lisensene, men du vil (omtrent) alltid kunne trykke på 
lisensen for å få fram i nettleseren (blir redirektet til Creative Commons) hva du har lov 
til og ikke lov til å benytte.  
 
Som et eksempel kan vi ta bildene du finner i Wikipedia/wikimedia – disse er publisert 
under en lisens som sier du har lov til  

· å dele (kopiere, distribuere og spre verket) 
· remikse (bearbeiding)  

 
på vilkårene:  

· navngivelse (navngi opphavsperson/lisensgiver, men ikke slik at det ser ut som 
om de går god for det du evt har brukt bildet til) og  

· på samme vilkår (hvis du bearbeider eller bygger videre på verket skal du 
publisere med samme type lisens).  

Hvordan finner jeg bildene? 
Det er flere steder man kan søke etter bilder, men en tjeneste som du kan ta en titt på 
er cyclo.ps46, denne motoren søker gjennom bilder fra forskjellige steder (Flickr, 
Shutterstock, BigStockPhoto, Fotolia, stock.xcheng, cutcaster, photos.com og stockvault 
– velg alle eller noen), skriv inn søkeord (det kan ta litt tid å få fram bildene). Du trykker 
på bildene og er det f.eks et 
Flickrbilde vil du bli redirektet til 
Flickr sine sider– og der kan du 
også se hva slags lisens bildet 
har (alle treff du får skal i 
utgangspunktet være lisensiert 
med at man skal kunne dele, 
men noen har vilkår som ikke 
bearbeiding, ikke kommersiell). 
Du kan også søke hver av disse 
nettstedene separat ved å gå til 
f.eks Flickr47. 
 
Google Bildesøk kan være en annen motor du kan ta en titt på, bildesøk har også en 
avansert mulighet slik at du kan avgrense ytterligere  (ikke minst i forhold til lisenser) – 
se evt. avsnitt om gode søkeord for litt mer informasjon om avansert søk. 
 
Dersom du er på jakt etter et bilde i bestemte farger (ikke tema) kan du prøve Multicolr 
Search Lab48 (søker i Flickr)..her kan du velge fargene du er ute etter (f.eks hvis du skal 
ha noe som passer inn med fargene du har på nettside, som bakgrunnsbilde osv).

                                         
 
46 http://cyclo.ps/ 
47 http://www.Flickr.com/ 
48 http://labs.ideeinc.com/multicolr/ 
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Å søke og finne musikk man kan bruke 
Det er kjekt å legge til stemningsmusikk eller lydeffekter på ting 
man lager; gjerne i forbindelse med ulike digitale bildefortellinger, 
videoer og presentasjoner – kanskje bare til bruk i klassen eller 
kanskje man har lyst til å publisere den på nett. Her er det mange 
feller å gå i, det er mye musikk som er opphavsrettslig vernet og 
det er derfor viktig at man har en bevisst holdning til hva man kan 
og ikke kan benytte. 

· Du har ikke anledning til å publisere produksjoner som har brukt musikk som er 
opphavsrettlig beskyttet uten å få tillatelse. 

· Musikk du har produsert selv står du selvfølgelig fritt til å distribuere på hvilken 
måte du vil. 

· Du kan laste ned musikk til privat bruk (ikke-kommersiell bruk) der opphavsmann 
har lagt den tilgjengelig under lisens. I tillegg kan du laste ned musikk du har 
betalt for, men denne kan ikke benyttes til annet enn privat bruk. Hvis noen har 
lagt ut musikk ulovlig har du ikke engang rett til å laste den ned. 

Bruk derfor egenprodusert musikk eller fri musikk til slikt arbeid (det kan være musikk 
hvor vernetiden er omme eller man kan bruke gratismusikk og søke etter musikk som 
har Creative Commons-lisens). Husk at CC-lisenser er ulike; i noen tilfeller kan du 
omarbeide musikken (remikse) mens i andre tilfeller får du bare lov til å distribuere slik 
den er – i alle tilfeller vil nok navngivelse av artist være obligatorisk. Sjekk derfor hvilke 
rettigheter som er knyttet mot musikken du laster ned (mer informasjon under 
Opphavsrett og Åndsverk) 

Hvor finner jeg slik musikk? 
Her er noen lenker du kan prøve: 

· incompetech49 - sjanger, stemning, nøkkelord 
· jamendo (CC)50 - ulike typer søk, men krever at du registrerer epostadressen 
· wikimedia sound51 – inndelt i kategorier og subkategorier (noe uoversiktlig) 
· cc wiki52 - liste over nettsider med musikk som har CC-lisens 
· Multimediabyrån53 (svenska skolverket) – krever innlogging, dette er kun til 

skolebruk (egentlig bare til svenske skoler, men jeg antar at man kan bruke det i 
norske skoler også). 

· the freesound project54 - krever innlogging, tagget på tema 
· ljudo55 – lydeffekter, søk på ord 

 

                                         
 
49 http://incompetech.com/m/c/royalty-free/ 
50 http://search.creativecommons.org/ 
51 http://tiny.cc/sound91 
52 http://wiki.creativecommons.org/Audio 
53 http://www.multimedia.skolverket.se/ 
54 http://tiny.cc/freesound 
55 http://tiny.cc/ljudo620 
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Kildekritikk og kritisk refleksjon 
 
Først av alt et godt tips; bibliotekarer har mye kompetanse både på 
informasjonssøk og kildekritikk – bruk dem! 
 
Noe vi alle vet er at informasjonsmengden på internett er enorm - og en av utfordringene 
er å kunne validere den informasjonen man finner, med andre ord å være kildekritisk. 
Det å kunne reflektere kritisk over den informasjonen man finner er en del begrepet 
digital kompetanse – men ikke bare innenfor dette området, også såkalt “analog” 
informasjon bør man stille seg kritisk til i utgangspunktet (her snakker jeg av egen 
erfaring; jeg kan huske at det var geografibøker med kart som viste Tsjekkoslovakia en 
god stund etter at Tsjekkia og Slovakia var blitt egne land – og av nyere dato; i 
forbindelse med en oppgave om internett som digital markedsplass fant jeg en 
høyesterettsdom som var nyere enn pensum og som også tildels var i strid med det som 
stod skrevet i pensumboka). 
 
Spørsmålet om å utvikle en god holdning til kildekritikk er mye bedre enn diskusjonen 
som går rundt plagiatkontroll – ved å flytte fokuset kan man kanskje komme mer vekk 
fra “klipp-og-lim”, og kanskje heller få diskusjoner rundt innholdet og sannhetsgehalt i 
den informasjonen man finner. 
 
Spørsmålet er litt hvordan man skal “angripe” informasjonen man finner, og her er noen 
spørsmål man kan stille seg; 

· Hvem er det som står bak informasjonen? 
· Er det velkjente aktører eller er det noen som bare “synser” – er det velkjente 

nettsteder og hvem er målgruppe (kunnskap om hvordan man finner ut hvem 
som står bak nettsted f.eks whois)? 

· Kan man sammenligne informasjonen her med andre kilder og evt egne 
erfaringer? 

· Hvorfor kommer de med denne informasjonen, hvilke motiver har de (er det noe 
de skal selge, vil de fremme et bestemt synspunkt, påvirkning og hvordan man 
påvirker)? 

· Hvordan ser informasjonen ut – hvilket språk bruker man (vitenskaplig språk i 
vitenskaplige artikler osv)? 

· Er synspunktene som kommer fram objektive eller er det kun en subjektiv 
vinkling – og i så fall; er dette greit (er informasjonen av en slik type at man ikke 
kan være objektiv, er i så fall begge synspunkt presentert – eller trenger man 
ikke det)? 

· Passer måten informasjonen er presentert på overens med målgruppen man skal 
gi informasjonen til (er den forståelig for målgruppen)? 

Ellers anbefaler vi en god artikkel på ITU – Kildekritikk og kritisk refleksjon56, som også 
har forslag til litteratur for videre lesing og som har følgende “oppskrift” for å lykkes: 
 
For å lykkes med å utvikle en bevisst holdning til digitale kilder, hvordan de skapes, 
hvem som skaper dem og på hvilken måte må: 
• Lærerne være aktive i forhold til å forfekte kritisk diskusjon i klassen. 
• Elever få emner som engasjerer. 
• Skolen systematisk arbeide mot oppbygging av en kildekritisk kultur på tvers av 
lærerkollegier og alderstrinn. 
 

                                         
 
56 http://tiny.cc/kildekritikk 
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Vi anbefaler også en kikk på Del&Bruksom inneholder lenker til kurs i 
søk/informasjonsinnhenting, kildekritikk mm, bl.a er det utarbeidet et kurs i 
informasjonssøk.57 
 
Et poeng er kanskje å visualisere hvordan nettsteder kan vise feil informasjon ved enten 
å finne et slikt nettsted eller selv lage en “nettside” med bevisst feil informasjon (denne 
bør i så fall ikke publiseres, men være lokal) – å lage en side selv med lokal 
(feil)informasjon er nok det som er mest effektivt ut fra at dette er noe man kan 
identifisere seg med. 
 
Mange bruker begrepet TONE i forbindelse med kildekritikk. Dette står for: 

· Er kilden din troverdig (T) ? Hvem er forfatteren? Du må kunne “stole” på kilden 
din. Hold deg til kjente adresser hvor du kan finne ut hvem som er ansvarlig for 
nettsiden. 

· Er kilden din objektiv (O)? Er informasjonen framstilt på en nøytral måte? 
Stemmer noe av innholdet med noe du vet fra før? 

· Hvor nøyaktig (N) er kilden din? Finner du skrive- og slurvefeil kan dette si noe 
om både forfatter og nøyaktighet. Når ble kilden sist oppdatert? Sier eventuelt 
nettsiden noe om “sine kilder” igjen? 

· Passer kilden til ditt bruk, er den egnet (E) til ditt formål? Hvem er den tenkte 
målgruppen og mottakeren? 

 
Å finne informasjonen 
Når du har bestemt deg for emne/tema – og har en plan for hvilke ting du skal ha med i 
oppgaven må du finne og samle inn informasjon/bakgrunnstoff. Dette kan du gjøre på 
forskjellige måter; 

· lærebøker – gjerne i forskjellige fag 
· bibliotek/skolebibliotek; finn faglitteratur, aviser, oppslagsverk, video/CD-rom, 

tidsskrifter osv. Husk at de som jobber på biblioteket gjerne kan hjelpe deg med å 
finne aktuell litteratur – bruk denne kompetansen. Begynn gjerne med leksikon 
for å finne kortfattet informasjon og stikkord som kan gjøre at du kommer videre i 
arbeidet. Tenk over hva du har bruk for av informasjon, hva du skal bruke den til, 
hvor mye stoff du trenger og når du skal bruke det/hvor i oppgaven hører det 
hjemme – et tankekart kan hjelpe deg å strukturere 

· søk på internett – spesifikke nettsider rundt emnet, oppslagsverk (eks 
Wikipedia58), sosiale medier (Facebook, Twitter, Flikcr, Del.ici.ous, osv), forskning 
(eks forskning.no59, viten.no60). Du kan finne mye faktainformasjon (i tillegg til 
det som er nevnt kan du også finne adresser, tlf.nr, statistikk osv), men det 
finnes mange sider hvor informasjonen gjerne ikke er helt troverdig. En annen 
ting du skal huske på er opphavsrett/copyright – se eget avsnitt om dette for mer 
informasjon. 

· spørreundersøkelser. Du må finne ut om du skal ha en kvalitativ(personlig, et 
mindre utvalg personer – ofte problemstillinger det ikke er enkle svar, gjerne 
subjektiv vurdering – meningsspørsmål) eller kvantitativ(mange personer, bruke 
resultat statistisk – f.eks bruker du bilbelte? her kan du lage en tabell som viser 
hvordan svarene fordeler seg på kjønn, alder osv – gjerne i et regneark – og 
bruke dette i prosjektoppgaven) undersøkelse. Uansett må du jobbe med 

                                         
 
57 http://tiny.cc/infosok 
58 http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside 
59 http://forskning.no/ 
59 http://delogbruk.ning.com/group/informasjonskompetanse 
60 http://www.viten.no/ 
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spørsmålstillingen; du skal unngå at din mening framkommer i måten du spør på. 
Dette er spesielt vanskelig i kvalitativ undersøkelse der situasjonen gjerne er at 
du spør ut en annen – her må du sørge for at spørsmålet blir forstått rett og at du 
forstår svaret rett, i tillegg skal du ikke gi uttrykk for din egen mening. I en 
kvantitativ undersøkelse må du sørge for at du spør så mange at svaret du får ut 
sannsynligvis er korrekt (eks. hvis du spør bare 15-åringer om de spiller mye 
dataspill og du bruker det svaret for hele befolkningen har du sannsynligvis gått i 
denne fella). 

· intervju; noen som kan mye om emnet ditt. Finn ut hvem du kan snakke med og 
forbered intervjuet, gjør helst en avtale med vedkommende i forkant. Skriv ned 
spørsmål (ikke flere enn det som er nødvendig), dersom du skal ta opp på bånd 
eller video må du først spørre om tillatelse – noter stikkord under samtalen for å 
huske innholdet. 

· bedriftsbesøk; er det noen som holder på med noe som er aktuelt for oppgaven 
din, husk også kommunen og museer dersom det er aktuelt. 

· sende epost, brev, fax eller SMS. Noen tips; skriv kort – men presist 
(spørsmålene må ikke kunne misforstås), skriv når du ønsker svar, undertegn, 
sørg for at 1. det framgår hvem du er, 2. hvorfor du har sendt disse spørsmålene, 
3. hvem svar skal sendes til og 4. hvordan du kan kontaktes (epostadresse, tlf.nr 
osv). 

Hvis vi forutsetter at du skal intervjue noen i forhold til et problem kan noen stikkord 
være; 

· hvorfor er det et problem? 
· hvem gjelder dette/hvem blir påvirket? 
· hva har andre med dette problemet gjort? 
· hvor er problemet størst? 
· når startet/oppstod problemet? 
· hva gjør man får å stoppe/endre problemet? 
· hvordan sørger man får at dette problemet ikke oppstår igjen? 
· ta bilder, video eller lydopptak der det er naturlig (her kan du jo bruke 

mobiltelefonen) 
· husk å skrive notater 

For all innhenting av informasjon er det viktig at du noterer hvor og når du fant 
informasjonen for å bruke i litteraturlista, det er ulike måter å skrive en slik liste på. For 
nettsider noterer du URL (nettadressen f.eks http://www.forskning.no) og datoen du fant 
informasjonen. Det finnes ulike skjema du kan benytte. Husk også kildekritikk og 
opphavsrett som nevnt i punktet under søk på internett ovenfor. 
 

· Anbefaler også Marita Aksnes sin video om bruk av kilder61 i forbindelse med 
oppgaveskriving. 

· Se artikkelen "Hengt ut som pedofil på Wikipedia62 - eksempel på hvordan man 
kan få feil informasjon 

· Mord2.063 er en artig måte å tilnærme seg kildekritikk – hvordan man må se på 
ulike kilder for å finne sannhetsgehalt. Passer fra 7. klasse. Les Til læreren før 
man begynner. 

                                         
 
61 http://vimeo.com/2977467 
62 http://tiny.cc/dagbladnyhet 
63 http://iktskole.net/kildekritikk/index.html 
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Hvem skriver Wikipedia-artikler og når kan vi stole på dem? 
Wikipediaer et oppslagsverk i form av en wiki. Den fungerer som et slags 
leksikon, men her er det ikke et forlag som står bak - her kan alle bidra. 
Wikipedia ble startet i 2001 og baserer seg på frivillige bidragsytere og 
innholdet kan man bruke og kopiere fritt. Ser man på symbolet for 
Wikipedia (bilde til venstre) ser du at den er formet som en jordklode, 

sammensatt av puslespillbiter og med ulike typer bokstaver - dette symboliserer 
hensikten med Wikipedia; alle kan være med å legge til nye "puslespillbiter" i form av 
innhold, den finnes på flere språk og er global. Som nevnt kan alle bidra - du og jeg, 
enten ved å opprette nye sider med nye tema eller korrigere eller tilføre mer tekst, lyd, 
bilder, video, lenker osv til artikler som allerede er skrevet. 
 
Hvordan kan jeg skrive eller endre innhold i Wikipedia? 
Du kan velge om du vil registrere deg eller ikke, men hvis du ikke registrerer deg vil 
likevel IP-adressen din bli lagret - slik at man vet hvem som har skrevet eller gjort 
endringer. Å registrere seg er ganske enkelt - man registrerer seg64 med ønsket 
brukernavn og passord, og så kan du sette igang med å skrive. Wikipedia har laget noen 
maler man ønsker å bruke i forhold til hvordan teksten skal struktureres - du finner god 
hjelp og forklaring på hvordan du gjør dette ved å velge "hjelp" i menyen du finner på 
vestre side i Wikipedia. 
 
Når du lagrer en endring eller ny artikkel godtar du samtidig at bidraget blir merket med 
lisensene Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår 3.065 og GFDL66 - 
dette sikrer at alle fritt kan benytte det du har bidratt med (se også siden om Creative 
Commons på denne wikien67). Du går også med på å bli angitt som en opphavsperson av 
gjenbrukere, som et minimum, gjennom en hyperlenke eller URL til artikkelen du bidro 
til. 
 
Når kan jeg stole på det som står der? 
Siden dette er frivillig dugnadsarbeid vil det alltid være slik at noen artikler har høyere 
kvalitet enn andre, og du vil også finne direkte feil. Finner du feil kan du gå inn og rette - 
alle versjoner av artikkelen blir lagret slik at den evt kan tilbakestilles til en tidligere 
versjon dersom noen skriver inn noe feil i en artikkel som opprinnelig var korrekt. Skriver 
man noe upassende vil artikkelen bli fjernet. 
 
Siden det er frivillige bidragsytere kan man også tenke seg muligheten for at dersom 
man skriver om noe som ikke nødvendigvis er rene faktaopplysninger, men en artikkel 
hvor det gjerne kan være subjektive holdninger - hvilke holdninger vil da gjenspeile seg; 
ganske klart forfatteren av innlegget. Slike artikler viser ikke nødvendigvis at det er flere 
sider av samme sak eller at det er flere oppfatninger. Likevel er min egen erfaring at de 
fleste klarer denne balansegangen. 
 
For å kontrollere kvalitet kan du følge retningslinjer for kildekritikk - man må bruke de 
samme prinsipper som med alle andre kilder. Undersøkelser viser imidlertid at innholdet 
på Wikipedia generelt har høy standard, og faktisk i mange tilfeller både mer korrekt og 
mer oppdatert informasjon enn mange andre mer konvensjonelle oppslagsverk. 
Imidlertid finnes det unntak; se f.eks denne artikkelen fra Dagbladet68 der Jens 
Stoltenberg ble hengt ut som pedofil på Wikipedia.  
                                         
 
64 http://tiny.cc/wikip 
65 http://tiny.cc/cc30 
66 http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 
67 http://tiny.cc/wikiCC 
67 http://www.wikipedia.no 
68 http://tiny.cc/dbnyhet 
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Opphavsrett og lisenser 

Hva er Creative commons? 
Creative Commons (CC) omhandler opphavsrett og hvordan man kan merke sine verk 
slik at andre vet om de kan bruke, endre, kopiere verket osv - og opphavsrett er en 
menneskerett: FN menneskerettighetserklæring art 27.2 “Enhver har rett til beskyttelse 
av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av et hvert vitenskaplig, 
litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt”. 
 
Det finnes mange ulike typer lisenser for fri kultur. CC er en internasjonal organisasjon 
som ble startet i USA i 2001 med mål å fremme delingskultur hvor man lett kan finne 
fram til hverandre og til hverandres verk. Hovedkontor er nå i Berlin. CC vedlikeholder 
internasjonal referanselisens (unported) som tilpasses lokal lovgivning. CC er et frivillig 
lisenssystem som er tilrettelagt og tilpasset ulike juridiksjoners lokale språk og 
rettspraksis – og tilbyr lisenser som gjør det mulig for forfattere og komponister å tilby 
hele eller deler av sine verk gratis til ikke-kommersiell bruk og samtidig beholde andre 
deler av verket som vanlig. 
 
Dagens elever står midt oppe i spørsmål med opphavsrett og deling gjennom f.eks 
sakene som har vært med ulovlig fildeling (Pirate Bay, Napster osv - se f.eks denne 
artikkelen om Frankrikes strenge straff for ulovlig nedlasting69). De har også en tendens 
til ikke å ha et klart forhold til hva man kan og ikke kan bruke på nett - og dette er 
ferdigheter de mest sannsynlig er nødt til å lære i skolen (det er mange foreldre som ikke 
har et bevisst forhold til slik bruk heller). Det er derfor viktig at lærere har et bevisst og 
klart forhold til hva man kan bruke og når - selv i interne skoleprosjekter, erfaringen 
elevene tar med seg fra skolen bruker de også i fritiden. 
 
Lisenser: 

Det er 6 lisenser70, ut fra et utgangspunkt på fire symboler Navngivelse (BY), ikke-
kommersiell (NC), ingen bearbeidelse (ND), del på samme vilkår (SA). Gnu Free 
documentation – benyttes primært i Wikipedia-miljøet, tilsvarer ca CC BY-SA. 

Hvordan skaffer man seg en lisens? 
Det er enkelt å skaffe seg en lisens, og det er kostnadsfritt. Man går inn på siden til 
Creative Commons (lisensvelger)71 og velger de alternativene som er aktuelt for deg/ditt 
verk f.eks om andre skal ha lov til å bruke verket, endre det osv. Etterpå trykker du velg 
lisens-knappen - og så kommer det opp en ny side (se bildet til venstre) hvor du kan få 
en html-kode som du kan bruke på eget nettsted (du velger selv størrelse og utseende). 
Koden kopierer du enkelt ved å merke hele teksten, høyreklikke og velge kopier 
(alternativt markere teksten og trykke Ctrl+C) - deretter går du til din hjemmeside, 
blogg el lign og høyreklikker der du skal lime inn (i editoren), høyreklikker og velger lim 
inn (alternativt trykke Ctrl + V). Nå har du fått gitt verket ditt rettigheter - og gitt alle 
andre klar beskjed om hvordan de skal forholde seg til det. Det er ikke nødvendig å gå 
inn på CC og få koden for at verket skal ha en lisens, du kan rett og slett bare skrive i 

                                         
 
69 http://www.abcnyheter.no/node/96253 
70 http://www.creativecommons.no/dokumenter.shtml 
71 http://tiny.cc/lisensvalg 
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tekst  at dette verket har følgende lisens + den lisensen du mener er aktuelt, f.eks CC 
BY-SA (Creative Commonslisens; navngivelse, deles på samme vilkår). 
 

· Lenke til Creative Commons (norsk side)72 - her finner du svar på det meste og 
kan også stille spørsmål.  

· Gisle Hannemyr sin nettside "Lommejuss for digitale medier"73 
· Nettstedet Clara (Informasjonssentral for opphavsrett og klarering)74 
· Lenke til GNU lisenser75 (engelsk side) 
· Kopinor Merk Verk76 
· Digitalt bildespill om opphavsrett og lisens "Att dela med sig av det man skapar - 

en illustrerad guide för nybörjare"77 (svensk) 
· Digi.no ”EU vil rydde opp i digitalt innhold”78 

 
  

                                         
 
72 http://www.creativecommons.no/ 
73 http://tiny.cc/lommejuss 
74 http://www.clara.no/ 
75 http://tiny.cc/gnu 
76 http://www.kopinor.no/opphavsrett/opphavsrettsnotiser 
77 http://tiny.cc/skolverketCC 
78http://tiny.cc/digi248 
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Åndsverkloven 
En kort forklaring på hva åndsverksloven79 går ut på: 

· Den som (altså hvem er den skapende, opphavsmann) 
· skaper (at det må skapes) 
· et åndsverk (hva som skapes) 
· har opphavsrett (hvilken rett han har) 
· til verket (og hva han har rett over) 

Selv om man kjøper et maleri eier man bare et eksemplar, det immaterielle tilhører 
fortsatt kunstneren – og han (kunstneren) kan derfor f.eks lage kopier. Du har ikke rett 
til mangfoldiggjøring selv om du har originalen på veggen. 
 
Hva er åndsverk? 
Åndsverk er resultat av skapende innsats – andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, 
penger mm kvalifiserer ikke til vern. Minimum skapende innsats – verkshøyde80 er et 
nøkkelord (er det for banalt er det ikke åndsverk), samtidig skal man være klar over at 
det elevene lager og lagrer på skolens datamaskiner har de opphavsrett til. Ideer er ikke 
vernet. Kunnskap og metoder er ikke vernet. Fakta er ikke vernet (eks kartkoordinater). 
Ingen kvalitetskrav. Ikke noe nyhetskrav. Verner konkret utforming og ikke idemessig 
innhold -altså selve verket (Dan Brown som forfatter av Da Vinci-koden vant saken som 
tidl utgivere av bøker med tilsvarende plot hadde anlagt mot ham fordi retten anså at 
tidligere utgaver var å regne som historiske fakta). Det er ingen krav til registrering eller 
andre formaliteter, men bruk av opphavsrettnotis anbefales, f.eks ”Materialet er vernet 
etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver er eksemplar-
framstilling som utskrift og annen kopiering bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering 
til privat bruk, sitat o.l) eller etter avtale med Kopinor. Se også Merk-verk-kampanjen81. 
Publisering på nett skjer ofte fordi man synes det er greit å dele (typisk for bl.a blogg), 
nettet er et uregulert område – man driver ikke butikk slik forlag gjør. 
 
Regn med at tekst, bilder, musikk mm som man finner på nettet er opphavsrettslig 
vernet, med mindre dere har klare holdepunkter for å fastslå at det ikke er vernet! 
 
Åndsverkloven gir opphavspersonen rettigheter, bl.a ; økonomiske interesser §2 (enerett 
til eksemplarframstilling…..) og ideelle rettigheter i §3 (navngivelse og ikke krenkende 
gjengivelse). § 4, 2.ledd: bruk av verk i nye og selvstendige verk – krever ikke klarering 
eller kompensasjon. Bearbeiding derimot krever kompensasjon og klarering. 
 
Hvor lenge er verk vernet: 
I Bernkonvensjonen av 188682 ble bruk av opphavsrett begrenset til forfatterens levetid. 
I Norge er regelen nå 70 år etter forfatterens død. Bernkonvensjon sier 50 år etter død, 
de fleste land praktiserer 70 år etter død, lobbyvirksomhet pågår for å øke til 90 år. EU-
domstolen har nettopp utvidet vernetid for produksjoner til 70 år etter at innspilling fant 
sted – begrunnet med at en del artister ville være garantert inntekt ut livet med denne 
forlengede fristen i motsetning til den tidligere vernetiden på 50 år (popartister som 
spiller inn i begynnelsen av 20-årene som eksempel). Det er viktig å tenke på at den som 
er skaper er den som får inntekt, særlig hvis det skal sees opp mot stimulering og 
nyskaping - det er derfor vi bl.a får diskusjon rundt endring av vernetid. 
 

                                         
 
79 http://tiny.cc/lovdata 
80 http://tiny.cc/verksh 
81 http://www.kopinor.no/opphavsrett/opphavsrettsnotiser 
82 http://tiny.cc/bernkonvensjon 
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Noen unntak fra åndsverkloven: 
Bernkonvensjonens artikkel 9 er interessant: 
 
(2) Det er forbeholdt unionslandenes lovgivning å tillate reproduksjon av de nevnte verk i 
visse spesielle tilfelle, under forutsetning av at slik reproduksjon ikke skader den normale 
utnyttelse av verket og ikke på urimelig måte tilsidesetter opphavsmannens legitime 
interesser. 
 
Dette utløser en slags tretrinnstest: 
1. spesielt tilfelle 
2. slik reproduksjon ikke skader den normale utnyttelsen av verket 
3. ikke på urimelig måte tilsidesetter opphavsmannens legitime interesser. 
 
Offentlige dokumenter er ikke vernet. Sitatrett; det er tillatt å sitere fra et offentliggjort 
verk i samsvar med god skikk (at man navngir hvor det er hentet fra og siterer korrekt 
og i rett kontekst). Gjengivelse av kunstverk kan gjengis i tilslutning til tekst. Faksimile 
ved omtale av dagshending. Opphavsmann har krav på vederlag med mindre det gjelder 
dagshending knyttet til det verket som gjengis (eks. Oppslag om Munch’s “Skrik” stjålet 
(i dag) – her kan man bruke bilde av “Skrik” uten vederlag, motsetning “Mye skrik og 
skrål på Tøyen” og så illustrere oppslaget med samme bilde – krever kompensasjon). 
 
Internett er ikke beskrevet i lov om åndsverk!! Låneregel ÅVL § 36: Avtalelisens (eks 
Tono, Kopinor). Overdragelse av opphavsrett ÅVL § 39 – spesialitetsprinsippet § 39a 
(viser til Høyesteretts-dom i Kokkin-saken83). ÅVL §39b endring og videre overdragelse 
(eks ikke lov å brenne kunstverk uten godkjennning fra opphavsmann – når Fornebu 
skulle rives ble det erstatning til kunstner for ødeleggelse av fresker). Vernetid §43 Sui 
generis84 : ikke åndsverk, men med rettigheter fordi det bl.a har krevd mye arbeid, f.eks 
(telefon)kataloger og databaser. 
 
Skolen har noe utvidede rettigheter til bruk i undervisningssammenheng gjennom 
Kopinoravtalen85.(Hjemmel for disse avtalene finner du i åndsverkloven (§ 13 b) – 
Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet). 
 
Hvorfor har vi opphavsrett: 
Bernkonvensjonen artikkel 6: (1) Uavhengig av opphavsmannens økonomiske 
rettigheter, og selv etter overdragelse av disse, beholder opphavsmannen retten til å 
gjelde som opphavsmann til verket, og til å motsette seg enhver forvanskning, 
beskjæring eller annen endring av verket og enhver annen krenkelse av det, som kan 
skade hans ære eller anseelse. 
 
US Constitution av 1790 artikkel 1, seksjon 886 har denne begrunnelsen for 
immaterialrett, dvs opphavsrett og patenter: To promote the Progress of Science and 
useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to 
their respective Writings and Discoveries; 
 
Her er det altså samfunnets nytte som står i fokus for regler om opphavsrett (to promote 
the progress…). Det er en interesseavveining mellom opphavsmannens interesse og 
almennhetens nytte. Omfattende vern gjør at man f.eks ikke kan benytte det andre har 
utviklet. Dette kan være et hinder for delingskultur. 
 

                                         
 
83 http://bit.ly/4bgrbq 
84 http://en.wikipedia.org/wiki/Sui_generis 
85 http://tiny.cc/kopinorskole 
86 http://tiny.cc/constitution694 



90/205 
 

Web2.0 og sosiale medier 
IKT Norges “Veikart for vekst og velferd – en oppdatert IT-politikk“87 sier følgende; 

IKT-Norge vurderer det som svært viktig at læringsinstitusjonene på alle nivå i så 
stor grad som mulig benytter de samme verktøyene som barn kjenner og/eller ser 
utenfor skolesituasjonen. Så mens vi fremdeles har skoler som gjør sitt ytterste 
for å stenge Facebook og mobiltelefoner ute av skolen er det nettopp slike verktøy 
som må omfavnes og dras nytte av i undervisningen. 

Forskjell på web2.0 og sosiale medier 
Det kan være vanskelig å trekke et klart skille mellom web2.0 og sosiale medier. 
Begrepet ”web 2.0” er forholdsvis nytt og ble først brukt av Dale Dougherty i 2004 og har 
siden blitt popularisert av O’Reilly Media. Web 2.0 begrepet innebærer ingen ny versjon 
av Internett, men viser til at brukere og utviklere har begynt å se på internett på en ny 
måte. Opprinnelig var det vanlig å bare lese informasjon fra nettet, mens med web 2.0 
har det også blitt vanlig at folk skriver og publiserer på nettet. Det er derfor at noen 
kaller web 2.0 for read/write web (Kaufmann, 2007, s. 66). Wikipedia er et online 
leksikon som er et eksempel på web 2.0 tankegang og teknologi. Den norske utgaven av 
Wikipedia beskriver web 2.0 som: 
 

”Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web 
med deltagerdrevne, Interaktive nettjenester. Web 2.0 som begrep var altså ment 
å favne et sett prinsipper og praksiser i tendensen man så i teknologiene på og 
bruken av Internett.” 

 
Facebook og MySpace er eksempler på en type tjenester som er blitt meget populære. 
Facebook har hatt en enorm økning i medlemmer og har nå mer enn en million 
registrerte nordmenn i medlemsdatabasen (2008), men MySpace er fremdeles verdens 
største nettverkssamfunn (2008). Begge tjenestene faller inn under betegnelsen sosial 
programvare eller sosial software (sosiale medier). 
 
Sosial software er programvare som har til hensikt å bygge sosiale nettverk og felleskap 
gjennom internett med en spesiell hensikt. Sosiale nettverk knytter folk med ulike 
interesser sammen og disse interessene kan være av alle tenkelige typer. Det er også 
vanlig at mennesker bruker slike online sosiale nettverk til å holde kontakt med venner 
og familie (Kaufmann, 2007, s.60).Denne typen tjenester trekker til seg brukere i alle 
grupper, men det er en helt klar overvekt av brukere i aldersgruppene fra 17 til 35 år, 
som utgjør over 70 % av alle Facebook-brukere i Norge. Det var 1 015 560 norske 
brukere den 26.03.08 (Colt Kommunikasjon, 24.04.08). 
 
Hvorfor snakker vi så mye om sosiale medier? 
Det er en grunn til at vi snakker mye om sosiale medier i dag, og det er fordi bruken er 
viktig både i offentlig sektor og i næringslivet – og det betyr derfor at det er viktig for 
elevene å lære seg å bruke disse kanalene. 
 
Bruk av sosiale medier har økt kraftig, 3 av 4 nordmenn bruker Facebook, Twitter osv. 
2/3 av den globale befolkningen besøker sosiale nettverk. Bruk av sosiale medier ligger 
foran f.eks bruk av epost, og vokser raskere enn noe annet på nettet. En hovedårsak til 
endringen av bruk når det gjelder epost var at tidligere logget vi oss på og av - vi hadde 
gjerne oppringt samband - og så sjekket vi eposten i bolker...nå derimot er vi online hele 
tiden, og dette gjør også at oppførselen vår endres. Det er vanskelig å komme utenom 
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sosiale medier, du må ta stilling både som privatperson og virksomhet. 
 
Noen tall88 :  
13 timer med video lastet opp pr min på YouTube, Twitter har 3 mill twitringer daglig, 
antall YouTubevideoer som vises hver dag er 100 millioner, 4 milliarder foto ligger på 
Flickr 
 
Skal man oppsummere noen viktige punkt i forhold til sosiale medier må det være: 

· du må forholde deg til sosiale medier enten du liker det eller ikke, og enten du 
deltar eller ikke – sannsynligvis blir du/bedriften nevnt av andre 

· skaff deg kunnskap om sosiale medier og hvordan de fungerer – prøv selv 
· du må ha en strategi for hvordan du skal være tilstedeværende og hvordan du 

ønsker å bli oppfattet 
· å være tilstede/bruke sosiale medier aktivt krever ressurser, du må ha noen som 

følger opp 
· du trenger ikke bruke alle sosiale medier, finn noen som fungerer for deg og bruk 

disse – ikke alle sosiale medier er like funksjonelle for ditt behov  

Ved Griffith University89 tilbyr man f.eks Twitter som fag - og 
dette gjør de av to grunner; mange studenter ser ikke ut til å 
kjenne til fornuftig bruk av Twitter (og det gjelder nok ikke 
bare studenter), den andre grunnen er at mange arbeidsgivere 
mener at det å ha kompetanse på sosiale medier er et ”must” 
for i det hele tatt å komme i betrakning som arbeidssøker - og 
det er derfor viktig at man kan dokumentere kunnskapen - for 
å bli ansatt må man vite hvordan sosiale medier er til fordel for 
bedriften og hvordan sosiale medier kan hjelpe bedriften i å 
oppnå sine mål. 
 
Sosiale medier endrer kommunikasjonen  
Man ønsker å kommunisere et budskap med større kontroll enn gjennom tradisjonelle 
medier. Sosiale medier utfordrer for alvor tradisjonelle medier. Sosiale medier er fortsatt 
helt i startfasen – blir spennende å se utvikling av kommunikasjon framover. Som bruker 
opplever vi at det er lett å dele, samarbeide, handle. Den siste tiden har vi sett hvordan 
det politiske miljøet har benyttet seg av sosiale medier i forbindelse med valgkamp (eks 
Obama). 
 
Hvordan kan man profitere på sosiale medier? Hvorfor det er viktig 
å lære om sosiale medier.. 

· Du kan skape deg en interessant personlig identitet på nett (husk å oppdatere 
status, må settes inn i en strategisk sammenheng, hvordan skal man fremstå, 
tilføre sin bruk av sosiale medier en ekstra dimensjon for å ligge foran 
konkurrenter, bidra til at min kommunikasjon er mer interessant enn alle andre – 
dette er vanskeligere enn man i utgangspunktet tror) 

· Du kan selv ta kontroll på din kommunikasjon med omverdenen, direkte mot 
velgere, kunder osv 

· Du kan skape engasjement gjennom aksjoner eller grupper (eks YouTube, 
Facebook, Twitter osv) 

· Du kan profilere og markedsføre enhver merkevare – kostnadseffektivt 

                                         
 
88 Pr september 2009 
89 http://tiny.cc/twitterU 
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· Sosiale medier vil bli en viktig handleplass i tiden som kommer…og et slagferdig 
annonsemedium med store kunnskaper om brukerne 

Sosiale medier er mektige, store og slagkraftige – men det finnes en forutsetning som 
ofte blir undervurdert; hvordan bli synlig i den store jungelen av sosiale brukere? 
Man må sende ut informasjon til alle venner og håpe at de igjen sender til sine venner 
osv. – har man ikke noe å tilby stopper det på et lavt antall tilhengere. Dette er 
utfordringen. 
 
Hvilke sosiale medier finnes? 
 

Figuren til venstre kan gi 
et pekepinn på noen av de 
mange verktøyene som er 
tilgjengelig i web2.0 - og 
som man ser omhandler 
sosiale medier alt fra 
blogg, sosial bokmerking, 
microblogging, wiki, live-
chat, bilde/bildedeling, 
sosiale nettverk osv.). 
 
Her finner du en forklaring 
på engelsk om hva som er 
sosiale medier 90(video; 
Social Media in Plain 
English). 
"Social Media in Plain 
English" is a metaphor-rich 
explanation of Social 
Media. The video tells a 
story of a town that 
changes as a result of 
everyone being able to 
make their own ice cream. 
The video includes: 

· Social Media's role in giving people the power to produce video, music, etc. on the 
web 

· How social media compares to traditional media 
· How fans play a role in deciding what should be findable and popular 
· The benefits of social media to individuals and organizations 

Hvorfor er det viktig å ha en strategi i forhold til sosiale medier? 
Dette er kanskje mest rettet mot næringsliv mer enn skole - men er tatt med fordi dette 
danner bakgrunn for hva slags holdninger elevene må ta med seg fra skolen og ut i 
yrkeslivet. Den omhandler hvorfor det er så viktig at man lager seg en strategi for 
hvordan man ønsker å framstå på nettet, og henger slik sett også sammen med hva man 
bør publisere om seg selv, at man ikke kan endre adferd selv om man er på nett, hvilken 
identitet man ønsker å ha på nett, at man ikke bør være anonym på nett osv. 
 
 
Grunnen til at man bør utforme en strategi er bl.a at etterhvert som sosiale medier blir 
                                         
 
90 http://www.commoncraft.com/socialmedia (video: Social Media in Plain English) 
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utbredt vil også dine ansatte bruke dem – både privat og på jobb. Det er viktig at alle – 
både bedrift og ansatte – har samme forståelse for hva som er forventet, hva man kan 
og ikke kan skrive om, hvordan man løser problemer og lærer hva man bør unngå når 
det gjelder både personlige og profesjonelle uttalelser. 
 
En sosial identitet 
Enten man vil eller ikke skaper man seg en identitet, spørsmålet er hva slags identitet 
man skaper seg. De som er yngre tenker gjerne ikke så mye over problemstillingen, men 
virksomheter har nok et mer bevisst forhold til det. Du må forstå hvordan man kan spre 
egne nyheter. Du må lage en identitet som gjør at andre kan stole på deg, forholde seg 
til deg som person eller det din virksomhet står for. Man må dele; tanker, innsikt, tips – 
by på seg selv – enten man er privat eller virksomhet 
 
Selv om du snakker som individ kan andre oppfatte at du snakker på vegne av bedriften. 
Dersom du blogger, deler bilder, trykker/publiserer eller har andre emner som kan 
assossieres med bedriften – vær i forkant og forklar at du arbeider for bedrift, men at du 
ikke er offisiell talsperson og tilføy teksten: “Meninger og holdninger er mine personlige 
og reflekterer ikke nødvendigvis bedriften sine” 
 
Man skal ikke sensurere innlegg dersom man åpner for dialog; Det gode, det dårlige, 
men ikke det stygge. Hvis innholdet er positiv eller negativt og i rett kontekst 
godkjenner/godtar vi innholdet – uavhengig om det er er til fordel eller til ulempe for 
bedriften. Hvis innholdet er stygt, offensivt og ute av kontekst avviser vi innholdet. 

Hva slags dialog har du med kundene dine?  
Dette er et viktig spørsmål, sosiale medier åpner for dialog. Hva er resultatet hvis du 
åpner for å klage; for det første trenger du ikke få mange like henvendelser – for det 
andre hjelper brukerne hverandre - åpenheten gjør det mer effektivt og man får 
samarbeid selv om de (kundene) er misfornøyde i utganspunktet. Selvfølgelig må man 
også kommunisere ut det som er bra. 
 
 
Vær ettertenksom og bevisst; 
Hvis det: 

· hjelper deg, dine kollegaer, våre kunder eller partnere til å gjøre sin jobb og løse 
problemer; 

· øker kunnskap eller evner; 
· bidrar direkte eller indirekte til å bedre bedriften sine produkter, prosesser og 

strategier; 
· bygger nettverk; 
· hjelper bedriften å promotere sine verdier 

- da gir det verdi. Selv om det ikke nødvendigvis er direkte relatert til 
forretningsvirksomhet vil bakgrunnsinformasjon som du velger å dele om deg 
selv; f.eks informasjon om familie og personlige interesser – kunne hjelpe til med 
å bygge relasjoner mellom deg og dine lesere..men det er helt ditt eget valg om 
du velger å dele denne informasjonen eller ikke. 
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Tilleggslesing for deg som ønsker å vite mer: 
 

· bloggen til Mediebruket (Arild Nybø) med innlegget “Framlegg til reglar for 
debattforum” 91 

· NRKBeta “Fem tips for suksess på det sosiale nettet” 92  
· Nina Nordbø “Journalister og det farlige privatlivet” 93 
· blogginnlegget “Du eksisterer ikke…” 94 
· NRKBeta “Effekten av sosiale medier 95 
· “Kleskode for avatarer” - tenk på hvordan du framstår visuelt 96 
· Digi.no ”Overvåker fritidsbruk av Facebook”97 
· Digi.no ”Lønnsomt å bruke sosiale medier98 
· E24 ”Usikre på sosiale medier99 
· ”Connected” 100- blogginnlegg June Breivik 
· Dagbladet ”Naboen ser deg på nett”101 
· ”Hva er sosiale medier102 – blogginnlegg Ida Aalen 

 

  

                                         
 
91 http://tiny.cc/debattforum 
92 http://tiny.cc/sosialnett 
93 http://tiny.cc/ninanord 
94 http://tiny.cc/eksistens 
95 http://tiny.cc/sosialemedier 
96 http://tiny.cc/avatar352 
97 http://tiny.cc/fbfritid775 
98 http://tiny.cc/brukSM 
99 http://tiny.cc/oppfrem 
100 http://tiny.cc/connected 
101 http://tiny.cc/z75zl 
102 http://tiny.cc/vitsen 



95/205 
 

Anonym på nett? 
I searched for myself on Google and found nothing103 

 
Hvis du ser på utsagnet over; hva føler du da? Noen vil synes at det er helt greit – at 
man er usynlig, andre vil kanskje synes det er leit å ikke synes. Det er to hovedsyn i 
forhold til om man skal være anonym eller ikke på nett.  
 
