
Referat frå NKUL12 

Firkantemne: #nkul 

Program og info:  
http://www.nkul.no/  

Kopirett CC-BY-NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/) 

 

Oversikt og oppsummering frå twitter: http://hashtags.no/nkul#alltid 

Stream: 

http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=df76c35925784b15a15025

131d9998111d 

Sleng deg gjerne med, skriv frå sesjonen du er på. 

Dersom du heller vil blogga på eigen blogg er det fint om du limer inn adressa her etterpå. 

Dersom du bruker ipad må du ha eksternt tastatur med piltastar for å kunne skriva. 

 

Skriv gjerne inn namnet ditt oppe til høgre. Ein kan chatta undervegs til høgre og. 

Inntil 32 personar kan delta her samstundes. Dersom du ser det er ganske mange, og bare vil lesa, er det 

fint om du opner dette dokumentet seinare.  

Dersom ein skriv frå ein sesjon er det fint om ein annen bidreg med relevante lenker. Dersom ingen skriv 

er det bare å slå seg laus. Det er rimeleg tøft når det blir skrive frå 3-4 sesjonar samstundes. 

 

Guttorm kjem til å rydda frå dag til dag og prøva å halda dokumentet strukturert, aktuell dag kjem alltid 

øverst. Vil du ha ein kopi klikker du enkelt og greit på Import/Export øverst. 

 

Skribentar: (Namn/Blogg/twitter) 
@ghveem/Guttorm deltek sporadisk via videostraum/twitter 

@olekroll deltar så mye som muli, er på NKUL 

@roar46 deltar på NKUL 

@bjornhg deltar, skriver innimellom (iPad ikke venn med etherpad) 

@fredrikmr deltar på NKUL 

@kosmikomiko deltar på NKUL (kun onsdag) 

@hennif deltar litt på NKUL, er mest på Twitter 

@karsem deltar på NKUL 

@ksevik deltar på NKUL  

 

=============FREDAG============= 
09:00 

Plenum: "Digitalt innfødte - finnes de?" (Rom: R1/videostreaming i R2)  
Om elevers digitale kompetanse. 

Norske barn og unge har ofte erfaringer med digitale medier og uttrykk lenge før skolealder, men blir 

man automatisk god på å bruke IKT på skolen om man gamer eller blogger på fritiden? Med 

undersøkelsen Monitor som bakteppe kaster vi et kritisk blikk på begrepet digitalt innfødte, drøfter 

lærerens rolle i teknologirike omgivelser, og hvordan skolen kan dra nytte av elevers fritidsbruk av IKT. 

Det vil også bli foretatt stikkprøver av publikums digitale kompetanse og vurderingsevne. 

Jørund Høie Skaug, Ove Edvard Hatlevik og Geir Ottestad, Senter for IKT i utdanningen 

 

 

 

Elevstemmer fra Charlottenlund Vgs, 1. klasse media: 
* Generell prat om IKT 

* Positive sider: Finne informasjon, variasjon, motiverende, engasjerende, slipper å ta med skrivesaker, 

kreativitet 

* Negative sider: misbruk, gamle skrivebøker "glemt", distraksjoner med IKT vs. skrivebok, tretthet 

forbundet med lang PC bruk 

* Blokkert tilgang til Facebook på skolen, positivt mottatt av elevene 

* Ønsker mer engasjement fra lærerne i IKT bruk 

* Filmklipp "IKT i undervisningen" 

http://www.nkul.no/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/)
http://hashtags.no/nkul#alltid
http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=df76c35925784b15a15025131d9998111d
http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=df76c35925784b15a15025131d9998111d


 

Jørund:                                      
- Digitalt innfødte begrepet en åpen låvedør? 

- Alle i salen kjenner til begrepet 

- Refererer til Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants (2001) 

 forskjellige kvaliteter       

 digitale innvandrere ikke egnet til å undervise digitale innfødte 

 et begrep med stor påvirkningskraft 

 påvirker politikkutviklingen og måten vi ser barn og unge 

 klassisk video: «What digital natives want from their library» 

- Men, det finnes da digitalt innfødte?! 

 barn er dyktige til ulike digitale gjøremål, med det betyr kanskje at begrepet gir mening til 

mediekonsum – og ikke for læring? 

Jørund H. Skaug er ute etter å knuse myten om at barn og unge er digitalt innfødte. Referer til Barthes 

"mytologier" om hva som kjennetegner myter/kollektive forestillinger.  

Viser bl.a. til kanadisk undersøkelse som viser at eldre, mer erfarne lærere bruker mer digitale verktøy 

enn yngre (Ref?) 

                               

«Kill your darlings» 

* Jørun mener begrepet står i veier for den digitale utviklingen, en myte     

* Refererer til Roland Bartes «Mythologies, 1957», vi må knuse myter ved å se etter tegn som fremstår 

som naturlige fenomener 

* Mythbusters 

* Samme video – se etter klipperytmen og tegn for innøving av manus 

* En ny gjennomgang av videoen får den til å framstå som ren propaganda 

                                      

- Illustrerende poeng: Etisk bevissthet kommer feks ikke av seg selv 

- To hovedpoeng: 

* begrepet er gått ut av dato 

* langt fra alle ungdommer kan kalles digitalt innfødte. Unges digitale kompetanse er ofte snever. De er 

god til mediekonsum, men dette fører nødvendigvis ikke læring 

 

Refererer til Leder i Klassekampen, 14 mars 2012 og ComputerWorld Leder 26. mars 2012 

* Merknad fra Jørun: myter har fått en god fotfeste i vår kultur 

* Understreker at digital kompetanse kommer ikke av seg selv 

 

Kritikk fra forskerhold mot begrepet «digitalt innfødte» 

* Synsing fra Prensky, ikke basert på empirisk bevis 

* Kombinasjon media og tidsånd har gitt den rotfeste 

* Empirisk bevis fra Bayne & Ross, 2007 og undersøkelsen Young Canadians in a Wired World (2012) 

 

- Dagens studenter? 

* Bloggen til Arne Krokan -- «Studenter i dag» 

 

- Oppfordring: «Barn og unge er digitalt innfødte» -- Knus myten 

 

35-44 åringer bruker mest digital teknologi, ikke de "digitalt innfødte" 

 

SMS-avstemming i forhold til publikums digitale kompetanse "hvem eier bildene du legger ut på 

facebook" 

SMS-avstemning #2: hva tror du elever på 9. trinn svarte på spørsmålet? 

24% av elevene svarer rett, 32% av publikum i salen svarer rett på spørsmålet.   



 

Ove Hatlevik går gjennom oppgaver gitt "digitalt innfødte" og hvordan disse løser dem. Eks. oppgave 

med å legge sammen tall i regneark, mange elever bruker ikke autosum, men skriver inn og legger 

sammen tallene på nytt (i excel eller kalkulator).  

 

Hatlevik dreper myten om at kompetanse som barn til egner seg på fritiden automatisk kan overføres til 

skolen.                                 

 

- Stikkprøven på SMS viser stor variasjon i salens svar: 

 Rett svar: Du eier bildene, men Facebook har full rett til å bruke dem 

 Elever på 9. trinn svarer også med stor variasjon 

- Usikker på Facebooks lovverk? Besøk Facebooks nettsted/lovgivning: Minst 18 hovedpunkt og over 

100 underpunkter + egen side med anbefalt litteratur 

 

- Bilde av en laptop -- «Hva er dette»? 

 Skole vs. Fritid – mange ulike referanserammer 

- Fra forskning:  

* Kanters, 2009 – vi overvurderer elevenes digitale kompetanse 

* OECD, Walhaven (ref?) 

 

Geir Otterstad tar for seg myten om at lærere vegrer seg for å ta i bruk IKT i klasserommet.  

Udirs rammeverk for digitale ferdigheter, om vi fjerner ordet "digital" så står vi igjen med at elevene skal 

lære seg å tilegne seg informasjon, vurdere informasjon etc = ferdigheter og kompetanse lærere er godt 

rustet til å formidle til elevene sine.  

Økende andel lærere ser på digitale verktøy som nyttige verktøy for undervisning, ikke hindringer. 

 

- Bruk av IKT i klasserommet har steget siden Monitor undersøkelsen i 2003, men mer i Vgs i forhold til 

grunnskolen 

 

- Situasjoner med lærerens IKT i skolen:   

 Interaktive tavler brukes mer 

 Nettressurser i undervisningen: Wikipedia (lite), Youtube (middels), Læreverk/Forlag (mye), 

NDLA (lite) 

 Mest bruk av Office programmer for å oppøve lese, skrive, regne, presentere 

 Digital innhold i skolen ennå ikke godt nok 

 Refererer til blogginnlegg av Eirik Newt, august 2011 

 Vi må sprenge grenser, åpne for mer innovativ/kreativ bruk 

Holdninger/oppfatninger: 

 Positiv! Økende andel av lærere ser på IKT som et pedagogisk verktøy enn en hindring 

Utnytt elevenes fritidsbruk. Se på prosjekter rundt omkring i landet: 

 StovnersCreed     

 Bråk i Odda 

 Besøk nettstedet Del&Bruk 

- Paradoks ved kildebruk – må hjelpe elever med kildebruk, viktig å vise frem og være modeller 

 



- Moralsk panikk og barns bruk av internett: 

Sitater fra barn og unge om "farene" ved at epostadressen din er kjent vitner om mange misforståelse. 

Skolens oppdrag å formidle faktisk kunnskap om potensielle farer ved internettbruk.  

 

09:45 

Pause 

 

10:00 

Sesjon/Verksted 5 
 

S5A - NDLA og Khan Academy - sammen om frie digitale læremidler (Rom: R7) 
 Khan Academy oversettes til norsk, men hvordan kan vi benytte Khan Academy allerede i dag? 

Erfaringer fra forsøk i norsk skole m.m.. Vi orienterer om et spennende samarbeidsprosjekt mellom 

NDLA og Khan Academy. NDLA har det siste året sett nærmere på internasjonale nyvinninger i 

matematikkfaget for å utvikle nye ressurser til variert undervisning og ulike læringsstiler.  

Jonas Ghouchbar, Khan Academy's Advocate for Norwegian og Elisabet Romedal, NDLA 

 

 

 

S5B - IKTPLAN.no, Drammen kommune (Rom: R2) 
Drammen kommune har laget portalen www.iktplan.no som en ressurs for alle sine skoler. Planen 

inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene. Erik 

Westrum, Drammen Kommune  

Drammen kommunes plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen, i henhold til gjeldende læreplan 

fra 2006, Kunnskapsløftet. 

Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene. 

 

 

S5C - Du bestemmer! (Rom: R8)  

Du bestemmer er et undervisningsopplegg som handler om personvern, kildekritikk, digital mobbing og 

andre spørsmål elever møter i den digitale hverdagen. Hvordan veilede ungdom til selv å sette grenser, gi 

dem kunnskap om muligheter og konsekvenser i sin digitale hverdag? .  

Karoline Tømte, Senter for IKT i utdanningen 

 

Starter med og viser en film fra Du bestemmer (http://www.dubestemmer.no/) 

Beskriver en del av det som står på nettsiden. 

Man trenger en bevisstgjøring rundt dette med det å "få" ting på nettet. Passe på at barna ikke kjøper 

virituelle penger f. eks.  

 

Digital dømmekraft 

- Man må ha opparbeidet dette selv for å kunne gi dette videre 

- Betyr at man må ha tenkt gjennom hvordan man bruker nettet 

- Det må være lov å feile, men må ha strategier for å rette den opp igjen. 

