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Økt bevissthet rundt bruk av teknologi – et forslag til aktivitet 

Det kan gjerne være litt problematisk å få alle med seg når man skal gjøre 

endringsprosesser som involverer bruk av ny (og tildels ukjent) teknologi – slik vi ofte 

ser i skolene. Når man skal i gang med endringsprosesser kan man velge en hard eller 

myk vei, dette avhenger bl.a hvor kritisk det er å få til en endring raskt (typisk hard; eks 

når brusmarkedet gikk raskt utforbakke måtte produsentene endre og produsere f.eks 

vann på flaske i stedet for…ikke tid til store diskusjoner med alle om hva man skal/ikke 

skal da). Til nå har det nok vært forsøk på en myk endringsprosess i skolen – og 

spørsmålet er (slik det også ble nevnt på Kongsberg tidl denne uka) om det er på tide å 
skifte ut gulroten med pisk hvis vi skal komme i mål. 

En mulighet i forhold til myk endring er å fokusere på muligheter og framtidige behov – 

men det er viktig at alle får et eierforhold til dette framfor å bare bli fortalt det. 

Involvering er derfor et stikkord. Kanskje en mulig start er forslaget fra School2.01 for å 

få igang en tankevirksomhet rundt teknologibruk? Jeg tror i alle fall denne 

framgangsmåten er bedre enn å fortelle hvor viktig digital kompetanse/bruk av teknologi 

er og bedre enn at man står framme og spør salen… som regel er det ikke mange som 

deltar/bidrar med ideer da, det viser i alle fall min erfaring. Spørsmålene kan man 

selvfølgelig endre på avhengig av hva som er tema, men dette er i alle fall et 

utgangspunkt. 

Lag et skjema med spørsmålene under og med 4-5 blanke linjer under hvert spørsmål. 
Kopier opp og del ut til deltakerne. 

Øverst på skjema skriver du: 

Skriv en eller to (gode) ideer hvor teknologi kan/vil støtte og bedre læring i den digitale 

tidsalder. La to eller tre linjer stå blanke, du vil få nye ideer å legge til fra de andre 

deltakerne. (og deretter følger spørsmålene:) 

 På hvilke måter vil elevene kunne ha mulighet til å ta kontakt med andre rundt 

om på jorda og delta i det globale samfunnet?  

 Teknologi bringer folk nærmere hverandre. Hvordan vil teknologi gjøre det mulig 

for elevene å samarbeide med hverandre, med lærerne og med samfunnet?  

 Kunnskap er makt. Hva slags informasjon, ressurser og erfaringer vil elevene 

trenge for å bli suksessfylte og produktive globale innbyggere?  

 Tenk på læreplanen på din arbeidsplass. Hvordan kan teknologi bli brukt for å øke 

elevenes måloppnåelse og personalisere læring?  

 Hvordan kan teknologi øke innovasjon og kreativitet med tanke på 
læringsmuligheter?  

Gjennomføring: 

Alle får utlevert spørreskjema. Fortell at det er mange ideer rundt dette med bruk av 

teknologi og mulighetene som ligger i dette i forhold til læring. Be deltakerne bruke fem 

minutter på å skrive ned en eller to ideer til hvert spørsmål. Når de fleste har fullført skal 

man bytte en av sine ideer med en av de andre, skriv ned denne ideen på spørreskjema 

og skriv navnet på den du fikk ideen av. Etter to minutter flytter man til neste person. 

Bruk 15-20 minutter avhengig av gruppens størrelse. Be alle om å sette seg ned igjen på 
egen plass. 
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Refleksjon over ideer man har hatt selv og fått. Inviter deltakerne til å dele sin favorittide 

blant de som de har mottatt og fortelle hvem de fikk ideen av. Dette vil (forhåpentligvis) 
sette igang nye samtaler – også i pausene – fordi man har lyst til å høre mer. 

 