På den ene siden har vi hørt mye om hva som bør og ikke bør legges ut på nett, og jeg 
husker følelsen vi hadde i salen under en konferanse sist hvor foredragsholder sa at man 
hadde plukket ut 5 tilfeldige fra salen og googlet dem – og at alle nå skulle få se 
resultatene av søket på storskjerm. Det ble ganske stille i salen, flere tenkte nok på hva 
man kunne ha liggende av opplysninger om seg selv – det være seg på hjemmeside, 
Facebook, Twitter, Flickr osv. I neste øyeblikk sa foredragsholder “Tenk litt på det – det 
er kanskje mange som ikke hadde hatt lyst til å få vist dette fram på denne måten” – 
riktignok hadde de selvfølgelig ikke gjort dette, men opplevelsen var nokså skremmende 
likevel (selv for meg som visste at det umulig kunne ligge noe ute om meg som jeg ikke 
kunne stå for).  
 
Oppfordringen der ble for det første å google seg selv for å se hva som fantes der ute om 
en selv, og å tenke gjennom før man publiserte noe som helst. Sikkerhetsaspektet ved at 
vi legger ut personlige opplysninger om oss selv ble også tatt inn som et argument mot å 
delta i mange nettsamfunn – og det ble vist skrekkeksempler på tilfeller der man av 
sikkerhetsmessige årsaker hadde reagert, f.eks at ansatte i Forsvaret i sin Facebookprofil 
rimelig detaljert fortalte hva man arbeidet med (fare for terrorhandlinger). Dette med id-
tyveri har jo også vært ganske langt framme i denne diskusjonen. 
På den andre siden er det slik at bl.a (framtidig) arbeidsgiver googler deg, og at dette 
kan medføre ulemper når man søker jobb – men kanskje det at han ikke finner deg i det 
hele tatt kan være en vel så stor ulempe. Det kan vise at man ikke har kompetanse på 
dette området og man må kanskje måtte svare på hvorfor man ikke deltar i det digitale 
landskapet. Grensene mellom det virtuelle og det virkelige viskes ut, person og persona 
(den rollen man “kler på seg”) ville smelte mer sammen – og følgelig vil det være mer og 
mer aktuelt å vise sitt “sanne jeg”, og tidligere tiders forestillinger om å gjemme seg på 
nett er på vei ut – noe som tydelig synes hos ungdommen som er på Facebook (vi 
anbefaler blogginnlegget ”Kjære framtidig arbeidsgiver”104 – lett humoristisk om dette). 
 
(For bedrifter stiller dette seg selvfølgelig litt annerledes;  man er tilstede på nett enten 
man liker det eller ikke, og man må derfor må skape seg en identitet og ha en strategi 
for hvordan man skal bruke disse mediene og hvordan man skal holde seg oppdatert om 
hva som blir sagt om bedriften av andre.) 
 
Mange mener at mobbing på nettet blir redusert/eliminert ved at man ikke gjemmer seg 
bak kallenavn og avatarer – det at man er seg selv vil begrense slik aktivitet. 
 
Enkelte “synsere” mener at når det gjelder privatliv vil vi se en endring fra aktivt gi 
tillatelse til å publisere informasjon om oss til at vi i framtiden aktivt må reservere oss for 
det samme (litt på samme måte som man må reservere seg for å bli oppringt av 
telefonselgere i dag). Får vi et sentralt sted vi kan reservere oss mot å få personlig 
informasjon  publisert på nett mon tro? 
 
Vår oppfatning til tema er; vi synes man ikke skal være anonym, men at man skal tenke 
gjennom hva man publiserer. Det er viktigere å lære å legge ut gode digitale spor enn å 
gjemme seg bort – og vi synes at dette må være et viktig tema i forbindelse med å lære 

                                         
 
103 Sitat: Ingunn Kjøl Wiig på Impulskonferansen 2009 
104 http://tiny.cc/arbeidsgiver 
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elevene digital kompetanse (se også “Ikke mye digitale innfødte nei” og “Sosial identitet” 
– begge omhandler det å gi et godt førsteinntrykk, også på nett). 
 
Digital mobbing 
Digital mobbing er en forholdsvis ny og alvorlig form for mobbing som foregår via 
internett (blogg, hjemmeside, nettsamfunn, epost) eller mobiltelefon (sms/mms, 
mobilkamera). Det som gjør digital mobbing spesielt alvorlig er at bilder, tekst og 
videoklipp som blir spredd digitalt sprer seg meget raskt og forsvinner ikke – selv om 
man setter inn mottiltak umiddelbart kan man aldri sikre seg at man får fjernet alt. Noe 
av grunnen til at denne type mobbing er økende har sannsynligvis en sammenheng med 
at man kan distansere seg fra offeret på en annen måte enn tidligere, man blir mer 
anonym. 
 
Digital mobbing er økende og er et alvorlig problem. Det er 
ulike grader av mobbing; fra det nesten humoristiske (se 
bilde til høyre105) til svært alvorlige (selvmord). Fordi 
konsekvensen av digital mobbing kan være så alvorlig er det 
viktig at man tar dette opp med elevene – gjerne i 
forbindelse med gjennomgang av f.eks nettvett og netikette, 
IKT-reglement osv. Elevene må få en klar forståelse for at 
man ikke kan oppføre seg annerledes enn ellers selv om man 
er på nett. Selv om en elev driver med digital mobbing av en 
medelev fra privat PC på fritid skal skolen gripe inn dersom 
dette medfører at den mobbede eleven får et dårligere 
psykososialt miljø på skolen (se også IKT-reglement). Som 
nevnt over kan det å ikke være anonym redusere mobbingen 
fordi man ikke kan ”gjemme seg” bak nick og avatarer. 
 
Mobbingen kan foregå på ulike måter, f.eks; 
 

· Sende tekstmeldinger og bildemeldinger via mobil (krenkende innhold) 
· Sende lynmeldinger (IM) på f.eks MSN (krenkende, plaging) 
· Hatsider på blogg/hjemmeside 
· Hatgrupper i sosiale nettverk 
· Stjele brukernavn/passord og utgi seg for å være den man mobber og gjennom 

dette lage problemer 
· Opprette nye konti i offerets navn og gjennom dette skape problemer 
· Lage offentlige avstemminger om hvem som er penest/styggest osv. 
· Falsk RT i f.eks Twitter (se avsnitt om Twitter) 

 
Lærere er for tiden en av yrkesgruppene som er mest utsatt for digital mobbing 106– 
dette foregår gjerne gjennom ”hatgrupper” i sosiale nettverk. 
 
Av nyhetssaker den siste tiden kan nevnes; 
 

· Tok livet av seg etter mobbing i Facebook107 (VG, 21.09.2009) 
· Hvert femte barn mobbes på nettet108 (VG, 05.11.2009) 

 

                                         
 
105 http://tiny.cc/humor996 
106 http://tiny.cc/mobbes 
107 http://tiny.cc/selvmord 
108 http://tiny.cc/VGmobbing 
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Tiltak for å forebygge digital mobbing 
Som nevnt over er digital mobbing noe som må tas på alvor, og det må opp til diskusjon 
med elevene og både skole og hjem må samarbeide om forebygging. Man må skape 
gode holdninger tidlig til hvordan man skal oppføre seg på nett (nettvett og nettikette), 
f.eks bør man ha fokus på dette med brukernavn og passord – og man må gjøre 
oppmerksom på at man skal oppføre seg på nett som man ville gjort ellers (hvis ikke 
man mobber ellers, da skal man forandre seg både på nett og i virkeligheten naturligvis). 
Det er også viktig å fortelle at man ikke nødvendigvis skal tro alt man leser og/eller hører 
om andre – det er ikke sikkert at det er sant. 
 
www.barnevakten.no: 10 regler for nettvett: 
 

1. Vær ærlig og høflig 
2. Tenk over hva du skriver 
3. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase 
4. Vis respekt for lovverk i eget land og i land du kontakter 
5. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst 

eller dataprogrammer 
6. Ikke spre pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale 
7. Vis respekt for andre brukere 
8. Hold nøye kontroll med utgiftene 
9. Meld fra om ulovligheter 
10. Husk at også barn bruker datanett og oppslagstavler. 

 
 
Virtuelle verdener (MMORPG) 
En annen av trendene som er omtalt i Læring2.0 er virtuelle verdener. Virtuelle verdener 
har sine tilhengere og sine motstandere – og det er ulike oppfatning til hva og hvordan 
man skal bruke disse, her kommer litt bakgrunnsforklaring til fenomenet siden det å 
delta i virtuelle verdener er noe som sannsyligvis vil øke i omfang i framtiden. Enkelte 
elever er allerede (svært) aktive i disse miljøene – og det er viktig å ha en formening om 
hvilke utfordringer som er knyttet opp mot bruken. 

Det er mange typer virtuelle verdener (også kalt MMORPG109 – Massive(ly) Multiplayer 
Online Role-Playing Game) mest kjent er kanskje World of Warcraft 110, Second Life 111, 
Habbo 112, Sims Online 113, Perfect World 114 , Nettby 115 osv.  

Kompetanse for arbeidslivet? 
Virtuelle verdener har blitt omtalt både positivt og negativt, noen mener at vi i framtiden 
kanskje setter på CV’en hva slags status vi har oppnådd i f.eks World of Warcraft og 
mener at ferdigheter vi tilegner oss gjerne kan være positive i arbeidslivet – både i 
forhold til redskapskompetanse (historien om han som styrer roboter som kan desarmere 
bomber ved hjelp av joystick – en kompetanse man ikke lærer i skolen) og i forhold til 
sosial kompetanse (man kommuniserer med andre, legger felles strategier, utvikler 
samarbeids- og lederegenskaper). Andre mener at dette er en virkelighetsflukt og gjør at 
vi isolerer oss (vi har jo også sett TV-programmer med spillavhengige som er så oppslukt 

                                         
 
109 http://no.wikipedia.org/wiki/MMORPG 
110 http://www.worldofwarcraft.com/index.xml 
111 http://secondlife.com/ 
112 http://www.habbo.no/ 
113 http://www.girlgamezone.com/sims.html 
114 http://www.perfectworld.com/ 
115 http://www.nettby.no/ 
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at både jobb og familie må lide). Kan det være slik at vårt syn på virtuelle verdener er en 
gjenspeiling av egne erfaringer; de som spiller mener det er positivt og de som ikke 
spiller mener det er negativt? 

I østen har man fått en ny gruppe idrettshelter – e-helter – utøvere som kun utøver sine 
idretter i virtuelle verdener og som går på egne skoler for å utvikle sine 
spillferdigheter…Dette er tydeligvis stort, og med store pengepremier for de flinkeste – 
det er nesten litt skremmende (men det er jo slik ellers også, man konkurrerer i det man 
er god i og får tilpasset opplæring og trening….ordet toppidrettsutøver har imidlertid fått 
en litt annen mening for meg etter at jeg så dette) 

Et samfunn uten vanlige regler 
Det som i alle fall er sikkert er at det er mange utfordringer knyttet opp mot virtuelle 
verdener. Dette er stort sett samfunn som har friere regler enn vi finner i den virkelige 
verden, mest markant er vel at det er stor personlig frihet og man er unntatt f.eks 
fysiske lover (jeg kan fly hvis jeg vil – det er bare fantasien som setter grenser!) 

Vi får ikle oss en maske, en avatar 116, som vi kan bevege oss rundt med – og denne 
trenger ikke ligne oss selv, her kan vi leve ut våre fantasier (se også Blogger Bing Live 
117 for mer om dette).  Som en reaksjon på dette har enkelte bedrifter nå kommet med 
retningslinjer for hvordan avataren din skal være kledd, se f.eks denne artikkelen 
fra  ITavisen 118. Stadig flere mener at avatarer må behandles på samme måte som vi 
behandler mennesker IRL (in real life);  med respekt og ta hensyn til følelser, 
ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, eiendomsrett til intellektuelt innhold man skaper osv. I 
motsetning til tidligere er det brukerne og ikke selskapene som nå utvikler mest innhold 
– og på samme måte som vi har redskaper for å lage personlige nettsider o.l vil 
redskapene snart være tilgjengelige for alle til å lage og delta i egne nettsamfunn på 
samme måte som vi deltar på f.eks MySpace og Facebook i dag. 

Et eksempel på slikt verktøy for bygging av egne virtuelle verdener er metaplace 119– 
dette er fri software gjør at man kan bygge egne verdener, og de prøver å skape et 
bærekraftig fundament gjennom å ha en filosofi som tar utgangspunkt i FN’s 
standardrettigheter (rett til å tjene penger, ytringsfrihet, ansvar, ikke bryte lov, ikke 
skade mindreårige osv.) og har laget en modell for servicebetingelser man kan bruke i 
sin egen verden. De mener at vi tar ansvar og at de fleste ikke ønsker å ødelegge for 
andre (selv om de erkjenner at det også vil skje) og de mener også at dersom man lager 
for mange regler ødelegger man for potensiell kreativitet og utvikling (Man kan se for seg 
at man kan bruke slike verdener i f.eks undervisningsøyemed – et sted man treffes 
online noe mer virtuelt enn ordinære møteverktøy, kanskje mer spennende? Flere lærere 
har f.eks forsøkt Second Life i den sammenhengen – se Del&Bruknettverket 120. Eller hva 
med digitaliseringen av offentlige kontorer – kanskje vi virtuelt kan komme på besøk? I 
England har en skole som driver med nettundervisning høytidlig avslutningssermoni i 
Second Life) 

Cyberkriminalitet 
Mange mener at grensene mellom vår virtuelle verden og den virkelige verden vil bli mer 
og mer utvisket – på godt og vondt. Infrastrukturen gjør at vi kan angripe med 
fjernkontroll og vi ser allerede at nettkonflikter lekker til den virkelige verden – når får vi 
                                         
 
116 Avatar: elektronisk representasjon eller visualisering av en person eller spiller, figur, 
bilde man bruker i forbindelse med forum, chat osv. 
117 http://tiny.cc/binglive 
118 http://tiny.cc/kleskode 
119 http://www.metaplace.com/ 
120 http://delogbruk.ning.com/group/secondlife 
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lover som beskytter oss mot tyveri, svindel og antasting i den virtuelle verden? Er virtuell 
kriminalitet det samme som kriminalitet i den virkelige verden? I Korea har politiet en 
egen avdeling som etterforsker cyberkriminalitet fordi man ser at det er samme type 
kriminalitet her som i den virkelige verden, bl.a er det blitt et stort problem med 
hvitvasking av penger. 

Har spillskaperne ansvar? 
Som i det virkelige liv er det også i virtuelle verdener fare tap; potensielt finansielt (kjøp 
av ulike ressurser, tap av ressurser, virtuelle eiendeler får verdi), men også emosjonelt. I 
dag blander ikke spillskaperne seg så veldig mye inn i hvordan samfunnene utvikler seg, 
men man kan se for seg at i framtiden vil vi også få et virtuelt rettsystem – mange 
mener at pr dato er virtuelle verdener hakket bedre enn den virkelige verden, en unik 
situasjon der man ikke vil håndheve politikk som vil være ødeleggende for samfunnet i 
sin helhet. 

Noen spillskapere har blandet seg inn, men på måter man anser for å være uheldige for 
utvikling av nettsamfunnet. Uten å ha en systematisk og prinsipiell tilnærming i forhold 
urettferdighet, bråkmakere, svindlere (svindlerne prøver å utnytte nybegynnere for å 
stjele penger og ressurser, ydmyke dem seksuelt osv.) har de i stedet arbeidet for sine 
“venner” og motarbeidet sine “fiender” – faktisk i enkelte tilfeller sparket ut brukere eller 
utradert dem i sin helhet, og motstanderne av slik aktivitet sier at enkelte spillskapere 
tror de eier alt som skapes i eget spill og at de oppfører seg omtrent som de gamle 
greske guder. I enkelte nettspill har man opplevd at lavnivåspillere har slått seg sammen 
og laget revolusjon mot eliten..en slags virtuell frihetskamp mot diktaturalliansen. 

De fleste mener at eierne har en viss forvaltningsplikt og ansvar for å ta godt vare på det 
samfunnet de har skapt, eierne kan ikke gjøre hva de vil , de må styre fellesskapet –  ta 
seg av det og pleie det. Samtidig gir ikke eierskap rett til å ødelegge. Andre mener at 
styring må springe ut fra brukerne; brukerne benytter området, de utfører forretninger, 
dyrker sine forhold, dyrker sitt kjærlighetsliv, det er her de kommuniserer og 
samhandler - burde da ikke disse menneskene bestemme hva som skal skje? 

Hvem skal lage reglene? 
Men hvem skal skape reglene vi skal leve etter, reglene som virtuelle borgere må følge? 
Det skal lite sentral organisering til for at folk skal kunne bygge opp struktur, mening og 
samfunn. Man ser at enkelte områder styres fullstendig av de som har valgt å bosette 
seg der – men man har ingen struktur for å takle problemer som oppstår. Bør selskapene 
som står bak ta ansvar for hendelser som skjer? Noen mener at hvis spillskaperne skal 
løse den type problemer blir det nesten som en religion – at vår “gud” skal komme og 
løse opp i problemene som en slags supermann. Er dette en ønsket utvikling? Dersom 
man overlater til brukerne å nærmest duellere på gammeldags vis for å løse problemer 
vil utfallet bli at erfarne brukere alltid vil være overlegne i forhold til 
lavnivåspillere….heller ikke en god løsning (den oppfattes som urettferdig) siden alle 
betaler det samme for å delta, det er bare tid (og evt mer penger) som utgjør forskjell i 
utrustning, ressurser og ferdighet. Noen selskap har riktignok noen sanksjoner; f.eks 
hvis man dreper uskyldige i spillet vil poeng bli gjort om til minuspoeng o.l. Som nevnt 
tidligere kan man gjennom revolusjoner få regimeskifter – dette viser at man kan være 
mer enn en passiv nettspiller. 

En utfordring er at i den virkelige verden har ulike land ulike kulturer; regler for hva som 
er akseptabelt og vi har nasjonale lovverk – og her ser vi jo ofte at vi er i konflikt med 
hverandre; at noen har lover som er helt uaktuelle for oss (f.eks dødsstraff). Skal vi også 
i de virtuelle verdener få slike skiller; må vi kvinner dekke oss til i “arabiske virtuelle 
verdener”? Hva med de som ønsker å skape virtuelle verdener etter normer som for oss 
er uakseptable; f.eks en “ren arisk verden”? Reglene for hvordan vi skal oppføre oss i 
sosiale sammenhenger er også veldig ulikt; noen går rett bort og sier “hei” – noe som 
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f.eks er ukjent i Kina…konseptet total frihet passer ikke denne kulturen og man er sosiale 
på en annen måte. De blir forvirret og føler at det ikke er nok veiledning i de tradisjonelle 
virtuelle verdenene til at de føler seg hjemme her, man har derfor utviklet alternativer 
hvor spillskaperen har mer veiledning- og operatørrolle. 

Påvirkning på markedsøkonomi 
Fra å være rene underholdningsspill har bruken av virtuelle verdener utviklet seg til å 
påvirke markedsøkonomien i den virkelige verden, man mener faktisk at det kan innvirke 
på nasjonaløkonomien i enkelte land. Det er store penger i omløp og investorene er 
redde for å gå glipp av den neste dotcom-bølgen – den kommer sannsynligvis innenfor 
dette området. 

Nye markedsstrategier 
Det skapes ikke bare innhold som kan brukes i den virtuelle verden; f.eks designerkjoler 
til avataren, møbler, våpen osv – men de virtuelle verdenene brukes også som 
utstillingsvindu for egne produkter; f.eks har Nissan etablert seg i Second Life og gir bort 
en av sine bilmodeller gratis til de som ønsker – en måte å promotere seg på (riktignok 
noe kritisert fordi man mener 1. det er ikke skikkelige veier her og 2. burde man ikke 
tenkt litt utenfor boksen, vise at man er kreativ – framfor å komme med et produkt som 
faktisk finnes i den virkelige verden). Det at store firma kommer inn og bygger 
monumenter over seg selv vil nok bare øke i omfang. 

Produsenter av klær ser for seg at man ikke lenger trenger å være avhengig av at de 
store kjedene selger varene, her kan man vise dem fram selv direkte til sluttbruker uten 
å tenke på lokaler, frakt og tradisjonell markedsføring – en slik markedsstrategi gjør at 
produsentene selv kan få større profitt fordi man kutter ut fordyrende mellomledd. 

Det er mange utgifter knyttet til produksjon og salg i den virkelige verden, i en digital 
verden handler det om kreativitet. Først og fremst er man ute etter 
andres oppmerksomhet. Økonomien er mer mangfoldig – og vi får ikke bare ett merke, 
men tusen. I motsetning til tidligere hvor 3% produserte (selskapene)  for de resterende 
97% (brukerne) er økonomien nå mer mangfolding og vi har ikke lenger et merke, men 
tusen…og brukerne står nå for ca 30% av innholdsproduksjonen – at flere bidrar gjør det 
mer stabilt i det lange løp. 

Vi ser også at man har avatarer i de virtuelle butikkene som har roller tilsvarende roller 
IRL; f.eks kundebehandlere, økonomiansvarlig osv – man etterligner virkeligheten i 
stadig større grad. 

Cybervaluta 
De store summene det dreier seg om gjør at man får uønskede konsekvenser; alt man 
ser virtuelt kan omsettes til noe virkelig – slik eksempelet med klesproduksjon over. Man 
kan også selge kun virtuelle produkter, men som IRL finner man også her piratkopier – 
og hvordan skal man forholde seg til dette? Når tid brukt kan gi fordeler er dette en 
ressurs som kan selges; i forbindelse med gullgraving i World of Warcraft (gull for å 
handle med, tar tid å “grave ut”) blomstret det opp forretninger hvor man kunne kjøpe 
noen som spilte for deg mens du var opptatt med andre ting (en slags moderne 
slavehandel?). Mange spillere mener at det å kjøpe seg ressurser framfor å ærlig fortjene 
dem er juks, og også spillskaperne har også vært motstandere – mest fordi de ønsker å 
holde profitten for seg selv… Man ser at når spillskapere stopper den virtuelle handelen i 
nettsamfunnet dukker det opp svarte og grå markeder utenfor, og på auksjoner kan man 
finne spillere som har kjøpt ressurser tidlig i en spill-lansering for senere å kunne selge 
dyrt…Generelt sett vil en slik utvikling fortsette – og vi vil se en virtuell økonomi blomstre 
fram, med egen valuta og vekslingskurs. Cyberpenger vil bli mer akseptert og få en verdi 
– det vil oppstå markedsplasser hvor man handler med cybervaluta. 
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En bedre verden? 
Teknologien raser framover med stormskritt og vi ser for oss en perfekt verden online, 
men er dette så en bedre verden? Skillet mellom online og offline – mellom IRL og 
fantasi – blir mer utvisket. Vi ser at når det gjelder intellektuelt innhold har vi en tendens 
til å bli mer virtuelle, og vi ønsker å gjenskape alle våre sanseopplevelser på PC (følelse 
av å befinne seg i organisk miljø, kjenne vind). Dette er en langvarig prosess, , det tar 
flere år å digitalisere. Likevel tror man at siden vi er laget av kjøtt og blod er det 
vanskelig for oss helt å glemme den virkelige verden – nettopp fordi den er virkelig. Å 
utvikle en virtuell verden gjør at vi må gjennom akkurat de samme faser som vi har vært 
gjennom i den virkelige verden; alle faser av bosetning fra huleboer til romfarer. Det er 
en langsom og komplisert prosess og vi får de samme grunnleggende spørsmål; hvordan 
skal det styres, hvem lager lover - moralske, sosiale og økonomiske spørsmål. Og selv 
om vår søken etter den perfekte virtuelle verden blir feilslått oppnår vi kanskje nye 
framskritt i i arbeidet med å skape den. 

90-9-1-regelen (om delingskultur) 
Å dele er veldig i skuddet om dagen – man ønsker at alle skal dele, dette er mye av 
filosofien bak web2.0. Det viser seg imidlertid at det er en stor skjevfordeling foreløpig 
og vi bruker gjerne begrepet 90-9-1-regelen: 90% av de som surfer rundt på nettet er 
bare brukere av informasjon andre har lagt ut, 9% er aktive i den forstand at de kommer 
med kommentarer og korrigeringer på det andre har skrevet mens 1% bidrar aktivt.  

Jeg bruker nettet ganske mye, og finner mye god informasjon – og den informasjonen 
kan jeg ofte gjenbruke i forbindelse med jobb eller studier. Det sparer meg for mye tid – 
det er ikke noe poeng for meg å finne opp hjulet selv hver gang. Likevel forsøker jeg å 
gjøre noe konstruktivt ut av det jeg finner og det jeg produserer selv – f.eks å publisere 
på egen blogg, kanskje det er andre som kan bruke det jeg har skrevet (og så blir min 
samvittighet litt renere; jeg ikke bare “snylter” – men bidrar). Bloggen er først og fremst 
mitt arbeidsverktøy, jeg ser at ting jeg har skrevet tidligere nå blir børstet litt støv av og 
blir brukt på nytt i forbindelse med nye prosjekter, møter osv.  

Enkelte hevder at vi er litt slik at “mitt er mitt” og at vi har en holdning som går på at 
dersom jeg har brukt tid på å lage noe så skal i alle fall ikke andre få det “gratis” og “rett 
i hendene“. Jeg tror ikke at problemstillingen er så svart/hvitt. I samtaler jeg har med 
andre om dette kan det mer virke som om man ikke bidrar fordi man er redd for at det 
man skriver ikke er “godt nok” (uff – hva vil andre synes om det jeg skriver) eller at man 
ikke har behov for å “promotere seg selv” (jeg har ikke behov for å vise meg selv fram 
på nettet – jeg er ingen narsissist121). 

Selvfølgelig er ikke alt det man finner interessant og jeg synes heller ikke at alle sosiale 
medier nødvendigvis bidrar veldig mye slik sett (ikke veldig interessant å vite hva alle 
holder på med til enhver tid), men jeg tror de aller fleste vil kunne bidra med noe som er 
interessant for andre – skriv om noe du er opptatt av og brenner for, engasjement er 
viktig tror jeg. 

Alternativt kan du gjøre som meg, opprett en blogg som verktøy for deg selv. Bloggen 
kan du selvfølgelig holde helt for deg selv, men jeg må si at tilbakemeldingene jeg har 
fått i form av både kommentarer, oppgaver og tekst andre har skrevet eller lenker til 
aktuelle nettsteder ofte har vært og er uvurderlig – så hopp i det og prøv selv, la nettet 
vise seg fra sine sterke sider; informasjonssøk, kommunikasjon og interaktivitet og la oss 
sammen endre 90-9-1-regelen! 

                                         
 
121 http://no.wikipedia.org/wiki/Narsissist 
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Å lese og forstå vilkår/betingelser og personvernerklæring 
Noen punkter jeg har hatt på oversikten over IKT-ferdigheter er hvordan man skal lese 
og forstå vilkår, og hva disse opplysningene brukes til –  og hva passer bedre enn å 
legge en lenke opp mot SINTEF sin rapport Privat2.0: Person- og forbrukervern i den nye 
medievirkeligheten122 - en absolutt lesverdig rapport som jeg også referer til i enkelte av 
punktene under. 

Grunnen til at man skal lese og forstå vilkår er for å verne sine egne 
(person)opplysninger, og dette kan være vanskelig ut fra to hovedårsaker; 

· det er ikke alltid vi har kontroll fordi andre publiserer (venner, kjente, det 
offentlige) 

· det er ikke alltid så lett å forstå vilkårene og ofte er det tredjepartsaktører inne i 
bildet som har helt andre regler for personvern 

Rapporten Privat 2.0 bekrefter dette: 

Det er helt opp til den enkelte bruker å legge ut informasjon på nettet, men ikke 
alle kjenner konsekvensene. Resultatene tyder på at brukerne er bekymret for å 
miste kontroll over egen informasjon på nettet. 

Hvordan finner man erklæringer om personvern? 
Først og fremst er det alltid en slags selvaktivering ved at man registrerer seg på 
tjenesten; det er her det ofte står en avkryssingsboks hvor man skal bekrefte at man har 
lest og godtatt betingelsene – og først når man har gjort dette får man lov til å gå videre. 
Etter at du har registrert deg kan du finne igjen betingelsene – de står gjerne nederst på 
nettsiden og merket Privat Policy, Terms of  Service,  Betingelser, Personvern og/eller 
Personvernerklæring o.l. 

Personvern og betingelser er gjerne adskilt fordi personvern har med personlige 
opplysninger og hva man kan bruke dem til/hvordan de blir brukt, mens betingelser 
gjerne er av mer teknisk karakter – ansvarsfraskrivelse pga nedetid på servere, at man 
følger lov i forhold til hva man kan laste opp (opphavsrett), ansvarsfraskrivelse hos 
tjenesteleverandør hvis du gjør noe ulovlig osv. 

Imidlertid er det veldig få som leser dette fordi det er så omfattende. Rapporten 
Privat2.0 viser til at Facebook har hele 11 A4-sider med betingelser, og i tillegg har de 
over 350.000 tredjepartsaktører – og disse kan ha helt andre personvernregler enn 
Facebook! Det skal ikke være enkelt….det er helt sikkert. Når man i tillegg tenker på at 
her er aldersgrensen for å lage seg en konto 13 år kan man jo tenke seg hvor mange 
tenåringer som leser og forstår så mange sider med innviklet, tildels juridisk engelsk 
tekst. Personverndelen har riktignok en norsk tekst, men hvis man f.eks ser på 
betingelsene (bilde 
til høyre) synes jeg 
det er påfallende 
hva slags rettighet 
man gir fra seg. 

 
 
 

                                         
 
122 http://tiny.cc/sintefrapport 
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Google har en lignende bestemmelse i pkt 11 i bruksvilkårene: “Du beholder 
opphavsrettigheter og alle andre eksisterende rettigheter du har til Innholdet som du 
legger frem, sender eller viser frem via Tjenestene. Ved fremleggelse, sending eller 
fremvisning av Innholdet, gir du Google en evigvarende, ugjenkallelig, 
verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, tilpasse, 
endre, oversette, publisere, offentlig fremvise og spre, ethvert Innhold som du legger 
frem, sender eller viser frem via Tjenestene.”   

Tja, hva skal man tro? Tjenesteleverandørene sier de må ha disse betingelsene for bl.a at 
de skal kunne vise fram profilbilde av meg på min egen side – men at man skal kunne 
reprodusere, tilpasse, endre osv…jeg bare spør… 

Hva står i personvernerklæringene? 
Når det gjelder norske tjenester handler det stort sett om norsk lov og hva 
tjenesteleverandør kan/ikke kan gjøre med det du skriver, laster opp osv. Ofte vil det stå 
noe om at de ikke selger eller gir opplysningene videre – gjør det ikke det bør det klinge 
en liten alarmklokke.. 

Facebook er mye omtalt i Privat2.0 og jeg anbefaler at de som har konto der tar seg en 
titt. Noe av det jeg reagerte på (som ikke har Facebook-konto selv) var f.eks at  

Facebook plattformen inkluderer en rekke applikasjoner som ikke følger 
Facebooks privacy policy 

Ved installasjon av de fleste applikasjoner og quizer i Facebook blottlegger du ikke 
bare profilinformasjonen om seg selv. Du frigir også profilinformasjon fra alle 
vennene du har knyttet til ditt nettverk. Man frigir med andre ord venner og 
bekjentes persondata til tilfeldige applikasjonsutviklere. 

I tillegg syntes jeg dette var litt skremmende hvis man i utgangspunktet hadde satt klare 
begrensninger på egen profil: 

Nå er det riktignok slik at nye Facebookmedlemmer som ikke melder seg inn i noe 
nettverk vil få en profil som kun er tilgjengelig for registrerte venner. Men så snart 
Facebookmedlemmer melder seg inn i et nettverk (for eksempel “Norway-
nettverket” med over 700 000 medlemmer), blir profilen synlig for dette 
nettverket. Man får da beskjed om at personvernsinnstillingene kan ha blitt 
endret. 

Hvorfor samler man inn denne informasjonen? 

Privat2.0 sier bl.a dette om personvernøkonomien: 

Vi er vant til at både innhold og tjenester er gratis på nettet. Dette er kun 
tilsynelatende. Nettsider tilbyr innhold og tjenester vederlagsfritt mot at brukeren 
oppgir personlig informasjon (Shapiro, 1999: 160). Dette innebærer at 
personopplysninger i stadig større grad blir en handelsvare. Utfordringene er i så 
måte betydelige i forhold til hvordan den enkeltes person og forbrukervern 
ivaretas. 
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Siden jeg ikke har Facebook-konto tok jeg meg en titt på Google sin personvernerklæring 
(som faktisk har en norsk utgave) og allerede i det første kulepunktet er det noe som 
slår meg i øynene: 

Informasjonen du oppgir i forbindelse med kontoen, kan vi i visse tilfeller 
kombinere med informasjon fra andre Google-tjenester eller tredjeparter, slik at vi 
kan tilby deg en bedre brukeropplevelse og forbedre kvaliteten på tjenestene 
våre. For enkelte tjenester har du mulighet til å velge at slik informasjon ikke skal 
kombineres. 

Dette betyr altså at Google bestemmer når opplysninger som jeg har oppgitt i forbindelse 
med opprettelse av konto kan kombineres med informasjon både fra andre tjenester hos 
Google, men faktisk også informasjon fra tredjeparter…uten at jeg har kontroll over det. 
Riktignok står det lenger nede at de ikke formidler informasjon som kan identifisere meg 
til andre, det er jo en trygghet (tror jeg i alle fall). 

Det er helt opplagt at her snakker vi først og fremst om personalisering, man ønsker å 
spisse budskapet mot meg og de preferanser jeg har. De lager seg rett og slett en slags 
profil på meg for å kunne tilby det de tror jeg ønsker – og det er selvfølgelig av helt 
markedsmessige årsaker at de skreddersyr reklamen på denne måten 
(annonsesegmentering). Spørsmålet er vel – synes jeg at det er greit? 

Privat2.0 konkluderer bl.a med: 

Resultatene viser at brukerne har relativt lav kompetanse om hvordan sosiale 
medier fungerer med tanke på informasjonsflyt og på hvilken måte deres 
personopplysninger benyttes av tjenesten. 

Nå mener jeg fortsatt at man skal synes i sosiale medier, men fortsatt er jeg veldig klar 
på at man skal være bevisst på hva man gjør og hva man publiserer – og derfor har jeg 
også satt dette som et tema innenfor digital kompetanse. Jeg håper også at det kommer 
løsninger der vi aktivt åpner vår profil i motsetning til i dag hvor vi aktivt må skjule hele 
eller deler av opplysningene…det kommer nok hvis det er noe som heter forbrukermakt! 

Se også avsnittene om hvordan du endrer personverninnstillingene i Facebook og 
hvordan du kan endre dem i Twitter (avsnittet om Twitter). I forhold til Twitter kan man 
være klar over at selv om man sletter en tweet vil den faktisk ikke bli slettet, den blir 
bare deaktivert. 
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Endre personverninnstillingene (eks Facebook) 
Se avsnitt om Twitter for hvordan du kan endre innstillinger der. Facebook lar deg 
definitivt holde kontakte med andre, men hvis du ikke er forsiktig nok, kan informasjon 
du ikke ønsker å dele bli offentliggjort. Se også denne videoen123 fra Forbrukerrådet. 

Gjør profilen privat 
Ved hjelp av Facebook kan du holde kontakte med 
venner, familie og andre kontakter på internett. 

Facebook fungerer også utmerket til å spre personlig informasjon, bilder og andre ting til 
alle – dersom du ikke bruker de rette innstillingene. Det første du bør gjøre er å endre 
standardinnstillingene under ”Personverninnstillinger”.   

Bruk god tid på å gå igjennom alle seksjonene innenfor ”Personvern”, sett de (rette) 
valgene/innstillingene som passer for din profil i forhold til hvem som skal kunne se din 
informasjon. Naturligvis vil valget “Alle” være minst privat.  
 
Husk å gå gjennom innstillingene både for grunnleggende- og kontaktinformasjon.  
Du kan blokkere personer eller hele grupper fra å se profildetaljer, ved å ved å velge 
”Tilpass...” i hver nedtrekksmeny. Som det kan sees av bildet over, vil gruppen ”Limited 
Profile” ikke ha tilgang til din personlige informasjon. Dersom jeg hadde vært venn med 
en ”Ola Nordmann” kunne jeg også ha blokkert denne personen fra min personlige 
informasjon.  
 

                                         
 
123 http://www.youtube.com/watch?v=owG0zH9ETBU&feature=player_embedded 
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Når du er ferdig med å sette innstillinger for private detaljer for din profil, kan du gå 
tilbake til Personverninnstillinger og velge ”Nyhetsoppdateringer og vegg”. Her endrer du 
innstillinger for hva slags informasjon som blir lagt til på din vegg, og i tillegg hva og 
hvilken informasjon som blir publisert 
på dine venners vegg.  
 
På hovedsiden for 
personverninnstillinger kan du gå inn på 
Søk og endre innstillinger for hva slags 
informasjon som kommer frem om deg 
når brukere søker på navnet ditt.  
 
Dersom det er brukere du ikke ønsker 
kontakt med i det hele tatt, og ikke skal 
ha tilgang til noe informasjon om deg, 
kan du blokkere dem. Disse personene 
vil ikke kunne søke deg opp på 
Facebook eller se profilen din.  
 
Du kan blokkere personer enten ved 
hjelp av navn eller epostadresse.  
 
Vær spesielt oppmerksom på de 
ulike applikasjonene som er 
tilgjengelig på Facebook. Vær 
kritisk til hva du godkjenner, siden 
disse kan få full tilgang til din 
profil. Mange av applikasjonene 
brukes desutten til spredning av 
skadelig malware.  
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Hvordan applikasjoner kan hente informasjon om deg 
Under følger et lite utvalg sitater direkte fra Facebook, om hvordan applikasjonene kan 
hente ut informasjon om deg og dine opplysninger. 
 

”Når du autoriserer en applikasjon, får denne tilgang til all informasjon tilknyttet 
brukerkontoen din som den trenger for å fungere.”  
 
”Når en venn av deg besøker en applikasjon eller autoriserer den, inkluderer 
informasjonen denne applikasjonen kan få tilgang til din venns venneliste og 
informasjon om folk på den listen.” 
 
”Når du eller vennene dine besøker en applikasjon, tillater Facebook at 
applikasjonen får tilgang til informasjon som er tilgjengelig i den offentlige 
søkbare oppføringen din, med mindre applikasjonen er godkjent av deg eller 
vennene dine.” 

 
Dersom du ikke kan velge bort det fargelagt feltet under (”Ikke del informasjon om meg 
gjennom Facebook-API”) skyldes det at du har innstallert applikasjoner som benytter seg 
av Facebooks API. Disse må da fjernes før du kan deaktivere informasjon gjennom 
API’et. 
 
Fortsatt på 
applikasjonssiden, 
kan du scrolle litt 
nedover og finne 
innstillinger for 
Facebook Connect 
og Beacon. Det 
kan være nyttig å 
huke av i disse 
boksene. Du kan 
lese mer om 
Facebook Beacon 
på denne siden124. 
 
 
Konklusjonen er at 
Facebook kan 
være et bra sted 
for å holde 
kontakte med 
venner og kjente - 
likevel deler 
Facebook veldig 
mye informasjon 
om deg som du 
helst vil holde 
privat – eller ikke dele med enkelte andre.  
 
Skal du være 100 % sikker på at informasjon om deg ikke kommer på avveie, er det 
aller beste å ikke skrive denne informasjonen på internett. 
 

                                         
 
124 http://www.Facebook.com/beacon/faq.php 
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GPS-sporing – og hva betyr det for deg og meg? 

Hva er GPS og hva brukes det til? 
GPS står for Global Positioning System og fra tidligere ha vært et militært system har det 
nå funnet veien til den alminnelige forbruker. Systemet baserer seg på radiosignaler fra 
satelitter – og disse kan bestemme lengde/bredde og evt høyde (avhengig av hvor 
mange satelitter GPS-mottakeren er koblet opp mot). 

Turgåere/jegere har benyttet GPS en stund og vi kjenner det også fra navigasjonssystem 
i biler, og deretter har vi også fått slik funksjonalitet i mobiltelefonene i forhold til bl.a 
kartfunksjoner. Det neste som sannsynligvis blir utbredt vil skje med mobiltelefon i 
forbindelse med det som kalles “augmented reality“125; GPS-mottakeren i mobilen vil da 
finne vår posisjon, og ved å bruke kamerafunksjon kan vi på skjermen ikke bare få fram 
bilde av f.eks en bygning – men også mer opplysninger om den. 

Enkelte mener at vår fysiske verden blir den neste web’en – at vi “kler” på oss et 
interaktivt lag og at skillet mellom fysisk og virtuell verden slik viskes ut – se f.eks denne 
artikkelen fra digi.no126. Det er selvfølgelig også andre metoder for å registrere hvor vi 
er; f.eks gjennom wifi-nett, elektroniske låser osv – men her snakker jeg kun om GPS-
sporingen. 

Nye tjenester som har kommet 
En annen type tjeneste som har kommet som en følge av GPS-sporing er mulighet for å 
følge med på hvor venner og familie fysisk befinner seg, f.eks gjennom løsninger som 
Google Latitude127 (se også “Nå vet Google hvor du har vært128” og “Advarer mot geo-
overvåking129“), Brightkite130 og mBuddy131 for å nevne noen få. Ikke bare kan man 
holde styr på omgangskrets, man kan også få informasjon om butikker, kafeer og annet 
som foregår i nærheten (jeg nevner bare stikkordene: personalisert og målrettet 
reklame…). Bilder du tar med mobilen kan bli tagget ikke bare med tidspunkt, men også 
sted – både en fordel og en ulempe (avhengig av hvilket ståsted man har). 

For og mot 
Alle innser jo nytten av navigasjon i bilen – i alle fall når vi er på ukjente veier…Det kan 
også være fornuftig å få informasjon om f.eks gode spisesteder eller severdigheter av 
ulikt slag, og kanskje er det flott at bilder o.l blir automatisk tagget med informasjon om 
både når og hvor motivet er forevighet – vi laster det gjerne rett fra mobil opp i den 
store web2.0-skyen.  
 
Sosiale medier gjør at vi blir mer synlige – og jeg kan forstå at enkelte synes det er stas 
å se hvor vennene befinner seg fysisk. Andre igjen knytter spørsmålstillingen opp mot 
sikkerhet; å kunne spore både hvor barn og bil befinner seg. 
 
På den andre siden er det lett at dette blir overvåking og jeg får litt slik “storebror ser 
deg”-følelse, og det føles ikke godt. En ting er at andre kan se hvor du er akkurat når du 
er der, men jeg regner med at opplysningene også blir lagret i noe form for register – og 

                                         
 
125 http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality 
126 http://www.digi.no/787969/den-fysiske-verden-blir-den-nye-webben 
127 http://tiny.cc/latitude 
128 http://www.digi.no/828244/naa-vet-google-hvor-du-har-vaert 
129 http://www.digi.no/819987/advarer-mot-geo-overvaakning 
130 http://brightkite.com/learn_more 
131 http://tiny.cc/mBuddy 
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dette kan selvfølgelig få negative konsekvenser. Er det slik at det er steder vi ikke lenger 
vil besøke fordi vi er redd for at det blir registrert at vi er der (nå er jeg ikke så bekymret 
personlig for det, men man kan se for seg uheldige konsekvenser uten alt for mye 
fantasi).  
 