- Bør gå gjennom bruker vilkårene på nettsteder sammen med barne. 

 

Rettigheter 

- Barn har rett på beskyttelse, informasjon, personvern og medbestemmelse (FNs barnekonvesjon) 

- Ingen kan publisere bilde av en annen person uten samtykke av den avbildede (Åndsverkloven) 

- Personopplysninger er alle opplysninger eller vurderunger som kan knytte til en bestemt enkeltperson 

 

Viste en film om mobbing, elektronisk. 

 

Hvordan være gode veiledere? 

 Vær tilstede 

 Lytt 

http://www.dubestemmer.no/)


 Vis interesse 

 Delta 

 Involver deg 

 Sett grenser 

 Bevisstgjør 

S5D - Ipad Case – Svarholt skole (Rom: R1) 
 Svarholt skole har sett på de nye læringsmulighetene som ligger i bruk av iPad som verktøy gjennom et 

pilotprosjekt for 7.klasse. Målsettingen med pilotprosjektet var å teste ut hvordan iPad kan bidra til 

forbedre og effektivisere opplæringen, og skape nye læringsmuligheter for lærere og elever.  

Cicilie Mørk, Svarholt skole 

 

 

S5E - Effekt av tiltak med pc. Tidlig og sen innsats (Rom: R9) 
 For hvem, når, hvordan og hvorfor? 

        ▪        For alle elever i 1. klasse, Skrive seg til lesing; STL+, begynneropplæring med talende tastatur 

og talesyntese på PC, knekke lesekoden tidlig. 

        ▪        For eldre elever med manglende basisferdigheter, kompensere, mestre og motivere for 

kunnskap og læring. 

Tone Finne og Einar Landmark, Statped Bredtvet Kompetansesenter 

 

Viktig med god karltegging av lese-/skrivevansker for å finne frem til rett verktøy - ikke alle har hjelp av 

samme type støtte. Mye å velge i: tankekart, talesyntese, stavekontroll, ordprediksjon osv. 

Viktig: 

Lærerne kjenner i liten grad til verktøyene 

Skolen har vente- og se-holdning 

Elevene får ikke god nok opplæring i verktøyeen - bruker dem feil. 

Tiltak: for lite, for sent! 

 

Tidlig innsats: 

For ALLE i 1. klasse: 

Skrive seg til lesing 

STL+, talende tastatur, talesyntese 

Knekke lesekoden tidlig - forbygge. 

- ikt-kompetanse 

- bevissthet om lydering og rettskriving 

- lystbetont og motiverende 

 

 

V5B - SMART board workshop - DEL 1 (Rom: R5) 
Lær å lage interaktive undervisningsopplegg i Notebook. Se eksempler på hvordan undervisning, 

elevaktivitet og elevarbeid kan bli mer engasjerende med Notebook. Lær å utnytte noen av mulighetene i 

Notebookprogramvaren for å motivere elever til å engasjere seg i timen.  

Tove Torvund, Tone Næss og Anita Gustavsen, Inter-Active 

 

 

11:15 

Sesjon 6/Verksted 6 
  

S6A - NY SESJON "Smart læring - Hvordan det digitale endrer læring" Professor Arne Krokan, 

NTNU (Rom R9)   

Det digitale forandrer samfunnet vårt. Dette får konsekvenser for skolen og måten vi lærer på. Har vi fått 

en endring i vår forståelse av hva vi trenger å lære og hvordan vi kan lære det? Nyere pedagogiske 

modeller som connectivisme og peeragogy viser veien til andre måter å organisere læreprosesser på. I dag 

blir IKT ofte sett på som et verktøy som skal understøtte eksisterende organisasjon og arbeidsprosesser 

mer enn en kilde til nye typer læreprosesser og måter å skape kunnskap på.  



Arne Krokan setter søkelys på rollen til dem som har ansvar for at elevene faktisk lærer det skoleplanene 

sier de skal.  

Arne Krokan, NTNU 

 

Her er presentasjonen: http://www.slideshare.net/arne/smart-lring-nkul-mai201245min 

 

- Hva er magi? Hva er tro? Hva er kunnskap? 

 

- Eksplosjon i nettundervisning: 

* Nettkurs via Akamai 

* Udacity (opprettet av tidligere Stanford professorere) 

* Clayton Christensen "Disrupting Education" 

* Knewton 

* Nye måter å tenke teknologi på kontra situasjonen i norsk skole 

* Scientific Learning - The Fast ForWord Program 

* Savner spredning/deling av ny bruk av teknologi i Norge 

 

- Student i NTNU får sommerjobb på Facebook, gjorde sine prestasjoner synlig i sosiale medier 

- Måten vi løser oppgaver på endrer seg 

- Sosiale medier synliggjør nettverk og sosial kapital 

- "Svake bånd" i Sosiologi -- viktige 

- Artikkel fra rektor for Harvard (Lawrence Summers): Arbeidslivets krav annerledes enn de vi stiller 

ovenfor våre studenter 

- Nordahl - elever jobber mye alene, tavleundervisning dominerer 

- Læring: vi må organisere rundt elevene - elevsentrert læring 

- Christensens nye bok "The Disruption of Higher Education" 

 

- Problemet er at folk ikke har fantasi til å tenke seg hva teknologien kan brukes til (Eric Schmidt) 

- Clay Shirkeys bok "Here Comes Everybody" - om å løse store oppgaver sammen 

- Det kompliserer samspillet er utfordringen 

 

- Vårt nye digitale liv 

* I industrisamfunnet glemmer vi fort - lagring i fjellet 

* I informasjonssamfunnet husker vi - digital dannelse viktigere - lagring i skyen 

* Ikke mulig å stenge noen ute fra nettet, eneste som blir stengt ute er lærerne ;) 

 

- Samhandling 

* Nytteverdien av Twitter. Vanskelig å komme seg i gang, men nyttig 

* Krokan: Legg problemer på nett, vent på svar. Følger mange, sorterer ved bruk av TweetDeck, 

organiserer med #-tags 

* "Jeg lenker altså er jeg" - 21st century Descartes, "Lenkito ergo sum" 

* Fra industri til digitalt nettsamfunn 

* Vi flytter oss fra å håndtere fysiske ting til å håndtere bits & bytes - skjer i samtlige samfunnssjikt 

 

- Konvergens 

* Teknologisk konvergens 

* Samme teknologi -- samme tjenester dukker opp 

* Script og maler erstatter fagkompetansen vår 

* Eksempel: Automatisk journalistikk 

* Ikke kommet til automatisk oppgaveretting (ennå) 

* Bruker teknologi til å overta oppgaver vi ikke trenger å gjøre -- skolen utfordret? 

* Stoltenberg -- Digitalt førstevalg -- hva med digitalisering av skolen? Ikke nevnt 

 

- Qik -- TV på nett 

* Eksempel på at tjenester smelter sammen 

 

http://www.slideshare.net/arne/smart-lring-nkul-mai201245min


- Worldtv.com/arnektv 

* Egen tvkanal 

* Nye TVer kommer med app-teknologi & støtte 

 

- Netflix.com 

* USA, digital distribusjon av film 

* Kommer til Norge? 

* Proxy servere/VPN teknologi -- endrer din identitet på nett -- få amerikansk IP-adresse 

* Hidemyass.com 

* Prosesser som endrer våre digitale liv 

 

- Historien om sykkelen og 15-åringen 

* hva skal vi tilby en slik gutt på skolen? 

* her må vi tenke annerledes? 

* hvordan skal vi utnytte den kunnskapen, interessen, viljen til gutten til læring? 

 

- Fra papir, møter og telefon til... 

* å etterligne papir, møter og telefon... 

* det skolen er designet for, vi endrer ikke arbeidsprosessene, etterligner det gamle 

* samhandling gjennom plattformer i nettverk 

* Enterprise 2.0 -- bruk av sosiale medier til samhandling, læring, koordinering 

* Å jobbe alene: Vanskelig kultur å endre 

* Enkelt å dele - Delingskultur - Delicious.com/arnek/skoleledelse 

* Skummelt med åpenhet? 

* Samfunnet er ikke optimalt organisert for digital samhandling 

* Fragmentert, fører til manglende tillit, må endre praksis 

 

- Samarbeidskurven 

* Refererer til forskning på Stanford om WoW 

* Lærer på en annen måte når man kommer inn i spiller (etter at man har oppnå flere levels) 

* Nettverket vårt blir smartere etter hver som vi utvikler kunnskap 

 

- Vår nye digitale kompetanse 

* Hvor kommer den fra? 

* Hvor flinke er vi til å lære oss ting vi ikke kan?  

* Hvor flinke er vi til å lære av de som er under oss i hierarkiet? 

 

- Forskjeller innfødte og immigranter (forskningsprosjekt IBM) 

 

- Susan Greenfield (Oxford, stiller kritiske spørsmål til hva teknologier gjør med hjernene våre) 

- Sherry Turkle 

- Growing up digital, wired for distraction (Richtel, 21. November 2010, NY Times) 

* Hvordan håndterer vi det? 

 

- Født eller blir vi sånn? 

* Forhold talent og praksis viktig 

* Talent kommer av hardt arbeid! 

* Utfordringer - Monotasking vs multitasking 

 

- Konklusjon (se presentasjon) 

* Spre budskapet 

* Kompetanse for sosiale medier lite utbredt og lite omdiskutert 

* Rheingolds bok "Net Smart" (2012), har eget nettbaserte kurs 

* Hvordan styre bruk av oppmerksomhet? 

* Tomatteknikken - Pomodero technique (jobb i 25 minutter m/timer) 

 



- Barnimagen.com - barn er på nett før de er født 

 

- Nye praksisformer 

* Sosiale medier i offentlig sektor 

* Del & bruk tenkning 

* Krokans Wiki for sine studenter, krever at studentene skriver blogginnlegg, selvorganiserene 

* Jobb annerledes, skap nettverksbevissthet 

* Bli med i delogbruk.no! 

 

- Crap detection 

* Utviklingen av personlige læringsnettverk 

* Medier, mennesker, institusjoner 

 

- Facebook - infrastruktur for sosial samhandling (enkelt og greit) 

 

- Konsum av innhold 

* Netvibes.com 

* Arne Krokan Daily (Paper.li), annen mediaverden 

* Kuratorrollen springer fram 

* Content Curation World 

* Fra tradisjonelle publikasjonsmodeller til feed modeller (filter, radar, kurator) 

* "Forlag i fosterstilling" - Kronikk Herodes Falsk 

 

- Nye teorier om læring oppstår 

 

- Hvordan designe endringsprosesser? 

* Må forankres i ledelsen 

* Gode arenaer og prosesser enn IT-planer 

* Start enkelt 

* Belønn ildsjelene 

* Ikke bruk oppmerksomheten på motstanderne 

 

- Digital kompetanse vanskelig! 

 

http://arnek.wordpress.com 

 

S6B - Flipped Classroom (Rom: R7) 
Hva skjer når ny teori blir gjennomgått hjemme og leksene gjøres på skolen? Elevene forbereder teori 

hjemme ved å se korte videosnutter. På skolen jobber elevene med oppgaver. Elevene får fokus på læring 

og læreren fungerer som en veileder.  

Roger Markussen og Bjørn Ove Thue, Møglestu vgs. 

