
Wallwisher – virtuell 
oppslagstavle 
I dag har jeg lekt meg litt med 
wallwisher1 (lenke til min testside 
– legg gjerne inn notat om du 
vil) som er en onlinetjeneste som 
er som en oppslagstavle. Her kan 
du lage din egen oppslagstavle (begrenset utvalg standardbakgrunner) og sette opp 
notater (sticky notes). Det hele er veldig enkelt, du går til nettsiden og registrerer deg 
med en epostadresse – deretter får du en epost for aktivering, så er du i gang. Du kan 
velge om oppslagstavla skal være synlig bare for deg eller for alle – og du kan bestemme 
hvem som skal få sette opp notater; du eller alle, og hvis alle får lov kan du velge om du 
skal godkjenne først eller ikke. 

Notatene har en begrensning på 160 karakterer – nesten som twitter. Når andre får 
tilgang må de skrive inn navn øverst ellers kommer oppslagene med overskrift 
“Anonymous says”. På hver sticky note kan man legge inn en lenke – og hvis man 
trykker på notatet vil innhold framkomme i egen rute på skjermen. Trykk OK når du er 
ferdig, notatene kan senere redigeres ved å trykke Edit. Vær oppmerksom på at alle du 
gir tilgang kan endre og slette andres oppslag også….. 

I tillegg til at man kan bruke tavla som et samarbeidsverktøy kan man også bruke den 
som en ikke-lineær presentasjon. Jeg har skrevet noe om fordelene med ikke-linære 
presentasjoner2 tidligere, det handler mye om at elevene må få lov til å utforske framfor 
å få en presentasjon som de bare skal bla seg gjennom. 

Det som slår meg litt er at dette må være en ting å bruke på elektroniske tavler…men 
det har jeg ikke forsøkt. 

Hva kan man så bruke en slik online oppslagstavle til i skolesammenheng? 

Jeg har noen forslag; 

• Opprett tavle etter tema – du kan endre tekst på toppen når du vil, så du kan 
bruke samme tavle på et senere tidspunkt også. Når du har et tema man skal 
jobbe med kan elevene henge opp notater med lenker til ulike ressurser, linke til 
bilder, video og lyd. 

• Spørsmål og svar – la elevene stille spørsmål og selv få svare 
• Idemyldring 
• Bildebaserte oppgaver, rebuser 
• Språktrening – bøying av f.eks verb på norsk eller fremmedspråk osv. 
• Debatt – ha en del med de som er for og en del for de som er mot. God trening i 

argumentasjon og de kan underbygge ved å lenke til aktuelle nettsteder. 
Utgangspunkt for oppgaveskriving? 

• Oppgaver – lag oppgaver som skal løses, legg gjerne inn nødvendig 
informasjon/ressurser man trenger 

• Ønskebrønn – dette ønsker jeg meg til jul, dette vil jeg bli når jeg blir stor osv. 
Gjerne supplert med lenker, bilder, video eller lyd 

• Skattejakt – gi stikkord i form av lenker til andre nettsteder…. 
• …..bare fantasien som setter grenser 

                                          
1 http://wallwisher.com/wall/evabra 

 Eva Bratvold 
 

2 http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/ikkelinec3a6rpresentasjon.pdf 
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