EFF – Electronic Frontier Foundation har kommet med en rapport “On Locational Privacy, 
and How to Avoid Losing it Forever”132 hvor man advarer mot slike stedsbevisste nett-
tjenester og ikke minst registrering/lagring av disse opplysningene. De mener vi har krav 
på at vi skal ha en rett til å befinne oss på steder uten at det blir registrert og trekker 
bl.a opp noen problemområder; var du på abortklinikk, besøkte du et AIDS-senter, 
sjekket du inn på et motell rundt lunsjtider osv. De har noen forslag til hvordan man kan 
ivareta privatlivet samtidig som man ikke mister fordelen av elektroniske tjenester – i 
forbindelse med bomveier kan man bruke elektronisk valuta framfor at passeringer er 
koblet mot person og/eller kjøretøy og i forbindelse med mobiltjenestene nevnt over bør 
man sørge for at kryptering ivaretar anonymitet (blir nesten litt som når man bruker 
kryptert epost – da ser bare de som skal se informasjonen hva som faktisk står i den, 
alle andre ser bare kryptiske tegn). 
 

Twitter 
Det har blitt mange måter å kommunisere på gjennom bruk av IKT; epost, chat (en-til-
en, en-til-mange, mange-til-mange), lynmeldinger (eks MSN), microblogging, forum, 
videosamtale, IP-telefoni osv. Noen er synkrone – de skjer i sanntid og samtidig (typisk 
chat, nettmøte), andre er asynkrone (sending og mottak kan skje på ulike tider, typisk 
epost).  
 
Man bruker i økende grad mulighetene som ligger på internett til å kontakte f.eks ulike 
typer statlige kontorer, leverandører og andre for å få hjelp og informasjon – og det er 
derfor viktig at man har kjennskap til hvilke muligheter man har, og hvordan man skal 
oppføre seg. 
 

Twitter133 er en såkalt microbloggingstjeneste, her skriver man korte, 
personlige statusmeldinger på internett. Twitter symboliseres som 
regel med en blå fugl (ulike utforminger) og vi kaller ofte 
statusmeldingene for tweets og det å sende slike meldinger for å 
tvitre/twitre eller kvitre. Statusmeldingene i Twitter har en begrensning 
på 140 karakterer – så her må du fatte deg i korthet.  

 
Her en kort video som forklarer om Twitter på engelsk (”Twitter in Plain English”134). 

Hva bruker man Twitter til? 
Som nevnt kan man sende ut korte, personlige statusmeldinger. Ofte vil du finne 
henvisning til nettsteder som andre finner interessante, så her er det gjerne mye god 
informasjon å hente. Andre skriver korte betrakninger om ting de holder på med eller er 
opptatt av – eller du kan skrive spørsmål (her er det ofte hjelp å få dersom du har et 
rimelig stort nettverk). Det kan ofte være diskusjoner rundt enkelte tema (se også 
hashtag) eller en slags liveblogging fra f.eks konferanser. 
Man kan sende direktemeldinger til enkeltpersoner (disse blir bare synlig for deg og 
mottaker, men er avhengig av at dere gjensidig ”følger” hverandre). Det er også mulig å 
opprette en konto som bare spesielt utvalgte kan se og gjennom dette ha et mer lukket 
nettverk med kommunikasjon i sanntid. 

                                         
 
132 http://www.eff.org/wp/locational-privacy 
133 http://twitter.com/ 
134 http://www.commoncraft.com/twitter 
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Noen stikkord om Twitter kan derfor være: 
 

· Kommunikasjonskanal – rask og i sanntid 
· Allsidig informasjonskilde 
· Oppdateres raskt 
· Søk og finn mye om nærmest alt mulig 
· Nettverksbygging 
· Lav terskel – enkel i bruk 

 

Hvordan kommer jeg i gang med Twitter? 
Det første du må gjøre er å registrere deg, dette gjør du på Twitter.com – skriv inn 
ønsket brukernavn og passord, oppgi epostadresse.  Når du har fått opprettet konto kan 
du evt fylle ut med mer informasjon om deg selv – og du kan velge om du skal være 
public (synes for alle) eller om du ønsker å være mer ”skjult”, dette avhenger av 
formålet med din registrering av konto (man må begrense innsyn hvis man skal ha en 
lukket gruppe). 
 
Du kan endre personvern og andre 
innstillinger i menyen du finner etter 
at du har logget deg på twitter.com 
ved å trykke på Settings. Under settings vil du få følgende valg;  

 
 
 

· Accont – her finner du personopplysninger, her kan du velge tidssone, velge om 
du vil legge inn adresse til f.eks egen blogg, skrive en kort biografi osv. Her kan 
du også velge om du vil være ”skjult” – da merker du av på ”Protect my tweets” – 
og det du skriver blir da ikke publisert offentlig.  

· Passwordfanen er dersom du vil endre passord.  
· Under Devices kan du legge inn mobil dersom du vil ha mulighet til å få og sende 

tweets via mobil.  
· Notices er hvordan du ønsker å få melding dersom noen starter med å følge deg 

eller noen sender deg en direktemelding – i begge tilfeller vil du da få epost hvis 
disse er krysset av.  

· Picture – her kan du laste opp bilde av deg selv om du ønsker det (begrensning i 
størrelse på bilde).  

· Design er utforming av din side på twitter.com – standardiserte forslag (det er 
også mulig å lage egen bakgrunn osv., men da må du være påpasselig med bl.a 
størrelse).  

· Under connections vil du finne evt andre program som er koblet mot twitter-
kontoen din; dette kan være program som lu.ly (nevnt under), Screenr (se 
avsnittet om screenr) – men det kan også være skadelig programvare! I en 
periode florerte det med et mafiaspill som spredde seg som virus ut fra 
twitterkontiene – hvis du har gitt tilgang til et slikt program kan du fjerne det 
under denne fanen. 
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Legge inn en lenke i tweeten 
Det er flere måter å gjøre dette på: 
 

· Skrive inn hele lenken manuelt (husk å ta med http:// også), men dette er 
unødvendig tungvint 

· Du kan kopiere lenken fra nettsiden og lime den inn i tweeten (i de fleste tilfeller 
blir lenka automatisk forkortet – se avsnitt om URL-forkorter for mer informasjon) 

· I Firefox kan du installere tillegget twitthat135 og når du går til nettsiden tar du 
rett og slett og drar ”knappen” opp i verktøylinja for å installere. Den blir liggende 
de som en knapp som du kan trykke på og URL’en fra siden du står på kommer da 
automatisk fram i tweeten – du kan bare trykke send 

· I Internet Explorer (og andre nettlesere) kan du installere tillegget lu.ly 136(se 
bildet under) som gjør at får en verktøylinje hvor du automatisk kan sette inn 
URL’en til den siden du er på – i tillegg noen ekstra funksjoner (du får opp 
statusmeldinger fra Twitter fortløpende, du kan sende tweets, retweete, sende 
direktemeldinger – og den kan også kobles opp mot Facebook. Du kan også få 
opp ulike snarveier, f.eks kalkulator og notisblokk/notepad) 

 

Followers og Following 
Du kan selv velge hvem du skal følge med på (Following), og du kan velge hvem som 
skal få følge med deg (Followers). Når du skal legge til en du vil følge må du først finne 
vedkommende; enten kan du søke fram (finn personer) eller du får vite brukernavnet av 
en annen. Deretter skriver du brukernavn inn bak twitter.com slik at det ser slik ut: 
 
http://www.twitter.com/brukernavn (eks /kyrkjebo eller /evabra) 
 
for å få opp brukerens offisielle side (brukernavnet skal her ikke ha alfakrøll - @ - foran 
seg. Deretter velger du follow – og personen er lagt til i lista. Du kan også se hvilke 
personer den brukeren følger/blir fulgt av ved å trykke Following eller Followers på 
brukerens side – og også her kan du velge hvem av disse du ønsker å følge (du trenger 
ikke kjenne dem for å følge dem).  
 
Dersom det skulle dukke opp noen Followers som du ikke vil ha til å følge deg (typisk 
spam-followers) kan du trykke Followers på din side, finne brukeren og velge 
block/alternativt block and report spam (se også Uønskede followers lenger nede i 
teksten). 
 
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt endre status (slutte å følge) eller legge til flere. 

Hva er en direktemelding. 
Forskjellen på en direktemelding og en vanlig tweet er at alle kan følge med vanlig tweet 
mens direktemeldinger bare kan leses av mottakeren. For å sende en direktemelding må 
dere begge følge hverandre! 

Hvordan sender man en direktemelding. 
Start meldingen med bokstaven D og et mellomrom (space) deretter brukernavnet (det 
som kommer etter @(alfakrøll),- en direktemelding vil derfor se f.eks slik ut  
 

D kyrkjebo Her er en direktemelding 
                                         
 
135 http://twitthat.com/ 
136 http://lu.ly/ 
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Hva er og hvordan gjør man ReTweeting (RT)? 
Når man har en Twitterkonto vil man etterhvert oppdage at enkelte videresender dine 
meldinger med en RT dittbrukernavn foran meldingen din - det som kalles ReTweeting. 
Dette gjør du hvis noen sender ut en melding som du synes andre bør se – det kan være 
en kommentar eller henvisning til en nettside osv. En slik måte å gi honnør til noen på 
for en god kommentar eller god informasjon er viktig, og for bedrifter er det viktig å 
følge med på dette “ordet som nærmest går fra munn til munn” – det kan hjelpe, men 
det kan også skade (det har vært flere eksempler på at reaksjoner på twitter har gitt 
resultat, f.eks måtte en avis ut og beklage en framside de hadde hatt på trykk). 
 
Måten du lager en RT er derfor veldig enkel; det enkleste er å bruke RT-funksjonen som 
du finner f.eks på nettsiden (twitter.com) – den ser ut som en bøyd pil og holder du 
musepeker over vil det stå retweet. Lignende funksjoner finner du også i ulike 
kommunikasjonsaggregatorer (disse gjør at du kan organisere tweetingen lettere i 
forhold til gruppering, kategorier, type tweet osv) eksempler på slike er twhirl, 
tweetdeck, lu.ly osv. Du kan også lage en manuell RT, men det er tungvint – skriv først 
RT + mellomrom + @brukernavn på den du skal RT + meldingen som du RT. 
 
Det er selvfølgelig de som også misbruker dette; det kan være noen lager en falsk RT. 
De skriver en tweet som ser ut som en retweeting av f.eks deg ved å selv sende ut en 
tweet hvor de skriver RT @dittbrukernavn Melding....Andre vil da tro at det er du i 
utgangspunktet som har skrevet noe som andre har videresendt (litt skummelt fordi du 
ikke har kontroll over innhold som blir assosiert med deg). Heldigvis skjer ikke dette ofte. 

Uønskede followers 
Alle kan selv velge hvem de vil følge med på, men noen ganger kan du få noen som 
følger deg og som du ikke vil identifiseres med. Dette kan være folk som skal promotere 
seg selv og sine tjenester (kommersielle, seksuelle osv) eller det kan være folk som 
ønsker å framstå med mange følgere selv (mange føler seg forpliktet til gjensidig følging 
– det er ikke nødvendig). Disse har du mulighet til å blokkere; du hindrer at de får fulgt 
med på dine tweets (med mindre de går på din offisielle side og leser dem der, men da 
er de i alle fall ikke knyttet opp mot kontoen din på noen måte).  

 
En måte å blokkere dem på er ved å gå inn på ”followers” som står 
under navnet ditt på høyre side hvis du er innlogget på twitter.com. 
Da får du fram en oversikt over alle som følger deg, dine ”followers”. 
Du har valg for også å følge dem (trykk person med plusstegn), men 

du kan også velge å blokkere (trykk på verktøyhjul for å få opp flere valg) – og du kan 
velge å blokkere og melde om spam samtidig. Det siste er greit å gjøre hvis brukeren 
prøver å promotere f.eks seksuelle tjenester. 
 

Hashtags (#) i Twitter 
Hashtag er en måte å lage tema, man setter bare en 
# foran navn på tema, f.eks #deigodedøma som ble 
brukt i forbindelse med konferansen med samme 
navn i Bergen for en stund siden. Alle kan lage et 
nytt tema – så er dere flere som diskuterer samme 
sak er det bare å sette igang, et tema som IKTiSkole 
vil dere da skrive slik for å lage tema: #IKTiSkole. 
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Spørsmålet videre er så – hva skal man bruke det til?  
Svaret er enkelt, du kan søke fram alt som er merket slik ved å gå til f.eks søkemotoren 
til Twitter137 (du finner den som Søk på twitter.com). I enkelte aggregatorer som f.eks 
TweetDeck vil søk da få en egen kolonne, og du kan følge med etterhvert som andre 
legger inn nye tweets merket med denne hashtagen (ofte brukt i forbindelse med 
konferanser og diskusjoner). I noen tilfeller ser jeg at man i første omgang ikke får opp 
noe søkeresultat, bruk da Search in other languages som kommer opp som alternativ. 
Når du får fram søkeresultat kan du velge å abonnere på framtidige innlegg (tweets) via 
RSS. 
 

#ffnor og #ff 
På fredager kommer det ofte hashtager som er merket med #ffnor og #ff – dette står for 
hhv FollowFridayNorge og FollowFriday. Dette har nærmest blitt en tradisjon; på fredager 
anbefaler man andre twitterbrukere – slike man følger selv og synes andre burde følge 
også. Du gjør det på følgende måte; skriv en tweet som inneholder hashtagen og så 
skriver du inn brukernavn på den eller de brukerne som du vil anbefale (#ffnor 
@brukernavn + valgfritt om du vil si hvorfor du anbefaler) 
 
Her finner du en engelsk artikkel138 som omhandler hashtags og spesielt #followfriday. 
 
Prinsippet med #ffnor har allerede blitt litt utdatert etter at Twitter begynte med lister. 
Det betyr at du kan lage en liste med folk du ønsker å følge, f.eks etter tema – og andre 
kan velge å følge dine lister også. Du vil f.eks kunne finne mange skolelister – så slipper 
du selv å lete fram personene.  

Når skal man bruke Twitter framfor å bruke epost. 
· Når du ofte havner i spamfilter eller mottaker har overfylt innboks på 

eposten sin. Twitter har ikke spamfilter slik du kan ha i forbindelse med epost. 
Grunnen til dette er at det faktisk er du som bestemmer hvem du skal lese tweets 
fra - det er du som bestemmer. Du "følger" folk du er interessert i, og du velge å 
ikke følge dem når du vil. Brukere som du ikke ønsker skal følge dine tweets kan 
du blokke (selv om de selvfølgelig kan gå inn på din offentlige side og lese dine 
tweets der). Dette gjør det lett å unngå søppelpost - og du vet også at hvis du 
sender en melding til noen havner ikke meldingen din i spamfilteret heller (selv 
helt uskyldige eposter havner av og til i filteret og når ikke fram til mottaker - har 
du problemer med dette, prøv å sende en direktemelding til vedkommende i 
Twitter i stedet for). 
 
En direktemelding kan derfor være grei å bruke hvis du enten har en tendens til å 
havne i spamfilteret og det kan også være greit hvis du vet mottakeren får mye 
epost - da kan du lett drukne i mengden. Det er selvfølgelig en forutsetning at 
mottakeren sjekker Twittermeldingene sine regelmessig (hvis man bare sjekker 
en sjelden gang har jo direktemeldinger liten hensikt) - men vi ser at stadig flere 
følger twitter via mobiltelefon og da kan man være rimelig sikker på at de får med 
seg meldingen. Twitter kan derfor brukes f.eks i jobbsammenheng hvis man vil ha 
rask kommunikasjon med en kollega. 

 
· Når du ikke vil gi ut epostadressen din. Twitter fungerer som en universell 

kommunikasjonskanal. Twittersiden din er åpen for alle, og alle kan søke navnet 
ditt og se hva du skriver (med mindre du spesifikt sperrer for dette). Som nevnt 
kan man bare sende direktemeldinger hvis man gjensidig følger hverandre - så 

                                         
 
137 http://search.twitter.com/ 
138 http://mashable.tumblr.com/post/72589347 
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her kan du velge selv hvem som skal kunne kontakte deg slik og på denne måten 
unngå uønsket epost. 

 
· Når du ønsker å fortelle dine venner om det siste du er opptatt av. Bruk 

Twitter til å sende lenker til nettstider som du finner interessante (enten det er en 
morsom video på YouTube, bilder, artikler osv).Twitter forkorter ned URL'en 
automatisk slik at du greit holder deg innenfor grensa på 140 karakterer. 

 
· Når du trenger en måte å dele raskt innenfor en gruppe. Dersom du 

oppretter en twitterkonto som bare lar spesielt utvalgte få se meldingene kan du 
bruke twitter som en rask kommunikasjonskanal (du får ikke ventetiden som du 
får på epostsendinger) - på denne måten får du en kanal for kritisk informasjon 
for bare en spesifikk gruppe. Bruk den f.eks til å få raske tilbakemeldinger på 
spørsmål. 

Andre enkle tips for Twitter.  
· Bruk Twitpic eller TweetDeck til å sende over bilder til andre.  
· Bruk TweetDeck til å ha oversikt.  
· Bruk Twitterfeed for automatisk å poste nye innlegg fra blogg til Twitter 
· Bruk Twitterfall139 for å vise på storskjerm, søk f.eks hashtag 

 
Når du skriver i word kan du få satt inn ulike typer symboler ved å velge Sett Inn – 
Symbol, men dette er ikke like enkelt i f.eks Twitter og tilsvarende tjenester. Her er noen 
snarveier som gjør at du kan lage dine meldinger litt ”sprekere” 
 

 
 

Twitter for klasserommet (Edmodo) 
Jeg tok en liten titt på Edmodo140 – som gjerne kan være et substitutt for Twitter i 
klasserommet. Det er gratis og du registrerer deg enten som lærer (teacher) eller 
elev/student (student). I motsetning til Twitter kan du holde kommunikasjonen innenfor 
klasserommet ved å opprette en egen gruppe – det er bare lærer som kan lage grupper. 

                                         
 
139 http://twitterfall.com/ 
140 http://www.edmodo.com/ 
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Når man lager gruppe kommer det opp en kode som elevene må bruke for å få tilgang til 
gruppa. Grensesnittet er enkelt (selv om tekst er på engelsk) og rimelig intuitivt. I tillegg 
til å sende meldinger til en eller alle kan du også lage spørreundersøkelser, sette inn tid i 
kalender, lage oppgaver som skal løses, laste opp filer og lenker. Alt kan også tagges slik 
at man kan gjøre søk i ettertid. 

Hva skal man bruke det til i skolen? 
Nå synes jeg at man skal bruke LMS (læringsplattform f.eks Fronter og It’s Learning) til 
en del av de tingene du finner i Edmodo, f.eks laste opp filer og oppgaver, legge til 
lenker og RSS – du kan også lage spørreundersøkelser (og i LMS kan du også lage 
prøver). 

Chat i LMS har jeg ikke blitt imponert over foreløpig – så hvis man tenker at dette er en 
ferdighet man skal lære så kan Edmodo være et godt alternativ; prøve ut hvordan slike 
ting som IM/MSN og microblogging foregår, sende og svare på lynmeldinger og samtidig 
gjøre det i et trygt og lukket miljø. 

Det kan også brukes som en måte drive idemyldring på, man kan ha diskusjoner (la noen 
være for og noen mot et tema, og la evt dem underbygge ved å f.eks legge ved lenker til 
nettsteder som har samme oppfatning eller som har faktaopplysninger om emnet – 
dersom de skal kunne gjøre søk på nettet samtidig, tenk evt om du kanskje bare skal la 
dem bruke personalisert søkemotor141) osv.. Det er som vanlig fantasien som setter 
grenser – og uansett kan det være god skrivetrening og gjerne trening i å formulere seg 
klart og presist. 

Hva er en kommunikasjonsaggregator og hva bruker vi slike til (eks 
TweetDeck)? 
Når vi snakker  om aggregatorer mener vi program eller applikasjoner som samler flere 
ting på et sted slik at du lettere kan få oversikt. (Å aggregere i denne sammenhengen 
betyr en prosess med å lage et sammensatt objekt av flere mindre – og en 
kommunikasjonsaggregator gjør nettopp dette).  
 
Det er mange ulike aggregatorer – og flere vil komme. Man kan si at Google Leser som 
jeg har omtalt tidligere i forbindelse med organisering av feeds (eks RSS) er en 
aggregator hvor jeg har samlet nyheter og blogger på et sted for rask og oversiktlig 
tilgang. Det spås at mesteparten av vår kommunikasjon i tiden framover vil skje via slike 
aggregatorer; f.eks at vi bruker kommunikasjonsaggregatorer som TweetDeck142 og 
Seesmic143 for å sette sammen statusmeldinger fra Twitter, Facebook og MySpace 
framfor å gå til de enkelte nettsidene. Aggregatorene gjør at vi kan organisere 
meldingene mer hensiktsmessig enn å lese dem på web (på nettsidene f.eks 
twitter.com). 
 

Jeg har tatt for meg oppsett av en 
kommunikasjonsaggregator under; TweetDeck 
(mye fordi det er den jeg bruker selv). 
Grunnen til at jeg bruker TweetDeck er for å få 
litt oversikt…når man har en del man følger 

blir det mange tweets i løpet av en dag – og da kan det være funksjonelt å samle 
brukerne i grupper. Jeg har f.eks en gruppe for IKT Skole Norge og en IKT Skole Andre – 
i tillegg har jeg en web2.0-gruppe. Det som er viktig for deg er å sortere dem slik du 

                                         
 
141 Se eget avsnitt om personaliserte søkemotorer 
142 http://tweetdeck.com/beta/ 
143 http://seesmic.com/ 
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finner hensiktsmessig; mest lest (favoritter?) – familie – venner – kollegaer – tema (IKT 
Skole?) osv. 

Hvordan kommer du i gang med TweetDeck? 
Last ned TweetDeck her og installer på egen PC. Når du har fått installert og starter opp 
programmet må du legge inn brukernavn og passord du bruker på Twitter (evt Facebook 
og MySpace) slik at TweetDeck kan koble seg opp mot denne kontoen. 
 

Du kan selv velge hvordan du vil 
organisere din TweetDeck – det enkleste å 
begynne med er å lage ulike grupper. 
Trykk på t (new twitter column) i menyen 
øverst og så velger du groups i 
undermenyen som kommer fram. Gi 
gruppa et valgfritt navn – og deretter kan 

du velge hvilke brukere som skal inn i gruppa; alle du følger vil framkomme i lista og du 
kan huke av de som skal med. Brukerne kan ligge i flere grupper. Det viktige her er å 
lage deg et system for hvordan du vil sortere brukerne dine (se eksempel over). 
 
Når du har skrevet navn og valgt brukere trykker du på Save Group (står nederst) – og 
du har fått opprettet en kolonne med denne gruppa. 
 
Det finnes noen standardiserte kolonner; 

· All Friends – viser alle du følger 
· Direct Messages – direktemeldinger du får og sender 
· Mentions – tweets hvor du er nevnt 

 
Du kan også lage en kolonne for søk; her definerer du hva du søker etter. Hvis du skal 
følge en serie med hashtags (#) kan du lage en egen kolonne for disse – enten ved å 
lage en kolonne fra menyen eller rett og slett ved å trykke på en slik hashtag i en 
twittermelding. Da får du alle tweets som er merket med denne hashtagen i egen 
kolonne – veldig effektivt. Dette har jeg brukt når det er arrangementer/konferanser; 
den siste jeg la opp som egen kolonne var #delrett – og da kunne jeg følge med 
gjennom dagen på hva som var tema på denne konferansen (se evt mer om hashtags 
under gjennomgangen av Twitter). 
 
Tilsvarende funksjoner finner du også for Facebook og MySpace. 

Andre funksjoner. 
Du kan legge til, fjerne og blokkere brukere og du kan legge dem til eller 
fjerne dem fra grupper ved å føre musepeker over bildet som står ved 
siden av tweeten. Da får du fram et firedelt felt (bilde til høyre); 
 

· reply – sende svar på en tweet 
· retweet  – videresende tweeten til andre (en slags anbefaling fra deg, en honnør 

for god tweet, god lenke eller godt blogginnlegg) 
· direct message – direktemelding 
· other actions 

 
Trykker du other actions kan du velge mellom tweet eller user. 
 
For tweet (statusmelding) kan du velge; 

· reply all – sende svar til alle som er nevnt i tweeten 
· reference to – det blir laget en lenke til tweeten det er 

snakk om, denne lenka blir lagt inn i ny tweet 
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· favorite – marker denne tweeten som en favoritt (lett å finne igjen) 
· email tweet – send tweeten på epost til noen 
· translate – oversett teksten i tweeten 
· untranslate – vis originalspråk (hvis du har oversatt tidligere) 
· mark as read – marker som lest 
· delete – slett 

 
For user (bruker) kan du velge; 
 

· add to group – legg til i gruppe 
· follow – følg bruker 
· unfollow – slutt å følge bruker 
· view profile – se profilen til bruker 
· search – det opprettes en søkekolonne hvor du 

finner brukerens twittermeldinger 
· block – blokker, brukeren kan ikke følge dine 

meldinger 
· block & report spam – blokker og rapporter denne brukeren som spam (denne 

bruker jeg når det kommer opp brukere som skal selge noe; typisk onlinebutikker 
og seksuelle tjenester – bli kvitt slike med en gang) 

Fjerne kolonner 
For å fjerne kolonner trykker du bare på x (kryss) øverst i høyre hjørne av kolonnen du 
skal slette – du får opp spørsmål om du vil slette. Du kan senere legge til kolonnen igjen 
(se over med å legge til ny gruppe). 

Skrive tweets. 
Dette gjør du i feltet øverst (grått) – hvis du ikke har et slikt felt trykker du på ytterste 
venstre ikon i menyen øverst (compose update). Du kan også trekke inn bilder og video 
inn i feltet for å legge ved tweeten. Pass på at feltet Auto Shorten URL’s er avkrysset 
(høyre nederste hjørne av feltet hvor du skriver meldinger – vet du ikke hva dette betyr 
kan du lese mer om URL-forkorter i dette heftet). 

Sosiale nettverk – og hva brukes de til. 
Navet i alle typer sosiale nettverk er personlig profil – hvem man er, venner og 
kontakter, det man har å si, soner man er med i. Men...det er ikke alltid du vil vite alt 
om andre (kanskje du angrer i ettertid?). 

Nettstedene utvikles med utgangspunkt i deltakernes nettverk. 

Personene som etablerer denne typen nettsteder starter med å invitere personer i sitt 
eget nettverk til å delta. Nye medlemmer gjentar denne prosessen, og slik vokser 
nettverket. Nettstedene består gjerne av elementer som profiler på medlemmer, link til 
venner/bekjente, info om venner, automatisk oppdatering av adressebøker, blogger, 
grupper (diskusjoner, ta initiativ til event), IM (lynmelding, eks MSN), dele foto (eks 
Flickr). Sosiale nettverk kan også organiseres rundt forretningsforbindelser, slik som 
LinkedIn (se under). 
 

Drivere for sosiale nettverk 

· I want to send a message (jeg vil sende en beskjed, statusmelding) 
· I want to join a group (jeg vil bli medlem i en gruppe) 
· I want to create a relationship (jeg vil knytte forbindelser, relasjoner) 
· I want to post content (jeg vil bidra med innhold, publisere) 
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Ulike sosiale nettverk 

Vi bruker de ulike sosiale nettverk i ulike ”settinger”, og her får du presentert noen av de 
mest vanlige. Man kan diskutere om microbloggingstjenester som Twitter også burde fått 
plass her – se eget avsnitt om Twitter.  
 
På den ene yttersiden kan vi f.eks forestille oss nettverk som 
LinkedIn144 – et profesjonelt nettverk hvor det egentlig mest handler 
om jobb og karriere, og å knytte (forretnings)kontakter opp mot dette 
(re-connect, power you career, get answers) 
 

På den andre yttersiden finner du f.eks Facebook145, en 
måte å holde kontakt med venner og familie på (Eller som 
de skriver selv: Facebook hjelper deg med å holde 
kontakten og dele med menneskene i livet ditt). Her 

skriver man statusmeldinger av ulikt slag, legger opp bilder, kommenterer andres 
statusmeldinger osv – et slags uformelt nettverk, men man ser at næringslivet har fattet 
interesse fordi dette er potensiell markedsplass. Facebook har imidlertid en rekke 
betingelser knyttet mot medlemsskapet og mange vil derfor ikke bli medlem av 
prinsipielle årsaker – likevel er Facebook blant de aller største (om ikke den største) 
aktøren i dette markedet. Det vil være fornuftig ut fra personvernhensyn og 
sikkerhetsårsaker å tenke gjennom hva slags personopplysninger om deg som skal være 
offentlige – se eget avsnitt om hvordan du kan endre disse innstillingene. 

 
Et sted i mellom disse finner du f.eks ulike fagnettverk som ning-
nettverket Del&Bruk146 som pr november 2009 hadde over 3000 
medlemmer (lærere og andre med interesse for skole). Her 
ønsker man å komme med gode tips, dele erfaringer og stille 

spørsmål av skolefaglig art og det er mange ulike grupper man kan melde seg inn i 
avhengig av interesse og fagområde (pr 04.11.09 var det 124 grupper). Del&Bruk har 
også en egen wiki. 
 
Dersom du ønsker å få din stemme hørt har vi f.eks origo147 hvor du 
finner soner for bl.a flere aviser og hvor du kan bidra med dine 
meninger, blogge, dele bilder, legge ut arrangementer og dele bokmerker. Man møter 
andre med samme interesser når man deltar i soner – det vil derfor oppfattes som 
interessant for deg å være med. Soner, medlemmer og bidrag kan plasseres på kartet – 
dette er en av styrkene ved Origo, dette gjør at Origo kan presentere lokalt stoff for 
riktige lesere (høy grad av personalisering og målretting – dette er jo blant de ting man 
antar blir viktige i tiden framover). Lokalsoner er Origo sine samlesider for lokalt innhold 
(eks avisen Firda148 som er langt framme når det gjelder dette). Heidi Grande Røys 
opprettet origosonen ”Delte meninger”149 hvor man kunne legge inn kommentarer til 
artikler som omhandlet ulike sider ved internettbruk. 
 
  

                                         
 
144 http://tiny.cc/linkedin177 
145 http://www.Facebook.no/ 
146 http://delogbruk.ning.com/ 
147 http://tiny.cc/origo 
148 http://firda.origo.no/ 
149 http://deltemeninger.no/ 
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Blogg  
Hva er en blogg? Ordet blogg er sammensatt av web + logg = blogg 

Bloggen kan man bruke til: 

· refleksjon; tanker ideer, meninger, nyheter, informasjon, bilder, lyd, video 
· publisering 
· deling 
· kommunikasjon 

Hvordan oppretter man en blogg? 
De fleste som oppretter blogg gjør det hos leverandører som wordpress150 og blogger 
151– da får man automatisk en nettside og kan begynne å publisere med en gang. Det er 
enkelt å opprette en blogg. Jeg viser her til blogg på wordpress siden det er her jeg 
blogger selv (Eva 2.0152). 
 
Du går til nettsiden153 og oppretter en konto gjennom å oppgi brukernavn (dette blir en 
del av nettadressen din: brukernavn.wordpress.com – så tenk gjennom hva du ønsker 
skal stå her med en gang), passord og epostadresse. Du må krysse av for at du har lest 
betingelsene og velge Gi meg en blogg! – og så kan du bare begynne.  
 
Du kan opprette flere blogger om du vil – jeg har faktisk tre; hovedbloggen min som 
fungerer som arbeidsverktøy, en reiseblogg hvor jeg skriver om turer jeg har vært på og 
så har jeg en som er helt privat (i alle fall foreløpig). 
 
Du finner raskt ut av ulike funksjoner; du kan gi siden din et navn som kan være 
forskjellig fra nettadressen, du velger tema du vil ha på siden (mange forskjellige å velge 
blant), du kan legge til lenker osv. En ting jeg har erfart er at det kan være lurt å tenke 
gjennom strukturen du ønsker; først tenkte jeg litt tradisjonelt å ha egne sider for ulike 
tema, men etter å ha blogget en stund har jeg kommet til at det er bedre å tagge 
innleggene – bedre oversikt og mye mer i 2.0-ånd (se eget avsnitt om tagging). Du må 
selv finne ut hva som passer best for deg. 
 
Du kan velge om du vil publisere bloggen din for alle, for noen spesielt utvalgte eller om 
det bare er du selv som skal kunne se den. Hvis du vil ha delvis åpen og delvis skjult kan 
du velge f.eks å ha sider og/eller innlegg som er passordbeskyttet – da må man skrive 
inn dette for å kunne lese. Jeg har f.eks en fane som er merket privat og som er 
passordbeskyttet. Alle innstillinger kan du endre når du vil.  
 
Et annet spørsmål er hvor offentlig du selv ønsker å være, det er opp til deg om du vil 
skrive noe om deg selv, legge opp bilde osv. – men jeg synes at man gjerne kan være 
noe personlig uten at man nødvendigvis behøver å være privat. Det er selvfølgelig viktig 
å huske på at det du skriver kan leses av alle og blir indeksert av søkemotorene – du bør 
derfor tenke på hva det er du skal publisere (legge ut gode digitale spor er stikkordet 
her).  

Hva skriver man på en blogg?  

Det er helt opp til deg – men felles for de fleste er at man skriver om ting man er opptatt 
av og da er det gjerne lettere også å komme over den første bøygen. Det er nok mange 
som synes at det å skrive blogg ikke er noe for dem; de skriver ikke godt nok, de har 
ikke noe å skrive om osv – men jeg anbefaler at du gjør et forsøk. Skriv også 
                                         
 
150 http://wordpress.com/ 
151 https://www.blogger.com/start 
152 http://evabra.wordpress.com/ 
153 http://no.wordpress.com/signup/ 
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kommentarer på andre sine blogger – det setter man pris på. Det er også mange gode 
tips til hvordan man skriver gode blogger; f.eks nettsider som copyblogger154 og andre 
bloggere, wikier osv.  
 
I bloggen kan man skrive ren tekst, man kan laste opp bilder eller lenke til dem fra f.eks 
Flickr. Du kan bruke ”embed”-kode for å vise fram video, lysbildeshow, audio osv. Det er 
ingen begrensning på hvor langt eller kort innleggene må være – kort sagt er det 
fantasien som setter grenser. Det eneste som er litt irriterende er at flash har en tendens 
til å bli fjernet fordi html-koden oppfattes som potensiell farlig. 
 
For meg er bloggen mest et arbeidsverktøy – jeg ”tenker høyt” og får tilbakemeldinger, 
og jeg kan raskt finne fram til ting jeg har skrevet tidligere gjennom emneordskyen (det 
er her tag’ene ligger). I forbindelse med oppgaveskriving brukte jeg bloggen mye, og fikk 
mye god respons og gode innspill til videre skriving. Jeg kan bare si en ting: blogging er 
moro!  

Hvorfor blogge på skolen? 
Først og fremst skal elevene skal skrive relatert til fag og være saklige når blogg brukes 
som verktøy i undervisningen. Å skrive blogg gir: 
 

· digital kompetanse 
· sammensatte tekster 
· skrivetrening 
· refleksjon 
· diskusjon 
· tilbakemeldinger 
· oversikt 

 
Elevutsagn: Blogging gjør at jeg skriver mer og oftere – og jeg ser jeg blir bedre fordi jeg 
gjør det 
 
At elevene skriver blogg kan også gi fordeler for lærerne: 
 

· “den stille eleven” (ser dem bedre) 
· utvikle kompetanse 
· vurderingsgrunnlag 
· mappevurdering 
· dokumentasjon 
· eksaminasjon 

 
Man lærer å kjenne elevene bedre, ser flere sider, en blogg gjennom 3-årig løp kan være 
en måte å drive en slags form for “mappevurdering” og det gir elevene oversikt over hva 
man har vært gjennom i faget 

Hvordan starter man med blogg i skolen?  
Noen tips kan være; lag en lærerblogg og legg ut tips og oppgaver. Elevene oppretter 
egne blogger og sender over nettadressen på bloggen til lærer. Bruk f.eks RSS i Google 
Leser for å få rask oversikt over når det skjer endringer i elevbloggene.  
 
I bloggen skal man ikke skrive formelle vurderinger med tanke på at den er en åpen 
nettside. Skriv heller andre typer kommentarer (”dette hadde jeg ikke tenkt på før” kan 
være et eks). Formelle vurderinger gjør man i LMS. Erfaringen så langt viser at elevene 
ikke skriver så mye kommentarer til hverandre, men de synes det er kjekt at andre 

                                         
 
154 http://www.copyblogger.com/ 
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leser. I forbindelse med vurderingskriterier i forhold til blogg mente en gruppe elever at 
man synes alle skal blogge, men at blogg ikke skal telle mest for karaktergiving (den kan 
heller brukes med tanke på de som ligger på ”vippen”). Begrunnelsen for dette er at 
noen skriver mye og andre lite – det at bloggen er et prosessdokument gjør at man 
bør/må få pluss for progresjon gjennom året. 
 
Det er et par ting til man bør tenke over i forhold til å bruke blogg i skolen; det ene er 
om man har tid nok til å kunne lese gjennom blogger i tillegg til øvrige innleveringer og 
gi gode tilbakemeldinger – hvis elevene bare skriver uten å få tilbakemelding er det 
nesten bedre å la være. Som nevnt tidligere kommenterer heller ikke elevene mye til 
hverandre. Det andre man skal tenke på er hvordan bloggene til elevene skal navngis og 
framstå – det er ikke sikkert at de skal ha blogg med fullt navn, hva med elever som 
skriver dårlige tekster eller har mye skrivefeil og/eller grammatiske feil. Det er ikke 
sikkert at disse bør eksponeres med navn. 
 
En tredje utfordring gjelder grunnskolen; når man blogger på nettet har ikke lærer 
kontroll over mediet – og man må tenke gjennom hvordan man skal håndtere evt 
problemstillinger knyttet mot innhold på blogg og dette med foreldreinnsyn. Det kan 
være en god ide med begrenset tilgang, og kanskje får vi blogg integrert i LMS etterhvert 
også slik at man har bedre kontroll. Men foreløpig hører kanskje blogg mest hjemme på 
videregående?  

Hva er Etherpad? 
Etherpad er et samskrivingsverktøy på nettet. Du kan velge gratisversjon (alle kan se), 
begrenset utgave (inntil 3 brukere gratis - deretter må man betale) eller en lukket 
utgave som man må betale for. Her snakker jeg om gratisversjonen. 

Hva kan du bruke Etherpad til? 
Enklere måte for samskriving (prosessorientert skriving) tror jeg ikke du finner! Flere kan 
skrive samtidig og du ser hvordan teksten dukker opp etterhvert - du slipper altså at 
man skriver i hvert sitt dokument og klipper-og-limer for å lage et dokument ut av det, 
mange liker heller ikke funksjonen i word for spore endringer.  
 
Man kan skrive selv og redigere på det andre skriver. Når du er ferdig kan du kopiere 
hele over i word eller du lagrer på siden - blir lagret for alltid..(man kan jo diskutere om 
det er en fordel eller ulempe). Hvis elever tar notater på PC i timen, hvorfor ikke bruke 
dette verktøyet? Eksporter til word og last opp i LMS – da får alle nytte av det og lærer 
ser hva som er blitt produsert også.... 
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Hvordan kommer jeg i gang med 
Etherpad? 
Du kan lage din egen side ved å skrive 
følgende adresse (URL): 
http://etherpad.com/din valgfrie 
tittel i nettleseren (f.eks 
http://etherpad.com/din-valgfrie-tittel 
som i dette eksempelet).Pass deg for de 
særnorske bokstavene Æ, Ø og Å - og 
ikke bruk mellomrom; disse blir erstattet 
av mer kryptiske tegn.  
 
OBS: du må huske nettadressen, glemmer du den er den ingen hjelpefunksjon 
for å få finne den igjen. 
¨ 
Hvis navnet ikke er brukt tidligere får du spørsmål om du vil lage side (Create Pad) - og 
trykker du på denne er du i gang. Alle som går inn på denne nettadressen kan skrive og 
redigere og teksten blir merket i forskjellige farger avhengig av hvem som skriver. 

Hvordan deltar andre? 
De kan skrive inn URL’en i nettleseren. Du kan også invitere ved å sende over lenka til 
siden (du får opp bildet til høyre ved å trykke på “Share this pad”). 
Alle deltakerne kommer fram i meny på høyre side, og du blir bedt om å skrive inn 
navnet ditt (det som 
skal synes på 
skjermen) – og du 
får automatisk tildelt 
en farge. Det 
samme skjer for alle 
andre som kommer 
til nettsiden...og så 
er det bare å sette 
igang med å skrive. Nettstedet har også en chatfunksjon som man kan benytte. 

Annen funksjonalitet 
Import/Exportfunksjon gjør at du både kan hente et dokument som du skal jobbe videre 
på eller du kan eksportere siden til andre format når du er ferdig, f.eks eksportere til 
word. Du får da spørsmål om du vil åpne eller lagre fil (den blir da lagret uten 
fargekodingen). 
 
Du kan lagre underveis hvis du ønsker å ha historikk ved å trykke Saved revisions - dette 
kan være lurt hvis dere skriver i økter, da kan dere gå tilbake til den versjonen dere 
avsluttet med sist gang hvis andre har vært inne og laget "krøll" i mellomtiden. 
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Ting du bør tenke på? 
Etherpad i gratisversjon er tilgjengelig for alle, dvs alle som skriver rett adresse til siden 
(URL). Det betyr at det kan forekomme at andre ser hva som skrives, og de kan endre 
det som skrives. Dere må derfor tenke på hva som skal skrives her – det skal i alle fall 
ikke være noe sensitivt.  
 
Det andre man må tenke på er at disse sidene ikke slettes – de er der til ”evig tid”. Også 
av denne grunn skal man tenke på hva som skal skrives her. Det tredje har jeg nevnt 
tidligere i teksten, men nevner det igjen: Hvis du glemmer URL’en til siden finnes det 
ingen hjelpefunksjon for å finne ut hva den var. Lag derfor en navngivelse som er lett å 
huske og lett å skrive (uten mellomrom og uten særnorske bokstaver). 
 
Wiki 

Hva er en wiki 
En wiki er et sted hvor du kan lage og redigere sider, og invitere andre til å delta 
sammen med deg. Du kan lage selv eller bli medlem av så mange wikier du vil - uten 
begrensning på antall sider og filer. Wikipedia er et oppslagsverk der alle kan delta – 
Wikipedia er en wiki. 
 
Wikispaces er omtrent som en bygning og brukerkontoen er din nøkkel. Alle rom i 
bygningen er ulike wikier og nøkkelen vil gi deg tilgang til wikier du har laget - eller inn i 
andres rom (wikier) hvis de vil invitere deg inn (du kan imidlertid stå i døråpningen og 
titte inn, men ikke delta hvis du ikke er invitert – se typer wiki og brukere under). 

Hvorfor er det viktig å vurdere wiki som en del av undervisningen 
I arbeidslivet har man mye fokus på kunnskapsledelse, ikke minst hvordan man skal 
kunne få tak i den ”tause kunnskapen”155 som ligger i bedriften. I forsøk på ”å få tak i” 
denne kunnskapen bruker man virkemidler som wiki – et sted hvor man kan dele den 
kunnskapen man har med andre (dette har hatt svært varierende effekt i bedriftene, det 
er vanskelig å få folk til å bidra frivillig på regelmessig basis – se også 90-9-1-regelen).  
 