 

 

 

S6C - Hvordan ta grep om skolens utvikling med IKT og lærerens digitale kompetanse (Rom: R1) 
Foredraget presenterer tjenestene "Skolementor" og "Lærermentor" med oppdatert informasjon om 

innhold og rammeverk. Videre presenteres noen viktige funn i analyser av skolenes egenvurderinger, funn 

som er nyttige i arbeidet med skoleutvikling og digital kompetanse.  

Dina Dalaker og Vibeke Guttormsgaard, Senter for IKT i utdanningent 

 

 

 

S6D - Implementering av brett i undervisningen - Fra stress til suksess (Rom: R2) 
Hvor ligger verdien med brett i undervisningen og hva skal til for å hente den ut? RIKT har stått for 

implementering av iPad i en rekke grunn- og videregående skoler. Her deler de hva som kreves for å 

lykkes med prosessen.  

http://arnek.wordpress.com/


Erling Grønlund, RIKT 

 

 

 

S6E - Metoden "Skrive seg til lesing - med tastelyd og talesyntese" (STL+) for minoritetsspråklige 

voksne (Rom: R8) 
 STL-metoden bruker ikke lesebok og blyant. Deltakerne lærer seg å lese gjennom å skrive på lydende 

tastatur som uttaler hver bokstavlyd og deretter leser talesyntesen ordene. Metoden prøves nå ut på 

minoritetsspråklige voksne som ikke har lært seg å lese eller skrive på noe språk.  

Kari Gregersen, Vox 

 

 

V6A - Ny Giv! Relevans i opplæringen (Rom: D1-185) 
http://nygiv.ndla.no er stedet for å finne og dele gode læringsressurser i skolen. Her kan lærere dele sitt 

opplegg som fungerer ift, relevans og yrkesperspektiv. Her kan de finne gode opplegg som andre har 

prøvd ut og som fungerer  

Monica Wessel Nordeng og Trine Merethe Paulsen, NDLA 

 

 

 

V6B - SMART board workshop - DEL 2 (Rom: R5) 
Lær å lage interaktive undervisningsopplegg i Notebook. Se eksempler på hvordan undervisning, 

elevaktivitet og elevarbeid kan bli mer engasjerende med Notebook. Lær å utnytte noen av mulighetene i 

Notebookprogramvaren for å motivere elever til å engasjere seg i timen.  

Tove Torvund, Tone Næss og Anita Gustavsen, Inter-Active 

 

 

 

12:15 

Plenum: "Rediscovery in the classroom" (Rom: R1/videostreaming i R2)  
Roy Kjærstad og Chris Thompson  

 

 

 

(slutt kl. 13:15) 

 

 

=============TORSDAG============= 

09:00  Plenum (Rom: R1/videostreaming i R2)  
- Debatt “IKT i norsk skole - hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit?”  

- kort introduksjon av Arne Krokan, NTNU 

- Syn fra elevorganisasjonen: observasjoner tilsier at teknologi i skolen fortsatt blir brukt til å underbygge 

tradisjonell undervisning. Savner innovativ bruk av IKT, synd at laptoppen blir en notatbok til 5000,-. 

- Rune Mathisen (@bitjungle) reflekterer. Lærte å programmere i 9. klasse (1983). Formalisering av IKT i 

skolen med LK06. Hvor skal vi? Hvordan sikrer vi at digitale ferdigheter drypper til alle fag? Foreslår 

egen IKT fag og vil at elevene skal lære seg å programmere. Unger er ikke flinke i å bruke data. De må 

bli aktive kunnskapsarbeidere, ikke passive konsumenter. Savner tydeligere grep og oppfølging fra 

skoleledelsen. (https://www.evernote.com/shard/s17/sh/d7b2200b-3f4a-44ae-849c-

53846ecc4802/4ab91da9d976930d90b1775639d72b57) 

- Skoleleder/teknisk sjef (navn?): Nytt utstyr stiller nye krav. Standarden i Norge er veldig forskjellig til 

tross for store årlige investeringer. Vi er et digitalt samfunn. Utfordring: at arbeid og læring går hånd i 

hånd. 

- Heidi Austlid, IKT Norge: Global utfordring med en verden som preges av konkurranse, kan Norge 

følge med på denne utviklingen? Digitalisering av offentlig sektor i Norge. Refererer til Sør-Koreas IKT 

satsing i skolen (2,5 mrd dollar, alle læremiddel digitale innan 2015)samt Sverige og Danmark. Norge 

mangler en slik politikk, for stort felt til kun å bli drevet av IKT senteret. Mye opplæring overlatet til 

http://nygiv.ndla.no/
https://www.evernote.com/shard/s17/sh/d7b2200b-3f4a-44ae-849c-53846ecc4802/4ab91da9d976930d90b1775639d72b57)
https://www.evernote.com/shard/s17/sh/d7b2200b-3f4a-44ae-849c-53846ecc4802/4ab91da9d976930d90b1775639d72b57)


tilfeldigheter. Har ikke beslutningsmuligheter. En systemutfordring. Refererer til et notat fra 1995 om mål 

innenfor IKT og norsk skole. 

- Elisabeth Asbakker: Vi er på (god) vei, men ser vi på Monitor 2011 så ser vi at det er store forskjeller. 

Fundamental utfordring i norsk skole. Refererer til Høyres IKT strategiplan. Savner kvalitetssikring. 

Nasjonal prøve i digitale ferdigheter på vei. Savner samhandling mellom IKT systemer. Utfordrer 

statssekretæren på utsagnet "Sammenheng digital kompetanse og læringsresultater i fag".  

- Krokan: Digitalt førstevalg. Hvordan løse utfordringen? 

- Oppfordring til universell utforming. Skolens vikitighet for å forme elevenes kompetanse, likevel 

vanskelig å møte morgendagens behov. Varsler om ny stortingsmelding hvor LK06 evalueres/drøftes. 

Stortingsmelding 2013 blir viktig. Etterlyser flere ressurssentre som kan støtte skolen. 

- Kritikk: IKT senteret usynlig over hele landet. Forskjellige standarder over hele landet. Etterlyser 

nasjonale prøver på dette området. 

- Systemet det er noe galt med. For stort tema for IKT senteret, etterlyser handling fra politikerne. 

Nabolandene raser fra oss, men Norge daler. Hvilket utdanningssystem skal vi ha? Hvordan skal vi sikre 

at utdanningssystemet får de riktige ferdighetene/kompetanse som skal sørge for at elevene får de rette 

ferdighetene?  

- Krokan: Flere lærere, flere timer? Annen oppskrift? 

- Asbakker: Flere kompetente lærere som må beherske et minimum av kunnskap. Refererer til artikkel 

"Lærers brytekamp med IKT". Må ha en nasjonal politikk på dette området, hvorfor er det ikke i skolen 

når det allerede er en plan for nasjonen? Mål: Alle lærere bør beherske digital kompetanse, noe elevene 

må beherske for å bli borgere. 

- Elevorganisasjonen: Hvordan kan vi komme oss dit? Eleven bryr seg ikke om LK06, men det som skjer 

i skolehverdagen. Se på vurdering i skolen, et viktig styringsverktøy. Eksamen en isolert boks, får ikke 

nødvendigvis vist sin kompetanse. Resten av skoleåret skal dreie seg om "den boksen". Må åpne for 

annerledes bruk av IKT på eksamen, ikke bare bruke det som skriveverktøy. 

- Mathisen: Vurderingsformen er per i dag en stor bremsekloss. Mye fokus på at læreren skal ha den og 

den kunnskapen. Den kompetansen som virkelig trengs er hvordan læreren kan utnytte IKT pedagogisk i 

fagene, lærerene kan deretter finne ut av det tekniske selv. Også mye fokus på at utstyret ikke fungerer. 

Mathisen har 8 år gamle stasjonære PCer og har ingen problem med dem.Se på vurdering i skolen, et 

viktig styringsverktøy. Eksamen en isolert boks, får ikke nødvendigvis vist sin kompetanse. Resten av 

skoleåret skal dreie seg om "den boksen". Må åpne for annerledes bruk av IKT på eksamen, ikke bare 

bruke det som skriveverktøy. 

- Nasjonal prøve i digitale ferdigheter 

 

Noen Tweets under debatten:  
 

@bjornhg #nkul #nkulplenum Hvordan står det til med lærerutd. sin IKT-didaktiske komp? Hvem skal 

lære bort slik didaktikk&pedagogikk til nye lærere? 

 

@anngot Enig med @bitjungle, ikke skyld på utsyret lenger, ikke tro at læreren må kunne alle 

programmer. Ikt- didaktikk er det sentrale.#nkul 

 

@leifharboe det er lett å svartmale, det har skjedd mye god kompetanseheving de siste 5 åra, mye bra på 

infrastruktur i vgs også #nkul 

 

@oysteinj Statssekretæren har rett i at vi har et rammeverk for IKT. Men noen byggeklosser og lenker er 

for svake #nkul #nkulplenum 

 

@CarlMorten Statsekretær - du vet ikke nok om den digitale tilstanden er i SkoleNorge. Ingen vet det. 

Men vi er mange som mener mye. #nkul 

 

@haakonkalbakk RT @johnarthurberg: Riktige krav viktigere enn økte krav! Fokus på prosesser, 

implementasjon og resultater, ikke funksjoner og verktøy. 

 

@oddsens Veldig enig med @bitjungle. Læreren skal ikke være ekspert på alle digitale verktøy. Det må 

ikke være en bremsekloss. #nkul 



 

@oysteinj Lærernes grunnutdanning og bruk av IKT i formativ vurdering er to klare forbedringsområder 

mht IKT i skolen #nkul #nkulplenum 

 

@ghveem #nkulplenum Kvifor eksamen? IKT i læring = prosessorientert og mappevurdering. #nkul 

 

@EvaBra elevrep sier at man må se på vurderingsformen #nkul 

 

@EvaBra alle lærere skal ha dig komp sier aspaker #nkul 

 

@frobru En nasjonal prøve til er akkurat det vi trenger. #ironitweet #nkul 

 

@ghveem Ikkje bra at det er så ulik standard i Noreg, rettleiarkorps frå 

 

@kosmikomiko Er det et selvsagt mål at alle lærere  og forelesere skal "digitaliseres"? Bortkasta tid å 

overbevise  skeptikere, eller vel verdt det? #nkul 

 

Avslutning: 

- Kloke ord fra Krokan "Framtiden står foran dere som en mur av muligheter" :) 

 

@Evabra har eige referat: http://evabra.wordpress.com/2012/05/10/paneldebatt-nkul/ 

 

 

10:30        Sesjon/Verksted 3 
 

S3A - Digital storytelling - blir det læring av slikt da? (Rom: R5) 
 Med utg.pkt. i data fra eget mastergradsarbeid vil denne sesjonen fokusere på elevers refleksjoner rundt 

bruken av digital storytelling (DST) som arbeidsmåte og uttrykk i faget engelsk i ungdomsskolen. 

Hvordan definerer elevene selv egen læring innenfor et DST arbeid? Hva kan vi som lærere lære av 

dette?  

Anita Normann, Charlottenlund Ungdomsskole 

 

 

S3B - Foredrag av Gullepleprisvinneren 2012 (Rom: R2) 
Norsk pedagogisk dataforening deler hvert år ut Gullepleprisen på NKUL Prisen går til en lærer, eller 

gruppe av pedagoger, som gjør en innsats for å fremme læring med IKT i norske skoler. Vinneren holder 

et foredrag på NKUL. Dette pleier å være svært gode sesjoner!  