Enkelte bedrifter bruker wiki som prosjektområde/prosjektstyringsverktøy; her finner 
man f.eks.saksinnkallinger, referat, lenker til aktuell litteratur, hva den enkelte skal gjøre 
i prosjektet osv. 
 
Wiki er også trening i samarbeid. 

Hvordan lager man en wiki 
Det er ulike typer wiki, noen kan du drifte fra egen server – men du kan også lage en 
som ligger offentlig – her skriver jeg om en gratistjeneste som heter wikispaces156. Det 
er enkelt å lage en wiki; du går til nettstedet og registrerer deg for å opprette en wiki. Du 
registrerer deg med selvvalgt brukernavn, selvvalgt passord og epostadressen din  - 
dette er din identitet på wikispaces. Du kan senere velge hvordan du vil logge inn (jeg 

                                         
 
155 Taus kunnskap (implisitt) kunnskap er svært personlig og vanskelig å formalisere 
(subjektive oppfatninger, intuisjon, følelser) – noe som gjør den vanskelig å overføre og 
dele med andre. Samtidig utgjør taus kunnskap det meste av den kunnskapen vi 
benytter, et generelt akseptert tall er ca 80%. Denne typen kunnskap bunner ofte i lang 
erfaring og kjennskap til bedriften og blir stort sett tilgjengelig gjennom handlinger som 
utføres – den blir nærmest underforstått. Denne er derfor vanskelig å erstatte, men den 
er også svært vanskelig å dokumentere og sette ned på papiret 
156 http://www.wikispaces.com/ 
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bruker OpenID157 – dette er en identitet som du kan bruke på flere tjenester på 
internett). Du kan velge å lage en wiki eller bli medlem av en wiki som andre har 
opprettet. 
 
Etter registreringen kan du opprette en wiki, og du bestemmer selv navn på wikien og 
type status. Det er tre typer wiki;  

· public (alle kan se og alle kan bidra/redigere), 
· protected (alle kan se, men kun medlemmer kan bidra/redigere) 
· private (kan bare bli sett og redigert av medlemmene). 

 
Det er ulike typer brukere;  

· Guest - gjest (alle som besøker wikispaces, men som ikke har logget inn). Gjester 
kan se alle wikier med status public og protected. De kan redigere sider i public 
wiki, men de kan ikke lage nye sider. Gjester kan lese, men ikke skrive på 
diskusjonssider.  

· User - bruker (alle som har logget inn er brukere) kan se alle wikier med status 
public og protected. De kan redigere og lage nye sider i public wiki og også skrive 
på dikusjonssider i disse wikiene.  

· Member - medlem (når en bruker er lagt til i en wiki blir de medlemmer av 
wikien) kan se og redigere alle typer wiki. De kan laste opp bilder og filer til wikier 
som de er medlem av. Et medlem kan oppgraderes til administrator (organizer) 
av de som er administratorer - slik at de kan være med på å organisere wikien. 

· Organizer – administrator, har administrative rettigheter og tilgang til wikien. De 
kan invitere andre til å bli medlemmer, akseptere søknad om medlemsskap, slette 
sider, oppgradere eller slette wiki, avgjøre hva slags status wikien skal ha (public, 
protected, private) og de kan endre utseendet på wikien. 

Ting å passe på når man skal redigere wikien 
Det er viktig at man redigerer wikien siden det er mange som bidrar – det blir fort rotete 
og uoversiktlig. Tenk på å lage en god (og logisk) struktur i oppbyggingen. Noen ting 
skal du være spesielt oppmerksom på for å få en god wiki: 
 
Unngå ”død tekst” – lange avsnitt uten hyperlenker. Legg til hyperlenker for viktige tema 
første gangen de framkommer i teksten, og merk også senere i teksten dersom det er 
naturlig (lang avstand fra første gang tema er nevnt). Dette gjør at man forstår at dette 
er viktig tema for resten av teksten som er skrevet. 
 
Ikke skriv i første person – første person brukes i f.eks blogginnlegg hvor man gjerne 
skal være mer ”personlig”. I wikier skriver man som i Wikipedia – man bruker 
tredjepersonsform. 
 
Sørg for konsistens og lesbarhet. Når alle skriver sine egne ting kan du fort ende opp i et 
virvar som ingen har lyst til å lese. Man må redigere for å få det konsist og lesbart – 
synes du det er kjedelig å lese så er det det – og ingen andre vil lese det heller.  
 
Hvis man klipper og limer fra andre sider og dokumenter (eks word) får du med 
formatering (skrifttype, størrelse, avsnitt osv). Dette blir bare rot hvis du limer direkte 
inn i wikien. Lim derfor heller teksten først inn i notepad (notisblokk) for å fjerne 
formateringen – deretter kan du lime inn i wiki. Dette vil spare deg for masse 
redigeringsarbeid. 

                                         
 
157 http://openid.net/ 
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Hvordan kan man bruke wiki i skolen 
En wiki er som et oppslagsverk hvor alle bidrar – man redigerer, lærer, undersøker – 
man lager sin egen lærebok underveis (PS: vær oppmerksom på at elever som husker 
godt gjerne har problemer med wiki, de ser ikke helt poenget...). 
 
Man kan å skrive om bestemte tema i et eller flere fag (tverrfaglig prosjekt?) eller lage et 
oppslagsverk for å forklare ord, uttrykk og begrep i forhold til studieretning. Det som er 
viktig er at det er elevene som fyller wikien med innhold samtidig som det lærer elevene 
om samarbeid. Sørg for at elevene også redigerer hverandres arbeid. 
 
Det er mulig å laste opp ulike typer innhold på wikien; det kan være ren tekst, bilder, 
video, lydfiler, tidslinjer, spørreundersøkelser osv. – det er mest fantasien som setter 
grenser. 
 
Det er viktig at man før man setter i gang med wiki også har laget vurderingskriterier for 
wiki (se forslag på de neste sidene laget av Elisabeth Engum) – og at elevene er klar 
over disse. 

Vurdering av wikitema                                                              Elevens navn: 
 

  
Fremragende  

4 

 
Kompetent  

3 

Under 
utvikling  

2 

På 
begynnerstadiet  

1 

 
Resultat 

teller 

Struktur  
Utseende  

 

Informasjonen på 
Wikisiden er 
effektivt 
organisert slik at 
den er lett å forstå 
og visuelt 
innbydende. 
Grafikken er 
relevant, og 
forklarer og 
støtter opp om 
den skrevne 
teksten. Bilder og 
ikoner er brukt 
fornuftig.  

Informasjonen 
på Wikisiden er 
organisert på 
en måte slik at 
det er lett å 
forstå, og har 
en viss visuell 
appell. 
Grafikken er 
generelt 
relevant for 
temaet og 
støtter opp om 
den skrevne 
teksten. Det er 
vist en viss 
kritisk sans til 
bruk av bilder 
og ikoner.  

Informasjonen 
på Wikisiden er 
svakt organisert 
og har en 
begrenset 
visuell appell. 
Det kan være 
en ukritisk bruk 
av bilder og 
ikoner.  

Informasjonen på 
Wikisiden har 
ingen 
organisering og 
dermed ingen 
visuell appell. Det 
er en til dels 
ukritisk bruk av 
bilder og ikoner.  

10% 

Struktur  
Navigasjon  

Godt valg av både 
interne og 
eksterne 
hyperlinker og 
andre hypermedia 
som støtter opp 
om forståelsen av 
og øker interessen 
for temaet.  

Interne og 
tildels eksterne 
hyperlinker og 
andre 
hypermedia er 
brukt effektivt 
og gir en mulig 
fordypning i 
emnet.  

Det er en 
begrenset bruk 
av interne eller 
eksterne 
hyperlinker og 
andre 
hypermedia.  

Den inneholder 
ingen interne eller 
eksterne 
hyperlinker eller 
andre 
hypermedia.  

10% 
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Struktur  
Referanser / 

Kilder  

Mange forskjellige 
pålitelige og 
aktuelle kilder er 
benyttet og 
relevant materiale 
er nøye utvalgt. 
Det finnes en liste 
over korrekt 
siterte ressurser.  

Noen pålitelige 
og aktuelle 
kilder er 
benyttet og 
organisert. 
Disse er stort 
sett er sitert 
korrekt.  

Det refereres til 
få pålitelige 
kilder. Disse 
kan være 
korrekt referert.  

Det er ingen 
referanser til 
pålitelige kilder.  

10% 

Innhold  
Objektivitet  

Presentasjonen av 
informasjon er 
objektiv, balansert 
og uten 
fordommer.  

Presentasjonen 
av informasjon 
har en grei 
balanse og er 
stort sett 
objektiv.  

Presentasjonen 
av informasjon 
er ikke helt 
balansert, og 
kan være 
subjektivt 
fremstilt.  

Presentasjonen av 
informasjon 
mangler balanse, 
og er til dels 
subjektiv.  

5% 

Innhold  
Språk  

Teksten 
kommuniserer 
alltid klart og 
har ikke feil i 
grammatikk 
eller staving.  

Teksten 
kommuniserer 
ofte klart og har 
få feil i 
grammatikk 
eller staving  

Teksten 
kommuniserer 
sjeldent klart og 
har flere feil i 
grammatikk 
eller staving.  

Teksten 
kommuniserer 
ikke klart og har 
mange feil i 
grammatikk eller 
staving  

5% 

Innhold  
Begrepsbruk 
og forståelse  

Wikiarbeidet 
inneholder 
alle/mange 
relevante 
vitenskapelige 
begrep og viser 
tydelig 
forståelse for 
dem.  

Wikiarbeidet 
inneholder noen 
relevante 
vitenskapelige 
begrep og viser 
forståelse for 
dem  

Wikiarbeidet 
inneholder få 
relevante 
begrep og viser 
ikke forståelse 
for dem  

Wikiarbeidet 
inneholder ingen 
relevante 
vitenskapelige 
begrep  10% 

Innhold  
Originalitet  
Interessant 
materiale  

Har gode 
analytisk 
ferdigheter og 
tenker 
selvstendig, 
kreativt og 
kritisk. Ser 
relevante 
sammenhenger. 
Vurderer, tolker 
og reflekterer 
godt over 
innhold i faglige 
tekster på en 
selvstendig 
måte.  

Kan i noen grad 
anvende 
kunnskapen 
selvstendig, og 
anvende den 
utover det 
rutinemessige. 
Ser i noen grad 
relevante 
sammenhenger. 
Beskriver og 
reflekterer i 
noen grad over 
innhold i faglige 
tekster.  

Kan i liten grad 
anvende 
kunnskapen 
selvstendig. Ser 
i svært liten 
grad relevante 
sammenhenger. 
Kan til en viss 
grad oppfatte 
og gjengi 
innhold i faglige 
tekster, men 
kan i liten grad 
reflektere over 
innholdet.  

Liten eller svært 
liten grad av 
selvstendighet. 
Ser ingen 
relevante 
sammenhenger. 
Det faglige 
innholdet er til 
dels galt gjengitt 
og mangler 
refleksjon. 

10% 
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@Elisabeth Engum 

 

Dropbox 
Veldig ofte lagrer vi filer av ulikt slag på egen PC 
eller på en ekstern harddisk, og hvis vi enten 
skal dele disse med andre eller bruke dem på en 
annen PC blir det gjerne til at man sender dem 
som vedlegg på epost eller tar dem med på 
minnepenn. Dette er tungvint og i tillegg sårbart 
(hvis harddisken blir ødelagt er plutselig filene 
ødelagt eller utilgjengelige). Det er forskjellige måter å gjøre filer mer tilgjengelig på, og 
Dropbox er en av dem. 

Nettsted: http://www.getDropbox.com/ 

Hva er Dropbox 
Dropbox 158kan man sammenligne med et slags arkiv som ligger på nettet.  Dette arkivet 
kan du gjøre tilgjengelig bare for deg eller du kan gi tilgang til flere. Man kan forestille 
seg det slik; når du lagrer filer på din egen datamaskin er det som om du legger filene i 
en safe som bare du har nøkkel til – og hvis du skal vise noe her til andre må du fysisk ta 
med deg filene (epost/minnepenn) og hvis dere er flere som skal gjøre endringer må 
dere møtes, gjøre endringer og så tar du med deg fila tilbake inn i din safe. De andre har 
ikke tilgang til denne – i beste fall har de en kopi som de ikke vet om er oppdatert eller 
ikke. Hvis du legger filene i Dropbox er det som å legge det i et arkivskap som dere alle 
kan nå (dvs de du bestemmer skal ha tilgang – ikke alle og enhver) og her finner man 
alltid den siste oppdaterte versjonen av filene.. 

                                         
 
158 http://www.getdropbox.com/ 

Innhold  
Fagkunnskap 
(læreplan)  

Wikiarbeidet 
viser svært god 
og relevant 
fagkunnskap i 
emnet. (Høy 
måloppnåelse)  

Wikiarbeidet 
viser god og 
relevant 
fagkunnskap i 
emnet (Middels 
måloppnåelse)  

Wikiarbeidet 
viser liten 
relevant 
fagkunnskap i 
emnet (Lav 
måloppnåelse)  

Wikiarbeidet viser 
ikke relevant 
fagkunnskap i 
emnet  

25% 

Samarbeid  
Antall sider  

Eleven har 
betydelige 
bidrag på flere 
Wikisider 
innenfor temaet  

Eleven har et 
betydelig bidrag 
på en Wikiside 
og/eller bidratt 
på flere 
Wikisider 
innenfor temaet  

Eleven har noen 
bidrag på en 
Wikiside 
innenfor 
temaet.  

Eleven har ikke 
eller knapt bidratt 
på Wikisiden 
innenfor temaet. 10% 

Samarbeid  
Kommentarer  

Eleven har 
kommet med 
gode 
konstruktive 
tilbakemeldinger 
på flere 
Wikisider.  

Eleven har 
kommet med 
tilbakemeldinger 
til minst en 
annen Wikiside.  

Eleven har så 
vidt 
kommentert en 
annen Wikiside.  

Eleven har ikke 
kommentert noen 
andres Wikisider  

5% 
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Du legger filene enklest i dette arkivet med drag-and-drop-funksjon (du bare “drar” med 
deg fila inn). På denne måten gjør du det enkelt å dele filer med andre f.eks dersom det 
er dokumenter flere skal endre på – da har dere en original liggende i Dropboxen. Så 
lenge du har tilgang til internett vil du kunne få tilgang til dette arkivet uansett hva slags 
PC du sitter på så lenge PC’en har installert Dropbox (veldig enkelt – se under). Dropbox 
er gratis (du har 2GB tilgjengelig lagringsplass, hvis du vil ha mer må du betale. Det er 
riktignok et unntak – du kan få 3GB hvis du gjør dette:Did you know that you can earn 
up to 3 GB of extra space on Dropbox for free? All you need to do is invite people. Every 
time one of your friends installs Dropbox, we'll give you both 250 MB of free space! 
Thanks for spreading the Dropbox love,- The Dropbox Team). 

Hvordan kommer jeg i gang med Dropbox 

 

Gå til nettstedet http://www.getDropbox.com/ for å laste ned programmet – her finner 
du også gode forklaringer på hvordan du bruker Dropbox. Trykk download og velg Run 
(kjør) i neste dialogboks. Du må trykke I agree i Terms of service for å få installert 
programsnutten. Dette er det hele – og så velger du brukernavn og passord som du skal 
benytte for å få tilgang til nettarkivet ditt. 

Hvordan finner jeg igjen filene mine 
Hvis du sitter på din egen PC: trykk på Dropboxikonet og du kan åpne denne mappa 
(”arkivet”) – den ligger ofte som en egen mappe “My Dropbox” i mappen “Mine 
dokumenter”. Er du på en annen PC trykker du også symbolet, men her må du sikkert 
logge inn med brukernavn og passord – og så får du tilgang til mappa akkurat som om 
du sitter på din egen PC. 

Hva er fordelene med Dropbox 
Det er noen opplagte fordeler med å bruke Dropbox: 

· filene du lagrer i Dropbox vil alltid være synkronisert uavhengig av hva slags PC 
du sitter på (du kan også få tilgang til arkivet via noen mobiltelefoner – eks har 
iPhone egen applikasjon for dette). Hvis du har et dokument i Dropbox som du 
redigerer når du er på jobb, og så åpner det fra din hjemmePC når du kommer 
hjem vil dokumentet være den oppdaterte versjonen. Du trenger derfor ikke 
sende dokumenter som vedlegg, ta dem med på minnepenn eller bruke ftp (ftp – 
file transfer protocol er en måte å overføre filer på – i alle fall hvis filene har en 
viss størrelse, da får man ikke sendt dem som vedlegg) 

· fildeling. Du kan gi tilgang til andre til hele eller deler av innholdet i din Dropbox 
(du kan velge å gi andre tilgang kun til en eller flere enkeltfiler, en eller flere 
enkeltmapper, alt innhold eller velge å ikke gi tilgang til andre i det hele tatt). 
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· automatisk backup. Hver gang du lagrer noe i Dropbox blir det tatt automatisk 
backup til en sikret server av Dropbox. 

· historikk. Dropbox har historikk på endring av filer fordi alle endringer gjør at 
man lagrer ny backup – det er derfor mulig å få gått tilbake til en tidligere versjon 
dersom dette skulle være nødvendig (du trenger ikke å lagre dokumentet flere 
ganger med ulikt navn for å holde orden på historikken). 

Video som viser hvordan Dropbox fungerer finner du på http://tiny.cc/Dropbox859 

Hva er Slideshare 
Slideshare159 er et sted hvor du kan dele ulike presentasjoner med andre, og du kan laste 
opp presentasjoner og dokumenter – og så blir det du har lastet opp laget automatisk om 
til slides (”lysbilder”). Dette er gratis (riktignok en begrensning på størrelse på fila du 
laster opp på 100 MB). 

Et eksempel på bruk av Slideshare finner du i dette blogginnlegget160, her har jeg lastet 
opp en powerpoint til Slideshare og så brukt “embed”-kode for å få den fram på bloggen. 

Hvorfor skal man bruke Slideshare 
Du kan gjøre dine presentasjoner tilgjengelig for alle – eller du kan velge at det bare er 
du som skal se dem. Du får gjort om presentasjoner og store dokumenter til slides -
 slides kan du lenke til eller du kan bruke “embed”-kode hvis du vil ha slides inn på blogg 
eller i LMS (fordelen er at dette ikke opptar lagringsplass for deg – du viser bare fram 
presentasjonen. Se evt mer om “embed”-kode161). Du kan også dele slides på Facebook 
og Twitter eller bokmerke slides i Delicious. Mange laster opp presentasjoner som er 
benyttet på konferanser og foredrag – eller hvis man har undervisningsopplegg man 
ønsker å dele. Det er enkelt å søke etter innhold andre har lastet opp; f.eks kan du søke 
på ulike typer tema – og disse kan du igjen benytte i din undervisning. 

Du kan også lage et webinar ved å legge lyd (audio) til slides, og du kan også sette inn 
f.eks YouTubevideoer inn i slides-serien (dette omtaler jeg ikke her). 

Å komme igang med Slideshare 
Gå til Slideshare sin nettside på http://www.Slideshare.net/ 

Det første du må du gjøre er å opprette en 
brukerkonto (get a free Slideshare 
account) . Du fyller ut skjema med 
selvvalgt brukernavn (det sjekkes om dette 
brukernavnet er tilgjengelig, at ingen andre 
har samme brukernavn), epost (det blir 
sendt epost til denne adressen for 
aktivering av brukerkontoen), selvvalgt 
passord (som også skal gjentas i Confirm 
Password), og så kan du velge om du vil 
bestemme en status for kontoen din (om 
den er bedrift, skole/utdanning, non-
profit/ideell organisasjon osv…eller du kan bare la den stå som “default”). 

                                         
 
159 http://www.Slideshare.net/ 
160 http://evabra.wordpress.com/2009/10/14/gjennomgang-av-ikt-reglement-i-dag-
ogsa/ 
161 http://tiny.cc/embed141 
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Etter at du har opprettet brukerkontoen blir det sendt en epost til deg, og i denne er det 
en lenke du må trykke på for å aktivere kontoen. Neste gang du skal laste opp eller søke 
etter noe på Slideshare logger du på med valgt brukernavn og passord. 

Laste opp fil 

Du laster opp fil ved å velge Upload i menyen øverst på nettstedet, finner fila du skal 
laste opp (bla gjennom) og fyller ut skjema med tittel, evt tags/etiketter (disse kan man 
bruke i søk), skriver inn en beskrivelse (Description) hvis du ønsker og velger evt 
kategori (Category – f.eks Educational, Health) osv. Du kan sette standard på filer du 
laster opp (Choose setting for all presentations) til enten public (for alle) eller private 
(kun for deg – dette er gjerne aktuelt de første gangene, da ser du selv først før du evt 
gjør slides tilgjengelig for andre) – dette kan også endres for hver enkelt fil…du kan 
derfor velge at standard skal være at kun du skal kunne se egne slides, men så endre til 
public (for alle) på enkelte av dem. Når fila er lastet opp trykker du publish for å 
konvertere til slides. 

En fil kan være ulike typer presentasjoner og dokumenter; her finner du en oversikt over 
hvilke endelser fila kan ha (f.eks iktreglement.doc er et word-dokument, se også 
innlegget om hvordan du lager pdf hvis du vil laste opp en slik fil) 

Presentasjoner: 

· PowerPoint – ppt, pps, pot, pptx, potx, ppsx 
· Open Office – odp, pdf 
· Apple Keynote – key, zip, pdf 
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Dokumenter og regneark: 

· Microsoft Office – doc, docx, rtf, xls 
· Open Office – odt, ods, pdf 
· iWork Pages 
· pdf 

Hvordan finner jeg igjen min presentasjon eller søker etter andres 

 

I menyen finner du det du har lastet opp i My Slidespace og du kan også endre egen 
profil (det du skrev inn når du opprettet konto). Browse; her kan du  bla gjennom 
tilgjengelige slides etter tema. Widgets; her kan du bl.a sette sammen en serie av 
forskjellige slides som er lastet opp av deg eller andre – en slags spilleliste..I søkefeltet 
er det fritekstsøk – her kan du f.eks søke skole, matematikk osv. (det er derfor viktig at 
du merker det du laster opp på en fornuftig måte i tittel og tags slik at andre kan få det 
fram på sine søk). 

Hvordan får jeg lenket eller brukt “embed”-kode 

 

Når du har funnet aktuelle slides vil du finne ulike metoder for å lenke eller bruke 
“embed”-kode. I bildet har jeg trykket WordPress og får da opp kode som jeg kan 
kopiere. Denne koden kan jeg lime inn i et blogginnlegg og får da fram slides på min 
egen blogg. Du kan også velge lenke – da henviser du til Slideshare-siden hvor 
presentasjonen ligger.. 
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Hva er et tankekart 
Wikipedia sier dette om tankekart: 
 

Tankekart er en måte å slippe ut tankene på i en ikke-lineær måte, slik kan man 
se tankene og ideene som om de er i et landskap. 

 
En annen definisjon kan være: 
 

Tankekart er en nedtegning av tanker og ideer og brukes som en måte å 
brainstorme på. Metoden går ut på å skrive et ord eller begrep i midten av et ark 
og deretter skrive ord som dukker opp rundt på arket. 

 
Tankekart er altså verktøy som hjelper oss til å tenke og huske bedre, til å være mer 
kreative i forhold til problemløsning – tankekart hjelper deg til å tenke litt utenfor det 
vanlige. Vanligvis tenker vi lineært, en ting følger naturlig etter en annen – noe som 
virker hemmende på kreativiteten. Med et tankekart skriver du inn ting etterhvert som 
du kommer på dem – og du kan flytte rundt og restrukturere etter behov 

Hvor finner jeg tankekart på nettet 
Det finnes mange ulike tankekart tilgjengelig – noen for å laste ned og andre er online, 
og begge typene har sine fordeler og ulemper – disse tre gratisprogrammene er blant de 
mest brukte: 
 

· Mindomo (Creaza)162 
Creaza har også funksjonalitet utover tankekart (tegneserie, video/lydredigering). 
Det er enkelt i bruk, er på norsk og har mye symbolbruk – noe som kanskje gjør 
det enklere å oppfatte hvordan man skal gjøre ting. Det ligger online, noe som 
gjør at du ikke trenger å laste ned noe på egen PC. Siden det ligger på nett er det 
slik at det du lager blir lagret på nett også – dette er både en fordel og en ulempe. 
Creaza har ikke eksportmulighet i gratisversjon selv om det ser ut som det 
kommer en knapp for å lage pdf (WoW), du kan kun velge skrive ut og lagre 
(riktignok kan du “lure” systemet litt ved å skrive ut til PDF slik jeg har beskrevet 
tidligere i innlegget om PDF). Du må registrere deg for å kunne bruke 
programmet, men hvis man bruker Fronter som kan Creaza fullintegreres. 
Programmet kommer i norsk utgave – dette er et pluss, men den har ingen 
hjelpefunksjoner (ingen Hjelp eller Faq)….det er jo ikke sikkert det er nødvendig 
med hjelp heller(?) – se kommentar om fullversjonen til Mindomo på slutten av 
denne artikkelen. 

· FreeMind163 
FreeMind må du laste ned til egen PC – igjen har dette fordeler og ulemper. 
Programmet er på norsk som er et pluss, men hjelp/Faq er på engelsk.  Det er 
enkelt i bruk og du kan eksportere til ulike format (html, pdf, svg, jpg osv) – noe 
som er en stor fordel. Et tips til FreeMind før du begynner å lage tankekartet; 
nodene/tema/undertema blir i utgangspunktet merket når du fører musa over og 
det er litt irriterende – gå til Verktøy – egenskaper – oppførsel (metode for valg = 
ved å klikke) så slipper du dette problemet. Jeg brukte maxutgaven som kan 
eksportere til pdf, lenke direkte til nedlasting av maxutgaven.164 

· Bubbl.us165 
Bubbl.us er på samme måte som Creaza nettbasert, og du må registrere deg for å 
få lagret (du kan starte med å lage et hvis du bare vil se hvordan det virker og så 

                                         
 
162 http://www.creaza.com/ 
163 http://tiny.cc/UuRU6 
164http://tiny.cc/ghz3N 
165 http://bubbl.us/ 
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evt registrere deg etterpå). Også enkelt i bruk, men føles litt mer tungvint enn de 
to andre og det er på engelsk. En fordel dette programmet har framfor de andre 
er at man kan dele tankekart, at flere kan inn og jobbe på samme tankekart (men 
om de kan gjøre det samtidig er jeg litt i tvil om) 

 
Hvis jeg skulle velge ville det bli Creaza eller Freemind som ville vært mitt valg – litt 
avhengig av om jeg tenker jeg skal laste ned til PC eller være online og litt med hvordan 
jeg vil presentere produkt i etterkant..noen flere muligheter med Freemind enn Creaza 
slik sett. Denne betraktningen er hvis jeg skulle velge uten å tenke i forhold til LMS og 
skole. Dersom man skal bruke det i skolen og har Fronter som LMS er det opplagt at man 
velger Creaza (og da kan du også benytte de andre verktøyene utover Mindomo). 

Hvorfor skal man bruke tankekart 
Mange søker rundt planløst etter informasjon og ender gjerne opp med noe de ikke 
klarer å bruke. Et tankekart er en måte å strukturere og analysere informasjon – en 
måte å skaffe seg en oversikt som er visuell, nærmest et visuelt tankelandskap. Et 
tankekart kan hjelpe deg med å huske sammenhenger bedre, og tankekart er et godt 
verktøy i planleggingsarbeidet til f.eks en prosjektoppgave (og vi har alle forskjellig type 
intelligens, og denne måten å lære stoff på vil nok passe godt for enkelte som har 
problemer med tradisjonell tilnærming). 
 
Bruker du tankekart i skolen kan det være en ide å ha den på prosjektor – da ser alle 
hvordan det utvikler seg og alle kan delta. Du kan også bruke tankekart hvis du skal 
presentere et tema (du bruker det som manus for deg selv) eller hvis du skal ta notater 
– du får en helt annen oversikt enn om du skriver fra toppen av arket og nedover. (PS: 
jobber du med penn og papir er min erfaring at uansett hvor du starter på arket så blir 
alltid arket for lite…).  
 
Tankekart hjelper deg 
med å bli mer kreativ 
– så bruk tankekart 
hvis du skal drive med 
problemløsning.. 
 
Over ser du et 
eksempel på et 
tankekart som er laget 
i Freemind som et 
utgangspunkt for 
denne teksten. Å bruke digitale verktøy for å produsere tankekart er en veldig god ide, 
her kan du hele tiden omstrukturere og flytte på innhold, endre tekst, fjerne tekst, legge 
til lenker og symboler  osv…  
 
Et interaktivt tankekart laget i Creaza 
med tips for søk finner du her166 - trykk 
på tasten med fire piler for å få 
tankekartet i fullskjermvisning (Esc for å 
avslutte visning).  
  

                                         
 
166 http://tiny.cc/tankekart589 
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Hvordan kommer jeg i gang med tankekart 
Når du starter opp tankekartet er det bokstavelig talt et blankt lerret. Rent teknisk er det 
veldig greit og rimelig intuitivt – så strengt tatt burde dette ikke være problematisk å 
komme i gang med. 
 

· Du starter i midten med det ordet som skal være tema for tankekartet 
· Deretter velger du underemner/noder (i Creaza trykker du enten enter eller velger 

i menyen, i Freemind kan du høyreklikke-sett inn bladnode eller du trykker Ins-
tasten). Skriv inn tekst på underemne. 

· Slik kan du fortsette med å legge til underemner til hovedtema eller nye 
underemner til de underemnene du har. Du kan også sette inn et emne over 
underemne (f.eks mellom det som var underemne og tema hvis du finner ut at du 
har flere underemner som egentlig hører sammen). 

· Du kan flytte alle underemnene rundt omkring etterhvert som du strukturerer 
· Sett inn symboler, flagg, prioritet på ting som er viktige eller som du ønsker å 

markere spesielt – bruk farger for å utheve og vise sammenhenger. Du kan også 
lage lenker til eksterne sider eller til egne dokumenter. 

· Når du er ferdig kan du skrive ut, lagre, publisere eller eksportere (eller 
kombinasjoner av disse). 

 
Så langt det tekniske – her noen tips til hvordan du lager selve tankekartet  

· Sett ordet eller begrepet du vil undersøke i midten (og hvis du er analog bruker 
du arket liggende – det fungerer best) 

· En fordel du har hvis du skriver på ark er at du kan sette inn underemner uten å 
lage koblinger til hovedtema – dette klarer du ikke digitalt (unntak: bubbl.us) . 

· Bruk aktive ord, ikke skriv setninger (det blir både hemmende og uoversiktlig) 
· Bruk tegninger, selv enkle og primitive for å aktivisere mer av sansene – digitalt 

bruker du symboler av ulikt slag (lyspære for god ide, flagg for å vise at dette er 
viktig, forstørrelsesglass for å vise at dette skal undersøkes nærmere eller 
diskuteres osv) 

· Bruk farger, enten for å kode forskjellige deler av informasjonen (f.eks. gult for 
viktig, rødt for straks, blått kan vente) eller bare som dekor 

· Bruk trykte bokstaver dersom du skriver på ark (vi leser og forstår lettere trykte 
bokstaver – i alle fall hvis det går litt tid mellom når vi lager kartet og neste gang 
vi skal fortsette)  

 
Skal du bruke tankekart til problemløsning – da må du få kreativiteten i gang  

· Start midt på siden med å skrive inn ordet eller temaet du ønsker å tenke mer på 
· Ikke bli for alvorlig. Skriv eller tegn ned de første tingene du kommer på i forhold 

til tema – relaterte tema, personer, mål, spørsmål…uansett hvor rart det ser ut til 
å begynne med (du kan alltid fjerne de som er uaktuelle etterhvert) 

· Assosier fritt 
· Tenk så fort du kan – la ideene eksplodere og skriv dem ned umiddelbart 
· Det er ingen grenser for hva du kan skrive, alt er i utgangspunktet mulig 
· Ikke døm for tidlig – det er ofte de villeste ideer som blir de virkelig store 

innovasjonene 
· Legg inn relasjoner og forbindelser mellom ideene etterhvert som du ser dem. Da 

kan du konsentrere deg om å skrive ord rundt omkring på siden og senere sortere 
ut informasjonen og sette den i sammenheng. Ofte er det lettere å se hva som 
trengs når man har kartet foran seg, akkurat som man bruker et kart når man vil 
et sted for å se hvilke gater man skal gå. 
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Om fullversjon av Mindomo: 
Versjonen av Mindomo som ligger i Creaza har ikke like mange muligheter som den 
kraftigste versjonen som du kan finne på mindomo.com167.  
 
Når man benytter fullversjonen av Creaza kan man eksportere sine tankekart til PDF. Alle 
produkter i alle verktøy i fullversjonen av Creaza kan eksporteres. I Creaza kan du også 
dele dine produkter med resten av verden 168om du ønsker det.  
 
I tillegg ligger det et lite spørsmålstegn (?169) øverst i høyre hjørne i Mindomo som tar 
deg til hjelpesider. Dette ikonet finner man i alle verktøy i Creaza.  
 
Man kan også lage “floating topics” i både den frie versjonen og fullversjonen. Man kan 
også sette inn linker og egne opplastede bilder, samt at det finnes 20 forskjellige maler. 
 
Når du har opprettet et nytt emne kan du starte med å skrive umiddelbart. Du trenger 
ikke fjerne teksten som ligger predefinert i emnet. 
 
Det finnes også en rekke hurtigtaster som gjør det enklere å lage tankekartet raskt, her 
er noen få: 
 

· Ctrl + museklikk – floating topic 
· enter – nytt emne 
· tab – nytt underemne 
· ctrl z – angre 
· f12 – nytt notat  

 

Sosial bokmerking (Delicious) 

Hva er bokmerking 
Vanligvis tenker man på det som kalles "bokmerker" eller "favoritter" i nettleseren, men 
vi har også noe som kalles sosial bokmerking eller levende bokmerker - et eksempel på 
dette er Delicious 170 en annet er Diigo 171. Det koster ingenting å bokmerke på Delicious 
og Diigo. 
 
Hvorfor skal man samle bokmerkene på Delicious 
Hvis du lagrer bokmerkene/favorittene i nettleseren (eks Internet Explorer, Mozilla 
Firefox) får du bare tilgang fra den PC'en hvor du lagret bokmerkene/favorittene – selv 
om noen nettlesere nå tilbyr at du kan ta med deg favorittene dine over på andre 
datamaskiner også. Dersom du lagrer dem på Delicious har du tilgang til dem så lenge 
du har tilgang til Internett.  

Du kan også merke bokmerkene med "tags" - dette er en slags etiketter som sorterer 
bokmerkene i kategorier, f.eks kan du lage en tag som heter web2.0 og under den kan 
du igjen lage undertags f.eks twitter. På den måten vil du få fram alle bokmerker om 
bare twitter hvis du velger tagen twitter, men du vil også få dem fram (sammen med 
andre) hvis du velger tagen web2.0. Du kan skrive ekstra kommentarer på bokmerkene, 
f.eks hvorfor du syntes akkurat den artikkelen var god. 

                                         
 
167 http://tiny.cc/mindomo 
168 http://www.creaza.com/supportcenter/help/deling 
169 http://www.creaza.com/supportcenter/help/mindomo/editor 
170 http://Delicious.com/ 
171 http://www.diigo.com/ 
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Det er flere fordeler med sosial bokmerking utover at du har tilgang uansett hvilken PC 
du bruker, du kan f.eks se hva andre har bokmerket - og andre kan se det du har 
bokmerket. Det blir derfor en måte å dele gode ideer og gode funn man har gjort på 
Internett. 
 
Du kan abonnere på andres bokmerker (du trenger ikke kjenne dem eller få tillatelse) 
gjennom f.eks RSS172 - på den måten trenger du ikke finne alt selv, men du kan dra 
fordel av hva andre har funnet av informasjon. 

Hvordan kommer jeg i gang med sosial bokmerking 
Gå til nettsiden til Delicious173. Her må du registrere deg slik at du får en konto, og så 
kan du sette igang. Alle kan se dine bokmerker hvis du ikke merker dem som private ved 
å gå til nettsiden og skrive ditt brukernavn i adressen 
(http://delicious.com/Dittbrukernavn). 
 
Når du skal bokmerke en side kan du velge Save a new bookmark – da får du opp en 
boks hvor du kan skriver inn (eller kanskje limer inn) nettadressen og trykker Next for å 
få opp neste side hvor du kan fylle inn ulik type informasjon slik du ser i bildet under. 

 
Her har man nettadressen, jeg kan endre tittel, jeg kan skrive et notat om hva det er 
eller hvorfor jeg ville bokmerke akkurat denne nettsiden, sette på tags (det kommer som 
du ser også opp forslag på ulike tags man kan bruke) – tags bruker jeg for å sortere 
bokmerkene. Bruk mellomrom for å skille mellom tags.  
 
Man kan f.eks tenke seg at hvis man jeg skal bokmerke noe om Twitter så har jeg en tag 
som heter sosiale medier, en som heter twitter og kanskje en som heter kommunikasjon. 
Hvis jeg tagger med disse tre vil bokmerket komme fram uansett hvem av tag’ene jeg 
søker på. I sosiale medier ligger det kanskje bokmerker som omhandler f.eks Facebook, 
blogg, Flickr osv også – og så kan jeg snevre inn med å si sosiale medier + twitter. Se på 
hvordan andre på Delicious organiserer sine bokmerker for å se gode løsninger. Punktet 
send gjør at jeg kan sende til andre eller til samfunn jeg er medlem av – på den måten 
kan jeg dele gode bokmerker med andre. Hvis jeg vil se hva andre har bokmerket kan 
jeg søke på tag eller jeg kan søke opp enkeltpersoner. Jeg kan også abonnere på en 
annens bokmerker – jeg trenger ikke kjenne dem for å gjøre dette. Trykk lagre når du er 
ferdig. 

                                         
 
172 Se avsnittet om RSS for å få mer forklaring om hva RSS er og hvordan du setter opp 
en RSS-feed 
173 http://delicious.com 
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En lettere måte å bokmerke på 
Du kan som nevnt bokmerke 
ved å gå på nettsiden til 
Delicious, men det finnes også 
enklere måter – det er litt 
tungvint når du kommer over 
en god artikkel å kopiere med 
seg nettadressen, logge seg inn 
på Delicious og så bokmerke 
siden. Delicious har noen 
verktøy for bokmerking som du 
finner på denne lenka174 (bilde 
til høyre), her finner du 
”knapper” du kan ha i 
nettleseren – du velger 
hvilken nettleser du bruker og 
trykker på lenka for å 
installere. Resultatet er en 
knapp i nettleseren som du 
kan trykke på og så blir 
nettsiden du står på 
automatisk lagret på din konto 
på Delicious. Bildet til høyre 
viser knappene i Internet 
Explorer – Delicious button 
gjør at du åpner din delicious-side i nettleseren, sidebar button gjør at du får opp 
oversikt over bokmerkene dine i et vindu på venstre side av nettleser og tag gjør at du 
får bokmerket siden du står på. På siden med verktøy finner du også noen knapper du 
kan sette inn på bloggen din for at andre lett skal kunne bokmerke din blogg på sin 
deliciouskonto. Lurt! 
 

Hva kan man bruke sosial bokmerking til i skolen 
Man tenke seg følgende: en klasse skal skrive oppgave om et bestemt tema - la oss si at 
det er om valget. Da kan man lage en tag som er unik for dette prosjektet 
(skolenavn+fornuftig tekst) og så tagger alle elevene sine funn med denne tagen. På den 
måten kan alle få tilgang til kilder som alle har funnet.  

Et eksempel (video) på hvordan man har brukt Delicious i forbindelse med et 
skoleprosjekt finner du på  Moldeklevs blogg 175 (det kan være en fordel å vise den i full 
størrelse for å se detaljene) 

  

                                         
 
174 http://delicious.com/help/tools 
175 http://tiny.cc/digitaletavler 
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Bruke “embed”-kode (få videoer, slides osv inn i LMS, blogg o.l.) 

Hva er “embed”-kode 
En ”embed”-kode er en html-kode som gjør at man kan ”lime inn” en slags kopi av 
videoer, lysbildeshow osv i LMS, blogg, wiki osv. Når man bruker en slik kode legger man 
en slags kopi av f.eks videoen inn – du er derfor avhengig av å være på internett for at 
du skal kunne spille av videoen og dersom du har brukt en video på YouTube som blir 
slettet vil du heller ikke kunne spille den av i LMS’et. Koden sier noe om hvor man henter 
fra, hva slags størrelse man bruker o.l. Et eksempel på en slik kode ser slik ut (dette er 
en embedkode hentet på YouTube for en video om å bruke embed176): 
 
<object width="425" height="344"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/7mohaPrikxs&hl=en_US&fs=1&rel=0"></param><p
aram name="allowFullScreen" value="true"></param><param 
name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed 
src="http://www.youtube.com/v/7mohaPrikxs&hl=en_US&fs=1&rel=0" 
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" 
width="425" height="344"></embed></object> 
 
Dersom du legger denne koden inn på en blogg (husk at du må ha en fane som viser 
html eller kilde der du limer inn) vil du få se videoen.  

Hvorfor skal vi bruke”embed”-kode 
Det er flere fordeler med å bruke ”embed” – den største er kanskje størrelsen. En video 
tar stor plass, men hvis du bruker embed slipper du dette problemet. Videoen er lagret et 
annet sted og du viser bare en slags kopi. En annen fordel er at du ellers måtte ha laget 
video i passende format til å spille av selv, laste den opp på en nettside og så laget kode 
for å vise den fram. Alt dette slipper du. 
 
Det er mange som deler videoer, lysbildeshow o.l – og det eneste du trenger er å få tak i 
embed-koden for å vise fram i egen blogg, i LMS eller i wiki. Bruker du LMS kan du nå 
visualisere en del fagstoff på en helt ny måte for elevene samtidig som det skjer i et 
kontrollert miljø (det er lærer som bestemmer hva man skal se).  

Hvordan bruker man ”embed”-kode 
Først må du finne ”embed”-koden; gå til nettsiden der video, lysbildeshow osv befinner 
seg. Du vil enten finne et felt hvor det står Embed eller et symbol for Del/Del dette eller 
lignende. Noen nettsteder gir egne ”embed”-koder avhengig av hvor man skal bruke 
koden – f.eks på Screenr kan jeg velge å dele til wordpress og få en kode tilpasset 
akkurat min blogg. Uansett er det denne koden du skal ha tak i (marker hele koden, 
høyreklikk, kopier). Deretter går du til blogg, LMS, wiki – der du skal vise fram f.eks 
video.  

 

                                         
 
176 http://tiny.cc/embed697 
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Dersom du skal bruke ”embed” i f.eks blogg må du opprette ny bloggpost og velge HTML 
før du limer inn ”embed”-koden (høyreklikk, lim inn). Dersom du ikke gjør dette vil det i 
blogginnlegget bare framkomme den samme teksten og ingen film. I eksempelet over 
ser du hvordan koden som er nevnt over er satt inn i en ny post på HTML-fanen.  
Dersom du skal bruke ”embed” i Fronter oppretter du en artikkel, når du får fram 
teksteditor velger du kilde før du limer inn teksten. Resultatet etter lagring er at du får 
fram videoen i artikkelen (får du bare fram teksten i koden har du glemt å trykke kilde). 

 
Til høyre ser du hvordan det ser ut når du har trykket lagre 
og gått ut av editering. 
 