Kunngjøres i plenum på NKUL 2012 

 

 

S3C - Når læreren er nysgjerrig på ungdommens verden (Rom: R8) 
Prosjektet som vant prisen som det mest kreative ikt-prosjektet på Sandvikakonferansen 2011, er et 

prosjekt der man har arbeidet med tekstskaping på Facebook, tekstanalyse i engelskfaget og med innøving 

av rockelåter der øvinga startet med xbox360 og Rockband.  

Musiker Lage Thune Myrberget og rektor Sven Olaf Brekke – Odda Ungdomsskole 

 

 

S3D - Digitalt samarbeid mellom hjem og skole (Rom: R7) 
 Hva er god praksis for hvordan skolen kan, og bør, samarbeide med hjemmet ved bruk av IKT? Spesielt 

fokus på hvordan man samarbeider via skolens læringsplattform. Hva må du som skoleleder eller 

skoleeier ta hensyn til, og være oppmerksom på? Hva sier lovverket? Peronvern? Sesjonen vil inneholde 

eksempler og invitere til debatt.  

Cecilie Aurvoll, Senter for IKT i utdanningen 

 

 

Ønsker å kommunisere med foresatte på læringsplattformen. 

http://evabra.wordpress.com/2012/05/10/paneldebatt-nkul/


Skolen må balansere barnets og foresattes rettigheter, og samtidig ivareta sitt ansvar. 

Viser til denne veilederen: http://iktsenteret.no/aktuelt/veiledningshefte-om-foresattes-tilgang-til-skolens-

digitale-l-ringsplattform 

Tre lover som styrer mye av dette: 

 opplæringloven 

 barneloven 

 personopplysningsloven 

Når skal innsyns retten blir mindre for foresatte? For det er stor forskjell mellom en 6 åring og en som 

nesten er 18. 

Skolen ansvar å ha riktige opplysninger om elevens foresatte. 

 

 

S3E - Interaktive tavler (Rom: R1) 
Foredraget tar utgangspunkt i trenden med innkjøp av interaktive tavler i stadig større omfang, nå har 

snart halvparten av alle klasserom i landet slike tavler. I foredraget forsøkes det å peke på viktige 

momenter for at tavlene skal gi et godt bidrag til undervisningen.  

Gunstein Egeberg, Senter for IKT i utdanningen 

 

Inntrykk fra 4. trinn på Kolstad skole, Trondheim: 
- SmartBoard i alle klasserom 

- Bildefilm laget i MovieMaker viser hvordan de bruker IKT på skolen sin, viser til flere programmer som 

kan brukes på SmartBoard 

- Elever fra 4. trinn viser elevarbeid (fra 7. trinn) gjennom Powerpoint (Albert Einstein) 

 

Still spørsmål til sesjonen: #NKuLS3E 

 

Egeberg: 

- Interaktive tavler må være et verktøy som gjør en forskjell i klasserommet 

- Hvordan skal vi sikre at det faktisk gjør en forskjell når det satses så hardt? 

- Nøkkelord: Lærerkompetanse 

- "Board or bored". Et nordisk FoU-prosjekt på interaktive tavler (link?) 

- Hvordan få lærere til å bruke interaktive tavler på en god pedagogisk måte? 

- Lærerkompetanse: Det tradisjonelle perspektivet. Bli kjent med -> bruke -> integrere 

- Hoober & Rieber: Utvider brepet med reorientering -> utvikling (det modene perspektivet) 

- Erfaringer: Det tar tid å utvikle kompetanse. Fleste ligger på nivå 3 og 4 etter ett år. 

- Hvordan IKT senteret undersøkte i prosjektet: Microteaching (Mikroundervisning): Problemstilling, 

observasjon og video, analyse 

- Aktivitetsteori (Engeström, 1987) --> pyramide 

- Filmvisning 

1) Programdesign (verktøy) "Vill klikking" -- Hva skjer når elevene først tar i bruk en interaktiv tavle? 

Hvordan påvirker programdesignet elevene? I denne situasjonen, 4 elever: Tidsperspektivet ødelegger 

mye, egner seg ikke til gruppeoppgave 

2) Arbeidsdeling "Elevdiskusjon" -- 4 elever, 3 roller. Operatør, prosessor, observatør. Hvem har hvilken 

rolle? Hvordan kunne en lærer gått inn og regulert rollefordelingen? Gjenganger at elevene tar disse 

rollene. Ser også andre roller: Sabotør (ute etter å ødelegge), diktator (operatør + prosessor, er samme 

person), tekniker (opptatt av layout). 

3) Arbeidsdeling + programdesign "Kryssordtrøbbel" -- 5 elever skal løse kryssord, Worddokument 

importert i SmartBoard. Problemer med blekkoverføring forvirrer elevene. Hvem tar hvilken rolle? Hva 

skjer med grensesnittet? Elevstyrt gruppeoppgave. Programdesignet finter ut elevene (angreproblemer).  

Programdesign vanskelig for elevene å forstå. Problematikk: kun en elev kan trykke om gangen. Nye 

tavler tillater flere å trykke samtidig. 

 

- Kompetansen bygges og økes gradvis i dette feltet 

  

http://iktsenteret.no/aktuelt/veiledningshefte-om-foresattes-tilgang-til-skolens-digitale-l-ringsplattform
http://iktsenteret.no/aktuelt/veiledningshefte-om-foresattes-tilgang-til-skolens-digitale-l-ringsplattform


- Lerman & Zevenbergen (forsker på Interaktive tavler, IAT), funn ved bruk av IAT: 

* Tempo øker, dybden blir mindre 

* Lærer bruker IAT til intro 

* Sjelden mer enn en elev ved tavla 

* IKT skårer lavt på pedagogisk kvalitet, IAT enda lavere 

* Stort potensiale, men må realiseres 

 

- Wood og Ashfield 

* Peker på forskjellen mellom klasseundervisning og gruppeundervisning 

* Fare for at klasseundervisningen også bli monologisk, den må være dialogisk og prosessorientert. 

Elevene må ikke være passive.  

* Ha ha fokus på høyere læring (analyse, evaluering, problemløsing og orginalitet) 

* Kontekst og formål er det grunnleggende for bedring av undervisningen 

 

- Feller ved bruk av IAT: 

* Man økter tempoet i timen på bekostning av kvalitet 

* Man setter ikke av tid til utvikling 

* Skoleledelsen sette ikke krav til lærernes bruk 

* Man sørger ikke for forankring blant lærern 

* Man kjøper dårlig tilpassete løsninger 

* Man tenker ikke over tavlens plassering i klasserommet 

* Man slipper ikke elvene til 

* Man kjøper/utvikler ikke tavlens innhold 

* Undervisningen blir fort monologisk 

 

- Holms (forsker, peker på at IAT kan løfte frem elevarbeid) 

 

- Muligheter: 

* Motiverende 

* Konkretisering 

* Holder elevene fokusert 

 

- Morsomt og motiverende etter 1 år? Ja, elevene synes IAT fortsatt er morsomt å bruke. Engasjementet 

varer. 

 

- Hvordan får vi lærerne til å dele undervisningsopplegg? 

* Lærere peker på press fra ledelsen og avsatt tid som de to viktigste faktorene for å realisere dette 

 

- Fra salen: 

* Det fysiske rommet, ser IKT senteret på dette i forhold til plassering og størrelse? IKT senteret: Noe å 

ta i betraktning. 10 cm forskjell opp/ned har mye å si for elever i grunnskolen. Dilemma i klassen 

* Søby: Peker på møbelprodusenter med fleksible løsninger. IKT Senteret i Oslo vil ha en lab hvor dette 

tas i betraktning. 

 

 

V3A - Nettbasert skoleavis (Rom: R90) 
Å lage og drifte en nettbasert skoleavis er et av de nye valgfagene fra høsten 2012. I dette verkstedet får 

man en introduksjon til temaet og anledning til å prøve verktøy for produksjon av nettbasert skoleavis.  

Johannes Bøyum, Avis i Skolen 

 

 

V3B - iPad verksted for nybegynnere (Rom: R9) 
 Praktisk bruk av iPad i undervisningen. Grunnleggende nivå. NB! Hvis du melder deg på etter 12. april 

må du ha med egen iPad for å delta på dette verkstedet.  

Erling Grønlund, Rikt 

 



 

11:15        Pause 
 

 

11:30        Utstillerseminar 3   

 

U3A: Eplehuset (Rom: R1)  
Et år med nettbrett til alle, istedenfor laptop : Gjennestad videregående skole 

 

 

U3B: Gyldendal Undervisning (Rom: R9)  
Nyheter fra Salaby 

 

 

U3C: Moava (Rom: R5)  
Moava - mer enn hjemmesider 

 

 

U3D: Interactive Norway AS (Rom: R7)  
SMARTe løsninger i klasserommet 

 

 

U3E: Cappelen Damm (Rom: R8)  
Levende historie 

  

 

U3F: itslearning (Rom: R2)  
Digital kompetanse i skolen 

- Bjarte Berntsen (forteller om 40 års krisen sin) 

- Oppgave: Hvilken farge har Bjarte på huset sitt? Hvor jobbet Bjarte før? Hvor mange barn har Bjarte? 

- ITL ønsker å bidra til en helhetlig ramme rundt IKT kompetanse. Vanskelig tema å snakke om, mange 

meninger. Mange kommuner har brukt mye tid og ressurser på IKT, men likevel er vi der vi er i dag. 

- Hva er digital kompetanse? 

* ITUs defininsjon 

* Stortingsmelding 

* Departementet 

* "...summen av enkelte IKT ferdigheter...Totalt sett kan digital kompetanse dermed betraktes som en 

meget sammensatt kompetanse." 

 

- IKT brukes i for liten grad av elevene i grunnskolen (Monitor, 2009) 

- I norsk skole har digital kompetanse ikke eget regifag, ingen har et overordnet ansvar for digital 

kompetanse, og dermed kan det å beherske digital verktøy bli nedprioritet 

- Monitor 2012 bruker fem dimensjoner for å beskrive og definere digital kompetanse i en norsk 

skolekontekst. Bertnes: en omskrivning av de gamle begrepene. 

 

- Ulike aktører og roller. Ulike utfordringer blant: 

* Lederen (IKT plan = "vi har kjøpt ITL, kos dere!") 

* Lærere (mange verktøy, hva skal vi bruke dem til? hvordan? hvordan skal vi få tid til å lære oss det? 

hvem skal lære oss det?) 

* Samfunnet (IKT kompetanse i samfunnet diskusjonen). Bertnes: Paradox -- skolen skal ikke legge ut 

bilder av elevene, men ta deg en tit 

* Elevene 

* Foreldre 

 

- Digital natives vs digital immigants 

* Bare tull!  



* Ser forskjellige ting 

* Stenger ute det vi ikke mestrer (har kontroll på) 

* Digitale hjelpemidler åpner for likeverd 

* Gir tilgang til levende informasjon 

* Gjør oss mer sårbare 

 

- Hva skal elevene kunne?  

* Alt for tåkete i dag 

* Klar sikt gjør målet tydeligere 

 

- Bertnes viser til egne handlingsplan/organisering/tilrettelegging 

- Anbefaler videobank med opplæringsvideoer slik at lærere kan se videoer i stedet for å ringe/plage 

superpedagogbrukerne. Effektiviserer, sparer tid, mindre møtevirksomhet 

- Tomme PC rom (hvorfor er det forskjeller i elevenes digitale kompetanse?). Det må legges til rette for 

fleksible læringsarealer slik at ressursene faktisk blir brukt 

- Pedagogiske tanker og mål. Hvordan inkludere IKT kompetansemålene i oppgaver 

* Hvordan søke? Søkeoptimalisering? Hvordan finner jeg det jeg leter etter? 