 
Hvordan skal man fjerne funksjonen “vis relaterte 
videoer”  
Dette er en spørsmålstilling som dukker opp fra tid til annen, 
det er et problem at når man har brukt 
“embed”-kode for å få video inn i LMS 
så viser den forslag på beslektede 
videoer – og dette er ikke alltid av det 
beste fordi man kan komme til å få opp 
forslag på videoer man ikke ønsker å 
vise for elevene. 
 
Løsningen er ganske enkel; Når man 
embedder177 en video fra YouTube inn i 
LMS gjør man følgende når man henter 
koden; trykk på “hjulet” bak koden 
(innstillinger), fjern avkryssing “include 
related videos” – og endre evt størrelse 
og farge på avspiller om det er aktuelt. 
 
Dette vil resultere i at når video er 
ferdigspilt vil det ikke komme opp 
forslag på nye videoer, kun et spørsmål 
om å spille av samme video på nytt. 

Hvordan kan man laste ned video 
fra YouTube 
Det enkleste er å gå i nettadressen på den videoen du skal laste ned og så skriver du 
www.kickyoutube istedet for www.youtube 
 
f.eks hvis adressen er: http://www.youtube.com/watch?v=7mohaPrikxs endrer du den til 
http://kickyoutube.com/watch/?v=7mohaPrikxs – da får du et valg under videoen som 
heter Download...og så er det bare å sette igang. 

                                         
 
177 http://www.youtube.com/watch?v=7mohaPrikxs (video som viser embed) 
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Flickr – bildedeling 
Flickr178 er en bildedelingtjeneste som gjør at du får tilgang til bildene et sted, du kan 
velge om du vil vise bildene til hele verden, om du vil dele bilder med familie og/eller 
venner eller om det bare er du selv som skal få se dem. TIPS: hvis du tenker at noen 
bilder skal være offentlige mens andre bare skal være synlig for venner og/eller familie 
kan det lønne seg å lage grupper før du begynner å laste opp bilder. 
 
Bildene kan du også få satt inn i LMS, blogg eller wiki – enten ved å bruke lenke eller ved 
å bruke ”embed”-kode. Du kan laste opp inntil 100 MB med foto og inntil 2 videoer pr 
måned uten å betale. Video har en begrensning på 90 s og 150 MB i størrelse – vurder 
evt å bruke YouTube i stedet. 

Å komme igang med Flickr 
Det første du må gjøre er å lage deg en Flickr-konto - og det forutsetter at du har en 
YahooID. Den kan du lage fra Flickrsiden hvis du ikke har en fra tidligere (dette syntes 
jeg var litt dumt - det burde vært mulig å lage f.eks en OpedID-innlogging her). Når du 
har fått laget en konto kan du sette igang.  
 
Det første er gjerne å legge inn informasjon om deg selv - jeg lastet opp bilde av meg 
som buddy icon og du kan lage en personalisert URL, dvs at du bestemmer hva som skal 
stå bak www.flickr.com/photos/HER KAN DU VELGE - det gjør at andre lett kan finne 
fram til din side på Flickr.  

Laste opp bilde 
På framsiden finner du en lenke hvor det står ”Upload your first 
photos” – hvis ikke finner du punktet i menyen øverst under 
You – Upload Photos and Videos (se bilde til høyre) 

 
Du får fram bildet som er over – og som du ser starter du med 
å velge hvilke bilder og/eller videoer du skal laste opp (videoer 
har begrensning i lengde og størrelse – du bør alternativt tenke på å bruke YouTube til 
disse). Når du trykker Choose photos åpner vanlig utforsker seg, og du kan velge et eller 
flere bilder (står de i rekkefølge kan du trykke på det første, holde inne shift og trykke 
siste – hvis du skal plukke noen her og noen der i samme mappe kan du velge flere ved 
å trykke første, holde inne ctrl og så trykke på de andre du skal ha med). Du kan velge 
et og et bilde også, og så bruke funksjonen add more i det neste skjermbildet som 
kommer opp (se under). 

                                         
 
178 http://www.flickr.com/ 
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Hvem skal se bildene 

Du kan sette noen begrensninger på 
bildene allerede i dette skjembildet. 
Sett Private dersom bare du skal kunne 
se bildene og huk evt av for Visible to 
Friends (venner skal se) og Visible to 
Family (familien skal kunne se). 
Trykker du public kan alle se bildene. 
 
Trykk knappen Uload Photos and 
Videos når du er ferdig med å velge. 
 
Når bildene er ferdig opplastet får du 
meldingen: 
Trykk ”add a description” for å sette på 
navn, tags osv på bildet. 

 
 

Bruker du valget Batch 
operations setter du samme 
tag på alle bildene du har lastet 
opp (i eksempelet er det bare 1 
bilde, hadde jeg lastet opp flere 
ville de stått ved siden av 
hverandre). En tag er en 
beskrivelse du lager selv – og 
du kan godt bruke flere, f.eks 
kan et bilde av onkel Hans i 
jula 2008 være merket med 
følgende tags; jul 2008 Hans  
Resultatet vil være at dette 
bildet kommer opp uansett 
hvilken av disse taggene du 
søker på. Dette er en smart 
måte å organisere på. Hans er 
jo kanskje tilstede i andre 
anledninger – og trykker du 
Hans vil du få alle bilder der 
han er med. 
 
Du kan legge en tittel på bildet – her er det koden fra kameramobilen foreløpig, bedre å 
skrive at dette er lyng med rimfrost kanskje? Du kan lage en beskrivende tekst – og som 
du ser står det også Tags under bildet. Her skriver du taggene for bildet dersom du ikke 
skal ha de samme på alle bildene i denne opplastningen (hvis det hadde vært flere). Add 
to set er en slags mappestruktur du kan lage – hva de skal hete bestemmer du selv og 
du lager nye ved å trykke Create a new set. Når du er ferdig trykker du Save og du får 
en oversikt over dine bilder (din ”photostream”). 
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Bearbeide bildet og sette på informasjon 

Jeg trykker på bildet i oversikten og har tatt et bilde av øverste del av bildet med 
menyvalg for bilde (se under): 

 
 
 
Her får du en rekke valg; Add note (legg til en forklaring), Send 
to group (send til en gruppe, f.eks venner, familie – grupper 
lager du selv), Add to set (legg den i en mappe du har laget og 
navngitt – hvis ikke du gjorde det i forrige trinn), Blog this (her 
kan du sende bildet direkte til bloggen din), All sizes (bildene får 
du tilgjengelig i flere størrelser, trykk her for å se de ulike 
størrelsene og få embed-kode og lenke), order prints (du kan 
bestille papirkopier mot betaling), rotate (roter bildet), edit 
photo (her kommer du inn i bildebehandlingsprogrammet Picnic 
for å bearbeide bildet videre), delete (slett bilde). 
 
Til høyre i dette skjembildet har du noen flere valg; du kan legge 
til (tagge) personer i bildet – nå er det ingen i dette eksempelet. 
Man ser hvilke tags bildet har – og du kan evt fjerne noen ved å 
trykke på x som står bak eller legge til (add a tag). Under 
Additional information finner du cc-lisens – og denne kan du 
endre (se avsnittet om creative commons – opphavsrett og 
åndsverk for mer informasjon om slik merking). Det er en god 
ide å merke bildene, hvis dette er bilder andre kan bruke er det 
greit at det framkommer så slipper man å lure på det – og er det 
bilder du absolutt ikke vil andre skal kunne bruke setter du på en 
slik lisens. Du kan også endre på hvem som skal kunne se bilde 
(public, private). 
 
Add to map gjør at du kan geotagge bildet, dvs at du kan 
avmerke på et kart hvor bildet er tatt. Ellers er det oversikter 
og du kan endre på tittel, beskrivelse og tags ved å trykke Edit. 
Flag your photo gjør at du kan fjerne bildet fra søkemotorer 
ved å hake av i øverste rubrikk. Safe/moderate/restricted har 
med hva slags bilde det er – hvem er det passende for (passer 
for alle=safe, ikke for små barn=moderate, kun 
voksne=restricted). Du kan også markere om det er bilde, 
skjermbilde eller illustrasjon. 
Dersom du skal laste opp mange bilder kan det være at du 
synes det er bedre å laste ned Desktop Uploadr – denne legger 
seg på skrivebordet og så kan du dra filene inn her eller velge hele mapper som skal 
lastes opp.  
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Det er også mulig å bruke andre verktøy for å laste opp enn å gå til nettsiden, disse 
verktøyene finner du på denne lenka.179 Du kan også velge å laste opp ved å sende epost 
til en egen epostadresse på Flickr (en som er personalisert for deg) og en rekke telefoner 
har også mulighet for å sende direkte fra mobilen til Flickrkontoen din. 
 

Opprette grupper og invitere venner og familie 
I menyen på toppen velger du Contacts og Groups for å kunne invitere venner og familie, 
og evt lage grupper. Det finnes også åpne grupper som du kan bli medlem av. Lager du 
en familiegruppe kan de gå inn og se bildene som du har merket som Visible to Family – 
tilsvarende for venner med Visible to Friends. Da er bildene ikke synlige for andre som 
kommer inn på siden din eller søker etter bilder. 

 

Andre muligheter 

I tillegg til å bruke Flickr til å organisere og bearbeide bilder, dele med ingen/noen/alle 
og enten lenke eller bruke ”embed”-kode for å vise dem fram i LMS, blogg og wiki kan du 
også lage egne merker til f.eks hjemmesiden. Her er et eksempel, du velger selv hvor 
mange bilder, fra hvilket sett, hvilken bakgrunnsfarge osv du skal ha.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                         
 
179 http://www.flickr.com/tools/ 
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Dele bilder – enklere blir det ikke…(pixavid) 
Noen ganger kan det være at man har behov for å 
dele bilder raskt og enkelt med andre, enten det er 
hentet fra digitalt kamera, mobilkamera, om det er 
scannet, tatt skjermbilde osv. Et program som løser 
dette enkelt og elegant er pixavid180 - stort enklere 
kan det ikke gjøres: 

Det første som slår imot meg er teksten “add a 
picture” – trykk på den og så blar du gjennom og 
velger bildet som skal lastes opp. 

Deretter kommer du over på en ny 
side hvor du får mange muligheter til 
å dele den videre gjennom f.eks 
Delicious, twitter, digg, Facebook osv. 
og her finner du også nettadressen til 
fila hvis du vil sende den f.eks lenke til 
noen andre via epost eller 
lynmelding….suverent enkelt! 

Du trenger ikke registrere deg noe 
sted for å få lastet opp bildene, men 
samtidig mangler den funksjonalitet 
som f.eks tagging (sette merkelapp på) bildene slik man kan i f.eks Flickr – jeg synes 
ikke det er nødvendig hvis hensikten bare skal være å kunne raskt dele bilder med 
andre! 

Hva er en URL og hva er en URL-forkorter? 
Først og fremst URL står for Uniform Resource Locator – ikke så veldig mye klokere av 
det kanskje, men dette handler om hvordan man skal finne igjen ressurser…eller enklere: 
URL er den adressen som står øverst i nettleseren, f.eks er URL til min blogg slik: 
http://www.evabra.wordpress.com. URL’en trenger ikke nødvendigvis ha samme format 
som eksemplet; noen mangler f.eks www - eller du kan komme borti ftp: osv. 
 
Det som er viktig å vite er at URL gir deg adressen til en plassering hvor du kan finne det 
du leter etter. (for de som er interessert så står altså http for hypertext transfer protocol 
eller på norsk: hypertekstoverføringsprotokoll - det er denne protokollen man primært 
utveksler informasjon på i verdensveven, www = world wide web – verdensveven og 
.com viser at dette er en såkalt kommersiell adresse, altså ikke knyttet mot land slik 
f.eks .no er for Norge. Endelser som .no (Norge) og .se (Sverige) osv har gjerne 
bestemte krav til hvem som kan få en slik adresse mens .com, .net og .org er mer for 
oss “vanlige” brukere). 
 
Hvorfor skal man bruke en URL-forkorter 
Som nevnt er URL’en adressen til en gitt side på internett, og denne teksten kan ofte 
være lang og vanskelig (slik som i dette eksempelet): 
http://evabra.wordpress.com/2009/10/18/en-digital-dr%c3%b8mmeverden/ 
 
Med en URL-forkorter kan samme nettside få denne adressen: http://bit.ly/sQB1x - 
adskillig enklere, tar mindre plass og resultatet er akkurat det samme; du kommer til 
den samme nettsiden. Ikke minst med tanke på bruk av f.eks twitter hvor du har 

                                         
 
180 http://www.pixavid.com/index.php 
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begrenset antall karakterer er en slik funksjon veldig effektiv – og f.eks TweetDeck (som 
er en kommunikasjonsaggregator for twitter) har innebygd en automatisk URL-forkorter. 
 
URL-forkorting ser derfor mer ryddig ut når du f.eks skal sende lenker til andre, enten 
det er på epost, i blogg, på twitter eller andre microbloggingstjenester. 
 
I noen tilfeller vil du få problemer fordi URL’en inneholder f.eks de særnorske bokstavene 
Æ, Ø eller Å – og da vil løsningen på problemet være å bruke en URL-forkorter (typisk 
hvis du skal lenke til et annet innlegg på blogg, til annen side i wiki eller i forbindelse 
med at du lenker til dokumenter o.l). 
 
Hvordan bruker man en URL-forkorter 
I wordpress (som jeg bruker som blogg) finnes det en funksjon som heter “Get Shortlink” 
i samme skjermbilde som når jeg oppretter eller redigerer innlegg (wp.me) – her kan jeg 
hente en forkortet URL til det innlegget jeg skriver på. TweetDeck forkorter som nevnt 
også automatisk. Dersom du skal gjøre en forkorting mer “manuelt” kan du f.eks bruke 
bit.ly181 eller tiny.url 182- dette er de to mest brukte URL-forkortingsverktøyene. 
 
Framgangsmåten hos bit.ly er og tiny.cc er som følger; 

· stå på den siden du skal forkorte URL’en til 
· kopier nettadressen (marker hele feltet fra http:…., høyreklikk og velg kopier/alt. 

trykk ned Ctrl+C) 
· gå til http://bit.ly/ og lim inn nettadressen du kopierte i feltet “Enter your long 

link or file here” (sett markør i feltet, høyreklikk og lim inn/alt Ctrl+V) og trykk 
knappen “Shorten”.  

· alternativt går du til http://www.tiny.cc/ og gjør det samme i feltet “Enter a long 
URL that you want to make tiny” og trykk deretter knappen TinyIt!  
TinyURL har en ekstra funksjonalitet i feltet Custom – her kan du lage egen tekst 
for å gjøre lenka enda mer lettlest; f.eks lagde jeg denne 
http://tiny.cc/virtuellverden (som også går til samme nettsidene som i 
eksemplene over). 

· du får en forkortet URL som du kan kopiere ut til den bruken du trenger 

  

                                         
 
181 http://bit.ly/ 
182 http://www.tiny.cc/ 
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Hvordan lage og dele korte videoer hvor du enten forklarer noe eller 
spør om hjelp 
Det er ulike måter å lage video på; du kan bruke kamera tilknyttet PC (enten innebygd 
eller eksternt), du kan ta opp video med mobil og laste den over til PC eller du kan bruke 
skjermvideoer som screenr 183 (gratis og enkelt), jing (gratis) eller f.eks snag-it og 
camtasia (begge de siste må du kjøpe). Videoen kan enten ha formålet "slik gjør vi 
dette" eller det kan være i forhold til spørsmål "slik blir det når jeg holder på, hva gjør 
jeg feil". 
 
Dersom du skal ta opp video med kamera (enten på PC eller mobil) kan du evt bearbeide 
dem i program som moviemaker etterpå. Da kan du legge på lyd (musikk og/eller tale) - 
og du kan også legge inn tekst mellom videoopptakene. Se forøvrig sidene presentasjon 
184og video/animasjon 185 i Del&Bruk-wikien for ytterligere informasjon om hvordan du 
lager video og ulike typer program du kan bruke. 
 
Når du skal dele betyr dette i prinsippet; hvordan skal jeg vise dette til andre. Du kan 
laste den opp i LMS (tar gjerne mye plass! - bedre da å laste opp til YouTube og deretter 
bruke embed eller lenke 186), du kan publisere på YouTube, bruke Twitter, lenke fra 
screenr osv. Du kan også sende den til andre (men OBS: video tar mye plass og det kan 
være vanskelig å sende den med epost nettopp pga av størrelsen) 

Screenr 
 

Screenr er et gratisprogram hvor man kan lage 
skjermvideoer (viser hva du gjør på dataskjermen) i f.eks 
undervisningssammenheng. 
 

Nettside: http://screenr.com/ 

Hva skal man bruke en skjermvideo til i undervisningen? 
Alt du gjør på skjermen kan du ta opp video av; enten det er å vise hvordan man endrer 
innstillinger, søker, hvordan man bruker program - det finnes ikke grenser for hvordan 
du kan bruke det. Gjennomgår du funksjoner på datamaskin kan du ta opp video av 
dette og så kan du evt sette dette inn i LMS'et slik at elevene kan se det om igjen 
hjemme - da ser de akkurat hva og hvordan du gjør ting. Du kan også legge på lyd/tale 
hvis du ønsker det samtidig - da kan du forklare hva du gjør mens du gjør det. 
Elevene kan også bruke et slikt program for å vise hvordan de fikk til ulike ting eller 
hvordan de løste oppgavene de skulle gjøre på datamaskinen. Mer tips til hvordan man 
bør lage en skjermvideo finner du på siden om Hvordan lage korte videoer hvor du enten 
forklarer noe eller spør om noe. 
 
Flere basiskunnskaper kan bli dekket om elevene lager digital film; 

· kommunikasjon 
· skriftlig arbeid (problemstilling, disposisjon og manus) 
· type muntlig presentasjon (også presentere arbeidsprosessen) 
· regneferdigheter (lese tabeller og statistikker) 
· digitale ferdigheter  (kommunikasjon, publisering, informasjonssøk og bearbeide 

fagstoff mm) 

                                         
 
183 http://screenr.com/ 
184 http://delogbruk.wikispaces.com/presentasjon 
185 http://delogbruk.wikispaces.com/Video 
186 Se egen informasjon om embedkode og lenke 
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Å bruke screenr 
Screenr er veldig enkelt å bruke, men du må ha en twitterkonto for å kunne bruke dette 
programmet (krever innlogging for å kunne lagre innspillingen). Innloggingen i Twitter 
gjør at du også kan twitre ut skjermvideoen automatisk hvis du ønsker dette (husk å 
krysse av for valget at du selv vil velge når du skal "twitre" ut skjermvidoen hvis du ikke 
skal vil gjøre dette automatisk, f.eks hvis du bare skal lage den for å bruke den i LMS, på 
blogg osv).  
 
Videoen som blir laget kan også sendes til YouTube, iPhone osv - eller du kan laste den 
ned som mp4 (og laster du den ned som mp4 slipper du å få med reklame i form av logo 
og kan evt bearbeide den videre med klipping, legge på musikk eller tale hvis du ikke har 
gjort dette i utgangspunktet – bruk f.eks moviemaker som ligger integrert i windows). 
Den er også enkel å lenke til eller "embedde". 
 

Når du kommer til startsiden ser den ut som bildet over. Du kan velge å gå rett på 
Record (rød knapp over videoen) eller velge Sign in with Twitter før du trykker Record. 

 
Når du trykker record kommer det 
først opp at man søker etter Java - 
dette går ganske fort, så bare vent 
til det er ferdig (tar gjerne lengst tid 
første gangen du prøver 
programmet). 
 
Deretter kommer det fram en 
bilderamme slik du ser på bildet 
under til venstre. Nå kan du ta fram 
det skjermbildet du skal ha opptak 
av, og endre størrelse på 
bilderammen. 
 
Avhengig av størrelse på skjermen 

vil record-knapp osv enten være under (som på dette bildet, rød knapp) eller over. Ved 
siden av recordknappen finner du valg for om du skal ta opp lyd eller ikke - så skal du 
ikke ha med lyd; velg no microphone... 
 
Start innspillingen med å trykke record, det kommer opp en nedtelling 3-2-1 Go! og så er 
opptaket i gang. Nå vil alt som synes i bilderammen bli "filmet". Når du er ferdig trykker 
du knappen Done (den vil være der Cancel står i bildet til venstre). 
 
Gå tilbake til nettsiden som hører til screenr - og du vil få en forhåndsvisning av videoen. 
Du skriver en beskrivelse av filmen - og trykker på at du vil sende videoen til Twitter, 
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dette skal du gjøre selv om du 
ikke ønsker å sende den til Twitter 
- husk å krysse av i boksen over 
denne knappen først (at du selv 
vil velge når du skal sende den). 
Videoen blir nå laget ferdig - og 
etter en liten stund vil du kunne 
finne den igjen under My 
screenshots. Her kan du se 
videoen (Play) og under Share 
finner du lenke til URL (hvilken 
nettadresse vidoen har hvis du vil 
lenke til den) og embed-kode 
(hvis du vil sette den inn i en 
blogg, wiki eller LMS). Bruker du 
tabletPC kan du også tegne på 
skjermen og bruke screenr til å ta 

opp dette for deg – og har du en vanlig PC kan du også få dette til ved å bruke 
tilleggsprogrammet PicPick som er omtalt et annet sted i boka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Noen tips til hvordan du lager gode skjermbildevideoer 
Uansett hva du bruker for å produsere video har vi noen tips - og det viktigste er Vær 
forberedt! De øvrige er: 

· Fjern alt som kan distrahere, f.eks flakkende lys (pære som holder på å gå eller 
lysstoffrør som lyser ujevnt, eller gjenskinn fra andre maskiner)eller knirkende 
stol... Skru telefon på lydløs og legg den gjerne vekk under opptaket. 

· Ha vann i nærheten. 
· Sitt komfortabelt. Sett mikrofon og skjerm slik at du sitter godt når du skal gjøre 

opptak. Hvis du sitter slik at du må lene deg framover gjør dette noe med pusten 
og stemmen endrer seg. Pass også på at musa ikke får ledning viklet inn i andre 
ledninger eller på annen måte ikke fungerer skikkelig. 

· Bruk mindre enn 5 minutter. Hvis du bruker screenr er maxgrense 5 minutter. 
Ideell tid for skjermvideo er 2-3 minutter. 

· Sett opp de skjermbildene du skal ta opptak - dette kan du gjøre ved å ha flere 
faner oppe når du begynner. Da slipper du å vente eller lete. Skal du bruke andre 
program sørger du for at de er klare slik at du lett får tilgang til dem. Tilpass 
størrelsen på opptaket (bilderammen) i forhold til det du skal vise (det er ingen 
grunn til å vise mye unyttig f.eks at du viser favorittlista på siden hvis den ikke 
har noen hensikt- det blir bare forstyrrende). 

· Lag ting stort. Skriver du inn tekst - bruk stor font...bruk store ikoner. Husk at 
videoen ofte vises i mindre format enn det du tar opp og da forsvinner gjerne 
detaljene. 
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· En god vane er å ha en åpningslinje som klart forteller hva videoen handler om. 
· Fortell seeren hva man skal se på - de er ikke så kjent med hva du viser som du 

er selv, og hvis du bytter skjermbilder bør du si hvorfor. Det samme gjelder hvis 
du bruker funksjoner på tastaturet som de ikke kan se. 

· Bli kvitt visuell støy.Det er det samme som er nevnt over - lag video av det som 
er tema og vis ikke andre ting som ikke er en del av forklaringen som f.eks liste 
over favoritter, menylinje osv.. 

· "Gjem" personlig informasjon. Seere trenger ikke vite hva slags personlig 
informasjon du har i form av mapper og verktøylinjer. 

· Ha kontroll på musa og hvordan den beveger seg. Hvis du bare skal snakke - ta 
hånden vekk fra musa slik at man ikke blir forstyrret av at musemarkøren (pila) 
vandrer rundt mens du snakker. Dersom du skal vise hva man skal trykke på - 
gjør det sakte slik at seeren får med seg hva du gjør. 

· Skal du spille inn lyd - sørg for at du har en god mikrofon. Det er gjerne en fordel 
å ha mikrofonen på litt avstand (ikke bruk headset med mikrofon - da hører man 
gjerne lett pustelyder osv også). Hvis valget er dårlig lyd eller ingen lyd bør du 
vurdere ingen lyd!Skru gjerne av maskiner som durer i nærheten - dette blir 
forstyrrende hvis du tar opp lyd. Kan du ikke skru av og du fortsatt har mye 
bakgrunnstøy kan du prøve å kompansere ved å spille lav musikk (gjerne bare 
instrumental). 

 
For å vise hvilken forskjell disse punktene over kan utgjøre på sluttresultatet anbefaler 
jeg at du ser disse to videoene 

· Den dårlige 187- distraherende og "slapp" 
· Den gode 188- klar og fokusert 

                                         
 
187 http://screenr.com/lW8 
188 http://screenr.com/WC8 
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Hva er tags og tagging? 

Nei, vi tenker ikke på den type tagging utført av ungdom 
med hettegenser utstyrt med spraylakk – og som i skjul 
tar seg fram til murvegger, t-banevogner osv. 

Tagging er en måte å indeksere innholdet ved hjelp av 
nøkkelord – og kan gjøre at dine kontakter (venner, 
familie, kunder, elever) lettere finner informasjonen som 
akkurat du ønsker å gi dem, f.eks gjennom søk. Det blir 
akkurat som å sette en eller flere merkelapper på data du 
skal lagre enten de er i form av dokumenter, regneark, bilder, videor osv. 

Tagging gjør at man finner innhold mer intuitivt enn ved annen struktur (f.eks hierarkisk 
mappestruktur som vi kjenner fra organisering på egen datamaskin - utforsker). 
Informasjonen henger sammen på en mer logisk måte, og du kan merke med flere tags 
avhengig av tema – f.eks kan en artikkel som omhandler microbloggingsverktøyet 
Twitter være tagget med både web2.0, twitter, microblogging og kommunikasjon og du 
vil da få fram artikkelen uansett hvilket av søkeordene du bruker. Tenker man seg at 
man skulle gjort det samme i en hierarkisk struktur ville resultatet være at du måtte ha 
en mappe for hvert tema og så legge en kopi i hver mappe – veldig mye arbeid og så får 
du også redundans i dataene, dvs at du får samme data lagret på flere ulike plasser (ikke 
å anbefale fordi du må gå inn og endre alle steder framfor at du endre bare et sted – ofte 
at data blir inkonsistente, du husker ikke å rette overalt). 

Tagging er en flott måte å få oversikt over ulike tema – du ser 
et eksempel på en Tag-sky fra en blogg (bilde høyre side) som 
gir et visuelt inntrykk av hva det er blogget om og hvor mye 
som er blogget innenfor hvert tema. Tagging er også typisk 
verktøy for web2.0. 

For bedriftene er det tilgjengeligheten av informasjon/innhold i 
forhold til kundene som er den store fordelen, man deler 
informasjon online og informasjonen blir søkbar ved at den er 
tagget. Men hvordan skal man velge nøkkelordene man skal bruke? Man kan f.eks bruke 
Delicious til sine bokmerker – og andre kan gå inn og både finne hva du har bokmerket 
og sende deg forslag på sine.  

På Delicious189 finner man en rekke nøkkelord som blir brukt og kan se hvilke nøkkelord 
som er mest populære - her kan man se hva slags nøkkelord det kan være fornuftig å 
bruke som metadata for deg (og din bedrift). 

Problemet med tagging er at man ofte bruker for mange nøkkelord og da kan meningen 
lett bli borte – den “koker bort i kålen” på en måte, man kan ikke ha et nytt nøkkelord til 
f.eks hvert innlegg på bloggen…da blir det ikke akkurat lettere å finne fram eller få 
sammenhenger. Noen få og gode nøkkelord og en konsis bruk er det som må til.  

Tags brukes mer og mer – og du finner det igjen i web2.0-verktøy som f.eks Flickr og 
YouTube. Tags vil bli brukt i forhold til lagring av data i framtiden (vi får en ny måte å 
lagre på i ”web2.0-skyen”) – det spiller da ingen rolle hvor data blir lagret, det viktige er 
at det er lett å finne dem igjen.

                                         
 
189 http://Delicious.com/ 
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Hva er RSS? 

 
I nettleseren (eks Internet Explorer, Safari, Opera, Google Chrome, 
Mozilla Firefox) vil du gjerne ha et symbol som ser ut som bildet til 
venstre - er det oransje er det en RSS-feed på siden, hvis ikke er den 
grå. Jeg har funnet to forkortelser for RSS; Rich Site Summary – som 
kan sammenlignes med sammendrag av nyhetssider og Really Simple 
Syndication. Det spiller forsåvidt ingen rolle hva forkortelsen betyr, 
det som spiller en rolle er hva man kan gjøre med RSS – den beste 
oversettelsen jeg har funnet så langt er “levende bokmerker”. RSS er 
også et typisk web2.0-verktøy. 

 
For bedrifter er RSS en mulighet til å posisjonere seg i forhold til det å levere informasjon 
(og nyheter) – det å kunne sende ut både til media, potensielle og eksisterende kunder. 
Dette er en push-strategi, men hvor kunden kan bestemme om man ønsker å motta 
informasjonen. Mange bedrifter benytter RSS til også å gi beskjed om oppdateringer av 
sine produkter. Et par ting man bør passe på i forbindelse med RSS er at de ofte kan 
være vanskelige å finne (og man finner dem som regel ikke gjennom søkemotorer) og 
kanskje også vite hvordan man skal bruke dem (for mer urutinerte brukere av internett). 
Bedriften som tilbyr RSS må også sørge for at informasjonen blir oppdatert – med den 
farten som man er vant til på nettet i dag er det kritisk at innholdet ikke blir for 
gammelt. 
 

RSS i læringsplattformene (LMS) - forslag til bruk 
I læringsplattformene (eks Fronter, It's Learning, Ped-It) er det valg for å 
abonnere/legge inn RSS-kilder - det er litt ulikt hvor de ligger plassert innenfor LMS'et. 
En ting man kan bruke RSS til er slik jeg har gjort i min læringsplattform – jeg har lagt 
inn RSS for lokale nyheter. Man kan se for seg at dette kan være en aktuell måte å holde 
seg orientert på i forhold til fag som både norsk og samfunnsfag. I forbindelse med 
språkfag har vi abonnert på utenlandsk media. I naturfag kan man f.eks abonnere på 
informasjon fra sider som forskning.no eller national geographic. Omvendt kan man 
kanskje se for seg muligheter som at skolen tilbyr RSS med informasjon fra skolen – jeg 
vet ikke om noen som gjort dette, men vil gjerne høre om det hvis noen andre har 
forsøkt eller om man har andre gode forslag til bruk av RSS som et ledd i å øke IKT i 
undervisningen. 
 

Organisere RSS-feeds 
 
Det er to måter å organisere RSS-
feeds på; den ene er i nettleseren din. 
Du trykker da på symbolet (det som 
ser ut som bildet øverst til venstre) og 
velger abonner på feed. Da kan du få 
opp nyhetene hvis du velger fanen 
Feeder i det samme sidepanelet som 
du har favoritter hvis du bruker 
Internet Explorer (bildet til venstre), 
og i Firefox kan du enten få det 
sammen med bokmerker eller du kan 
få det på menylinje med egenvalgt 

tekst. Jeg har tatt en rss-feed fra bloggen eva2.0 og som du ser 
får du da fram de siste blogginnleggene når man trykker på 
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ikonet på menylinja (bilde over til venstre). Problemet med denne måten å organisere 
feeds på er litt tungvint og lite oversiktlig dersom du skal håndtere mange feeder. 

 
Den andre måten å organisere på er mye mer elegant; 
gjennom å bruke f.eks Google Leser (Google Reader)190. 
Det første du må gjøre er å gå til nettsiden som det er 
lenket til i forrige setning. Der må du logge deg på - 
alternativt må du opprette en ny konto hvis du ikke har 
registrert deg tidligere (bildet til venstre -huker du av 
valget "Forbli pålogget" vil datamaskinen "huske deg" 
slik at du ikke trenger å logge deg på neste gang, men 
OBS: ikke gjør dette hvis det er flere som bruker samme 
datamaskin). Registreringsprosessen er ganske enkel og 
du finner en god gjennomgang på siden hvis du er 
usikker. Husk at du også må svare på eposten som 
Google sender til deg på den eposten du registrerer deg 

med når du oppretter kontoen før du blir aktivert og 
kan bruke tjenesten(e). 
 
Når du har logget deg på Google Leser vil du få en 
oversikt som ser ut som bildet til venstre. Her får 
du rask oversikt over alle nye elementer siden sist 
gang du var inne (der hvor det står "Alle elementer 
(11)" - viser at det er 11 poster som jeg ikke har 
lest ennå)." Merkede elementer" er ting jeg har 
markert når jeg har lest gjennom (markerer med å 
trykke på stjernen øverst i innlegget slik at den blir 
gul - stjernemerking) - da er det lett å finne tilbake. 
Under "Abonnementer" ser jeg hvilke innlegg som 
er nye (f.eks i gruppen "Nyheter" har jeg 6 uleste 
elementer). Du kan også bruke søkefunksjon "Bla 
gjennom og let etter ting" for å finne igjen innlegg. 
 

 

Opprette abonnement: 
Trykk på menypilen som du finner til høyre 
for der det står Abonnementer slik at 
følgende meny kommer fram (bilde til høyre) 
og velg "Legg til abonnement.." eller bruk 
knappen "Legg til abonnement" som du finner 
øverst på siden (bildet over). En tredje 
mulighet er å legge til en funksjon i 
nettleseren slik at du bare trykker abonner 
(Internet Explorer) eller velge å bokmerke 
det i Google (Mozilla Firefox), 
 
Det kommer opp en ny boks hvor du kan 
skrive inn nettadressen, jeg har valgt som 
eksempel vg.no (bilde under til venstre) og så trykker du knappen Legg til. Noen ganger 
er det bare en RSS-kilde og andre ganger får du flere valg - slik du vil gjøre for VG, her 
kan du velge mellom mange ulike typer nyheter. Velg den eller de som du vil abonnere 
på gjennom å trykke på knappen Abonner.  
                                         
 
190 http://www.google.com/reader/view/ 
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Du kan sortere RSS-feed i mapper (slik du 
ser av bildet over til venstre har jeg 
samlet nyheter i en egen mappe) og det 
er to måter å gjøre dette på; enten ved å 
dra abonnementet (drag-and-drop) inn i 
en mappe eller ved å bruke "Administrer 
abonnement" som du finner i menyen 
(bildet over til høyre) rett under "Legg til 

abonnement". 
 

Hvorfor det er lurt å organisere blogger i Google Leser: 
Jeg leser mange blogger og for å raskt kunne se når det er nye innlegg uten å måtte gå 
inn på hver blogg i nettleseren er det fornuftig å abonnere på dem her. Hver gang de 
kommer med et nytt innlegg vil bloggnavnet komme i fet skrift og i parantes bak vil det 
stå hvor mange innlegg som er uleste. Det er derfor en veldig grei og effektiv måte å ha 
oversikt - og det gjør at jeg kan holde øye med veldig mange blogger. Ypperlig hvis du 
f.eks bruker blogg i undervisningen. Da må du bare sørge for at elevene gir deg 
nettadressen (URL'en) til sin blogg og så legger du dem til - og ser veldig fort hvem som 
har skrevet noe nytt.  

Hva er en webbasert kalender og hvorfor skal vi bruke den? 
En webbasert kalender ligger lagret på nettet, noe som gjør at du har tilgang til den 
uansett hvilken datamaskin du sitter på så lenge du har internett-tilgang. Kalenderen kan 
du bruke til egen planlegging, men du kan også gjøre deler av den tilgjengelig for andre 
– og de kan gjøre deler av sin kalender tilgjengelig for deg også….på denne måten kan 
dere f.eks finne en tid som passer for begge hvis dere skal avtale møte. Slipp alle 
problemer med å sende epost eller ringe fram og tilbake for å finne en tid som passer for 
alle! 

De fleste kalendre har tilleggsfunksjonalitet som at du kan synkronisere den mot mobil 
og du kan få varslinger om kommende møter via epost eller sms. 

Hvordan komme i gang med Google Kalender? 
Først og fremst må du ha en Google-konto; det har du gjerne fra før 
(eks hotmail, gmail).  Du registrerer deg enkelt ved å gå til Google 
Calendar191 og fyller ut et enkelt skjema – du skal fylle inn fornavn, 
etternavn og tidssone . det er det hele (og har du ikke konto fra før 
oppretter du den raskt fra startsiden – trykk “Opprett en konto” som 
vist i bildet til venstre).  

 

Å dele kalenderen med andre. 
Det er enkelt å dele kalenderen med andre, trykk på 
rullgardinmenyen etter navnet ditt under Mine Kalendere for å 
få opp meny som vist i bildet til høyre – velg Del denne 
kalenderen. 

                                         
 
191 http://tiny.cc/kalender751 
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Deretter får du opp et nytt bilde hvor du kan gjøre noen forskjellige valg; 

· du kan velge å gjøre kalenderen offentlig (da kommer den opp i Google Søk – så 

her må du tenke deg godt om..), men du kan begrense noe ved å huke av for Del 
bare tilgjengelig/opptattfunksjon – da viser den ikke hvorfor du evt er opptatt, 
bare at du er opptatt. 

· et bedre valg er å gi tilgang til utvalgte personer gjennom å registrere 
epostadressen i feltet person – og så må du tildele den enkelte en rettighet 
(rullgardinmeny i feltet etter epostadressen). Når du er ferdig velger du “Legg til 
person”. Du kan evt endre rettigheter for personen eller slette person på et 
hvilket som helst tidspunkt. De du inviterer må ha en googlekonto, hvis de ikke 
har en slik konto vil de bli bedt om å lage en for at dere skal kunne dele med 
hverandre. Selv om de ikke vil opprette en googlekonto kan du fortsatt sende 
dem invitasjon til aktivitet – se under. 

Du kan legge til andres google-kalendere (de må gi deg tillatelse) eller de kan velge å 
dele kalenderen med deg på samme måte som beskrevet over (valget legg til en venns 
kalender – flott på arbeidsplassen, i klassen eller evt i forbindelse med organisasjoner/lag 
osv). Resultatet er at du vil – avhengig av hva slags tillatelse du har – kunne se når de er 
ledig/opptatt og evt se hvorfor, samt endre og evt invitere andre til samme aktivitet. 

Å lage en aktivitet. 
For å markere en aktivitet går du inn på dato og merker 
av hvilken tid som er aktuell – har du venners kalendere 
vil du se når de har ledig tid også og planlegge i forhold 
til dette. Skriv inn hva aktiviteten gjelder og trykk 
Opprett Aktivitet (dersom dette bare er en avtale for 
deg) eller trykk rediger aktivitetsdetaljer (dersom du 
skal invitere med andre). Hvis du kommer til å trykke 

Opprett aktivitet kan du åpne opp for å redigere aktivitetsdetaljer ved å trykke på 
avtalen i kalenderen – da får du samme bilde fram som hvis du hadde trykket rediger 
aktivitetsdetaljer. 
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Redigere en aktivitet. 
Når du skal redigere en aktivitet har du flere mulige valg; 

· Hva: her skriver du hva det gjelder 
· Når: dato og tidspunkt, evt kryss av for hele dagen 
· Gjentagelse: hvis dette er en avtale som skal gå fast (hver ukedag, hver 

man/ons/fre, hver tir/tor, ukentlig, månedlig, årlig) 
· Hvor: møtested (her kan du også trykke kart for å få fram Google Maps og vise 

eksakt hvor man skal møtes) 
· Kalender: velg kalender (foreslår automatisk din egen, men du kan legge inn en 

avtale for en annen hvis du har rettighet) 
· Beskrivelse: skriv evt mer om aktiviteten om du vil 

Invitere flere til aktiviteten. 

Ved siden av pluss-tegnet under Gjester 
finner du valget “Legg til gjester” – dette 
er hvis du skal invitere flere til møtet. De 
trenger ikke nødvendigvis ha en Google 
Kalender for at du skal invitere dem, du 
bare skriver inn epostadressen (er det flere 
skiller du epostadressene med komma) og 
korrigerer evt valgene de skal få – er de i 

kontaktlisten din kan du trykke valget Kontakter i nederste høyre hjørne i dette feltet. 

I alternativer kan du velge å få en påminnelse på epost eller at avtalen framkommer i 
forgrunnsvindu på din PC og du bestemmer selv hvor lang tid i forveien påminnelse skal 
komme. Du kan også velge å vise deg som tilgjengelig eller opptatt – og velge om 
aktiviteten skal være offentlig, privat eller settes til standard. 

Når du er ferdig trykker du Lagre (øverst i feltet). Har du invitert andre vil du få opp 
spørsmål om du skal sende oppdatering – dette betyr om du skal sende invitasjon via 
epost til de som er invitert under gjester (send) eller om du ikke skal sende epost (ikke 
send). 

Velger du Send vil alle få en epost med 
forespørsel om å delta i aktiviteten, eposten 
vil inneholde de opplysningene du har 
registrert. Sender du til noen som f.eks 
bruker Outlook vil forespørselen ha et 
toppfelt som vist under: 

I tillegg til disse er valgene Ja, Kanskje og Nei tilgjengelig 
lenger nede i eposten. Hvis man godtar får man 
forespørsel om å sende svar og evt redigere svar før det 
sendes samtidig som avtalen blir lagt inn i kalenderen (se 
bilde til høyre). Du som har sendt ut vil i din kalender 
finne en oversikt over hvem du har sendt til og hvem som 
har svart – og hva de har svart ved å trykke på avtalen og 
se i feltet Gjester, slik får du full oversikt og kontroll. 
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Wordl – lek med ord! 
 

Nettside: http://www.wordle.net/create 
 
Dette er et program som er gratis å bruke 
og prinsippet er veldig enkelt. Du kan skrive  
inn eller lime inn en tekst og Wordl teller opp 
ordene, og lager en visuell framstilling hvor 
de ordene som er oftest brukt er størst osv. 
Til høyre ser du et bilde av nettsiden, og jeg 
har skrevet inn teksten som er markert med 
blått  (”HER KAN DU SKRIVE INN TEKST 
ELLER DU KAN LIME INN TEKST”). I dette 
feltet (”Paste in a bunch of text”) kan du 
også lime inn tekst fra et dokument, nettside 
osv. (høyreklikk i feltet, lim inn). Når du er 
ferdig trykker du knappen Go. 

 
Du kan også be Wordl hente tekst fra en nettside ved 
å legge det inn i feltet ”Enter the URL of....” 
(forutsetter at siden har en feed – har den ikke det vil 
du få melding om det, da kan du evt gå til nettsiden, 
merke alt, kopiere og så lime inn teksten i ”Paste in a 
bunch of text”). Bruker du eller noen du kjenner 
del.icio.us (se avsnittet om sosial bokmerking om 
dette er ukjent begrep for deg) kan du få ut en visuell 
framstilling ved å legge inn brukernavn i det nederste 
feltet (”Enter a del.icio.us user name....”). Trykk 
submit-knapp under det valget du har gjort.  
 
Wordl bruker java192 – så det må du ha installert (de 
aller fleste har nok java, men kanskje du trenger å 
oppdatere den?). Deretter får du fram et forslag til 
”ordsky” – og du endre layout, farger og font 
(skrifttype). Lek og prøv deg fram!  
 
Til venstre viser jeg noen bilder av ordskyen etter at 
jeg har limt inn en tekst; 

· øverst første forslag (automatisk) 
· redusert til 50 ord og layout mostly horizontal 
· endret farge og skrifttype 
· redusert til 30 ord, endret farge og sagt at det 

er det samme hvordan teksten står 
 
Skriv ut (alt. skriv ut til pdf – se avsnitt om lage pdf) 
eller lagre til galleriet (public gallery). I galleriet vil du 
også finne html-kode som gjør at du kan sette bildet 
inn i egen blogg, LMS osv. Lagrer du i galleriet er 
bildet synlig for alle – når du bruker wordl godtar du 
også å publisere under en lisens (se artikkel om 
Creative Commons for å lære mer om lisenser) som 
gjør at andre kan bruke det du lager (men de skal 
navngi opphav – og du skal også skrive at bildet er 

laget i Wordl hvis du bruker ditt eget i blogg o.l.). Du kan også ta et skjermbilde ved å 
                                         
 
192 http://www.java.com/en/ 
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bruke program som Jing (gratis), MS One-Note eller Snag-It (disse to må du kjøpe lisens 
på hvis du skal bruke dem). 

Hva kan man bruke Wordl til i skolen 
Det er egentlig bare kreativiteten som setter grenser, men noen forslag er; 
 

· Bruk etherpad til å få elevene til å skrive f.eks hva de assosierer med et ord 
(fremmedord) eller tema (klimakrisen) – lim hele teksten inn i wordle for å vise 
hva flest forbinder med ordet 

 
· Wordl kan brukes ved at man 

skriver stikkord for et tema og 
så kan man bruke ordskyen 
som et hjelpemiddel for å 
huske f.eks et foredrag 

 
· Lag gloseprøver hvor man 

trekker linjer mellom det 
utenlandske og norske ordet 

 
· gjenfortelle en historie (lim inn 

hele historien og skap en ordsky av ordene som er mest brukt – du kan også 
fjerne vanlige ord ”remove common words” slik at ”er” ikke blir telt med og 
høyreklikke på ord når ordskyen er laget for å fjerne dem da) 

 
· innlæring av vokabular i fremmedspråk – se også over, gloseprøve (fikk tipset fra 

en språklærer) 
 

· en lærer i samfunnsøkonomi tok med seg en rekke aviser og ba elevene finne 
artikler som viste realøkonomiske konsekvenser av finanskrisa. De måtte derfor 
finne gode ”wordl”-ord, slik at ordskyen ble lett å forstå og at det framkom tydelig 
hvilke konsekvenser finanskrisa 
hadde – og deretter kunne holde 
et lite foredrag basert på skyen de 
hadde laget 

 
· en annen lærer har brukt wordl for 

visuelt å kunne vise hva man har 
vært opptatt av den siste tiden – 
skrive inn ting man driver med, 
ting man jobber med, ting man er 
engasjert i osv... 
 

· Lim inn et eventyr og få elevene til 
å gjette hvilket det er. Wordl-
bildet til høyre burde ikke være for 
vanskelig å gjette seg til. 

 
· Lim inn ordtak og få elevene til å 

finne ut hva slags ordtak det er 
 

· TIPS: når ordskyen er laget kan du 
høyreklikke på enkelte ord for å 
fjerne dem. 
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Tips og triks 

Å lage gode digitale tester 

Hvorfor skal man lage digitale tester? 
Digitale tester kan være effektive hvis man bruker tid på å lage gode spørsmål og holder 
høy kvalitet. Noen stikkord er: 

· Automatisk retting (hvis ønskelig, typisk gloseprøver) 
· Umiddelbar respons/tilbakemelding (hvis ønskelig, dette er motiverende) 
· Gjenbruk (hvis man lager gode spørsmål kan man bruke dem senere, evt dele via 

spørsmålsbank med andre lærere) 
· Støtte i læringsprosess (dekker pensum, man får tilfeldig utvalg av spørsmål om 

det er ønsket, objektiv retting hvis man velger automatisk retting) 
· Repetisjon (lage test som repetisjonsoppgave – evt at eleven kan prøve flere 

ganger for å kunne bedre resultat) 
· Elevene kan ta testen når man vil – gir pekepinn på kunnskap og kan virke 

motiverende (dersom det er ønsket, alternativt setter man en tid som testen er 
åpen for å tidsbegrense den) 

· Lærer får god oversikt dersom testen er laget i LMS (oversikt over hvem som har 
tatt testen og hvilket resultat de har oppnådd hvis det er valgt automatisk retting, 
alt se hvor mange ganger eleven har gått gjennom hvis det er 
repetisjonsoppgave. I tillegg kan man få et overblikk over hvilke tema elevene har 
mye og lite kunnskap om – og tilrettelegge videre undervisning etter dette) 

· flervalgsprøver kan brukes til mer enn å bare teste ren faktakunnskap (de nye 
retningslinjene sier jo også at man skal teste kompetanse og ikke kunnskap) 

Det er også noen hensyn man skal ta: 

· Man skal lage gode spørsmål av høy kvalitet – hvordan gjør man dette 
· Når skal testen deles ut 
· Hva slags informasjon skal testen gi 
· Hvordan skal man bruke testen for å støtte opp under læring 
· Skal den brukes kreativt (læringsaktivitet) 
· Hvordan skal tilbakemelding gis og hva slags form skal den ha 

Å lage gode tester: 
Delene i et typisk spørsmål er  

· Stimuli (ressurs rundt spørsmålet, eks bilde) 
· Spørsmål 
· Alternativer 

o Distraktører (de alternativene som er feil) 
o Nøkkel (rett svar)  

 
Lag gode distraktører og ikke bare gode spørsmål! Man kan gjerne først lage åpne 
spørsmål uten svaralternativ, men ber om at elevene skriver inn sitt svar. Deretter tar 
man resultatet og bruker de feilalternativene som har høyest svarprosent som 
distraktører når man skal lage selve testen. 
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Det er fire iterative faser som henger sammen når man skal lage gode digitale 
tester: 
 

· Utforming; gode spørsmål, nivå, 
testegenskaper… 

· Distribusjon; utdeling, juks, antall forsøk, 
informasjon… 

· Vurdering; beregne poeng, 
karaktergrenser, tilbakemelding 

· Forbedring; analyse, identifisere dårlige 
spørsmål…. 

 

Hva vil vi teste? 
· ferdigheter, kunnskap og forståelse – ikke evne til å ta flervalgstest 
· ikke gi bort svaret eller lure ved dårlig formulerte spørsmål 
· la alle alternativer være like sannsynlige og ikke lag “tullesvar” 
· unngå systematiske tendenser (lag alle alternative svar, og bytt om tilfeldig 

hvilken rekkefølge svarene står i slik at ikke alle rette svar er svar nr 1 osv – i 
Fronter kan man velge at man både kan stokke om spørsmål og svarrekkefølge) 

·  ikke la et spørsmål avsløre svaret på et annet 
· la spørsmål bli vanskeligere utover i testen 
· varier spørsmålstyper rundt samme tema (eleven må vise at man forstår pensum) 
· reduser sjansen for gjetting (bruk flere nesten like spørmål om samme tema) 
· variasjon (unngå bruk av alle spørsmålstyper i en og samme test, ikke bruke både 

avkryssing, tekstfelt, tekstboks, radioknapper, nedtrekksmeny osv – men gjerne 
faktaspørsmål i kombinasjon med drøfting, varier derimot på tvers av tester, bruk 
av bilder/video kan bidra til variasjon – gir en ”knagg å henge det på”,  
interaktive spørsmålstyper kan hjelpe elever til å se større linjer/”rød tråd”) 

· tilbakemelding (motiverende å ikke bare få vite om man har rett/feil – men også 
hvorfor, alt velge å ikke gi tilbakemelding og heller gjennomgå fasit i plenum) 

· kontekst (eks skrive “Aristoteles var en gresk filosof ….” framfor å bare skrive 
“Aristoteles…”, stimuli, lettere å sette seg inn i problemstillingen og svare riktig) 

· unngå nesten like ord, dobbel nekting (eks: gir ikke feil resultat – bedre: gir riktig 
resultat), pronomen (at det ikke er tvil om hvem f.eks han viser tilbake til i 
spørsmålet – kan bli feil brukt; min personlige favoritt på feil setningsstilling 
forøvrig er “Hengende i skapet fant han frakken”) , subjektive synspunkter (eks 
hvilket fotball-lag er best av…..) 
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Lær deg noen snarveier... 
I blant nevner jeg i teksten jeg skriver at man kan klippe ut og lime inn ved å bruke Ctrl 
C/V som alternativ til høyreklikke og velge klipp ut/lim inn. Det finnes mange andre slike 
snarveier – og her er noen av de som jeg synes er mest aktuelle å kunne  (WIN er altså 
windowstasten – se bilde under, og bokstavene trenger ikke være store; velg E eller e): 

· WIN - åpner Startmenyen  
· WIN +L – låser arbeidsstasjon 
· WIN+F1 -  åpner Windows hjelp 
· WIN+E - starter Utforsker 
· WIN+M - minimerer alle åpne vinduer (alle legger seg ned 

på linja nederst, du kan angre med shift+WIN+M) 

Noen andre aktuelle funksjoner: 

· F1 - hjelp 
· Ctrl + C - kopierer merket tekst/grafikk(bilde) 
· Ctrl + X - klipper ut merket tekst/grafikk(bilde) OBS: se forskjell fra over; her 

klipper man ut i motsetning til kopierer 
· Ctrl + V - lim inn (det du har kopiert/klippet ut av merket tekst/grafikk) 
· Ctrl + Z -  angrer siste operasjon 
· Ctrl + A – merker all tekst 
· Alt + TAB – veksler mellom åpne programmer  

Har du problemer med å lese det som står på skjermen kan du trykke Ctrl og + for å få 
større skrift, og Ctrl og – for å få mindre skrift. 

Å navngi filer 

Gi fila et fornuftig navn 
Hovedsaklig er det vel dokument, regneark, pdf, presentasjoner og bilder vi navngir – og 
det som er viktig å huske er å navngi dem på en slik måte at det er mulig å finne dem 
igjen gjennom søk, og at det er opplagt når du ser filnavnet hva fila inneholder. Selv om 
det nå er muligheter for å tagge filer med ulike nøkkelord er det likevel viktig at fila har 
et fornuftig navn (synes jeg i alle fall). 

Hva som er et fornuftig navn er litt opp til deg og ikke minst hva du skal bruke fila til. 
Dersom man tenker seg at man har en fil som skal leveres inn som besvarelse på en 
oppgave i skolesammenheng og hvor mange leverer samme besvarelse kan man tenke 
seg at man starter med sitt eget navn; f.eks EvaBratvoldNaturfagUke40 eller 
Eva_Bratvold_Nat_Uke40 – jeg er såpass gammel at jeg ikke liker mellomrom i filnavnet 
(selv om du har lov til det), jeg foretrekker da å bruke underscore i stedet (underscore er 
altså denne: _). Alternativt kan man tenke seg at man har en kode først: 
Nat_Bratvold_Eva_ uke40. Det som er viktig er at man har en mal for hvordan slike 
oppgaver skal navngis. 

Som dere ser av forslaget over har jeg ikke bare tenkt på hvem, men også hva – nemlig 
naturfag og at det er innlevering i uke 40. Det er selvfølgelig ikke nødvendig å skrive 
eget navn dersom det bare er filer du skal ha på egen datamaskin – her har jeg tenkt 
som innlevering. Likevel bør man tenke på hvordan man navngir også andre typer filer; 
eks når jeg skriver referat bruker jeg ofte dato først eller sist i filnavnet for å si noe om 
når referatet er fra. Resultatet er at jeg da har en rekke filer som heter 
Referat020209/020209Referat osv. Ikke bare vet jeg nå fra hvilken dato referatet er fra, 
jeg vet også at det er et referat – og hvis jeg nå har klart å lagre et referat i feil mappe 
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vet jeg at jeg kan søke etter referat på PC’en og at sannsynligheten da er stor for at jeg 
finner det igjen. Vanligvis skriver jeg referat i word og konverterer til pdf før jeg sender 
det fra meg (da tar det mindre plass og er ikke redigerbart for andre) – og da kaller jeg 
dokumentet og pdf-fila med samme filnavn (bare filtype som blir forskjellig). På den 
måten er det lett å finne tilbake til wordfila dersom det viser seg at jeg må endre noe i 
referatet. 

Jeg liker generelt å sette på dato dersom det er slik at jeg har samme type informasjon 
som blir endret over tid og at disse blir lagret som nye dokumenter – da er det lett å se 
hva som er siste utgave. Et annet eksempel; hvis jeg på flere konferanser lager oversikt 
over deltakere vil jeg gjerne markere fila slik: DeltakereKonferanse020209 – da vet jeg 
at det er deltakeroversikt og jeg vet til hvilken konferanse. 

Skriv derfor et tydelig filnavn som sier noe om hvem som sender (hvis innlevering), hva 
det gjelder (naturfag), hvorfor (lekse uke 40). Tenk også på at du kanskje skal sende fila 
til andre – og da er det ikke alltid så greit å vite hva Bok1.xls eller Dok1.doc inneholder 
av informasjon. Står det derimot OversiktVarer.xls eller ForslagAvtale.doc er det mye 
greiere.. 

Bilder kan være litt problematisk fordi det ofte er samme tema på flere og de blir gjerne 
importert med et nummer. Dersom du ikke vil merke hvert bilde med et unikt navn kan 
du f.eks velge å kalle alle julebildene fra i fjor 2008Jul+fortløpende nummerserie – da er 
det mulig å i alle fall sortere dem på et vis. Som sagt er det i flere program mulig å tagge 
med nøkkelord, og for bilder er dette en god ide: tag med jul, 2008 og evt hvem som er 
med på bildet så får du raskt en oversikt ved å søke på tag. 

Hvilke tegn kan jeg bruke? 
Du kan bruke små og store bokstaver uten problem, tall og de fleste tegn – men jeg 
synes man skal lage seg noen maler for dette også. Jeg liker å starte hvert ord med stor 
bokstav for at det skal være lett å lese: eks AntallDeltakere eller Antall_Deltakere. Det er 
ingen grunn til å lage veldig rare navn og bruke mange ulike typer tegn – det blir bare 
rotete. En annen ting man skal ha litt i bakhodet er bruk av særnorske tegn – nå er ikke 
dette så kritisk som det var tidligere, men det kommer litt an på bruken. Skal du f.eks 
publisere fila på nett er det en god ide å holde seg unna slike tegn – de blir lett seende 
slik ut: hvilke-ikt-ferdigheter-b%c3%b8r-man-l%c3%a6re-seg/…dette er altså 
blogginnlegget som heter “Hvilke IKT-ferdigheter bør man lære seg”. Man kan få litt av 
samme problemstilling hvis man skal sende til andre som har andre operativsystem. 

Det er heller ingen ide å bruke punktum i filnavnet annet enn før angivelse av filtype, 
f.eks .doc – det blir fort surr i filtyper om du plasserer punktum andre steder. Typisk her 
er hvis du bruker notepad/notisblokk hvor standard er .txt – her kan det være at fila 
plutselig heter filnavn.doc.txt hvis du ikke passer på. Men…. det er noen tegn du ikke har 
lov å bruke i det hele tatt, disse er:  \ / ? : * ” > < | 

Windows har også en begrensning på lengde: 260 tegn (men husk at dette inkluderer 
hele filbanen; eks c:\mine dokumenter\referater\referat020209.doc) 

Endre navn på fil (i windows) 
Det enkleste er å høyreklikke på fila, velg gi nytt navn. Har du flere filer som skal hete 
det samme, men bare ha stigende nummerrekkefølge (se eks med bilder over) kan du 
gjøre det slik: merk alle filene det gjelder (er de i rekkefølge markerer du den første, 
trykker shift og holder den inne mens du trykker på den siste fila – da blir alle markert. 
Hvis de ikke er i rekkefølge kan du merke flere ved å markere den første og holde inne 
Ctrl-tasten mens du merker de andre filene) – deretter høyreklikker du, velg gi nytt navn 
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– gi navn på den første f.eks 2008Jul….da vil det automatisk bli satt på et stigende 
nummer på alle de øvrige slik at du får 2008Jul01, 2008Jul02 osv. 

Filendelser 
Filendelsen viser hva slags type fil du har; .doc/.docx er tekstdokumenter, .xls er 
regneark, .zip er pakkede/komprimerte filer, .pdf er portabel document format, .pps er 
en powerpoint osv. Bildefiler finner du i en rekke typer; .png, .jpg, .bmp, .gif osv. Filer 
som brukes av nettleser heter gjerne .htm eller .html 
 
Denne endelsen er koblet opp mot hva slags program man skal åpne fila i – og noen 
ganger ønsker man å endre dette valget. Det kan f.eks være at du vil at alle bilder skal 
åpnes i et bestemt program, og måten du endrer hvilket program som skal åpne den 
type filer er slik: 
 

1. Høyreklikk filen du vil endre, klikk eller velg Åpne i, avhengig av filtypen, og klikk 
deretter Velg standardprogram. 

2. Klikk programmet du vil bruke til å åpne denne filen. 
3. Gjør ett av følgende: 

 
· Hvis du vil at alle filer av denne typen skal åpnes i samme program, 

merker du av for Bruk alltid valgt program til å åpne denne typen filer, og 
deretter klikker du OK. 

· Hvis du vil at bare denne filen skal åpnes i dette programmet denne ene 
gangen, fjerner du merket for Bruk alltid valgt program til å åpne denne 
typen filer, og deretter klikker du OK. 

 
De fleste ser kanskje ikke hva slags endelse fila har, dette styres av vis/skjul filendelser 
og endres slik: 
 

1. Åpne mappealternativer ved å klikke Start-knappen , klikke Kontrollpanel, klikke 
Utseende og personalisering og deretter klikke Mappealternativer.  

2. Klikk kategorien Vis, og gjør deretter ett av følgende under Avanserte 
innstillinger: 

 
· Hvis du vil skjule filtyper, merker du av for Skjul filetternavn for kjente 

filtyper, og deretter klikker du OK. 
· Hvis du vil vise filtyper, fjerner du merket for Skjul filetternavn for kjente 

filtyper, og deretter klikker du OK. 
 
Du kan endre filtype manuelt hvis du har valgt at filendelser skal være synlig. Da kan du 
f.eks endre en fil av typen .txt (som vanligvis åpnes i notisblokk/notepad) til en fil av 
typen .doc (som vanligvis åpnes i word). Dette anbefaler jeg ikke fordi det ikke er sikkert 
at du klarer å åpne fila i andre program. Da er det bedre å åpne fila og så velge et annet 
format i lagre som. 
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Hvordan vil bruk av video vil endre framtidens klasserom. 
 

 
 

Allerede i dag ser vi at mange elever har med seg videokamera – gjerne som en del av 
mobilen, og utviklingen med å integrere og miniatyrisere video vil nok bare fortsette. 
Siden “alle” kommer til å ha videokamera lett tilgjengelig vil nok ikke klasserommet 
lenger bli vernet som et privat rom for læring, men videoene vil bli publisert og delt 
gjennom nettsteder som YouTube – og på samme måte som for resten av samfunnet vil 
også klasserommet bli åpent og transparent. Dette vil skape en helt ny arbeidssituasjon 
for lærerne (Storebror ser deg). Sanntidsweb er et aktuelt ord om dagen – det kan 
kanskje benyttes i denne sammenhengen også. 

Video for å tilegne seg kunnskap. 
YouTube har allerede fått en posisjon i forhold til søk på instruksjons-, informasjons- 
eller gjør-det-selv-videoer. Vi finner også nettsteder som YouTube Edu og TeacherTube - 
nettsteder for å finne videoer knyttet mot skole/læring. Det største problemet med video 
er manglende legitimitet og tillit – videoer på nett oppfattes som mindre troverdig enn 
andre typer ressurser. 
 
I dag finnes det muligheter for live videosendinger – en mulighet som kan brukes til 
“fjernklasserom” eller hjemmeundervisning…selv om det ikke er mye brukt. I forbindelse 
med prosjektet har vi vist møteverktøyet Elluminate (dette verktøyet kan integreres i 
LMS)  på noen skoler med tanke på elever som har fast hjemmedag pga lang reisevei til 
skolen eller for elever som ikke kommer til skolen fordi veien er stengt (deler av 
vinteren) – men vi har foreløpig for lite kunnskap og kompetanse til å utnytte et slikt 
verktøy optimalt. Det krever ikke bare teknologi, men også en endring i hvordan man 
formidler læringen. I tillegg handler det å bruke et slikt verktøy om både å overvinne 
motstand mot bruk (frykt for det ukjente?) og at elevene må adoptere en ny 
innlæringssituasjon (selvdisiplin, følge med på samme måte som om man fysisk satt i 
klasserommet). 
 
Video handler mest om kommunikasjon og i 
mindre grad om kreativitet, men de unge 
adopterer teknologi raskt og bruker video 
som et visuelt språk for å kommunisere, 
dele kunnskap med andre og illustrere ulike 
poeng. Denne kunnskapen lærer man ikke i 
skolen i dag – sannsynligvis fordi skolen 
ikke oppfatter video som en ressurs for 
læring…men det burde man kanskje 
begynne å tenke på snart?  
 
Se også avsnittet om skjermbildevideoer for flere tips.  
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Pedagogisk bruk av mobil i skolen. 
 
Well informed people know it is impossible to transmit the voice over wires and that were 
it possible to do so, the thing would be of no practical value. 
                                                                             - Editorial in the Boston Post, 1865 
 
I dag har vi heldigvis kommet litt lenger enn hva sitatet over viser og i diskusjonen rundt 
hva man skal bruke og ikke bruke, hva man skal forby og hva man skal tillate i forhold til 
digitale verktøy på skolen sier forskere at de vil ha mer bruk av mobilen på skolen.  
 
To av fem rektorer mener at mobilbruk er et (større eller mindre) problem – at den tar 
oppmerksomheten bort fra pedagogisk virksomhet, at den er et forstyrrende element. 
Alexandra Weilenmann, som er forsker i informatikk ved IT-Universitetet i Göteborg, 
mener at grunnen er at vi har for lite kunnskap om hva mobilen kan benyttes til og at 
den derfor ikke sees på som en ressurs i skolen (se lenke til nyhetsinnslag på slutten av 
teksten). Hun sier at mobiltelefonen har blitt en integrert del av vår hverdag – både på 
jobb og hjemme – og at det er unaturlig at skolen skal være mobilfri sone (de unge må 
lære seg å bruke dette verktøyet også). Hun mener at noe av grunnen til at mobil ikke er 
integrert i pedagogisk bruk er en refleksjon av vårt generelle syn på mobilbruk; vi har et 
elsk/hat-forhold til mobilen; på den ene siden er den grei å ha når vi selv skal bruke den, 
mens vi gjerne irriterer oss når andre ringer eller mottar en melding. 
 
Alexandra Weilenmann sier videre at elevene har jo med seg mobilen, og de har 
ferdigheter i bruk som skolen ikke benytter seg av. Vi må se på mobilen som en ressurs 
og som en mulighet, se på hvordan man kan bruke mobilen på en god og fornuftig måte 
og se på hvordan man kan dra nytte av ferdighetene også pedagogisk. De yngre elevene 
kan f.eks bruke kamerafunksjon og ta bilder av planter, importere bildene og lage f.eks 
en collage – som en del av arbeidet med å forstå naturen eller lære mer om ulike 
planter. Eldre elever kan f.eks bruke videofunksjon for å dokumentere forsøk i kjemi, og 
gjerne gjøre opptaket tilgjengelig for andre elever (f.eks for elever som ikke var tilstede 
– vårt tips; få  inn videosnutten i LMS’et så kan de se forsøket på nytt i forbindelse med 
rapportskriving, dette kan gjøres gjennom å lenke eller bruke ”embed”-kode). 
 
Det er mange tekniske muligheter, men hun sier videre at dette selvfølgelig ikke kan 
innføres “over natta” – det tar tid og fordrer kunnskap hos lærerne. 
 
Det skal selvfølgelig ikke være fritt fram – nei, det må inn i ordnede former. Forskeren 
kommer med et par opplagte forslag – bilde og video – og det er to gode, enkle forslag 
(stikkord; sammensatt tekst, bilderedigering). Andre ting du kan bruke mobilen til;  
lydopptak i forbindelse med intervju/reportasje – passer fint inn med prosjektarbeid og til 
lydredigering. Du kan laste ned forelesninger fra iTune Edu og se dem på mobilen (bruk 
hodetelefoner). Det samme gjelder podcast og lydbøker, både norske og utenlandske 
(språktrening kan og være stikkord her). Ser at enkelte skoler aktivt bruker SMS for å 
sende beskjeder – en helt opplagt bruk i dag hvis du skal nå denne målgruppen. 
 
Å skrive meldinger ved hjelp av mobil er faktisk skrivetrening, selv om vi sikkert kan 
diskutere lenge og vel om “SMS”-språk er bra eller ikke.  
Et par tips til, men med en betenkning (kostnad ved bruk – hvem skal betale?): Bruke 
mobilen til å innhente informasjon – i denne videoen tips til f.eks å samle statistisk 
materiale gjennom SMS (gjerne med ekstrapoeng om man får fra noen som er 
utenlands). Bruk av GPS-funksjonalitet til f.eks geocaching eller “rebusløp”. Søk etter 
annen informasjon (wap). Og helt, helt opplagt – mobilen er og blir, selv med alle nye 
applikasjoner, først og fremst et verktøy for kommunikasjon – enten ved å ringe, sende 
SMS/MMS, epost, chat osv.  
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Oppsummering bruksområder: 
· Kommunikasjon 
· Bilde 
· Video 
· Sammensatt tekst 
· Bilderedigering 
· Lydopptak i forbindelse med intervju/reportasje (prosjektarbeid) 
· Laste ned og spille av forelesninger og podcast 
· Språktrening 
· Sende beskjeder (SMS) 
· Skrivetrening 

 
· Samle statistisk materiale 
· Bruke GPS-funksjon  
· Internett (wap) 

 
 
Videre lesing/bakgrunnstoff: 
 

· Helsingborg Dagblad “mobilen är mitt liv….”193 
· Lokusbloggen “Zenna Atkins; Elever bør oppfordres til bruk av mobilen i 

klasserommet”194 
· Nyhetskanalen ”Forskare vil ha mobiltelefoner i skolarbetet” 195– streamet 

nyhetsinnslag med Alexandra Weilenmann 
· YouTubevideoen ”Did you know 4.0”196 
· SMS’erne skal inn i undervisningen197 

                                         
 
193 http://ow.ly/sWU1 
194 http://tjenester.aschehoug.no/blogg/lokus/2009/10/07/zenna-atkins-elever-bør-
oppfordres-til-a-bruke-mobilen-i-klasserommet/ 
195 http://ow.ly/nNFH 
196 http://tiny.cc/didyouknow639 
197 http://www.uni-c.dk/kommunication/2009/juni/artikel1.html 



166/205 
 

Tintii – enkel, kreativ 
bildebehandling (color 
popping) 
 
Nettside: http://www.indii.org/software/tintii 
 
Tintii er et kjekt lite program til litt spesiell 
bildebehandling – selektiv fargelegging (color popping). 
Du kan enten laste ned som et frittstående program 
(gratis) eller det kan integreres i Photoshop, Photoshop 
Elements eller Paint Shop pro (dette må du betale for) – 
teksten under omhandler Tintii som frittstående 
program. 
 
Når du har lastet ned kan du åpne programmet, og du 
får opp en boks som bildet til høyre. Trykk Open for å 
hente fram et bilde (bla igjennom og velg bildefil). 
 
Ved å velge ut en eller flere farger får 
man fargelagt deler av bildet, mens 
resten blir svart/hvitt – dette gjør at 
man kan framheve spesielle ting i 
bildet eller få fram en spesiell stemning 
(se de to bildene under). 
 
Du kan gjøre flere instillinger i meny til 
venstre (se bildet til høyre) – her er 
det bare å prøve seg fram og å leke 
seg litt. 
 
Når du er ferdig kan du lagre bildet 
som en ny bildefil med Save As. 
Avslutt programmet ved å trykke rødt 
kryss øverst til høyre eller Close-
knappen nede til høyre. 
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Mer enkel bildebehandling (CutMyPic) 
Cutmypic198 er et helt enkelt bildebehandlingsprogram som gjør at du kan beskjære 
bilder, avrunde hjørnene og legge på skygge på 1-2-3. Faktisk er det 1-2-3….du laster 
opp bildet, velger utsnitt, velger hvor mye hjørnene skal avrundes og hvor mye skygge 
du skal ha – så har du plutselig noen fikse bilder du enten kan lagre eller du kan sende til 
andre via epost. Ingen registrering er nødvendig. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Å lage refleksjoner av bilder 

Hvis du har lyst til å lage refleksjon av et 
bilde kan du prøve Reflection maker199. Det 
eneste du trenger å gjøre er å gå på 
nettsiden – velge bilde (du kan laste opp fra 
egen PC eller skrive inn en URL dersom 
bildet allerede ligger på en nettside – se 
også avsnitt om Flickr) Kanskje det største 
problemet med programmet er at det er en 
begrensning på størrelse på 200 kB.  

Når du har valgt bilde kan du velge hvor mye refleksjon det skal være og en 
bakgrunnsfarge på den reflekterte delen. Deretter trykker du Generate – og bildet blir 

laget og klart for nedlasting til egen 
PC i png-format. I eksempelet over 
har jeg satt refleksjonsflate til 100%  
dvs at hele bildet blir reflektert og 
med bakgrunnsfarge svart. I 
eksempelet under er det 50% 
refleksjonsflate og med 
bakgrunnsfarge hvit. Her må du bare 
prøve deg fram  

 

                                         
 
198 http://www.cutmypic.com/ 
199 http://www.reflectionmaker.com/ 



168/205 
 

Grubletegninger – skapt for refleksjon….(glem plagiatkontroll) 
I stedet for å ha fokus på plagiatkontroll kan man kanskje tenke litt “utenfor boksen”. Et 
tips er et program fra naturfag.no – Grubletegninger200. Dette er oppgaver hvor man ikke 
kan “klippe-og-lime” svaret, men er oppgaver som stimulerer til refleksjon. Nå er det slik 
at det ikke nødvendigvis er et entydig svar på disse oppgavene, men man må gjerne ta i 
bruk kunnskapene man skal ha fått tidligere på en ny måte. 

Programmet lastes ned i form av en zip-fil (kan f.eks åpnes med 7-zip201 som åpner 
omtrent alt det skal være av formater) og installeres på PC (trykk autorun i mappen du 
har pakket ut filene i). 

Noen utsagn fra settet med grubletegninger; 

· hvis du setter en hvit katt inn i et mørkt rom vil du forsatt se katten 
· hvis du lyser ned i en eske som innvendig er kledd med speil vil lyset reflekteres i 

all framtid 
· der hvor skyggen av to trær overlapper hverandre blir skyggen dobbelt så mørk 
· hvor er månen om dagen 

 

¿pǝu-ddo ǝʌıɹʞs 

Bare for moro skyld kan du jo 
skrive opp-ned.... 
 
.1ıʌ  np ɹ ǝ p uuı uǝ p ɹ ǝ ɯ ı1 bo 
uǝ ʇ sʞ ǝ ʇ  ʇ n np ɹ ǝ ddı1ʞ  
ɹ ǝ ʇ ʇ ǝ ɹ ǝ p .buɐ bı ʇ ʇ ǝ s bo 
bɹ o.ʇ xǝ ʇ dı1ɟ .ʍ ʍ ʍ //:dʇ ʇ ɥ 202 
1ıʇ  åb .ʇ ıǝ ɹ b bo ʇ 1ǝ ʞ uǝ  ʇ ǝ p 
ɹ øظ b ʇ ǝ ɯɯɐ ɹ boɹ d ǝ ʇ ʇ ǝ p 
.pǝ u ddo ǝ ʌ ıɹ ʞ s oظ  np uɐ ʞ  
oɹ oɯ  ʇ ʇ ı1 ɐ ɥ  1ɐ ʞ s np sıʌ ɥ  

                                         
 
200 http://tiny.cc/grubletegninger 
201 http://www.7-zip.org/ 
202 http://www.fliptext.org/ 
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Å lage og lese pdf 

Hva er pdf? 

PDF står for Portable Document Format – og det har sine fordeler; 

· hvis du lager f.eks et word-dokument om til pdf tar det mindre lagringsplass – 
noe som gjør det mer funksjonelt å sende som vedlegg til epost (det er vanligvis 
en begrensning på hvor stort vedlegget kan være, og er det stort tar det også tid 
å sende det og å laste det ned i andre enden) 

· en pdf er omtrent som om du kopierer en side i en kopimaskin – du har en kopi, 
men du kan ikke redigere den (en sannhet med litt moderasjon; i enkelte 
program kan du gjøre endringer i pdf også, men det går jeg ikke inn på her). 
Fordelen er at ingen kan endre på det du sender ut; for en som f.eks sender ut 
anbud betyr det f.eks at de som skal regne på anbudet ikke kan endre på hans 
grunnlagsdata 

· pdf egner seg godt i forhold til webpublisering fordi man kan holde 
sidenummerering, innholdsfortegnelse osv intakt (at teksten ikke blir delt på 
andre steder enn i originaldokument) og leser/mottaker som ønsker å skrive ut 
bare deler kan selv velge hvilke sider som er aktuelle 

PDF er derfor et bedre format å sende ut dokumenter og lignende i når du skal sende på 
epost både pga størrelsen og fordi man ikke kan redigere (typisk eksempel er referater).  

Hva trenger du for å lage pdf? 
Du trenger ikke kjøpe multifunksjonsskrivere eller lignende for å lage pdf, det holder med 
programvare. Det finnes mange ulike program du kan benytte – og noen kan også 
integreres med f.eks word (eks Adobe PDF), men et program som er gratis og enkelt i 
bruk er CutePDF Writer, og dette kan du bruke til å konvertere dokumenter, regneark 
osv. Du laster det ned og installerer på egen PC og du henter det fra www.cutepdf.com. 

Når du trykker på lenka som er markert i bildet over får du først spørsmål om “Kjøre”, 
“Lagre” eller “Avbryt” – og du velger “Kjøre”, og så bestemmer du hvor fila skal 
installeres (den foreslår nok programfiler og det er helt ok) 
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Når fila er installert vil du finne igjen CutePDF som en skriver (printer) og måten du 
bruker den på er som følger: 

Hvis du skal gjøre en fil (dokument, 
regneark eller lignende) om til PDF må du 
ha fila åpen, velge Fil-skriv ut på 
menylinjen – og når du får opp skrivervalg 
skal du velge CutePDF. Deretter får du 
spørsmål om hvor den skal lagres (det 
bestemmer du jo selv) – og trykker OK. 
Det er det hele - og det blir konvertert til 
PDF automatisk. 

Du kan gjøre det samme med websider – 
gjør samme prosess med Fil-Skriv ut som 
beskrevet over…og du vil få en pdf av den 
websiden du står på. Jeg har også brukt 
programmet sammen med Creaza 203(bl.a 
tegneserie og tankekart) – her har jeg 
f.eks laget en tegneserie, deretter har jeg 

valgt skriv ut (du kan velge hvor mange tegneserieruter du vil ha på hvert ark) og så 
valgt CutePDF som skriver slik at jeg får en pdf (som jeg senere kan skrive ut eller jeg 
kan laste den opp i f.eks et LMS som en besvarelse på oppgave). Dersom det viser seg at 
du har feil i fila som du har konvertert må du først endre i originalfil og så lage en ny pdf 
siden du ikke kan korrigere i pdf’en. 

 
Hva trenger jeg for å lese pdf? 

For å kunne lese pdf må du gjerne ha installert Adobe Acrobat Reader 204 
eller  Foxit Reader  205– begge disse er gratis. 

En annen gratis pdf-skriver som har noe utvidet funksjonalitet i forhold til 
CutePDF er BullzipPDFPrinter206, men OBS den krever at du først 
installerer ghostscript207. Deretter kan du laste ned bullzip her208.

                                         
 
203 http://www.creaza.com/ 
204 http://get.adobe.com/no/reader/?promoid=BUIGO 
205 http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/ 
206 http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php 
207 http://www.bullzip.com/download/gsl/gslite.exe 
208 http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php#download 
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Hva er en (hyper)lenke og hva bruker vi dem til? 
En hyperlenke eller lenke er en henvisning til et annet dokument eller til en internettside, 
til en eller annen form for ressurs. Den kan enten føre deg over til denne ressursen 
(typisk at du går videre til en ny internettside) eller den kan føre ressursen til deg (f.eks 
trykker du lenken download vil en nedlasting starte). Du gjenkjenner en hyperlenke ved 
at den ofte har en annen farge enn resten av teksten (ofte blå) og er understreket. Disse 
lenkene er som regel  unidireksjonelle lenker, lenke fra A-> B, hvor forfatter av B ikke 
behøver vite at side A lenker dit. Bidireksjonelle lenker medfører at om en oppretter en 
lenke fra A->B, så oppstår det også en lenke fra B->A. F.eks. om en legger til en venn i 
Facebook, generer datasystemet til FB en bidireksjonell lenke mellom personenes 
profilsider – på samme måte ønsker tjenester som Flickr at man lenker innhold. Backlinks 
på blogger er også en slik automatisert tjeneste for bidireksjonelle lenker. 

Hvorfor bruker vi lenker? 
En lenke gjør at vi f.eks kan få utdypende tekst (vi kan f.eks lage en lenke til en 
forklaring av et begrep – og denne forklaringen kan enten ligge annet sted på samme 
side, den kan ligge i et annet dokument eller den kan ligge på en annen nettside). 
 
Lenka kan fungere som en vei til å få ting utført; f.eks lenken ”Kontakt oss” bør føre til 
en side hvor du finner kontaktinformasjon eller aller helst direkte til f.eks et skjema eller 
online chat slik at du kan få hjelp. En lenke som sier ”Hjelp og støtte” bør føre direkte til 
spørsmål- og svarsider. Vi kan også bruke lenker i forbindelse med sosiale medier; f.eks 
er Twitter mye brukt i forhold til å sende lenker på nettsider man finner interessante slik 
at andre også kan finne siden.  

En god lenke? 
Den ”korrekte” måten å navngi lenka på er at den har et fornuftig navn – og ikke bare 
sier ”Trykk her”. Dette har en sammenheng med de som f.eks får lest opp teksten 
(automatisk); da er det bedre at lenka framkommer som ”Lenke til....” framfor ”Trykk 
her” (som er helt intetsigende). Lenka bør derfor navngis ut fra hva den faktisk 
inneholder eller peker til.  
 
Har du en lenke som sier ”Start nedlasting (av.....)” bør nedlastingen starte der – og ikke 
bare henvise til en annen side. Det er nok av eksempler hvor du må trykke deg videre og 
videre...framfor å få utført den oppgaven du vil ha utført (tenk derfor hva slags oppgave 
lenka skal ha framfor hva slags struktur du har på nettstedet). 
 
Lenker skal føre til steder som eksisterer og ikke være ”døde” – dvs. at når du trykker på 
en lenke skal den faktisk føre til det som den beskriver, og ikke til en side som f.eks er 
slettet. Døde lenker er ikke bra – da er det bedre å fjerne lenka! Husk også å oppdatere 
lenkene hvis de fører til skjema eller opplysninger som endrer seg over tid hvis den 
informasjonen blir lagret på ulike plasser; f.eks hvis man lagrer prisliste 2008 på et 
annet sted enn prisliste 2009 så skal lenka ”Prisliste” peke til den gjeldende og ikke til 
den opprinnelige (dette syndes det mye mot, tenk også på dette når man lager et 
nettsted). 

Hvordan lager man en lenke? 
Skal du lage en lenke på et nettsted kan det gjøres på ulike 
måter; noen nettsteder som f.eks blogg og wiki har gjerne ”snarveier” for 
lenker som ofte er symbolisert slik med åpen eller lukket lenke for hhv å 
fjerne lenke og å lage lenke. Du merker da ordet eller ordene du skal bruke til lenka – og 
så trykker du på symbolet for lage lenke og skriver inn URL’en (nettadressen) du skal 
henvise til (husk hele adressen fra http://...) 
 
En annen måte man kan lage lenke på er ved å skrive det inn i html-koden, og hvis jeg 
skal lage en lenke til min blogg vil koden se slik ut: 
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<a href="http://www.evabra.wordpress.com">Bloggen min</a> 
 

- og hvis man ser den på nettsiden vil resultatet være Bloggen min 
 

Du kan også lage lenker i dokumenter, regneark osv. Hvis 
du skal lage en lenke i word kan du markere ordet eller 
ordene som skal fungere som lenke og høyreklikke. Da får 
du fram en meny som vist til venstre. Trykk på 
hyperkobling – og sett inn lenke til ressursen i feltet 
Adresse, eksempelet her viser til en nettside (samme som i 
eksemplet over).  
 
Som du også ser kan man lenke til en annen fil man har 
liggende på sin datamaskin (og man kan også lenke til et 
annet sted i samme dokument, men da må man bruke noe 

som heter Anker) – men da 
forutsettes det at evt andre 
som skal ha dokumentet har 
tilgang til stedet hvor 
ressursen ligger (du kan 
altså ikke lage en lenke til et 
annet dokument som ligger 
på din datamaskin – sende 
dokumentet til en annen og 
tro at vedkommende også 
får opp det lenkede 
dokumentet). 
 
Hvis du høyreklikker på en 

lenke i f.eks et dokument kan lenka åpnes, merkes, kopieres, redigeres og fjernes. Har 
du problem med å kopiere og lime inn lenker i adressefeltet (når du bruker høyreklikk 
klipp ut/lim inn) kan du løse problemet ved å heller bruke Ctrl + C for å kopiere og Ctrl + 
V for å lime inn. Hvis du ønsker å vite hvor en lenke fører til kan du høyreklikke på lenka 
og velge; vis egenskaper – du kan også føre musepeker over lenka, da vil du nederst i 
nettleseren se hvor lenka fører hen. Husk også at det kan være greit å bruke URL-
forkorter på lange og/eller kompliserte  nettadresser (URL’er) du skal lenke til. Det 
hender også at engelskspråklige programmer kan ha problemer med de særnorske 
bokstavene Æ, Ø og Å – og da kan løsningen være å bruke en URL-forkorter for disse 
også. Se avsnitt om URL-forkortere for mer informasjon. 
 
Ulovlige lenker. 
De fleste fikk med seg rettsaken om Pirate Bay. Pirate Bay var et nettsted som hadde en 
lenkesamling som viste til ulovlig (piratkopiert) materiale (bilder, video, musikk). De ble 
dømt fordi de oppfordret til nedlasting. Tilsvarende hadde vi Napster-saken209 i Norge 
hvor høyesterett stadfestet at prinsippet om at lenking til opphavsrettsbeskyttet 
materiale uten tillatelse var ulovlig. Du skal ikke lenke til sider som inneholder ulovlig 
materiale! 

                                         
 
209 http://www.torvund.net/index.php?page=napster 
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Animasjonsfilm med Xtranormal 
Skal du prøve deg på å lage enkel animasjonsfilm 
bør du ta en titt på et program som heter 
Xtranormal210. Det er veldig moro, men du er nødt til 
å ha dialog på engelsk, tysk, fransk eller spansk – 
skriver du norske ord prøver figurene å uttale, men 
det blir veldig rart fordi de prøver å lese det som 
engelsk. 

Du kan enten laste ned programmet til egen PC  eller velge onlineutgaven. Det er gratis 
registrering (du får en epost og må bekrefte for å aktivere). I onlineutgaven har du noen 
flere miljøer og figurer enn i versjonen du laster ned, men på den andre siden jobber 
onlineutgaven tregere. I onlineutgaven trykker du Make Movies – og så er du i gang. 