* Kildekritikk 

* Sammensatte tekster 

* Personvern og opphavsrett 

* Vurdering av virkemidler (Hvem inviterer jeg ved bruk av ulike virkemidler?) 

- Tenk kompetanseprøver 

- Tenk tilrettelegging i opplæringen av lærere 

- Hva vet du om elevenes digitale kompetanse? 

* Kartleggingrpøve (Den digitale kompetanseprøven) 

* Hvordan spørre? Hvordan får du fram kompetansen? Hva skal du spørre om? 

- Hvorfor er det forskjell mellom skolene? 

- Hvordan kan vi best hjelpe lærerne? 

 

- Utstyr alene gjør oss ikke mer digitalt kompetent 

 

 

U3G: Aschehoug Undervisning (Rom: R4)  
Lingua Planet Engelsk: Aktivitetsbasert språklæring i unikt språkunivers. 

 

 

12:15        Lunsj/Utstillingsvandring 
 

13:15        Sesjon/Verksted 4 
 

 

S4A - Motivasjon, mestring og matematikk (Rom: R2) 
Hvordan kan digitale verktøy bidra til at matematikkundervisningen i ungdomsskolen og videregående 

skole oppleves mer motiverende og relevant for elevene? IKT-senteret og Matematikksenteret håper å 

inspirere med gode eksempler og smakebiter fra prosjektet Den virtuelle matematikkskolen.  

Kristine Sevik, Senter for IKT i utdanningen 

 

 

S4B - Real Life Auto (Rom: R4) 
Real Life Auto er en av Trygg trafikks storsatsninger og retter seg mot elever på yrkesfag, enten i skolen 

eller ute i lære. RLA er utformet som et dataspill og er en helt ny måte å tenke trafikksikkerhet på.  

Alexander Wie Flaa, Trygg trafikk 

 

 

S4C - Respons og vurdering – fra papir til mobil (Rom: R1) 
Hvordan få gode tilbakemeldinger, mellom alle parter, i klasserommet? Hvordan gi rask og treffsikker 



vurdering av elevenes arbeid? Vi viser hvordan mobiltelefonen eller ipoden kan inngå i et gratis og enkelt 

studentresponssystem. Læreren kan bruke systemet som ledd av undervisningen, eller som del av 

vurderingsarbeidet.  

Alex Strømme, NTNU 

 

- Alle blir bedt om å stå og vi holder avstemning. De som svarer rett blir stående og får flere spørsmål. 

Lite teknologisk metode å drive undervisning, men brukt til å illustrere hvordan vi kan bedrive 

avstemning på 

- SRS (Student-response system). Mange navn (ARS, Clickers, Mentometere, Polling system, 

stemmesystem) 

- Bildesøk etter "clickers" -- 1.3 millioner treff 

- Fordelen med å stille spørsmål i store forsamlinger, få respons fra publikum. Dyrt og stivbent. 

Framtiden: Bruk mobiltelefonene, det studentene/publikum har i lommen selv 

 

- Hva er et SRS? Metode for å fremme: Respons, kommunikasjon, interaksjon 

- I et nøtteskall 

* utgangspunkt: tradisjonell undervisning 

* lærer presenterer et spørsmål/problem for klassen 

* Studentene jobber med oppgaven (alene/grupper) 

* Studentene avgir sin stemme 

* Søylediagram/histogram på tavlen viser svarfordelingen 

* Tilbakemelding (ta tak i svarene som kommer og gjøre noe med dem) 

 

- Engasjerende, motiverende og aktiv undervisning (HIST system, under utvikling) 

- Utgangspunkt i enheter som er på nett 

- FoU prosjekt med lærerstudenter på Vgs. Lot elevene bruke iPods, stilte spørsmål, fikk fire 

svaralternativer 

- Fokus på strukturert bruk (gir elevene beskjed når de kan ta den opp og når de skal legge den fra seg) 

- Stemmetid 30 sekunder 

- Graf kommer opp på tavlen med en gang 

- Anonymt (men kan også velge slik at en kan følge opp enkeltelever) 

- Lærer vet med en gang hvordan elevene har svart, må ta tak i svarene fra elevene 

 

Demonstrasjon av SRS 

- Refererer til omfattende forskning på Student Response System (søk opp dette ordet i feks Google 

Scholar) 

- Lærersoftware må lastes ned som en del av programvaren for dette spesifikke SRS systemet 

- Tilbakemeldinger - "Må temaet tas på nytt eller kan man gå videre?" Læreren må reflektere neste steg 

- Flere spørsmålstyper 

* Fakta/fast 

* Problemstillinger 

* Meninger/holdninger/handlinger 

- Fordeler med å forholde seg anonym i henhold til visse spørsmål/problemstillinger/holdninger 

- Refererer til Viten.no 

- Film "Levende landskap" fra NRK, opplegg om Sau. Illustrerer et poeng ved å stille et spørsmål før og 

etter et opplegg (film, i dette opplegget var det holdning til sauebønder i rovdyrdebatten --> salen endret 

holdning etter filmvisning). Dette kan gjøres ved feks starten av skoleåret og ved slutten av skoleåret. 

Viktig: ta vare på dataenene og vis det til elevene! 

 

- Hensikt med SRS 

* Innsikt/oversikt over en gruppe 

* Faglig oppfølging og progresjon 

* Engasjement/involvering 

* Mer læring! 

 

- Når og hvordan? 



* Hvem? 

* Hvor mange/ofte? 

* Når? 

 

- Gratis nettløsninger 

* Hist-systemet (histproject.no/node/7) 

* Poll everywhere 

* Socrative 

 

- Utfordring for å få det til å bli vellykket 

* Spørsmål (upresise spørsmål forvirrer studentene, da faller opplegget gjennom. Tålmodigheten til 

voksne mennesker er ikke evigvarende) 

* Still spørsmål som fremmer læring 

* Flervalgsoppgaver (Teori fins i Strømmes MindManager presentasjon) 

* Ta utgangspunkt i hverdagsopplevelser til elevene 

* Stipendiatprosjekt på HIST ser på bruk av slike systemer 

 

S4D - Lærere, foreldre og emodenhet (Rom: R7) 
eModenhet er å betrakte som en dimensjon av digital kompetanse og handler om hvordan man utvikler et 

bevisst forhold til bruk av digital informasjon og digitale tjenester. Når barna er "digitalt innfødt" og 

foreldrene "digitale immigranter" - hvordan kan læreren bidra til at foreldrene blir trygge, selvstendige 

brukere som kan vurdere risiko ved barns bruk av ikt?  

Lars Heljesen, Vox http://www.vox.no/ 

Digital dannelse og dømmekraft- eModenhet 

- Stor gruppe voksne med lave digitale ferdigheter 

- Mange ser ikke behov for å styrke sin kompetanse.  

- Faresignal: Denne gruppen er ikke blitt nevneverdig mindre de siste årene 

 

Stor tilgang og aktivitet med digitale verktøy i landet.  

 

Ungdommens bruk av digitale verktøy og tjenester: 

- Digitalt innfødte 

- Sosiale medier: Regisserer og iscenensetter egen digital virkelighet 

- Copyright det er der men de bryr seg ikke om det 

- Personvern 

- YouTube og Facebook-verdenen: Hvem skal forme de unges verden? 

- Unges forventninger vs arbeidslivets krav 

- Mismatch mellom unges digitale liv og arbeidslivets krav til digitale kompetanse 

 

Foreldrene er digitale innvandere 

Påstand: Uansett hvor mye en digital innvandrer prøver å  rote med de dig. innf. verden, vil man uansette 

altid være innvandrer 

 

Hva er digital kompetanse? 

Digital kompetanse er ferdigheter og kunnskaper som kreves for å bruke digitale verktøy på en 

hensiktsmessig måte. 

"Digital kompetanse omfatter det å kunne bruke IKT-systame, finne og utveksle inofrmasjon digitalt, og 

produsere informasjon digitalt" 

 

"eModenhet er å betrakte som en dimensjon av digital kompetanse og handler om hvordan man utvikler et 

bevisst forhold til bruk av digital informasjon og tjenester" 

 

Sosiale medier:  

- "Kler du deg naken med en smarttelefon" 

- Alle gjør det, men er det særlig smart? 

- Hva med digitale spor? 

http://www.vox.no/


- Ting blir ikke borte 

- Alle spor ikke like populære som voksen 

-Men: er det så farlig, og er det virkelig slik at unge ikke har digital selvjustis? 

- Svar: Jo, men forskjell på fysisk virkelighet og digital virkelighet. 

- Oppmerksomhetstyranni: Hvor langt er man villig til å gå for å opprettholde  oppmerksomhet i 

"Facebook"-verdenen? 

 

App'er: 

- Smarttelefoner 

- En app for hver anledning? 

- Vet man hva man godtar ved nedlasting? 

- For eksempel sporing 

- Overvåkningssamfunnet? 

 

Ungdommens bevissthet vs foreldrenes bevissthet: 

- To forskjellige verdener? 

- Impuls vs refleksjon 

- Får vi nedsatt bevissthet når vi entrer en digital verden? 

- Eksempel: Nettbank 

- Teknikk kan ikke erstatte forståelse 

- Bevisst holdning til eModenhet 

- Bevissthet i forkant, ikke i etterkant 

 

Lærerens rolle: 

- Er læreren "tett på" til å fange opp ungdommens digitale aktivitet og sjargong? 

- Svar: Nei, men det kan læreren heller ikke bli! Vil være et urimelig krav 

- Må utfylles etterpå... 

- Bevissthet rundt bruk av dig.verktøy og tjenester kan legge i alle fag 

- Læreren må ha komp. om hvordan de kan formidle forståelse for betydningen av eModenhet 

 

Skolens oppgave: 

- Hvordan kan skolen legge til rette for at læreren blir en seriøs veilederf or digital kompetanse og 

eModenhet, både kreativt og kritisk? 

- Er de institusjonene som utdanner lærer bevisste og kapable til å gi læreren den komp. de trenger? 

- Er skolen forberedt for den digitale hverdagen? 

 

 

S4E - Hva kan Nasjonalbiblioteket bidra med på den digitale læringsarena? (Rom: R5) 
Nasjonalbiblioteket har en rekke digitale ressurser tilgjengelig for norsk skole. I denne sesjonen vil det bli 

pekt på hvilke muligheter lærere har til å bruke disse ressursene i undervisningen. Vi ønsker også å 

bevisstgjøre utviklere av digitale læringsressurser hvordan de kan bruke Nasjonalbibliotekets digitale 

innhold i sine ressurser.  

Nasjonalbiblioteket 

 

 

V4A - Kartquiz og opplastning på Kart i skolen (Rom: D1-185) 
Med kartquiz på Kart i skolen, kartiskolen.no, skal elevene plassere stedsnavn på kartet eller finne stedet 

der et bilde eller lydfil hører hjemme. Verkstedet vil også ta for seg en ny forbedret versjon av verktøyet 

for opplastning av GPS-data og feltrapporter  

Øystein Sørborg, Naturfagsenteret 

 

 

V4B - iPad verksted for viderekomne (Rom: R9 ) 
Praktisk bruk av iPad i undervisningen. Verkstedet er for den som har brukt iPad før. NB! Hvis du melder 

deg på etter 12. april må du ha med egen iPad for å delta på dette verkstedet.  