Deretter er det å velge setting(omgivelser) og figurer. Du legger til tekst og figurene 
uttaler og har synkroniserte munnbevegelser til teksten. I tillegg kan du legge til 
handlinger (hvordan figuren skal stå, uttrykk, armbevegelser) – du kan legge til 
lydeffekter og musikk, du kan få figurene til å gå rundt omkring. En fiffig sak er magicam 
som gjør at kamera automatisk zoomer inn på den som snakker. Et annet tips er å legge 
på pauser – det er egen funksjon, men bruker du den ikke blir det ikke noe naturlig 
stopp i samtalen/dialogen. Du kan også velge ulike kameravinkler. Litt prøving fram og 
tilbake…men egentlig ikke så veldig vanskelig.  

Du kan eksportere resultatet som mp4 (laste ned på egen PC og evt viderebearbeide den 
i program som moviemaker med kutte scener, legge på musikk, legge til scener osv). 
Mp4 kan du også laste opp på YouTube og så bruke “embed”-kode for å “lime” filmen inn 
igjen i LMS, blogg, wiki osv. I onlineutgaven lagres film på nett, og så kan du sende 
lenke via facebook, delicious, digg, stumbleupon osv – og du får også “embed”-kode slik 
at du kan sette filmen inn på wiki, blogg og i LMS. 

Hva kan man bruke det til? 
Lage instruksjonsvideo, forklare ting, lage nyhetssending, send personaliserte meldinger, 
fortell vitser – du kan nok hekte på en del ulike kompetansekrav innenfor digital 
kompetanse hvis du er litt kreativ…nok en gang er det fantasien som setter grenser. 

Min yngste (9. klasse) ble insipirert av mine forsøk og lastet ned programmet til egen PC. 
Hun hadde i engelsklekse å skrive om Winston Churchill – og i tillegg til å skrive 
faktalinjene inn i arbeidsboka lagde hun en video med samme teksten i form av en 
dialog. Hun sa at det var litt vanskelig med en gang, men etterhvert ble det veldig lett og 
det var morsomt (men det er gjerne litt for mye musikk på filmen hun lagde enn hva det 
burde være, kan være vanskelig å høre det som blir sagt…men øvelse gjør mester). Det 
fristet i alle fall til gjentakelse. Det er talesyntese også på tysk, fransk og spansk – så 
dette kan du bruke i flere språkfag! Video ble eksportert som mp4 til egen PC (du bare 
trykker eksporter film) og deretter lastet opp på youtube for så å bli “embedded” til min 
blogg – her er lenke til innlegget.211 Her har du en lenke til en video om Edgar Allan 
Poe212, her har man brukt animasjon hvor “han selv” forteller om sitt liv. Hvis man skal 
være riktig avansert kan man lage en nyhetssending som man bearbeider i moviemaker 
ved å dele opp videoen og legger til andre videoer i mellom – akkurat som en 
nyhetssending på TV ellers.  

                                         
 
210 http://www.xtranormal.com/index 
211 http://evabra.wordpress.com/2009/11/09/undervisningsopplegg/ 
212 http://www.xtranormal.com/watch/5430141/ 
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Å zippe filer (komprimering av filer) 

Hva er å zippe? 
En analogi til å zippe filer kan være; hvis du skal frakte med deg en 
oppblåst luftmadrass til et annet sted – hva gjør du da? I de fleste 
tilfeller – i alle fall hvis det er over litt avstand – vil du slippe ut luften 
slik at den blir litt mer håndterlig. Det samme gjør man med filer; 
man pakker dem sammen slik at de tar mindre plass. En fil som er 
zippet vil ha filendelsen .zip (f.eks test.zip på samme måte som et 
dokument med samme navn kan ha endelsen test.doc). Jeg har satt 

inn bilde av symbolet for winzip fordi jeg synes den illustrerer hva zipping er; man 
komprimerer filer (i arkivet). 

Hvorfor skal man zippe? 
En grunn er som nevnt at de tar mindre plass og det har en rekke fordeler; hvis du skal 
ta med filer på minnepenn får du plass til flere, skal du sende som vedlegg til epost har 
de fleste epostprogram en begrensning på størrelse – og er fila større får du ikke sendt 
den. Det tar også kortere tid å sende en zippet fil pga mindre størrelse – både for deg og 
mottaker. 

En annen grunn til å zippe filer kan være at enkelte filvedlegg ofte blir stoppet i ulike 
filtre; både brannmur og spam – det kan derfor være lurt å zippe slike filer slik at 
mottaker faktisk får dem. Har du flere filer som hører sammen kan det være en fordel å 
zippe hele mappen – da slipper du å legge ved en og en fil. Det samme gjelder 
innlevering i LMS, består innleveringen av flere filer kan det være lurt å zippe dem for å 
få levert samlet. 

Hva slags filer er typisk å zippe? 
Ofte vil program du laster ned være i zippet form; det tar mindre plass (kortere tid å 
laste ned), men det er også en fordel at du får alle filer samlet framfor å laste dem ned 
en etter en. Andre typiske bruksområder er bilder, video og presentasjoner – disse tar 
ofte mye plass. Jeg har også brukt det i forbindelse med å sende over filer til nettsteder 
– her er det mange filer som hører sammen, og da passer det fint å pakke dem sammen. 

Hvordan zipper man? 
Det finnes flere ulike program man kan bruke for å zippe filer; jeg bruker hovedsaklig 
winzip213, winrar214 (lenke til direkte nedlasting av winrar finner du her215) eller 7-
zip216 (lenke til direkte nedlasting av 7-zip finner du her217). Winzip kan du laste ned en 
demo av, men skal du fortsette etter demoperioden er over (45 dager)  må du betale. 
Winrar og 7-zip er gratis. Skal du ha et gratisprogram anbefaler jeg 7-zip – det pakker 
opp det meste av zippede filer (de kan komme i ulike typer zipping). 

Gå til nettsiden og last ned programmet, velg kjør – velg evt plassering for programmet 
(foreslår automatisk programfiler og dette er helt ok). Jeg legger en snarvei på 
skrivebordet for å få rask tilgang. Skal jeg pakke ned (zippe) f.eks en bildefil kan du 
enten dra med deg fila inn i snarveien – og så får du spørsmål om hvor du skal lagre den 
ferdig zippede filen. På samme måte kan du gjøre hvis du skal pakke opp. 

                                         
 
213 http://www.winzip.com/prod_info.htm 
214 http://www.rarlab.com/ 
215 http://www.rarlab.com/rar/wrar371no.exe 
216 http://www.7-zip.org/ 
217 http://tiny.cc/7zip441 
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En like enkel måte er å høyreklikke på 
fila som skal pakkes opp eller ned – og 
velg da f.eks 7-zip (som vist i bildet til 
venstre). Jeg har høyreklikket på en fil 
som er zippet, den heter ZoomIt.zip – 
og valgene jeg får ser du på bildet. 
Skal du pakke ut velger du en av 
Extract-alternativene, forskjellen er 
bare hvor fila blir lagret. Jeg ville valgt 
Extract to “ZoomIt\” – da havner alle 

filene i ei mappe (mer oversiktlig). 

Dersom dette hadde vært en fil jeg skulle pakket sammen ville jeg valgt alternativet 
“Add to ZoomIt.zip” – da sitter du igjen med en zippet fil som du så enten kan lagre på 
minnepenn eller sende som vedlegg. 

Du vil få tilsvarende valgalternativer for de andre programmene også (i winzip kan du evt 
velge å åpne via en veiviser). 

Hvordan lager man skjermbilder? 

Noen ganger kan det være praktisk å kunne vise hvordan skjermbildet ser ut og dette 
kan du gjøre med forskjellige verktøy; det de fleste uansett har er funksjonen 
PrintScreen som du finner på tastaturet (merket PrtSc i de fleste tilfeller). Ulempen her 
er at du får et bilde av hele skjermen, og du må evt beskjære dette for å vise det 
utsnittet du skal ha.  
 
De andre måtene krever en eller annen form for program. Vår favoritt er MS OneNote218- 
dette er et betalingsprogram (men ganske rimelig - det er inkludert i Officepakken 
dersom du har fullversjon av 2007). Å lage skjermbilder med OneNote krever bare at du 
trykker windowstast + s og så kan du velge utsnittet du vil ha bilde av. OneNote har i 
tillegg mye annen funksjonalitet som er nyttig. Du kan også bruke et program som Snag-
It219 (dette må du også betale for, koster ca 50 dollar), dette programmet har en god del 
tilleggsfunksjonalitet. I tillegg til å ta bilde av hele skjermen, deler av skjermen, ta opp 
skjermbildevideo kan du f.eks lage flash. 
 
Et tilsvarende program som OneNote og Snag-It er Jing220 - dette er et gratisprogram, og 
du kan ta både stillbilder og video. Jing gir også mulighet til å distribuere/dele ut på nett. 
Dersom du skal ha et veldig enkelt gratisprogram anbefaler jeg PicPick – se eget avsnitt 
om dette programmet. 
 
Hvis du skal vise flere ting på skjermen kan det kanskje være en ide å lage en 
skjermbildevideo? Anbefalingen fra oss er å bruke screenr221 - dette er enkelt og raskt å 
bruke (og det er gratis). Her kan du også publisere direkte til Twitter, men også laste 
opp til YouTube, embedde, lenke eller laste ned som .mp4. 
 
Et tips: du kan evt forstørre opp skjermen – det enkleste er å holde ned Ctrl og trykke 
hhv + og – for å ”zoome” inn og ut. 

                                         
 
218 http://office.microsoft.com/nb-no/onenote/default.aspx 
219 http://www.techsmith.com/screen-capture.asp 
220 http://www.jingproject.com/ 
221 http://screenr.com/ 
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Å dele skjermbilde med andre 

· Å dele skjermbilde med andre kan du gjøre på ulike måter; sende som vedlegg på 
epost (legg ved fil), embed/lenke på blogg, embed/lenke i wiki, embed/lenke i 
LMS eller bruke f.eks tjenester som Flickr222 (bildedeling), YouTube223 
(videodeling) osv. 
 
Se siden om embedding og lenking for nærmere forklaring på hvordan du gjør 
disse to tingene. 

Mer om skjermbilder: Fantastisk lite program (picpick) 

Ta bilde av noe på skjermen? No problem…. 

Her er et lite hendig gratisprogram PicPick224 - 
det tar nesten ikke plass, du kan faktisk ta med 
deg hele på en minnepenn hvis du skal bruke det 
på andre PC’er også. Installerer du på PC’en 
finner du igjen PicPick nede i høyre hjørne hvor 
den står og går i bakgrunn – lett tilgjengelig når 
du trenger den.  Grensesnittet ligner litt på Paint 
– ganske enkelt. 

Programmet tar skjermbilder – du får flere 
alternativer; full skjerm, deler av skjerm osv. Du 
kan legge på effekter, skrive inn tekst og tegne 
linjer på skjermbildet, rotere, legge på ramme og 
du kan endre størrelse – alt veldig fort og greit. 
Har du av og til hatt bruk for å få eksakt samme 
farge – color picker gir beskjed med en gang om 
hvilken farge som er brukt og hva slags kode den 

har. Skal du ha en eksakt størrelse på skjermbildet – ikke noe problem; her måler du ut i 
pixler med crosshairfunksjonen. Det er også en WhiteBoardfunksjon slik at du kan tegne 
på frihånd hvis det er det du har bruk for – kjenner 
du paint er det ikke noe problem her i alle fall. 

Når du er ferdig med å ta bildet og evt legge på 
effekter kan du lagre eller du kan eksportere det 
direkte til f.eks word, excel og powerpoint. Det er 
også mulig å laste opp via ftp uten problemer. 

Vanligvis bruker jeg OneNote (som også er et 
fantastisk nyttig program), men dette må du kjøpe. 
Alternativt kan du bruke Jing, men har du ikke helt 
spesielle behov dekker nok PicPick mye av det du 
trenger  

                                         
 
222 http://www.Flickr.com/ 
223 http://www.youtube.com/ 
224 http://picpick.wiziple.net/download 
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Photostory – digital bildefortelling 
Photostory er et gratisprogram for å lage digitale fortellinger. Du kan laste ned 
programmet her225. Når du starter opp kan du velge å starte en ny presentasjon, 
fortsette på en eksisterende eller spille av en tidligere presentasjon. 

Følg instruksjonene i programmet – de er ganske selvforklarende. Finn de bildene du skal 
bruke i presentasjonen ved å bruke ”Import Pictures” (bla gjennom). Klikk på aktuelle 
bilder og trykk OK – bildene blir nå lagt inn i en tidslinje. Du kan ved å klikke og dra 
endre på rekkefølgen. For å fjerne bildet fra presentasjonen klikker du på bildet og 
trykker Delete (Del).  

For at presentasjonen ikke skal bli for stor bør du prøve å holde den på 2-3 minutter 
(dette er 10-20 bilder).  

Du kan gjøre enkel bilderedigering (fjerne ”røde”øyne, rotere bilder osv). Trykk Next – 
du får nå anledning til å legge tekst oppå bildene (se om det passer i forhold til 
bakgrunn). Under bildene finner du funksjonen ”Customize Motion” – dette gjør at du kan 
legge til ulike effekter som f.eks zoome inn og ut på bildet (du får følelsen av film). Du 
kan lese inn kommentar til bildene ved bruk av mikrofon (trykk rød knapp for å starte 
opptak, les inn kommentar, trykk stopp). Fortsett videre til neste bilde til du har gått 
gjennom alle bildene på samme måte. 

Du kan også velge å legge til musikk, og du kan ha musikk samtidig med 
kommentarlesing (da må musikken ikke være for høy naturligvis – anbefaler også kun 
instrumental). Du velger musikk med Select Music og volum reguleres med glidebryter 
(low-high). 

Save Project lagrer du med (husk at du også kan lagre underveis slik at du plutselig ikke 
mister mye arbeid ved en feiltakelse. Du får velge hva slags datafil du ønsker å lagre 
presentasjonen som – høyest kvalitet er ”Save your story for playback on your 
computer”, men den tar samtidig størst plass. Dersom du skal ha photostory inn i LMS 
anbefaler vi at du først laster den opp via YouTube og så bruker ”embed”-kode for å få 
den inn i LMS eller på blogg (da bruker du ikke av lagringskapasiteten der).  

Programmet er enkelt i bruk, det vanskelige er sannsynligvis å finne gode bilder (husk 
opphavsrett på bilder og evt musikk). En annen utfordring er innlesing av kommentar 
(voiceover) – man må gjerne trene på å få det korrekt.  

Vi har to andre artikler som kan være aktuelle i forhold til photostory;  

· tips til hvordan man lager en god skjermbildevideo (screenr) som også har tips til 
hvordan man lager en god presentasjon 

· tips til hva slags tema du kan lage presentasjoner av i f.eks photostory  

Du finner en skjermbildevideo om photostory hos norskboka.no226 
  

                                         
 
225 http://tiny.cc/photostory839 
226 http://norskboka.no/photostory/photostory.html 
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Tips til andre program for presentasjoner av ulikt slag 
Det finnes mange program man kan bruke i forbindelse med presentasjoner. 
Framgangsmåten er litt ulik avhengig av hvilket program man bruker. Photostory 227 kan 
du laste ned gratis, moviemaker 228 ligger integrert i windows (du kan også laste ned) og 
screenr 229 tar video av skjermbilder (betyr at innholdet du skal bruke må være 
digitalisert i forkant – se også eget avsnitt om Screenr). Kanskje dette kan være en 
avveksling fra powerpoint-presentasjoner?  

Et par andre tips til å lage presentasjoner er Xtranormal (se eget avsnitt) og skal du lage 
lysbildepresentasjon kan du ta en titt på Stupeflix230 (her231 kan du lese om mitt første 
forsøk). Et annet program som kan være morsomt er StopMotion Animator232 – se dette 
blogginnlegget233 for å se et eksempel. Prezi234 er et litt mer avansert program for å få 
litt fancy presentasjoner. 

Bruker du skjermbildevideo kan det være en ide å sjekke ut tipsene i innlegget om 
screenr. Et tips til; for å finne bilder man kan bruke (OBS: tenk opphavsrett!) og som 
samtidig passer inn i fargevalget kan du prøve å finne dem via Multicolr Search Lab 235 
eller du kan jo la elevene ta bilder selv med digitalt kamera eller mobilen.  

Tips til tema for photostory, moviemaker o.l. 

· Utflukter. Ta bilde under utflukt, importer dem til photostory el lign, la elevene 
ordne dem i sekvenser, lag et storyboard som følger bildene. Når presentasjonen 
er ferdig kan man vise den for andre (foreldremøte?). På slutten av året kan man 
brenne ut presentasjonene man har laget på CD slik at man har både minner og 
dokumentasjon på hva man har gjort. 

· Introduksjon til skolen. La elevene ta bilder av mennesker og plasser rundt 
skolen. Lag storyboard og legg til tekst/tale/musikk. Brenn ut på CD og gi til nye 
elever (og kanskje som “velkommen i 1.klasse”?) 

· Bokanmeldelse. Lag bokanmeldelser for biblioteket i photostory el lign. 
· Fonetikk.  Lag bilder av bokstaver, diftonger og evt andre lyder. La elevene lese 

inn lyden. Tips: ta opp lyd gjennom LMS – du kan også bruke lydopptaker til å 
dokumentere elevenes progresjon når det gjelder lesing på de laveste 
klassetrinnene og også bruke lydopptaker for å levere muntlig leksebesvarelse. 

· Idiomer og ordtak. Illustrer at det er forskjell på ordenes betydning og meningen 
man uttrykker (eks at “slippe katta ut av sekken” ikke handler om katter, “ikke 
lære høna å verpe” ikke handler om høns, “som en elefant i glasshus” osv). Dette 
er selvfølgelig nyttig for alle å forstå, men ut fra egen erfaring kan jeg si at de 
med fremmedspråklig bakgrunn har spesielt behov for slike forklaringer…som et 
omvendt eksempel; hvor mange av dere tar umiddelbart meningen med det 
engelske uttrykket “I have a monkey on my back”? 

· Ulike typer oppgaver. Lag presentasjoner av alfabetet, tall, dager i uka, måneder i 
året. La elevene sette i rekkefølge før man lager ferdig den digitale 
presentasjonen. 

                                         
 
227 
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/PhotoStory/default.mspx 
228 http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx 
229 http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx 
230 http://studio.stupeflix.com/editor/ 
231 http://evabra.wordpress.com/2009/11/25/slideshow-raskt-og-greit-med-stupeflix/ 
232 http://www.clayanimator.com/english/stop_motion_animator.html 
233 http://nrkbeta.no/2009/10/08/naa-kan-du-leke-gud/ 
234 http://prezi.com/ 
235 http://labs.ideeinc.com/multicolr/ 
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· Intervju. Foresatte, andre i lokalsamfunnet, søsken, lærere – verbale 
lokalhistorieprosjekter illustrert med bilder? 

· Eksperimenter. Dokumenter prosesser og resultater – bruk evt mobil til å ta 
videoopptak. Dette kan også lastes opp via f.eks YouTube og så bruke “embed”-
kode for å legge filmen inn i LMS. 

· Året i bilder. Dokumenter hvordan ting endrer seg gjennom året – og lag en 
presentasjon på slutten av året, velg om man skal stå samme sted eller om man 
skal ta bilder forskjellige steder. 

· Språk. Lag en historie om et eller annet (elev x går til skolen og slik var 
skoledagen….) og la elevene skrive inn/lese inn tekst på et annet språk, f.eks 
engelsk. 

· Lage korte sammendrag av en tekst/periode/diskusjon/etc. 
· Illustrere/tolke/adaptere dikt/korttekster 
· Presentere et sted/en person/et land/en folkegruppe/etc. 

Bruke tegneserie i undervisningen? 
Tegneserie er en av sjangerne man skal gå gjennom i norskfaget, men det finnes mange 
andre bruksområder også. I forbindelse med prosjektet har vi brukt Creaza integrert i 
Fronter – men denne som jeg viser her er laget i nettutgaven, nettutgaven har en 
gratisversjon (Creaza kan integreres i Fronter mot en kostnad og man blir da automatisk 
registrert med samme brukernavn som i Fronter/slipper å lage ny konto, i tillegg kan 
produksjonen til den enkelte elev lagres i f.eks porteføljen mens nettutgaven lagres på 
nett). 

Hva kan man bruke tegneserie til? 
Det er som i de fleste andre tilfelle – det er fantasien som setter grenser. Jeg begynte å 
lage en fortelling om juleevangeliet i dag – under her ser du starten på min tegneserie. 
Tegneserie er derfor ypperlig til 
historiefortelling. Sammensatte 
tekster kan godt være et stikkord, 
kreativitet et annet. På 
skolenettet236 finner du en rekke 
kompetansemål man lett kan 
knytte opp mot tegneseriebruk. 

En annen type historiefortelling vi 
har brukt tegneserie til var i 
forbindelse med rusforebyggende 
tiltak – elevene lagde tegneserie 
for å vise hvordan man ble 
påvirket av andre (på godt og 
vondt)….det å lage en tegneserie 
for å vise ulike synspunkter og 
illustrere etiske spørsmål kan være 
en ide. Min yngste lagde 
tegneserie på tysk som innlevering 
i tyskfaget – en hverdagshendelse 
hvor spørsmål og svar ble skrevet 
inn i tekstbobler og tankebobler 
framfor å bare skrive det på ark 
(andre tips til alternative lekser; 
lag animasjon med f.eks 
Xtranormal, skjermbildevideo med Screenr osv). 

                                         
 
236 http://tiny.cc/skolenett 
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Å lage tegneserie 
Jeg logget meg på creaza.no med brukernavn og passord – velger verktøy og tegneserie 
(cartoonist). Deretter velger man tema (jeg valgte juleevangeliet) og kommer inn i 
editoren. Du starter med å velge en bakgrunn i menyen til høyre, deretter setter du inn 
karakterer og rekvisita. Du kan også zoome inn på bakgrunnen for å få utsnitt. På 
bakgrunn kan du som regel velge mellom dag og natt og karakterene har gjerne noen 
ulike uttrykk (normal, blid, lei, sint). Størrelser og plassering kan endres - her er det 
bare å prøve seg fram og leke litt. Sett inn passende tale/tanke-bobler og legg til tekst. 
Du kan velge å duplisere rutene eller lage helt nye ruter – det avhenger av story’en du 
skal fortelle (jeg har duplisert noen av rutene og så endret litt på noen karakterer og på 
teksten). Se også flere gode tips i denne instruksjonsvideoen237. 

Når du er ferdig har du valg for lagre og skrive ut. Du vil finne igjen tegneserien på din 
“hjemmeside” i Creaza og da kan du også se den som en presentasjon og du kan også 
velge å dele tegneserien med andre – det velger du selv (du kan se min online ved å 
trykke på denne lenken238 - da får du også med animasjon, se f.eks på stjernene – velg 
gjerne fullskjerm i framvisning). I stedet for å skrive ut har jeg laget min som pdf ved å 
skrive ut til cutepdf (se eget avsnitt om hvordan du lager pdf).  

Hva er emoticons? 
Ordet kommer av emotions = følelser og icons = bildesymboler. Det vi vanligvis tenker 
på er “smileys”  f.eks et slikt smilefjes  og de er gjerne sammensatt av kolon, strek 
og sluttparantes (smiler)/bokstaven D (ler). Bytter man ut kolon med semikolon 
symboliserer dette at man blunker. For å vise en som har briller bruker man tallet 8 
istedet for kolon. Enkelte bruker kombinasjonen XD for å symbolisere et leende fjes. Man 
kan få et fjes som er overrasket ved å bruke kolon, strek og tallet 0 (:-0). Smilefjes 
symbolisert slik er liggende, du kan altså forestille deg dem ved å skakke på hodet.  Man 
kan også være mer verbal; vanligvis ved å uttrykke noe mellom to stjerner,  eks *går 
sakte vekk*. 

Når bruker vi emoticons? 
Emoticons bruker vi som regel i forbindelse med å sende SMS/tekstmeldinger, chat, 
lynmeldinger (Instant Messaging, eks MSN), microblogging (eks Twitter), på blogg (jeg 
gjør – kanskje spesielt i forbindelse med kommentarer) og kanskje i epost. Den typiske 
bruken av emoticons er derfor i forbindelse med uformell digital kommunikasjon. 

Hvorfor bruker vi emoticons? 
Som jeg har nevnt i forbindelse med innleggene rundt gjennomgang av IKT-reglement 
skal man tenke seg om hva man skriver når man bruker tekstmeldinger, lynmeldinger 
o.l. Den ene er at faktaopplysninger (møt oss kl 9) er greit fordi det er utvetydig, det 
andre er at spøking og ironi er vanskelig fordi mottaker ikke ser deg og kan misoppfatte 
budskapet. Emoticons gjør at vi kan prøve å visualisere et slags kroppsspråk gjennom 
f.eks å bruke et blinkende smilefjes for å antyde at vi spøker eller flørter. 
  

                                         
 
237 http://tiny.cc/creazavideo 
238 http://tiny.cc/tegneserie 
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Hvordan og når bruke IM (lynmelding) og SMS? 
Lynmelding eller Instant Messaging (IM) er typisk tjenester som MSN 239og AOL Instant 
Messenger og foregår mellom to eller flere parter som sitter på hver sin PC. SMS er 
tekstmeldinger sendt via mobil (evt via teleoperatøren eller tilsvarende sin nettside) til 
annen mobil. Som et utvidet begrep kan man også tenke seg Twitter og Jammer som 
tilsvarende tjenester selv om disse regnes som microblogging. 
 
Tekstmeldingene som blir sendt er vanligvis svært korte, og kan effektive hvis de blir 
korrekt brukt. Det man gjerne ikke tenker på er hva slags innhold man sender på denne 
måten; dersom man skal gi en kort og konkret beskjed (Møt på skolen kl 9 i morgen) er 
dette en beskjed som er entydig og som ikke kan misforståes av motparten. Hvis man 
derimot prøver å tulle eller være ironisk blir det straks vanskeligere; du ser ikke 
mottakeren og mottakeren ser heller ikke deg - og da kan det være vanskelig å oppfatte 
spøken eller ironien; man har ikke noe kroppsspråk å forholde seg til. Dette kan fort føre 
til unødvendige konflikter, selv om man ofte bruker emoticons (eks smilefjes) for å 
antyde kroppsspråket. 
 
Lynmeldinger blir brukt på en del arbeidsplasser for raskt å kunne få svar på konkrete 
spørsmål, selv om de nok i mange tilfeller også brukes som et slags sosialt nettverk og 
også her må man passe på hva man ønsker å formidle hvis det er tvetydig eller på annen 
måte kan misforstås. 
 
MSN er gratis, men må lastes ned på hver maskin. Du registrerer deg som bruker enten 
ved å få tildelt en ny epostkonto (eks hotmail) eller bruke en eksisterende (som f.eks kan 
være en online-konto). Du velger selv hvem som skal kunne få kontakt med deg - og 
man kan i tillegg til å skrive lynmeldinger også utveksle epost, filer, ha videosamtale osv.  

Gode tips for å skrive og sende epost 
Man skulle tro at det å sende epost er en kunst alle mestrer og det å sende epost kan 
være en effektiv måte å kommunisere på, men samtidig er det mange feil man kan begå 
– her er i alle fall noen tips. 

En utfordring er litt det samme som jeg har skrevet om i forhold til lynmeldinger (eks 
MSN) og SMS/MMS – mottakeren kan ikke forholde seg til annet enn det skrevne ord; 
det betyr at man ikke ser kroppsspråk eller hører intonasjon (hvordan du vektlegger 
ordene). Det kan derfor være vanskelig å skrive ting som er ment å være morsomme, 
spøk, ironi osv. Når man sender lynmeldinger/SMS bruker man ofte emoticons240 av ulikt 
slag for å visualisere et slags kroppsspråk, men det er ikke like vanlig å gjøre i epost – 
epost er på en måte litt mer formelt. 

En annen utfordring er vedlegg; de fleste epostklienter har en grense for hvor store 
vedlegg som kan sendes i eposten (problemet er litt mindre i dag når omtrent alle er på 
bredbånd enn i “gamle dager” med modem – da var det helt drepen å få store 
vedlegg…ventet og ventet på nedlasting og fikk ikke de andre epostene før 
monstersending var ferdig).  

Uansett er det en god vane å komprimere vedlegg; enten at man gjør om dokumenter til 
pdf241 og reduserer bildefiler/videoer (sender gif/png/jpg framfor bmp er et eks – du kan 
jo også vurdere å bare sende lenke til video på YouTube/Screenr eller til bildeserien på 
Flickr framfor å sende video/bilder som vedlegg…kommer an på hva det er selvfølgelig). 

                                         
 
239 http://events.no.msn.com/messenger/ 
240 Se avsnitt om emoticons 
241 Se avsnitt om pdf 
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Brannmurer og spamfilter kan også gjøre at meldingen din enten blir avvist eller havner 
som spam med enkelte typer vedlegg – dette bør du sjekke opp, og sjekk også ditt eget 
spamfilter med jevne mellomrom (det kan faktisk være seriøse eposter som havner der 
også). 

Gode råd for skriving av epost. 
På bloggen Brain Traffic242 fant jeg 3 gode råd for å skrive bedre eposter; 

· Skriv enkelt. 
Bruk få og enkle ord, unngå sarkasme, ironi, metaforer, obskure referanser og 
“morostoff” – sørg for at teksten ikke blir misforstått.Altså; ikke vær veldig 
kreativ – mindre sjanse for at mottakeren blir forvirret eller fornærmet. 

· Lytt til magefølelsen. 
Hvis det du skriver ikke føles helt rett – lytt til følelsen. Når du først trykker send 
er det som regel ingen vei tilbake (noen unntak er det riktignok, men det går jeg 
ikke inn på her). Tenk deg om før du sender… 

· Spør “hvorfor?”. 
Før du sender epost; spør deg selv om hvorfor du sender den – eller enda bedre; 
spør hva mottakeren vil få ut av eposten. Vil den informere, more eller forsikre 
dem? Hvis du ikke kan tenke på en eneste fordel skal du sannsynligvis ikke sende 
den. 

Jeg putter på et punkt til: 

· Skriv en god emnelinje. 
Dette har jeg omtalt tidligere også…for de av oss som mottar mye epost er det 
ikke så kjekt når alle eposter starter med “hei” i emnelinjen – skriv hva det 
gjelder i stedet, og sørg for at emnelinjen står med RE og/eller SV når du svarer, 
se mer om dette under. 

Hva hvis du nå har sendt en epost du ikke burde; 

· Si unnskyld hvis noe gir uttrykk for at du har sendt noe upassende – forklar at du 
mente å være morsom/sarkastisk/ironis, og at det var en dårlig ide. 

· Si ingenting hvis man ikke reagerer verbalt – la det gå over av seg selv, men pass 
på hva du sender i framtiden. 

Andre ting du bør tenke på 
En ting jeg ser blant de unge og som jeg har kommentert i avsnittet “Ikke mye digitale 
innfødte” er at epostadressen din kan ha en betydning - det er ikke sikkert du 
nødvendigvis blir tatt så seriøst hvis epostadressen din starter med “sexygirl” eller 
“festløven”…epostadressen din bør også være lett å skrive for andre og å fortelle over 
telefon (har du bokstaver som ligner hverandre bør du lære deg å si ting som  ”f som i 
fredrik” med en gang). 

Sørg for at eposten viser hvem du er og lag gjerne en egen mal for eposter (du kan lage 
flere avhengig av bruk, f.eks en i jobbsammenheng og en privat) – legg gjerne inn tlf.nr, 
gateadresse, nettadresse osv). 

Ikke send sensitiv informasjon i epost – oppgi aldri pinkoder osv. 

                                         
 
242 http://tiny.cc/epostetikette 
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Første epost til folk du ikke kjenner eller første i en dialog 
En god førstegangsepost til noen bør inneholde følgende punkter (gjelder forsåvidt også 
brev, fax og SMS):  

· skriv kort – men presist (spørsmålene må ikke kunne misforstås) 
· skriv når du ønsker svar 
· undertegn (lag evt en egen digital underskrift) 
· stiller du spørsmål eller har en forespørsel så sørg for at 

1. det framgår hvem du er 
2. hvorfor du har sendt disse spørsmålene 
3. hvem svar skal sendes til 
4. hvordan du kan kontaktes (epostadresse, tlf.nr osv). 

Hvordan og hvorfor skrive en god emnelinje i epost? 
I alle eposter man skal sende finner man et valg som heter "Emne" eller "Subject" (bildet 
under viser ny epost i Microsoft Outlook). Veldig mange bruker å skrive noe intetsigende 
i dette feltet, f.eks "Hei". Det man skal tenke på er at når man åpner innboksen vil man 
se følgende opplysninger; hvem eposten er fra og teksten som står i emnefeltet. 
 
Problemet når man skriver "Hei" er at mottaker må åpne eposten for å se hva den 
inneholder - og det kan være ganske kjedelig dersom man har mange eposter i 
innboksen eller man skal finne igjen en tidligere epost. For de som mottar mange eposter 
er det ganske irriterende når de får eposter hvor emnefeltet ikke sier noe om hva 
eposten handler om. 
 
Et godt valg er derfor å lage en oppsummering av hva eposten handler om; f.eks "Kurset 
i Digital kompetanse" eller "Forespørsel om kurs" - da sier man noe om hva eposten 
gjelder med en gang og den er lettere å finne igjen. Selve teksten i eposten kan du godt 
starte med "Hei" eller noe lignende. 
 
Når du skal svare på en epost er det vanlig å bruke funksjonen "Svar" (reply) eller "Svar 
til alle" (reply all) - og det som da skjer er at Emnefeltet blir seende ut slik "SV: + tekst i 
Emne på eposten du svarer på"; f.eks "SV: Kurset i Digital kompetanse". Dette gjør at du 
lettere kan se at dette er en epost som er svar på den eposten du har sendt/du har 
mottatt. Får man så svar tilbake på denne eposten blir den seende slik ut "SV: SV: 
Kurset i digital kompetanse". 
 
Forskjellen på "Svar" og 
"Svar til alle" er at med 
"Svar" sender du bare 
til den som sendte 
eposten, mens "Svar til 
alle" sender eposten din 
til alle som mottok den 
eposten du svarer på.  
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Mye epost? Her er et hendig program (xobni) 
Jeg fikk et tips om å installere Xobni i Outlook’en min og nå har jeg 
gjort det. Du vet hvordan det er – du lager mapper i innboksen og 
prøver å sortere inn epost fortløpende, men plutselig tar det helt 
overhånd og så blir det bare liggende usortert i innboksen.  

Av og til er det en fordel at det ligger i innboksen – da kan du i alle fall gå kronologisk til 
verks. Alternativt blir det til å sortere på sendt fra. Xobni indekserer eposten din og når 
du trykker på en epost vil du i Xobnivinduet få opp all kommunikasjon du har hatt med 
avsender og se hvilke filer du har sendt. Kjapt og greit – så nå skal ingen post sorteres i 
sirlige mapper….tror jeg… 

Lage ordpuslespill i Google Spreadsheet 
Det er mye moro man kan ha med Google spreadsheet i tillegg til å presentere tall 
grafisk (se eget avsnitt om dette). 

Du kan f.eks lage et ordpuslespill. (Bruker du iGoogle som personalisert startside kan du 
få fram ordpuslespillet som egen widget der – det kan du gjøre med alle gadget i Google 
Spreadsheet, og da er det interaktivt. Du kan selvfølgelig også ta et skjermbilde og evt 
skrive ut for en mer manuell oppgave om du vil – se eget avsnitt om hvordan du lager og 
deler skjermbilde). 

Å lage et slikt puslespill er ganske enkelt – skriv inn ordene du vil “gjemme”, marker 
feltene ordene står i og velg deretter Insert-Gadget + Word Search i fanen Web (eller 
velg All).  

Her er et eksempel på hvordan det kan se ut: 

I den interaktive utgaven markerer du ordene og så blir de automatisk krysset ut i 
tabellen ved siden av. Se også denne videoen243 som viser framgangsmåten. 

                                         
 
243 http://www.youtube.com/watch?v=xj8cxQE2dFg&feature=player_embedded 
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Hva er et Webinar (eks Elluminate)? 
Et webinar er et web-seminar eller en web-konferanse – altså et møte, trening eller 
presentasjon som foregår synkront (samtidig) over nett. I en slik konferanse sitter man 
ved sin egen PC og har møte med de andre over internett. Man kan enten ha 
programvare installert på egen PC eller bruke en webbasert applikasjon (man får gjerne 
tilsendt en lenke til et nettsted som invitasjon til konferansen). 

I forbindelse med prosjektet har vi prøvd ut møteverktøyet Elluminate, dette kan man ha 
integrert i Fronter (enten som personlig verktøy med begrenset funksjonalitet eller som 
klasseromsverktøy med full funksjonalitet). Du kan også få deg et Elluminate møterom 
(inntil 3 deltakere) ved å registrere deg her244 - og bildene under er hentet fra mitt 
møterom. 

Hva er typisk innhold i et webinar. 
Når man skal holde et møte trenger 
man gjerne noen verktøy: 

· lysbildepresentasjon som man 
har mulighet til å peke på og 
evt markere områder/tekst, 
skrive ny tekst osv på under 
presentasjonen 

· video/webkamera (livesending) 
· toveis samtale (VoIP sanntids 

samtale ved hjelp av mikrofon (frittstående eller headset) over nettet) 
· Webtur – man kan ta de andre med ut på nettet for å vise nettsteder som er 

aktuelle 
· Interaktiv tavle (whiteboard) tilgjengelig for noen eller alle 
· Chat vindu for skriving av tekst 
· Spørreundersøkelser 
· Deling av skrivebord/skjerm o.l 
· Opptaksmulighet av møtet slik at man kan spille det av igjen på et senere 

tidspunkt 

Noen webmøteverktøy har også funksjonalitet som bl.a 

· dele applikasjoner 
· overføre filer 
· dele opp i grupper 

Å komme igang med Elluminate 
Dersom du bruker Fronter kan du ha Elluminate integrert som verktøy som nevnt 
ovenfor, prinsippene er de samme som jeg viser til her (fra nettutgaven). Det første du 
må gjøre er å registrere deg (gratis) – og du får da et eget møterom hvor dere kan være 
inntil 3 deltakere i gratisversjonen (er det integrert brukes identen du bruker i LMS) 
 Tips: bokmerk siden (URL’en) hvor ditt møterom ligger med en gang slik at du lett 
finner tilbake (enten bokmerke ved hjelp av favoritter eller med Delicious slik at du alltid 
finner det igjen uavhengig av hvilken PC du sitter ved). 

                                         
 
244 http://www.learncentral.org/user/vroomreg?ref=1 
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Når du har fått registrert deg med rom kan du 
invitere andre ved å skrive inn epostadresse og 
evt en personlig melding. Det blir sendt en 
epost til de du inviterer med lenke slik at de 
får tilgang til rommet. Elluminate er avhengig 
av at du har installert java på PC’en, hvis du 
ikke har dette vil du få hjelp til å installere når 

du prøver å få tilgang til rom. 

For at du skal komme inn i rommet trykker du på knappen til venstre for der du sender 
invitasjon (den med lyspære på) – og blir da sendt til en ny nettside (OBS: det kan være 
at innstillingene dine gjør at du får opp en melding på toppen av nettleseren som du må 
trykke på for å komme videre – se bilde under). Deretter starter Java Web Start – 
downloading 
application, og når den 
er ferdig kommer du inn 
i møterommet ditt (se 
bilde lenger opp).  

De som er invitert 
kommer inn i rommet ved å trykke på knappen Meet now i eposten de har fått tilsendt 
(bilde under). Du vil se de dukker opp i vinduet for Participants (deltakere) etterhvert 
som de kommer inn i rommet. 

Du har mange ulike valg; dere kan chatte, dere kan ha 
på webkamera, man kan gå gjennom presentasjoner, 
reise sammen ut på internett, snakke sammen osv…her 
er det egentlig bare å prøve seg fram. Deltakerne kan 
“rekke opp hånda” slik at man kan se rekkefølge på 
hvem som skal ha ordet først osv. Det kan være greit å 
bruke et slik møterom til møter, trening, prosjektarbeid 

– omtrent alt man ellers måtte ha sittet samlet for å utføre…det er bare fantasi som 
setter grenser, men det krever selvfølgelig også at man behersker dette verktøyet (det 
er mye veiledninger tilgjengelig på engelsk) - man skal tenke gjennom hva man skal 
gjøre og hvordan, se også tipsene jeg har skrevet i forbindelse med ikke-lineære 
presentasjoner. Prøv og feil er en god metode synes jeg, det må prøves ut i fingrene 
noen ganger før det sitter! 

Hva kan man bruke det til i skolen? 
Vi har forsøkt å se på noen av tingene man kan bruke et slikt verktøy til i skolen rent 
bortsett fra å ha en webkonferanse og dette er våre tips: 

· elever med fast hjemmedag – man kan ha synkron undervisning med disse ved at 
de faktisk har virtuelt klasserom, gjerne innenfor LMS (kan være lettere for 
elevene også fordi de ellers gjerne har selvstudium – noe som krever disiplin) 

· elever som ikke kan komme til skolen pga f.eks stengte veier – samme som over 
· i en datalab kan lærer styre alle PC’er slik at de ikke kommer på andre sider enn 

de lærer vil vise i løpet av presentasjonen – en måte å vise hvordan man 
navigerer på internett eller for å vise en spesiell ressurs (fin opplæring og god 
kontroll på at ingen “stikker av” på nettet) 

· fjernsupport (pga muligheten for å dele skrivebord) 
· koble elever opp mot elever andre steder i inn- og utland (språkundervisning?) 
· samarbeid (på skolen og i forbindelse med lekser utenom skoletid) 
· nettbasert undervisning/kurs  
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Hva er en ikke-lineær presentasjon og hvorfor skal vi bruke den? 
Det er en presentasjon som ikke nødvendigvis følger i rekkefølge slik man vanligvis 
tenker når man lager en powerpoint, da begynner man på lysbilde nr 1 og blar seg 
gjennom til slutten av presentasjonen. En ikke-lineær gjør at du kan hoppe fram og 
tilbake mellom lysbildene og for å gjøre det litt tydeligere har jeg laget en helt enkelt 
presentasjon som du finner her245 og det er denne jeg henviser til i teksten under (du får 
ikke opp selve powerpointen, men en pdf med innlagt animasjon – knappen avslutte 
fungerer derfor ikke i pdf-utgaven) Husk at det ofte er denne måten elevene ellers 
oppfører seg på nettet – de hopper fram og tilbake mellom nettsider. 

Eksempel ikke-lineær presentasjon 
Presentasjonen i eksempelet er laget i powerpoint og 
består av totalt fem lysbilder. På framsiden har jeg satt 
inn egendefinerte handlingsknapper og hvis man trykker 
på dem kommer man til ulike sider (se bildet under 
hvordan knappene henviser til ulike sider) - dette gjør at 
den som ser presentasjonen kan bla seg fram og tilbake, 
det blir mer utforskende og mer interaktivt. 

 

 

Hvordan legger jeg til egendefinerte handlingsknapper? 
I powerpoint har du valget lysbildeframvisning i menyen. Trykk på denne for å få fram 
undermeny; velg handlingsknapper. Jeg har brukt egendefinert handlingsknapp i 
eksempelet, men som du ser har du flere ulike valg. Den egendefinerte 
handlingsknappen kan du lage i ulike størrelser. 

Når du har laget knappen kommer det fram et 
vindu hvor du kan lage 
handlingsinnstillinger. Siden jeg viser til sider i 
samme presentasjon velger jeg Følg 
hyperkobling til og velger så Lysbilde for å 
markere hvilket lysbilde som skal komme fram 
hvis man trykker knappen (du får en oversikt 
over alle lysbildene i presentasjonen). Du har 
også andre mulige valg for handlingsknapp f.eks 
at den skal vise til en bestemt nettside, spille av 
lyd osv.  Trykk OK når du er ferdig. 

For å sette inn tekst eller bilde på knappen gjør 
du følgende; etter å ha laget knapp og lagret 
handlingsinnstillinger høyreklikker du på 
knappen for å få fram meny hvor du kan velge 

Sett inn tekst – denne teksten kommer fram på selve knappen (hvis du bare får valget 
Flytt hit, kopier hit, avbryt tar du først og venstreklikker på knappen og deretter 
høyreklikker du). 

                                         
 
245 http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/pdf.pdf 
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Noen tips og noe å tenke på i forhold til ikke-lineære presentasjoner. 
Lag utforskende innhold – ikke la den være lineær, dette er gjerne mer motiverende for 
elevene. Gi dem en grunn til å bruke innholdet (relevanse)- du kunne f.eks lage en slags 
prøve med ulike valg og hvor de ulike valgene førte til ulike sider…vise at de ulike 
valgene har ulik effekt/resultat. Det er bare kreativiteten din som er begrensningen – 
ikke heng deg opp i at f.eks powerpoint har begrensede muligheter. Lag bilder på 
knappene, bruk presentasjon som en flervalgtest, sett inn andre typer medier som video 
og lyd – kort sagt; skap interaktivitet. Hva slags interaktivitet man skaper avhenger av 
hva slags læringsmål man har for presentasjonen; skal man formidle faktainformasjon 
(og dette kan man gjøre utforskende som vist i eksempelet) eller skal man drive 
problemløsning (flervalgsprøver, simuleringer osv). 

Det er en forskjell på informasjon og forståelse, og noen tips i forhold til 
presentasjoner; 

· Ha klare læringsmål for presentasjonen 
· Hvordan skal du avdekke forståelse (hvordan skal du finne ut at de forstår, ikke 

bare forstå hvordan – men hvorfor) 
· Gi informasjon og lag øvelser for læring (la dem bruke fakta slik at de kan se at 

man kan bruke den informasjonen man har fått til å ta beslutninger tatt på 
utførelse, eks. hvis dette er situasjonen hva ville du velge – og så vise 
konsekvens av ulike valg) 

· Gi tid til refleksjon (still spørsmål og få dem til å tenke på informasjonen i en 
kontekst som er viktig for dem, sett informasjon inn i virkelige case, lag en 
læringsjournal; få dem til å skrive egne tanker rundt emnet for å personalisere 
informasjonen slik at det bare ikke blir et faktaark) 

· Lag muligheter for utforsking (eks over er et veldig enkelt design. Du kan også 
lage en personalisert søkemotor246 med predefinerte sider den skal søke i  – 
presenter dem for en utfordring og få dem til å lete opp svaret, og siden du har 
valgt sidene har du kontroll over hva de får av treff + fin måte å både se på 
søkeord247 og kildekritikk248) 

Presentere tall grafisk 
De fleste er kjent med regneark som excel o.l programvare, og her finner man en rekke 
ulike måter å presentere tall på – de mest brukte er nok ; 

· stolpediagram (søylediagram) 
· linjediagram 
· kakediagram 

Excel har mange ulike måter utover de som 
er nevnt over for å representere data og tall 
grafisk - her er det å prøve seg fram og leke Dersom man bruker Google Spreadsheet 
(Google Docs249)  finner man i tillegg noen litt mer fancy presentasjons-måter. I disse 
små eksempler er det tatt utgangspunkt i noen statistiske data fra SSB250 (andel 
husstander med PC, internett og bredbånd i perioden 2003-2008)  

                                         
 
246 Se avsnitt om personalisert søkemotor 
247 Se avsnitt om å finne gode søkeord 
248 Se avsnitt om kildekritikk og kritisk refleksjon 
249 http://docs.google.com/ 
250 http://www.ssb.no/ikt/ 
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Det første eksemplet (bildet over) viser en gadget som heter Gauge – og den viser status 
i 2003 (insert – gadget, og så velger du type Gauge). Denne illustrerer kanskje ikke så 
veldig godt (?) – det er gjerne ikke den beste måten å vise slike data på. Gauge kan du 
også sette inn ulike fargefelt (grønn, gul, rød) – omtrent som et speedometer. 

En litt morsommere måte å vise de samme tallene som i Gauge-eksempelet over er ved 
å bruke Bars of Stuff (her får du ulike valg for hva som skal presenteres – jeg har valgt 
tog) – og den er vel mer forklarende i forhold til å vise forskjellene. 

 

En måte å presentere på som er veldig i skuddet om dagen er Motion Chart og her har 
jeg laget en liten video251 som viser to ulike representasjonsmåter; første del viser et 
boblediagram med sporing over tid (jeg liker ikke helt de store etikettene, dette er 
sikkert mulig å fjerne), bedre er gjerne andre del som viser et søylediagram som vokser i 
takt med tiden (videoen er laget med Screenr – se eget avsnitt for mer informasjon). Du 
kan bruke embed-kode for å sette video inn på blogg, hjemmeside eller LMS. 

Framgangsmåten for å lage presentasjonen i videoen 
I Google Docs velger du Create New – Spreadsheet for å få fram regneark. Du lager 
tabell med de opplysningene du vil visualisere – se eksempel under på hvordan det ser 
ut. Merk alle felt i tabellen din og velg Insert – Gadget. Nå kan du enten velge All eller 
Chart for å få fram Motion Chart. Velg dette og trykk Apply for å få fram presentasjonen. 

  

 

                                         
 
251 http://screenr.com/abB 
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Skjermbilder fra video som viser søylediagram. 
 
Her kan man se hvordan 
søylene vokser over tid og 
du kan stoppe avspilling og 
dra glidebryter fram og 
tilbake for å se status på 
ulike plasser i tidslinjen. 
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Andre presentasjonsformer? Prøv Glogster! 
Glogster252 er en slags interaktiv poster (eller skal vi si det er en slags videoblogg?) som 
du enten kan publisere på Glogster eller på blogg, Facebook, MySpace, LMS osv. Her er 
det bare kreativiteten som setter grensene nok en gang, men stikkord er presentasjon, 
lyd/bilde-redigering, kreativitet, historiefortelling.. 
 
Man må være minst 13 år og man må registrere seg for å bruke tjenesten – men den er 
gratis. Å komme igang er ganske enkelt, du kan velge mellom en del standardiserte 
bakgrunner, ulike typer bilder eller du kan laste opp selv – OBS: forsiktighet med 
personbilder bør vel nevnes. 
 
Du kan sette inn video og/eller lyd - du kan også ta opp video direkte for å få inn i 
posteren din. En ulempe er at her er det engelsk og da betyr det at du må unngå æ, ø og 
å i teksten du skriver – disse kommer ikke fram uansett med mindre man bruker 
følgende oppskrift:  
 

· Gå inn i Change Text 
· Klikk på Characters  
· Velg det alternativet som heter ABcd-GLog. Gå tilbake til fonts. Velg fonten som 

heter Arial (GLog). Da kan du kjøre på med æ ø og å! Det er bare denne fonten 
som har disse bokstavene, og du må ha samme font i hele tekstboblen. 

 
 
Du kan redigere og forhåndsvise resultat – og selv etter du har publisert kan du gå 
tilbake for mer redigering, du kan også velge at den ikke skal være public (at alle kan se) 
ved å sette publisering til private (bare du som ser).  
 
Det er ulike embed-koder tilgjengelig for ulike typer tjenester (Wordpress, MySpace, 
Facebook) og du får også opp lenke til siden. Å få satt inn posteren på blogg var litt fram 
og tilbake fordi mye kode blir fjernet automatisk (og det samme kan skje innenfor LMS 
også) – men til slutt fant jeg valg også for wordpress, se nederst på glogsteren der det 
står share glog (det er en del standardvalg på de mest brukte tjenestene som Myspace, 
Facebook osv). Størrelsen var også litt vanskelig fordi den første ble altfor stor – jeg 
endret derfor størrelsen til det halve i kildekoden/html (ganske enkelt; du endrer bare 
width og hight – husk at du må endre likt på begge slik at forholdet mellom dem er 
konstant). Her253 ser du et enkelt eksempel hvor det er satt inn video, animasjon og 
tekst. 
  

                                         
 
252 http://www.glogster.com/ 
253 http://evabra.glogster.com/xtranormal/ 
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Noen tips til bruk: 
· Jeg har sett eksempler på at man har laget en presentasjon av f.eks en forfatter;  

sett inn noen bøker, ha noen sitater på lapper, embed inn video eller lyd, sett inn 
et kart for å vise hvor forfatteren befinner seg, er født, bodde osv. 

· Presentasjon av tidsepoke; lag collage av ulike bilder fra epoken gjerne fulgt av 
”lapper” med informasjon, lydklipp, videoklipp. Se f.eks denne om den 
amerikanske borgerkrigen254 

· Interaktiv presentasjon; sett inn handlingsknapper som utløser avspilling av 
lyd/bilde, henviser til andre nettsider, dokumenter osv. Se også ikke-lineær 
presentasjon. Eks denne introduksjonen til web2.0255 

· Presentasjon av dikt, ordtak o.l 
· Egenpresentasjon (obs: denne ville jeg være forsiktig med siden ”alle kan se”) 

eller presentasjon av bedrift, f.eks denne fra et skolebibliotek256 
· Bokanmeldelse/bokpresentasjon, filmanmeldelse/filmpresentasjon – se f.eks 

denne om Artemis Fowls257 
· Livssyklus, f.eks denne258 

 
 
 

 

 

                                         
 
254 http://schsap.glogster.com/RevolutionaryWar/ 
255 http://wgraziadei.glogster.com/Web2PLN/ 
256 http://belle2011.glogster.com/Oaklawn-Elementary-Library/ 
257 http://lolzz.glogster.com/Artemis-Fowl/ 
258 http://suziq56.glogster.com/glog-340-655/ 
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Diverse nettressurser 

Leksikon på nett 
· Store norske leksikon259 
· Wikipedia (engelsk)260 
· Wikipedia (norsk bokmål)261 
· Wikipedia (nynorsk)262 
· Knol263 (Google) 
· Caplex264 
· Howstuffworks265 (Leksikon med praktiske artikler som omhandler det meste) 
· Wolframalpha266 (Dette er en kunnskapssøkemotor/leksikon utviklet av Stephen 

Wolfram. Den forsøker å regne ut et svar basert på spørsmålet brukeren stiller. 
Den er annerledes enn eksempelvis Google, blant annet i det at svarene legges ut 
på siden direkte, i stedet for å vise til søkeresultater fra andre sider. Tjenesten er 
spesielt nyttig for faktaspørsmål innen vitenskap) 

Ordbøker på norsk og engelsk.  
· Bokmålsordboka og Nynorskordboka267 
· Engelsk/norsk268 
· Norsk/engelsk269 
· Webster's Online Dictionary270 
· Wiktionary (engelsk)271 
· Wiktionary (norsk bokmål)272(ordbok hvor alle kan bidra – samme modell som 

Wikipedia) 
· MSN Encarta Dictionary273 
· Hardware.no274 (IT-ordbok) 
· Wordreference.com275 (engelsk/spansk/fransk/tysk/italiensk/russisk)  
· Tritrans.net276 (norsk/engelsk/spansk)  
· Heizelnisse.info277 (norsk/tysk)  
· Leo.org278 (engelsk/tysk/fransk/spansk/italiensk/kinesisk)  
· Canoo.net279 (tysk ordbok og tysk grammatikk)  

  

                                         
 
259 http://www.snl.no/ 
260 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
261 http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside 
262 http://nn.wikipedia.org/wiki/Nynorsk 
263 http://knol.google.com/ 
264 http://www.caplex.no/ 
265 http://www.howstuffworks.com/ 
266 http://www.wolframalpha.com/ 
267 http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html 
268 http://www.freedict.com/onldict/nor.html 
269 http://www.freedict.com/onldict/nor.html 
270 http://www.websters-online-dictionary.org/ 
271 http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page 
272 http://no.wiktionary.org/wiki/Hovedside 
273 http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
274 http://www.hardware.no/ordbok 
275 http://www.wordreference.com/ 
276 http://www.tritrans.net/ 
277 http://www.heinzelnisse.info/no/dict 
278 http://www.leo.org/ 
279 http://www.canoo.net/ 



194/205 
 

Nettsider som tilbyr oversettelser av setninger (i stedet for kun enkelte ord)  
· Google Translate280 (Oversettelse mellom flere (42) språk. Det er også mulig å 

oversette en hel nettside - bare legg inn nettadressen og trykk på 
Translate/Oversett)  

· Free Translation281 (Oversettelse mellom engelsk og flere språk, men ikke på 
norsk. Det er også mulig å oversette en hel nettside) 

· Yahoo! Babel Fish282 (Oversettelse mellom flere språk. Det er også mulig å 
oversette en nettside) 

· Translators Choice283 (Tjeneste som oversetter mellom 42 forskjellige språk, 
inkludert norsk) 

 
Programmer som kan brukes til å oversette mellom forskjellige språk (Det er 
dessverre få slike programmer som oversetter til eller fra norsk) 

· Lingoes Translator284 (En ordbok og en oversetter for over 60 språk)  
· Babylon285 (Et gratisprogram som gir mulighet til å oversette mellom 75 

forskjellige språk. Støtter både Windows og Mac) 
· Lingopad286 (Engelsk/tysk ordbok) 
· Thesage287 (Engelsk ordbok og synonymordbok) 
· Wordweb288 (Engelsk ordbok og synonymordbok) 
· Everest Dictionary289 (Flerspråklig ordbok med bl.a engelsk, foreløpig ikke norsk) 
· Freelang290 (Norsk/engelsk og engelsk/norsk ordbok for Windows XP og Vista) 

 

Undervisningsvideoer 
· Youtube edu291 (edu = educational, søk etter tema) 
· Teachertube292 (Youtube for lærere – mange gode undervisningsvideoer) 
· YouTube293 (mye forskjellig av varierende kvalitet) 
· TED294 (Ideas worth spreading, høykvalitetsforedrag innenfor en rekke områder) 

 

                                         
 
280 http://www.google.com/translate 
281 http://www.freetranslation.com/ 
282 http://babelfish.yahoo.com/ 
283 http://translatorschoice.com/ 
284 http://www.lingoes.net/en/translator/download.htm 
285 http://www.babylon.com/ 
286 http://www.ego4u.com/en/lingopad 
287 http://www.sequencepublishing.com/thesage.html 
288 http://wordweb.info/free/ 
289 http://www.free-soft.ro/everest/everest.html 
290 http://www.freelang.net/dictionary/norwegian.html 
291 http://www.youtube.com/channels?s=ytedu_mv 
292 http://www.teachertube.com/ 
293 http://www.youtube.com/ 
294 http://www.ted.com/ 
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Forslag til IKT-reglement 
Veiledning står i kursiv gjennom teksten. Reglementet skal implementeres som en del av 
det generelle ordensreglementet og selv om foresatte ikke undertegner er eleven fortsatt 
ikke unntatt fra bestemmelsene – underskriften er mer for å få fokus på at man har et 
IKT-reglement. 
 
Man kan og bør ha en gjennomgang med klassene med utgangspunkt i reglementet for å 
skape en bevisstgjøring i forhold til bruk av internett generelt. Dette kan resultere i f.eks 
egne klasseregler eller egen avtale mellom elev og skole – et forslag til en slik avtale 
finner du etter reglementet. 

IKT-reglement for ........skule  i kommune med veiledning 
Kommentar: Eit IKT-reglement skal setje rammer rundt elevane sin bruk av informasjon- 
og kommunikasjonsteknologi i og i samband med skulen. Digitale applikasjonar 
(Facebook, Twitter, MSN, Nettby o.l) vert nytta i sosial samanheng i stadig aukande grad 
og gjer at ein og må ha auka bevisstgjering både rundt mogelegheiter og utfordringar. 
 

1. Reglementet sitt formål 
· Målgruppa for reglementet er elevar i skulen (avgrensing til elevar, lærarar må ha 

eige reglement) 
· Reglementet seier kva som er akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi for målgruppa. ( Poengtering av at kva slags teknologi. 
Elevar nytter IKT i aukande grad til kommunikasjon. Dette skaper eit trong for 
forutsigbare reglar for både elevar og skule/kommune) 

· Reglementet søkjer å hindre utilsikta og uønska hendingar (Ikkje berre uønska 
som i tilsikta adferd, men og hendingar som oppstår når elevar ikkje har nok 
kunnskap om  eller rette haldningar til korleis ein nyttar IKT)  

· Reglementet vil sikre brukerane og tryggje den pedagogiske læringssituasjonen. 
(Det er viktig at både elevar, føresette og tilsette ved skulen har felles forståing 
av korleis ein skal nytte IKT. Dette gjer det enklare å skape trygge 
læringssituasjonar, både på skule og heime) 

· Reglementet skal bidra til å avgrense rollar, rettar og pliktar for elevar og for 
kommunen. (Skule/kommune og elevar har ulike rollar – og dei ulike rollane gir 
ulike retter og pliktar. Reglementet skal fokusere både på elevens rett og plikt). 
 

Kommentar: Avtalen gjeld skulen/kommunen sitt IKT-utstyr og gjeld og nettbaserte 
applikasjonar som eleven vil ha tilgjenge til heime (eks læringsplattformen Fronter). 
Reglementet gjeld og dei sosiale aspekta ved å nytte IKT. Det er viktig at skulen har ei 
bevisst haldning til det at elevar nytter privat IKT-utstyr i undervisninga. 
 

2. Reglementet sitt omfang 
· Bruk av kommunen sitt IKT-utstyr som disponerast av skulane. (Med IKT-utstyr 

meiner ein og skulen sitt nettverk, datamaskinar, skrivarar, prosjektorar mm) 
· Bruk av privat IKT-utstyr i samband med skulen og/eller via kommunen sitt 

nettverk. (Om eleven knytter seg opp i skulen sitt nettverk med sitt private IKT-
utstyr, og når det gjeld td PDA og mobiltelefon, vil nettaktiviteten høyre inn under 
dette reglementet) 

· Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengeleg. (Reglementet gjeld 
for elevar som arbeider med programvare som dei har tilgjenge til gjennom 
skulen sitt IKT-utstyr. Programvare er operativsystem, kontorstøtte, pedagogisk 
programvare og liknande. Sjølv om ein nyttar privat IKT-utstyr eller om eleven 
nyttar programma frå heimen gjeld reglementet.) 
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· Publisering av innhald på nett og kommunikasjon ved å nytte privat utstyr eller 
kommunen sitt IKT-utstyr. (Innhald som publiserast digitalt omfattas av 
reglementet. Sjølv om ein nyttar privat IKT-utstyr vil det verte omfatta dersom 
innhaldet har tydeleg tilknyting til skulen.) 

· Elevane sin IKT-bruk i fritida er føresette sitt ansvar, men åtferd som har tydeleg 
tilknyting til skulen kan likevel falle inn under skulen sitt ansvarsområde. 
(Reglementet seier at skulen kan gripe inn i privat bruk av IKT, og skal gripe inn 
om bruken går ut over andre elevar sitt psykososiale miljø på skulen. Slike tilfelle 
kan vere mobbing, trakassering og diskriminering gjennom å nytte digitale 
applikasjonar eller gjennom sosiale medier – t.d SMS, Chat, Nettby, MSN, blogg, 
Twitter mm) 
 

Kommentar: Alle som nyttar skulen/kommunen sitt IKT-utstyr har både rettar og pliktar. 
Elevane har rett til å få informasjon om og opplæring i IKT-reglementet. Når eleven fyller 
14 år har eleven plikt til sjølv å setje seg inn i den informasjonen/opplæringa. Eleven har 
rett til at kommunen skal handsame personopplysningane på ei forsvarleg måte slik at 
personvernrettane vert ivaretekne.  

 

3. Eleven sine rettar 
· Eleven har rett til opplæring i å nytte IKT for å kunne oppnå krava om Digital 

kompetanse (Kunnskapsløftet).(Eleven må få opplæring i IKT på same måte som 
med lesing, skriving og rekning for at krava i Kunnskapsløftet om Digital 
kompetanse vert ivaretekne) 

· Eleven har rett på tilgjenge til (vel)fungerande IKT-utstyr i undervisninga (Om ein 
skal oppfylle krava i Kunnskapsløftet om Digital kompetanse er det ein føresetnad 
at eleven har tilgjenge til IKT-utstyr og at dette utstyret er velfungerande). 

· Alle elevar har rett på lik tilgjenge til IKT-utstyr i samband med gjennomføring av 
digital eksamen og nasjonale prøver.(Elevane har rett til lik tilgang til IKT-utstyr 
slik at tilhøva rundt gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøvar er så 
lik som mogeleg, i alle fall så lik at det ikkje vert utslagsgjevande for resultat på 
prøvane) 

· Eleven har rett til å bli informert om innhaldet i skulen sitt IKT-reglementet. 
(Skulen har ansvar for at elevane vert informert om innhaldet. Sjølv om eleven er 
14 år eller eldre har skulen fortsatt eit ansvar for å informere om reglementet). 

· Kommunen kan berre utlevere opplysningar om ein enkelt elev eller data som 
tilhøyrer ein elev kor dette går fram av inngått samtykkje, vedtatte reglement 
eller følgjer av lovgivninga elles. (Personinformasjon skal ikkje kome på avveie, 
og kommunen/skulen skal ha eit godt system for å ivareta kvar elev sine 
persondata. Kommunen/skulen kan ikkje ha reglar som er i konflikt med 
lovgivninga og føresette/elevar kan ikkje samtykkje i å handsame 
personopplysningar i strid med norsk lov. På http://www.tryggbruk.no kan skulen 
finne skjema slik at føresette kan gje samtykkje til at skulen kan publisere bilete 
o.l av eleven på t.d skulen si heimeside) 

· Eleven har rett til å få med seg private data som skulen ikkje lenger har høve til å 
ta vare på. (Private data er td det eleven har lagra av eige arbeid i 
læringsplattformen. Eleven må sjølv sørgje for å laste ned innhaldet til eigen 
datamaskin. Skulen bør lagre data i minst 3 månader etter at eleven har slutta 
ved skulen. Skulen/skuleeigar har plikt etter personopplysningslova til å slette 
private data (skulearbeid) når karakter er sett i faget eller når skuleåret er slutt. 
Skulen har då ikkje lenger grunn til å lagre data og difor skal dei slettast. Unntak 
kan vere i samband med digital portefølje.) 

· Skulen vil slette alle personopplysningar om elevane som den ikkje lenger har 
bruk for, med mindre skulen er lovpålagt å lagre opplysningane. (Det er ikkje 
berre i samband med avslutning av skuleår at skulen skal slette private data, 
avgjerande for spørsmålet om sletting er om skulen har grunn til å behalde data - 
viss skulen ikkje må lagre data (td at  karakter er sett) er regelen at dei skal 
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slettast. Private data som nyttast i samband med td pedagogisk eller 
administrative oppgåver kan lagrast fram til eleven sluttar ved skulen, det same 
gjeld om skulen er lovpålagt å lagre data). 

 
Kommentar: Den auka bruken av digital komunikasjon gjer at det sosiale aspektet rundt 
korleis ein nyttar IKT er viktigare. Digital danning er eit omgrep som kan innførast; å 
opptre høveleg og ”riktig” når ein nyttar Internett som kommunikasjonskanal. Born har 
eit inntrykk av at dei er anonyme når dei nyttar Internett, eit inntrykk som ikkje er rett. 
Born må vere varsame i samband med å gje personopplysningar på nett. Aktivitet på 
Internett set spor, opplasting av bilete og anna materiale kan vere vanskeleg å få fjerna. 
Å mobbe nokon over Internett er ikkje mindre alvorleg enn å gjere det i verkelegheita.  
 

4. Eleven sine plikter 
· Elevane plikter til å følgje skulen sine pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr. 

(Kvar skule kan ha eigne reglar for å nytte IKT. Desse reglane skal føljast så lenge 
dei ikkje er i strid med lovgivninga eller IKT-reglementet). 

· Elevane på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen 
gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr. (Elevar som er 14 år eller eldre har 
i større grad enn dei yngre plikt til å setje seg inn i reglementet) 

· IKT-utstyret på skulen skal handsamast varsamt. (Elevane nytter utstyr som ikkje 
er deira eige utstyr, og dei skal handsama utstyret slik at det ikkje vert forringa) 

· IKT-utstyr som vert nytta i skuletida skal verre nyttast til skulerelaterte oppgåver 
(Skule/lærar må seie kva som er skulearbeid og kva utstyr som skal nyttast. 
Nokre lærarar vil td kanskje nytte mobiltelefon i samband med undervisninga. 
Hovudpoeng med dette punktet er at elevane berre skal nytte IKT-utstyr etter 
avtale med læraren). 

· I skuletida skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefonar, berbare datamaskiner og 
liknande berre nyttast etter avtale med skulen. (Det er viktig at elevane skal gjere 
særskilte avtaler med skule/lærarar om dei ønskje å nytte privat IKT-utstyr. Dette 
gjeld både fordi slikt utstyr ikkje skal uroe undervisninga og fordi det å nytte 
privat utstyr kan innebere ei større risiko for spreiing av virus og uønska 
programvare til skulen sitt IKT-utstyr).  

· Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal berre skje etter avtale med 
skulen. (Slik aktivitet kan uroe undervisninga, og det er difor viktig at dette berre 
skjer etter avtale med skulen). 

· Publisering av innhald på nett og kommunikasjon gjennom kommunen sitt IKT-
utstyr skal på ingen måte innehalde tekst, bilete, lyd eller video som er av 
støtande eller krenkande art, dette gjeld både enkeltpersonar og 
grupper.(Mobbing og trakassering ved å nytte IKT-utstyr skal ikkje skje. I verste 
fall kan slik aktivitet vere straffbar (se straffelovens §§ 246-247). 

· Digital mobbing skal ikkje forekomme uavhengig om det skjer gjennom eige eller 
kommunen sitt IKT-utstyr. (Ein skal vise respekt for andre. Mobbing er like ille 
sjølv om det skjer på skuleplassen eller i fritida). 

· Brukarnamn og passord skal haldes hemmeleg og skal berre nyttast av den 
aktuelle eleven. (Elevane skal ikkje dele brukarnamn og passord med andre. Om 
brukarnamn og passord vert spreia kan brukaren få stjålet informasjon og/eller 
verte utsett for identitetstyveri. Ein skal ikkje spreie andre sitt brukarnamn og 
passord.)  

· Elever kan ikkje installere eigen programvare på kommunen sitt IKT-utstyr. 
(Skulen skal vedlikehalde sine datamaskiner, og om elevane installerer anna 
programvare kan dette gjere at utstyret ikkje fungerar som planlagt). 

· Installasjon av programvare på PC-ene som gjer at uvedkommande får tilgang til 
kommunen sitt nettverk skal ikkje forekomme. (Det er mogeleg å installere 
programvare som gjer at andre kan få tilgjenge til kommunen/skulen sitt 
nettverk. Slik programvare er ein trussel mot sikkerheita i nettverket.) 
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· Eleven plikter å gjere så godt hun/han kan for å ikkje bringe virus eller anna 
øydeleggjande programvare inn i kommunen sitt IKT-utstyr. (Ein kan ikkje sikre 
seg 100% mot at ein ikkje får virus eller øydeleggjande programvare inn i 
nettverket, men det er viktig å lære brukarane gode reglar for korleis ein skal 
sikre seg – på denne nettstaden kan ein få gode tips; 
http://www.teknologiradet.no/FullStory.aspx?m=104&amid=500) 

· Eleven plikter å bruke godt nettvet når han/hun nytter kommunen sitt IKT-utstyr. 
(Det er mange nettstader med god informasjon om korleis ein skal vere på nett, 
td http://www.tryggbruk.no og http://www.nettvett.no. Det som er viktig er at 
eleven forstår at ein ikkje skal oppføre seg ulikt om ein er på nett eller ikkje. 
Klassane bør lage sine eigne nettvetreglar). 

· Eleven plikter å undersøkje og respektere opphavsrett til materiale som tekst, 
bilete, musikk, film eller lyd som vert lagt ut på heimesider, fellesområde og 
blogg. (Det meste av slik innhald som ein finn på Internett er knytt opp mot 
opphavsrett. Skulen må ha ein bevisst haldning til kva innhald som kan nyttast i 
undervisninga og til elevarbeid. Elevane (ikkje lærar eller skule) har opphavsrett 
til åndsverk dei produserar i skulesamanheng – td multimediapresentasjonar, 
digitale tekster, muntlege presentasjonar osb). 

· Eleven må få (aktivt) samtykkje frå medelevar/føresette til å publisere bilete, lyd 
og video av dem. (Elevane kan ikkje uten aktivt samtykkje leggje ut bilete, lyd, 
video og anna av medelevar eller tilsette. Eit samtykkje kan vere muntleg, men 
bør vere skriftleg. Elevane kan sjølv gje samtykkje frå dei er 15 år, er dei yngre 
skal føresette gje samtykkje). 

· Elevane plikter å varsle skulen ved mistanke om at andre bryt reglementet. 
(Elevane skal ikkje tie om dei veit om brot på reglementet. Det er viktig å skape 
ein kultur som gjer at det ikkje vert oppfatta som sladring om nokon seier frå om 
brot på reglement eller instruks). 

 
Kommentar: Alle brot på reglement må/bør følgjast opp av kommune/skule slik at det 
ikkje vert eit ”sovande” reglement. Om reglementet ikkje vert nytta vil det miste sin 
autoritet.  

 

5. Inngrep og sanksjonar 
· Brot på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner frå skulen/kommunen. (Brot 

må/bør følgjast opp av skule/kommune/lærar, td gjennom kontakt med dei 
føresette. Ved gjentatte brot eller grove brot må skulen følgje opp med 
sanksjonar jfr det generelle ordensreglementet). 

· Skulen har eit ansvar for å gripe inn mot elevar som mobber eller trakasserer 
lærarar eller andre elevar. (Det er ikkje skille på digital mobbing og ”vanleg” 
mobbing. Opplæringslova § 9a-3 handlar om eleven sitt psykososiale miljø og 
fastset at om lærar eller skule har mistanke om mobbing, diskriminering eller 
rasisme av elevar, skal dei gripe inn. Ved digital mobbing kan læraren gjere 
føresette merksam på problemet og be om eit samarbeid for å stoppe slik 
oppførsel). 

· Bruk av skulen sitt IKT-utstyr som er i strid med norsk lov kan bli anmeldt. (Om 
ein elev bryt norsk lov kan og bør skulen anmelde dette) 

· PC som vert nytta under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen 
for å avdekke forsøk på juks. (Med større vekt og auka bruk av digital eksamen vil 
forsøk på fusk vere at ein ”gøymer” dokument på datamaskina. Det bør vere 
mogeleg å etterprøve mistanke om juks i etterkant av eksamen) 

· Elevar som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre gjennom å nytte 
kommunen sitt IKT-utstyr kan bli utestengt frå all IKT-bruk i ei periode fastsett av 
skulen, særskilt alvorlege tilfelle kan bli anmeldt. (Utestenging kan berre nyttast 
om regelbrotet er alvorleg (Opplæringslova §§ 2-10 og 3-8). Dette tyder at 
mobbing, diskriminering og trakassering må vere meir enn tilfeldige 
enkeltkommentarer. Det er berre rektor som kan ta avgjerd om utestening, og 
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det må fattast vedtak etter forvaltningslova § 2. Skulen kan ikkje anmelde forhold 
der ein elev bryt straffelova §§ 246-247 (ærekrenking), men bør leggje til rette 
for at slike alvorlege forhold vert anmeldt av fornærma.) 

· Elevar som gjer skade på kommunen sitt IKT-utstyr kan vere 
erstatningsansvarleg.(Ved bevisst skadeverk vil skulen kunne føre eit 
erstatningskrav overfor brukaren, jf. skadeerstatningslova § 1-1 og § 1-2 (for 
personar under 18 år). I utgangspunktet skal eleven sjølv betale skadeverket (ein 
skal ta omsyn til eleven sin utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og tilhøva 
elles). Skulen kan og krevje erstatning på inntil kr.5.000 av føresette etter § 1-2.) 

· All datatrafikk på skulen kan bli logga utan at elevane veit om det på førehand 
(Sjølv om datatrafikken ved ein skule vert logga kan ikkje loggen undersøkjast av 
kven som helst og når som helst. Det kan berre skje ved mistanke om ulovleg 
bruk – og det er berre politiet som har høve til å sjå og analysere loggen.) 

· Brot på IKT-reglementet kan føre til sanksjonar i henhold til skulen sitt generelle 
ordensreglement og m.a føre til nedsett ordenskarakter på ungdomssteget. (IKT-
reglementet er underordna kommunen sitt ordensreglement jfr opplæringslova § 
2-9.) 

 

6. Ansvarsfråskriving 
· Kommunen er ikkje ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som 

skyldes tilhøve utanfor kommunen sin kontroll. (Kommunen kan ikkje ta på seg 
ansvar for privat IKT-utstyr som eleven har tatt med til skulen uten avtale. Skade 
på td mobiltelefonar som er tatt med på skulen uten avtale med lærar vil 
kommunen heller ikkje ha ansvar for. For i størst mogeleg grad hindre spreiing av 
virus og øydeleggjande programvare skal ein avtale med lærar om ein kan nytte 
minnepinne.) 

 

7. Underskrift 
· Underskrift er å forstå som ei kvittering på at reglementet er lest og akseptert. 

(IKT-reglement er ei forskrift jfr Opplæringslova § 2-9. Sjølv om elevar/føresette 
ikkje skriv under gjeld fortsatt reglementet. Underskrifta er eit verkemiddel for å 
få føresette og elevar til å lese og tenkje over innhaldet i reglementet). 

 
 
 
Stad og dato:     
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Elev      Føresatt(e) (om eleven er under 14 år) 
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Aktuelle lover – http://www.lovdata.no for heile lovteksten 

Opplæringsloven 

§ 2-9. Ordensreglement og liknande  

       Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. 
Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er 
fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar 
om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om 
framgangsmåten når slike saker skal behandlast.  

       Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i § 38 første 
leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.  

       Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.  

       Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve 
til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

§ 2-10. Bortvising  

       Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som 
alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre 
dagar, og at elevar på årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar 
eller for resten av dagen.  

       Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det 
blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til 
elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.  

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet  

       Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, 
der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  

       Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 
blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller 
rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom 
det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  

       Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 
deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, 
skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 
forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel 
kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 
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Skadeerstatningsloven 

§ 1-1. Barns ansvar 

       Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller 
uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, 
økonomisk evne og forholdene ellers.  

§ 1-2. Foreldres ansvar  

       1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt 
de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter 
forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.  

       2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av 
deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 
kroner for hver enkelt skadevolding.  

Straffeloven 

§ 246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller 
som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.  

 

§ 247. Den som i ord eller handling opptrer på en måte som er egnet til å skade en 

annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for 

hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter 

eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i 

kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel 

inntil 2 år anvendes. 

 

Åndsverkloven § 1 (redigert): Åndsverk forståes som litterære, vitenskapelige eller 

kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform (så som 

skrifter av alle slag, muntlige foredrag, sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske 

verk, malerier, tegninger, grafikk, skulptur av alle slag, bygningskunst, billedvev og 

gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, kart, datamaskinprogrammer og 

oversettelser/bearbeidelser av verk som er nevnt foran). 

 

Åndsverkloven § 2 (redigert): Opphavsretten gir (innen de grenser som er angitt i 

loven), enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig 

eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret 

skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen 

teknikk. 
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Åndsverkloven § 4 (redigert): Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre 

benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår (for 

eksempel et skolearbeid). Opphavsretten til det nye og selvstendige verk er ikke 

avhengig av opphavsretten til det verk som er benyttet. 

 

Kommentarer til lovverket 

Opplæringsloven §§ 2-10: Alvorlige brudd på reglene i IKT-reglementet (for eksempel 

digital mobbing, diskriminering eller trakassering) kan gi grunnlag for ”tap av rettigheter” 

(for eksempel utestegning fra bruk av kommunens IKT-utstyr) eller bortvisning fra 

skolen for en nærmere angitt periode. Rektor må fatte beslutningen og den kan ikke 

delegeres til andre ved skolen. 

 

Forvaltningsloven § 2 og kapittel III-VI: Fastsettelse av et IKT-reglement for 

skolene i Trondheim, er å betrakte som en forskrift. Berørte institusjoner eller 

organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før reglementet vedtas, endres eller 

oppheves. Alvorlige sanksjoner ved brudd på IKT-reglementet (utestegning fra all bruk 

av kommunens IKT-utstyr for en periode fastsatt av skolen) er et enkeltvedtak, og må 

følge saksbehandlingsreglene i loven. Ved mindre alvorlige sanksjoner har 

eleven/studenten eller den ansatte rett til å uttale seg før sanksjoner iverksettes. 

 

Skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2: Barn og ungdom under 18 år kan bli gjort 

erstatningsansvarlig for skade de påfører skolens IKT-utstyr, og foreldre/foresatte kan bli 

erstatningsansvarlig for et beløp inntil 5000 kroner for skade som barn/ungdom under 18 

år påfører skolens IKT-utstyr. 

 

Personopplysningsloven § 2: All innsamling og bruk av opplysninger om 

elever/studenter og ansatte som skjer i forbindelse med bruken av IKT-reglementet, er å 

betrakte som personopplysninger. Kommunen må derfor etablere et system for å ivareta 

sine plikter etter loven, spesielt pliktene som gjelder internkontroll (jf. 

personopplysningsloven § 14 og personopplysningsforskriften kapittel 3) og 

informasjonssikkerhet (jf. personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften 

kapittel 2). 

 

Personopplysningsforskriften § 7-11: All datatrafikk ved skolen kan overvåkes 

dersom formålet er å administrere IKT-systemet eller å avdekke/oppdage 

sikkerhetsbrudd. Denne informasjonen kan ikke senere brukes til å kontrollere eller 

overvåke den enkelte elev/student eller ansatt. 
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Personopplysningsforskriften kapittel 9: Skolen kan under visse vilkår få innsyn i 

elevenes og de ansattes e-postkasse, for eksempel når det er nødvendig for å ivareta 

den daglige driften. Skolen kan også få innsyn ved begrunnet mistanke om at e-

postkassen brukes til å utføre grove brudd på plikter som følger av arbeidsforholdet, bl.a. 

mistanke om alvorlige brudd på bestemmelsene i IKT-reglementet. Prosedyrene for 

innsyn i e-postkasse følger av reglene i forskriftens § 9-3. 

 

Straffeloven §§ 246-247: Skolen kan ikke anmelde elever for ærekrenkelse, men kan 
oppfordre enkeltpersoner til anmelde 
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Forslag til: Avtale mellom skule og elev/føresett (IKT i 
undervisninga) 
Skulen har teke i bruk IKT i samband med undervisninga. IKT står for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi og omfattar alt frå mobiltelefoner, PDA, bærbare 
datamaskinar, stasjonære datamaskinar, prosjektorar o.l. Skulen ønskjer med denne 
avtalen å leggje tilrette for at du på best mogeleg måte kan gjere deg nytte av denne 
teknologien i skulearbeidet og i skulekvardagen. 
 
Ein viktig føresetnad er at vi i skuletida fokuserer på skulebruk og ikkje privat bruk. 
Skulen er knytta til eit nettverk og innfører FEIDE (Felles elektronisk 
identitetshandtering) – dette gjer at vi har reglar for korleis vi kan og ikkje kan nytte 
teknologien. 

Dine rettar: 
Du kan nytte skulens datautstyr til alle formar for skulearbeid  

· Søkje på Internett etter stoff til skuleoppgåver 
· Hente (laste ned) bilete og tekst frå Internett for å lage ditt eige svar på ei 

skuleoppgåve om du ikkje bryt reglar for opphavsrett (copyright) 
· Jobbe med skulearbeid i alle program som er installert på maskinene.(Evt 

utdjuping;  Dei programma vi nyttar på skulen er ................) 
· Skrive ut eige skulearbeid  
· Nytta læreprogramma som er installerte på datamaskina og tenester som 

kommunen har kjøpt som ligg på Internett. I tillegg kan du nytte andre gratis 
digitale læringsressurser som læraren syner deg.  

 
   Etter avtale med lærar kan du:  

· Chatte 
· Sende og sjekke mail (e-post). 
· Nytte hovudtelefonar 
· Laste ned lovlege filer til skulebruk 

 Dette har du ikkje rett til : 
· Å dele brukarnamn og passordet ditt med andre, dette er personleg og sjølv om 

nokon har gløymt sitt skal du ikkje låne vekk ditt eige. 
· Å søkje etter ulovleg eller krenkande materiale. Krenkande materiale kan vere 

pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter. Du skal heller ikkje 
setje bokmerke på slike sider i nettlesaren eller leggje dei som lenkje i 
læringsplattforma 

· Å lagre lydfiler, videofiler eller program på nettverket eller på skulen sine pc'ar – 
om dette ikkje er avtalt på førehand med lærar/IKT-ansvarleg i samband med 
lagring i læringsplattforma når det gjeld skulearbeid.  

· Å drive med spel og anna aktivitet som ikkje er skulearbeid. Er i tvil skal du høyra 
med læraren din. 

· Å flytte på pluggar og tilkoplingar eller gjera andre inngrep på utstyret. 
· Å installere program på datamaskina 
· Å endre instillingane på datamaskina 
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Dine pliktar: 
· Når du er ferdig med arbeidsøkta skal du logge deg heilt ut 
· Skal du gå frå maskina medan du arbeider, trykker du alltid ”windows+L” for å 

låsa maskina slik at andre ikkje har tilgjenge 
· Har du gløymt passordet ditt seier du frå til lærar, som hjelper deg med å få nytt 

passord 
· Meld frå til administrasjon, lærarar eller ikt-ansvarleg når du finn feil. 
· Bruk utstyret med varsemd 
· All lagring av skulearbeid skal skje i privatmappa di. Innhald som vert lagra på 

PC’en kan verte sletta utan førehandsvarsel.  
· Alle privatmapper vert sletta om sommaren. Hugs difor å ta ut det du måtte 

ynskja å ta vare på frå året som gjekk (t.d utskrift eller send til deg sjølv via mail) 
– alternativt anna tekst om skulen har avtala anna, vanlegvis skal innhald i alle 
fall lagrast i 3 mnd 

· Å vise høveleg framferd på Internett og i samband med elektronisk 
kommunikasjon – vis Nettvet og Nettikette. 

 
For dei som har dette: Skulen har programvare som gjer at læararane kan fjernhjelpa 
elever og sjå korleis dei arbeider – dette kan dei gjere uten at eleven sjølv er klar over 
det. 
 

Brot på reglane: 
Brot på desse reglane eller hærverk på utstyr vert å sjå på som brot på ordensreglane. 
Alvorlege eller gjentekne brot vil medføra brev heim til føresette og vil få innverknad på 
ordenskarakteren til dei som går på ungdomssteget.  
 
I tillegg kan det medføra sanksjonar som:  

· Sperring av ditt brukarnamn i ein varsla periode. Dette gjer at ein og vert stengt 
ute frå skulens datanett, Internett og andre digitale tenester ein har tilgjenge på 
gjennom Feide 

· Tap av retten til å nytta skulen sitt IKT-utstyr i ein varsla periode. 
· Evt.økonomisk erstatningsansvar og i kva tilfelle 

 
Reglane gjeld så lenge underteikna er elev ved grunnskulen i kommune eller til ein ny 
avtale erstattar denne. 
 
Eg har lest og forstått reglane, og pliktar å innrette meg etter desse. Eg har også forstått 
at regelbrot vil medføra sanskjonar som kan få innverknad på tilgang til bruk av ikt i 
undervisninga og på ordenskarakter. 

 

Dato og signatur for elev og føresett: 

 
 
Evt be om samtykkje i samband med denne avtalen om ein kan leggje ut bilete av eleven 
på skulen sin heimeside – alternativt nytte samtykkjeskjema295. 

                                         
 
295 http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Larere/Testside-larere/ 