Erling Grønlund, RIKT 



 

14:00        Pause - Utstillingsvandring 
 

14:30        Utstillerseminar 4 
 

U4A: TV2 (Rom: R1)  
Tilrettelagte læremidler - hvordan kan læremiddelet bidra til å møte kravet elever har om særskilt 

tilrettelagt undervisning? 

 

- Video avspilles ("Hva er TV2 Skole") 

* Oppgavesett medfølger nyhetssakene 

 

- Fokus på aktualitet, det visuelle og tilrettelegging 

- Ferske opplegg hver uke (nytt innhold hver mandag) 

- Leverer opplegg til barnetrinnet, ungdomstrinnet, vgs og voksne innvandrere (voksenopplæring) 

- Leverer for ulikt bruk 

 

 - Et aktuelt læremiddel 

 * Forskjellig fokus på de forskjellige trinnene (1-7, 8-10, Vgs, voksne innvandrere) 

 * Spesielt fokus på "riktig" tempo i voksenopplæring (godt mottatt!) 

 * Oppgaver kan lastes ned. Består av Notebook filer for SmartBoard, PP, Word og lignende 

* Trekkfugler et eksempel på nyhetsinnslag som går igjen hver vår. Kjøper film fra BBC til bruk i egne 

innslag. Også mye arkivstoff fra TV2 

* Følger også nyhetsbildet veldig tett. Lager ekstrasendinger hvis ting skjer brått slik som feks 

jordskjelvet i Japan mars 2011 

* Godt Vgs konsept - Treholt saken - illustrerer hvordan en kan jobbe med tyngre saker, brukte saken som 

bakteppe for et opplegg om den kalde krigen. Sterkt fokus på etikk i dette opplegget. Øving i samarbeid 

og argumentering 

 

Eva Bratvold: 

- Tanker bak utformingen av oppgaver: 

* Hva skal elevene lære av dette? 

* Hvordan passer dette inn med kompetansemålene i læreplanen? 

* Prøver å skape dialog med elevene, diskusjon og refleksjon 

* Åpne spørsmål framfor lukkede 

* Forskjellige arbeidsformer (individuell, gruppe) 

- Ikke alle skoler bruker alle oppgaver hver gang. Plukk ut det du synes er best 

- Eks: Flere skoler tar oppgavene, legger dem inn i LMS og kjører dem som skriftlige diskusjonsoppgaver 

i forum 

- Alle oppgaver har: 

* Veiledning til diskusjonsoppgaver 

* Fasit til faktaoppgaver 

- Tar ofte opp begreper, ord og uttrykk opp mot de forskjellige innslagene 

 

- Voksenopplæring 

* Tydelig artikulasjon 

* Lavere taletempo 

 

- Dekning i læreplanen innenfor: 

* Samfunnskunnskap 

* Historie 

* Geografi 

* Naturfag 

* RLE 

- Planer om å utvide med flere fag (feks litteraturkunnskap, matematikk, mat og helse, engelsk, kunst og 

håndtverk) 



 

- Visuelt læremiddel 

* Sitat fra Thomas Edison, the New York Dramatic Mirror (1913) 

* Styrken i film som læring vs begrensning i boken 

* Flere barn sliter med lesing, film kan hjelpe disse 

* Clean filer (grafikkfiler) - elever kan laste ned mal-filer som de kan redigere og bruke i egne opplegg 

(feks værmelding, Berlinmuren, fylker). Kriteriene ligger til rette i filene. Elevene kan bygge på disse og 

gi filene innhold 

* Moderne kartgrafikk 

 

- Et tilrettelagt læremiddel 

- Forskjellige versjoner av samme videoer 

* Grafiske tegn 

* Tegnspråk 

* Synstolkning 

- Vil etter hvert kobles til FEIDE 

- MYE arbeid bak 10 minutters film hver uke 

 

Ønsker du prøvetilgang? Kontakt: 

Yngvar C.A. Nordberg 

yno@tv2.no 

 

 

U4B: Pedlex (Rom: R9)  
Bli bedre på underveisvurdering med blir.no! 

 

 

U4C: Oppad AS (Rom: R7)  
Oppad presenterer en ny generasjon læringsplattform 

 

 

U4D: Lingit (Rom: R5)  
Komplett lese- og skrivestøtte med Lingdys, Lingright og Lingspeak 

Har versjoner for norsk, engelsk og tysk .  

Installerer man Lingdys for man også Lingspeak og Lingreader (leser bokstavlyden). 

Eksempler på bruk: 

Skriver på skjermen - Bokstavene og så ordet blir lest opp. Kan ha forskjellige stemmer på opplesingen 

av bokstavene og ordene. Kan også velge barnestemmer. 

Skriver og får teksten lest opp.. Følger også med skrivestøtte. Kan få opplest tekst fra programmer og på 

nett. Kan bruke instillinger som for eksempel å justere volum og hastighet på opplesingen. Har innebygd 

ordbok med funksjoner. 

 

U4E: Cyberbook AS (Rom: R8)  
Universell Matematikk for ungdomstrinnet og videregående 

 

 

U4F: Det norske Samlaget (Rom: R2)  
Matte overalt - Nyttige digitale ressursar i klasserommet! 

 

U4G: Oppad AS (Rom: R4)  
Oppad med webløsning for hele familien 

 

 

15:15        Pause 
 

15:30        Plenum: IKT-støttet vurdering for læring (Rom: R1/videostreaming i R2)  



Hvordan kan IKT støtte vurdering for læring som en integrert del av det 21. århundrets klasserom? - 

Barbara Wasson, UiB  

 

- Åpning av Morten Søby 

- Studentinnlegg (IKT i skolen av Magnus Solfeldt, Charlottenlund Vgs) 

* 2 året media 

* Sosiale medier - store muligheter. Blokkering for å hindre elevene fra å bli distrahert. Men skal ikke 

skolen forberede elevene til arbeidslivet?  

* Lær elevene å bruk teknologien fornuftig 

* Måter å bruke IKT (lære for å bruke, bruke for å lære) Læringen må følge med utviklingen hvis skolen 

skal produsere morgendagens helter 

 

Wasson (UiB og Intermedia): 
- IKT-støttet vurdering for læring 

- Vurdering er et pedagogisk redskap som burde fremme læring 

* Summativ 

* Formativ 

* Vurdering for læring - Formativ vurdering handler om å etablere og forvalte de små "øyeblikk av 

beredskap" som regulerer læringsprosesser 

* Feedup --> læringsmål 

* Feedback --> tilbakemelding 

* Feedforward --> Fremovermelding 

* VFL skjer i dialogen mellom lærer og elev 

* Lærerens vurderingskompetanse avgjørende for kvaliteten på formativ vurdering 

- Status av vurderin for læring i Norge 

* PISA 2004 studie (Grønmo et al., 2004) 

* Andre studier (Haug, 2003; Klette, 2003; OECD, 2005; Engelsen & Smith, 2010) 

 

- NEXT-TELL prosjektet (Next generation teaching, education and learning for life) 

* EU integrated project, 7-rammeverk 

* 2010 - 2014 

* 12 institusjoner (Norge, Østerrike, Tyskland, UK, Polen og Italia) 

* Intermedia, Uni Research 

* http://www.next-tell.eu 

 

- Den 21. århundrets lærerhverdag 

* Flere spenningsforhold 

* Mål: Å se på fremtidens lærer og forberede dem for en ny situasjon 

 

- Next-Tell Visjon 

- Nye krav til lærere i det 21. århundrets klasserom 

* Utvikle vurderingskompetanse i tillegg til fagspesifikk kompetanse pga IKT i læring og 21. århundrets 

ferdigheter 

* Tilpasset opplæring: Plan for den enkelte student 

* Gi bevisbasert forklaringer for utvalgte læringsaktiviteter og vurderinger (Evidence based assessment 

fra USA) 

* Være ansvarlig overfor interesserte 

- Next-Tell vil gi en nyskapende plattform 

- Eksempler: 

* STEM Learning Environment (Læringsarena -- bevis -- vurderingsmetode -- elevmdell) 

* TESL: Teaching English as a Second Language (Plan/aktivitet -- innebygd vurdering & automatisk 

sporing -- blogg --- retrospektiv analyse -- CEFR analyse -- Lærer/Elev) 

 

- Elevmodell (Upon Learner Model) 

 

- Bruk av IKT i vurdering 

http://www.next-tell.eu/


* Underveisvurdering (eks i Google docs, videoretting) 

* Automatisk vurdering med umiddelbar tilbakemelding (Kikora, scaffolding/stillassbygging) 

* Samle bevis på læring (Analyserer og visualisere oppnådd kompetansenivå) 

* Samle tilbakemelding og fremovermeldinger (Gjenbruk -- Markin, Kompetanseutvikling) 

 

- Beskriver studiet i detalj (se egen PP) 

- Fokuserer i dag på formativ e-vurdering 

 

- Norske lærere gode på planlegging 

* Liten delingskultur blant lærerne i de forskjellige landene 

* Mest samarbeid om planlegging i Norge. Positivt med elevrepresentasjon 

* Danmark planlegger mer enn de andre landene rundt IKT bruk 

* Office produkter dominerer, Norge leder i bruken av Google og Wiki teknologi 

 

- Vurdering i skolen 

* Lite formativ vurdering hos samtlige land, igangsatt begrep i Norge, Danmark og England 

* Mye bruk av VLE (Virtual Learning Environment) 

* Vanlig med bruk av IKT i Norge i vurderingsarbeidet (hevdes det) 

 

- Tilbakemelding 

* Skriftlig karakter 

* Norge i fremste rekke med tilbake og fremovermelding, også gjennom VLE 

* Medelevvurdering (peer-assessment) ikke i fokus i Norge, kanskje i fremtiden 

 

- Konklusjon: Formativ e-vurdering --> Norge og UK i gang 

 

- Lærerutvikling: Lærer som forsker 

* Kunnskap 

* I gang i Norge, etablert i UK 

* En del av lærerens professjonsutvikling, bra for skolen og skoleutvikling 

* Nasjonale initiativer i forbindelse med kompetanseheving i Norge og UK 

 

- Hindringer for lærerutvikling 

* Tid 

* Arbeidsmengde 

* Tyskland: Validitet i egne funn? 

* Norge: Ferdigheter og verktøy som kan støtte opp om funn? 

- Lærerperspektiv: Utvikling 

* England og Norge bevisst på at ting henger sammen, modenhet for å gå videre 

 

- Konklusjon: Norske lærere 

* Høyt IKT nivå i Norge 

* Proaktive 

* Fokus på formativ vurdering 

* Behov for IKT støttet vurdering for læring 

* Behov for lærerutvikling satt i system 

 

- Modenhet for, klarhet over, bevissthet for vurdering for læring er høy i Norge 

* Nye vurderingsforskrift 

* Vurderingsprosjekter 

* IKT kompetansen inngår i alle fag 

* IKT kompetansen er høy blant norske lærere 

 

- Men får man det til? 

* PISA: lav tidsbruk (2004) 

* Vurderingsstudier i Norge fokusert på "innhold" i tilbakemeldinger 



 

- Oppfordrer kontakt! 

barbara.wasson@uib.no 

cecilie.hansen@uni.no (@cecilievon) 

 

=============ONSDAG============= 
10:00 Åpningsplenum (Rom: R1/videostreaming i R2)  

- Intro med mannskoret Pirum: http://org.ntnu.no/pirum/historie.php 

 

- Kort intro v/Morten Søby, Senter for IKT i Utdanningen 

 

- Velkommen ved Rektor, NTNU  

Fra fokus på program til fokus på IKT i fag. 

 

- Trine Skei Grande, leder i Venstre og medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 

Skulen skal førebu unge på framtida. Det umulige: førebu elevane på framtida som ikkje finst. Kunnskap, 

kompetanse og kreativitet til å skapa framtida. Trygghet, respekt for kunnskap. 

Damer er viktigare enn olje for norsk rikdom. 

Nevner det digitale klasseskillet mellom dem som kan finne frem i informasjonssamfunnet vi har rundt 

oss og dem som ikke behersker det. 

Ein dårleg klasseleiar blir ikkje noko betre med dersom elevane får IKT. IKT er eit virkemiddel. Treng 

lærarar med god ballast som bruker IKT for å motivera og å gjera nybrottsarbeid. Lærarar som tør å gjera 

noko nytt, tør å bryta gjennom kulturar. Tør å feila å læra av det. (Ever tried, ever failed, fail again, fail 

better). 

Me er sånn ca midt på treet når det gjeld IKT i Noreg, sjølv om me er eit av få land som seier at IKT er 

ein grunnleggjande kompetanse. 

 

Sør-Korea: alle læremiddel skal vere digitale innan 2015. 2,5 mrd $.  

Rammene for skulen endrer seg heile tida. 

Halvparten av treåringar i Noreg kan operera ein PC. 

@skjolfoste: Ministeren slår fast at vi i Norge har tenkt (og tenker) ikt i lys av gammel pedagogikk. Eller 

læreboka tilkoblet strøm;) 

 

Dagens unge meistrer digitale verktøy, men har ikkje nødvendigvis digital kompetanse. Nettvett, 

overvåking osb. Må ha bevisst haldning til dette. 

Kule og/eller relevante ting? Ta i bruk effektive verkemiddel. Målretta bruk i undervising. 

Ein kan snu litt på pyramiden i undervisinga. Nevner flipped classroom/omvendt undervising. 

Lekse er å sjå opplæring/video, klasserom = temabasert arbeid og rettleiing. 

Tørre å prøve ut nye metoder - Forske på hva som fungerer. Vi forsker for lite på dette. 

Forteller om betydningen av bakgrunnskunnskaper og dannelse. 

 

Eksamen: sier at de er åpen på å gjøre endringer. For skal man endre det som skjer i klasserommet må 

man starte her. 

 

11:00Pause 
11:15 Utstillerseminar 1  

 

U1A: Cyberbook AS (Rom: R9)  

Universell Naturfag Ungdom - nettbasert naturfag for ungdomstrinnet  

- Presentasjon av Cyberbook AS' digitale læremidler på nett.  

"Sterkt visuelle læremidler (...)  fordi det visuelle er det sterkeste virkemilde for å formidle abstrakte 

sammenhenger".   

- innleder kommenterer det underlige/komiske ved å være på NTNU og ikke ha tilgang på SmartBoard 

eller liknende i motsetning til i grunnskolen :)  

  

- viser eksempelvideoer om fast stoff, væske og gass. Videoen er tydelig både i fht tale, språk og det 

http://org.ntnu.no/pirum/historie.php


visuelle. Ikke noe amatørpreg, (som jo ofte er en uungåelig ulempe ved videoer kun produsert av 

faglærere uten teknisk støtte, min anm.).  

- interaktivitet i videoen, dvs at man kan klikke på ulike deler av bildet og 

molekylbevegelsene/samensetningene (?) i vann i ulike former. Klikk på "gass" og se hvordan partiklene 

beveger seg annelerdes fra når du klikker på "is", for eksempel.  

- det hører oppgaver til hver video, og disse oppgavene gir umiddelbar respons.  

- Varierte oppgaver. Tilbakemelding også ved feil svar.  

- simuleringer av ulike fenomener, med tydelige animasjoner 

- oppsummeringer av resultater, med statistikk og muligheter for oppfølging av elever 

 

- eksempel fra utviklingen av embryoet: vanskelig å tegne og lite effektivt med modeller. I stedet har man 

her forklaringer med gode bilder.  

 

- andre videoer er rettet mot at studentene skal få hjelp til å eksperimentere på egen hånd og lære gjennom 

prøving og feiling. Eksempel fra en video om seriekobling. Her kan man eksempelvis simulere 

konsekvensene av å legge til og fjerne komponenter i kretsen.   

 

fordeler de selv trekker fram (via en lærer fra en skole i Bergen som bruker dette selv):  

- eleven drives av egen motivasjon/nysgjerrighet 

- umiddelbar respons -> hver og en for respons på alt  

- belønning 

- spill og animasjoner. også et pluss for de lesesvake elevene.  

 - frigir tid til å følge opp elever ved at mye retting gjøres automatisk, og man kan fokusere på hva den 

enkelte elev behøver i større grad 

  

 Tilbakemeldinger  

 - Elever og lærere setter pris på animasjonene (fra det konkrete til det abstrakte), det at det er et samlet 

læreverk med videoer, animasjoner og oppgaver er positivt. Systemet har oppgaver som er selvrettenede, 

noe som åpenbart sparer tid   

  

 Spørsmål fra salen: kan dere vise eksempler på noe som her kan gjøres digitalt som ikke også kan gjøres 

på gammelt vis? Altså: er det noe ved dette som ikke er å sette strøm til gamle metoder? (for å parafrasere 

@fredrikmr)   

svar: simuleringene forenkler, det vises til læreplan i fht at man skal gjøre eksperiment digitalt, en annen 

måte å formidle stoffet på.  

 

U1B: Grieg Music Education AS (Rom: R8)  

Music Delta Barneskole og KORARTI' Digital: to nye læringsressurser som involverer og engasjerer!  

 

U1C: Fronter AS (Rom: R7)  

Digital klasseromsledelse  

Representanter fra fronter snakker om nye elementer i verktøyet. Ingenting om digital klasseledelse, som 

vel er tittelen på foredraget. Her burde beskrivelsen vært bedre slik at alle vi som nå sitter og jobber med 

noe annet kunne gått på noe mer interessant.  

 

U1D: Norsk Nettskole AS (Rom: R4)  

Dysleksi og dyskalkuli.  

Presentasjonen  

 

U1E: Senter for IKT i utdanningen (Rom: R5)  

Utdanning.no  

Presentasjon av senter for IKT i utdanningen. Rimelig mekanisk gjennomgang av nettsteder. 

- utdanning.no. Mange innfallsvinkler; søkesider, temasider, artikler og informasjon om de vel 5000 

utdanningsløpene i Norge. Årets statlige nettsted 2010. 10000 brukere i januar 2011. En del statistikk blir 

presentert. Rådgivningstjeneste fra 15. februar til 15. april pga. stor pågang ifht. spørsmål. 

Rådgivningstjeneste på facebook(?). Jobbsøketjeneste/inspirasjonsverktøy ifbm. med jobbsøking. 



Utviklar no jobbkompass til hjelp for kva for yrke som passar, etter dansk modell. "komplisert å komma 

seg frå vdrgnde utdanning og over i høgskule/universitetssystemet." 

Mange gode tips på http://www.ug.dk/ som utdanning.no er i ferd med å plukke opp(?). 

- Opptakskalkulatoren/-simulator. Syr sammen to tjenester; søk på studietilbud og systematisering av 

resultat for å hjelpe overgangen mellom ungdomsskole/videregående og videregående/høyere utdanning. 

Hjelpemiddel også for studieinspektører. Oversikt over krav for f.eks. ingeniørstudier, slik at 

videregåendeelver vet hva de må ha av fag, samt poengkrav. 

 

Denne forelesningen var ikke i nærheten av hva den "kunne vært". Ikke spesielt nyttig gjennomgang av 

nettstedet utdanning.no. Senter for IKT i utdanningen er så mye mer enn utdanning.no! 

 

U1F: Microsoft (Rom: R2)  

Energize your classroom  

 

U1G: Utdanningsforbundet (Rom: R1)  

Lærerrollen i en digitalisert hverdag 

- Steffen Handal 

- Solveig Eldegaard 

- Helena G. Eracleous 

 

Aktuelt tema (over 170 påmeldte!) 

Twitter: #NKULU1G 

 

Lærerrollen i sterk endring i dagens digitaliserte hverdag. 

 

Handal: 

- Lærernes arbeidsforhold i kontinuerlig endring, skolen må forandre seg. Skal dette skje på samfunnet, 

lærernes eller elevenes premisser? 

- Ingen oppskrift/fasit på den digitaliserte lærerrollen. Må forstå de didaktiske fordringene. Viktigheten av 

didaktikk. Endring i didaktikken kommer som konsekvens som endringer i andre faktorer (slik som i 

samfunnet). Vi (lærerne) velger ikke våre elever og de velger ikke sine lærere 

- Vektlegger Utdanningsforbundets fokus på lærerens autonomi og professjonalitet 

- Den didaktiske helheten 

- Endringer i lærerrollen vil prege endringer i didaktikken 

- Vi ser alle til Finland. De beste løsningene kommer når profesjonen utfordres og må finne nye løsninger 

til å overkomme disse utfordringene 

 

Eldegaard: 

- Kan teknologitette miljø hindre elevenes læring av grunnleggende kunnskap? 

- Deler egne erfaringer om digitale utfordringer i klasserommet (hvordan IKT forstyrrer og er av og til et 

hinder for elevenes læring) 

- Refererer til Monitor 2011 undersøkelsen 

- Lærere er opptatte av pedagogisk bruk av IKT i fagene sine 

- Refererer til artikkel i tidsskriftet Bedre Skole (01/2012) <-- kan noen bekrefte denne? 

- Hvordan kan skolen utnytte det positive og motvirke de negative effektene av IKT i skolen? 

- Refererer til undersøkelsen om IKT og klasseledelse i Rogaland (Krumsvik et al., 2011). Elevene tror at 

fritidsbruken av IKT gjør dem digitalt kompetente, men ser altså ikke linken til den faglige bruken av 

IKT. 

- Læreren forblir den viktigste ressursen 

- Det som bekymrer lærere mest er den negative bruken av IKT 

- Refererer til NY Times 2011 

 

Eracleous: 

- Et øyeblikksbilde fra dagens skolehverdag (Strinda Vgs, Trondheim) 

- Erfaring fra kollegaer: Fokus på teknisk kompetanse har tatt vekk fokuset på den pedagogiske bruken 

- Tekniske utfordringer demotiverer 

http://www.ug.dk/


- Kollegaer blir motiverte til mer pedagogisk bruk av IKT når det tekniske er på plass 

- Tid til opplæring må gis. Oppleves som et problem i hverdagen. Må settes av tid til prøving og feiling 

samt videreutdanning 

 

Avslutning: 

- Handal: Hvordan spre digital kompetanse blant lærere og få den til å prege lærerarbeid? Etterlyser 

erfaringer, løsninger og kampsaker 

- "Datahjem" - uformell deling av erfaringer og ressurser blant kollegaer hvor man møtes med laptoppene 

- Skillet mellom digital kompetanse og faglig kompetanse er uklart. Uklart for lærere hva som er viktigst; 

digital kompetanse i seg selv eller det faglig? Savner forskning. 

- Leder for Tryggbruk senteret: Er det nok tilfang på etterutdanning på ferdigheter innen digital 

kompetanse? Savner fokus på kritisk bruk av IKT. Handal: Svært ulik oppfølging blant kommunene. 

Kompetansen må sprees og deles. 

- IKT senteret: Det må jobbes mer med den femte grunnleggende ferdighetene nå når yngre og yngre barn 

allerede er i større grad i kontakt med IKT. 

- Handal: Advarer mot mengdefokuset. Mengde er ikke nødvendigvis bra. Å bruke IKT mye betyr 

nødvendigvis ikke at elevene lærer mye. Læring må være et hovedfokus. 

- Erfaringer fra Ny Giv samling: Lærerprofesjonen er den eneste profesjonen i Norge som ikke er en 

profesjon (Handal: en semi-profesjon). Må jobbes mer med profesjonsutvikling - hvilken digital 

kompetanse skal en lærer ha? Mer tid til samarbeid gjennom kollegabasert profesjonsutvikling. Se til 

Ontario, Canada hvor de lykkes (forskningsbasert). Vi må legge vekt på det som fungerer og samtidig 

sette av litt tid til innovasjon 

- Handal: Lærerprofesjonen må finne fram sammen med andre, se UFs nettside 

 

12:00 Lunsj/Utstillingsvandring 
 

13:00 Sesjon/Verksted 1  

     

S1A - Klasseromsledelse med IKT - To skoler i ett år (Rom: R2)    

Foredraget presenterer funn fra et forskningsprosjekt ved to skoler i ett år etter reform 2006. Begge 

skolene er valgt utfra et ønske om å se god praksis med integrering av IKT. Skolenes ulike organisering 

samt teknologi som medspiller og sosialiserende element i klasseromsledelse blir presentert og drøftet.  

Leikny Øgrim, Monica Johannesen, Eli Gjølstad og Tonje Hilde Giæver, HiOA 

 

- Salen er stappfull! (viser at dette er et aktuelt emne) 

- Mye snakk om media om klasseledelse med IKT 

- Presenterer bakgrunn og grunnskolelærerutdanningen ved HiOA. Bakgrunn innenfor informatikk og 

arbeider ved Seksjon for digital kompetanse (IKT integrert i de første 3 årene for lærerstudentene) 

- Følgeprosjekt med to Oslo skoler i ett år og deres integrasjon/bruk av IKT 

- Klasseledelse: Definisjon fra Ogden (1987) "Klasseledelse er disiplinens metode...dreier seg om 

lærerens kompetanse i å organisere arbeidet..." 

- Klasseledelse et begrep som er har fått utvidet betydning i dag 

- Christensen (2008) "...lærerens evne til å være med å etablere et godt klassemiljø, goe arbeidsforhold og 

bidra til at elevene opplever mestring." 

- Stikkord om lærerprofesjonen (Lillejord, Manger og Nordahl, 2010). "Sette konkrete læringsmål 

sammen med elevene..." 

- Artikkeler i media: "Elever vil slippe PC i skole" "Lærer prater og elevene surfer". Oppsummerer  

utfordringer. PC i klasserommet stjeler oppmerksomhet 

- Utfordringer: Hvordan håndtere oppstart og avslutning av en time, hvordan håndtere overganger mellom 

sesjoner, hva er lov/ikke lov? Syn på bruk av teknologi som belønning? 

- Muligheter: Individuell læring, informasjonskilder, støtter samarbeid, utdanner for samtiden elevne skal 

ut i, effektivisering 

 

Prosjekt: To skoler i ett år (Oslo) 

- Forskningsspm: Hvordan er teknologien akseptert og brukt i norsk skole etter innføring av LK06? 

- Metode: Observasjon, drøftinger og lydopptak av drøftinger, intervju m/skoleledere 



- Skolens arkitektur kan ha påvirket undervisningen (ene var "Forstadsskole" og den andre var 

"Sentrumsskole") 

- Tilgang: Primært bærbare PCer som bestilles fra dataskap, forskjell på tilgang på datarom 

- Klasseledelse med IKT - et sammensatt område: 

- Digital trygghet og kompetanse 

- Faglig dyktighet og engasjement 

- Pedagogisk tilrettelegging for undervisning og læring 

- Organisering av læringsaktiviteter 

- Utvikling av regler og rutiner 

- Relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene 

- Organiser av de fysisk omgivelsene 

- Teknologi for overvåkning av elevatferd 

- Bruker TPACK modellen - Technological Pedagogical Content Knowledge (Mishra et al., 2006). 

Lærerens sammensatte kompetanse 

 

- Lærerens digital trygghet og kompetanse: Skiller undervisning i IKT fra undervisning med IKT. Stor 

forskjell i lærerns digitale kompetanse. Høy kompetanse bidrar til å stimulere lærerens fantasi til å bruke 

IKT i undervisningen på gode måter. Da er de i stand til å gå inn å se hva elevene faktisk gjør. 

 

- Lærerens faglige dyktighet og engasjement: Viser til gode eksempler på faglig dyktighet og engasjement 

styrer bruken av teknologi. 

 

- Pedagogisk tilrettelegging: Tilpasset opplæring, stasjonsundervisning, prosjektarbeid, 

tavleundervisning. Observerte mye bruk av digitale læringsressurser, brukte forskjellige teknologier til 

forskjellige formål. Stasjonsundervisning (4-6 stasjoner, 12. min på hver stasjon, elever roterer, en stasjon 

var digitale læringsressurser). Utfordringer: Elevene vet ikke hvordan de skal bruke læringsressursene. 

Læreren har for stor tro på at elevene er selvdrevne. 

 

- Organisering av læringsaktiviteter: Korte tidsintervaller, ulike oppgaver med ulike vanskelighetsgrad, ta 

hensyn til tidsbruken, belønninger kan være faglig utfordrende 

 

- Generelle utfordringer: Oppstart og avslutning, overganger mellom læringsaktiviteter, uforutsette 

hendelser. Viser gode eksempler med oppstart og avslutning 

- Eks oppstart: Læreren er allerede pålogget når elevene kommer inn i klasserommet, klassen samles go 

beskjeder om mål for timen og oppgaver blir gitt før elevene starter opp og logger seg på, Synlig og 

tilgjengelig plan for timen, rutiner for henting og pålogging av datamaskiner må være fastsatt og 

kommunisert tydelig 

- Eks avslutning: læreren gir beskjed om at timen avsluttes om 5 min, elevene trenger tid til å avslutte og 

lagre arbeidet, rutiner for avlogging og avslutning 

- Forskjellige erfaringer om rutiner på de to skolene (henting og opplading av maskiner, pålogging) 

 

Overganger mellom læringsaktiviteter: Potensiell kilde til tankeflukt, kjedsomhet og manglende 

progresjon. Ved tilgang til PC og internett kommer store fristelser da det fort fanger elevenes 

oppmerksomhet 

- Gir flere tips (se PP) 

 

Uforutsette situasjoner: Data fungerer ikke, nettet er nede, brutte linker, elevene har glemt arbeidet 

hjemme. 

- VIKTIG MED PLAN B!! Hvordan reagerer læreren? Lærerens trygghet og digitale kompetanse viktig 

også i slike situasjoner 

 

Utvikling av regler og rutiner viktig. Kommuniser forventninger, gi retningslinjer for hvordan bestemte 

oppgaver skal utføres. 

 

Organisering av fysiske omgivelser: Tenk gjennom hvordan omgivelsene organiseres og hvordan dette 

påvirker elevenes læring. 



 

 

 

 S1B - Android nettbrett i grunnskolen (Rom: R1) 

 Kan et Android-nettbrett være den digitale dingsen alle elever har? En gjennomgang av ”Prosjekt 

Nettbrett” ved Harestad skole, hvor en hel 9.-klasse har fått hvert sitt Android-baserte nettbrett.  

Odin Nøsen, Harestad skole @MyOnlyEye 

http://t.co/lvj2X5Lp 

 

Satsing på IKT i skolen på vei ned. Antallet PCer gått ned i 1/3 i kommunene. Men skolene trenger mer, 

sier de.  

NML - New Millennium Learners - har andre forventninger til skoen. Men skolen er stedet du IKKE får 

bruke PC. 

 

Økt bruk av IKT = økt motivasjon 

 

les: Trude Slemmen, om vurdering, selv om hun ikke nevner IKT 

 

det må være 1 til 1 på PC eller ikke. 

 

Nettbrett har noen andre bruksområder enn PC. Og dette måtte de vurdere når de skulle prøve seg på dette 

med nettbrett. De valgte å gå for en Asus. 

Bruker Googel kontoer for å styre elevene. Disse kontoene er det skolen som styrer. 

nettbrette er skolens eiendom i prosjektet og det er ikke bestemt om elevene får beholde det etter endt 

prosjekt. 

De opplever mange av de samme utfordringene man har med bærbare pcer i klasserommet. 

Alt er blitt digitalt og elevene forventer det. 

Vanskelig å måle effekten av IKT i undervisningen, men man har sett at det virker. 

 

Opplever at elevene "skriver" mer. Økt tekstproduksjon.  

Bruker flere kilder enn lærebok og lærer.  

Elevene opplever skolen som mer autentisk.  

Læreren alltid viktigst :) 

Skolen blir mer lik hverdagen uten for skolen. 

Raskere tilbakemeldinger 

Nettbrett Vs PC 

- nettleser ikke bra nok på nettbrett 

- apper er ikke altid gode nok. 

- kontorpakker på nettbrett er ikke gode nok. 

- Udir har en pc-preferanse i forhold til eksamen. 

- elever med spes. behov ender opp med pc da de ikke har programmene de trenger på nettbrettet 

 

Bøkene må komme digitalt for å kunne leses på brett. Elevene vil ha ebøker! 

Andriod heller en Apple 

www.iktogskole.no 

 

 

S1C - Bruk av konfliktspill i samfunnsfagundervisningen (Rom: R8)    

Hvordan kan pedagogiske konfliktspill trene elevenes analytiske evner i samfunnsfag, bidra til 

begrepsinnlæring og refleksjon rundt internasjonale konflikter? Erfaringer fra undervisning i Danmark og 

Norge.  

Hans Petter Jørgensen, Fræna videregående skole 

Utdelt lærerveiledning på papir. Finnes denne digitalt?  

Grunnleggende læringsprinsipper: 

- Førstehånsopplevelser av en verden som er ukjent for de fleste. Erfaring fra problemer rundt omkring i 

verden. 

http://t.co/lvj2X5Lp


- Delta aktivt i en problemstilling og konflikt. Problemløsining og aktiv tilegnelse av stoffet. Kan for 

eksempel "prate" aktivt med "personer" i spillet. 

- Erfaringer som gjøres underveis er viktig for bearbeidelsen  av det elevene har gjort. Viktig med 

refleksjon og fokus på kunnskap og ferdighet. Utfordrer elevenes normgrunnlag. 

- Omhandler mange læreplanmål. Trener også grunnleggende ferdigheter. Mye flott lesetrening og trening 

av digital kompetanse. Spillene er ikke underholdningsspill, men læringsspill. 

- Med mer jobbing med spillene får elevene enda bedre kompetanse.  

 

Gjennomgår spillene. 

Hver episode tar ca. 45-60 minutter per episode.  

Har fått veldig gode tilbakemeldinger på spillene. Gjennom dialog med brukerne har de utviklet spillene. 

Elevene skaffer seg informasjon i løpte av spillet. Valg som elevene tar påvirker hvordan spillet blir. 

Lærerne bør sette læringen i en kontekst, f.eks. la spillene være en del av et større opplegg. 

 

 

 S1D - Filmport, et verktøy for skolen (Rom: R7) 

 Filmport.no er et norsk nettsamfunn og nettverk for unge filmskapere, på regionalt og nasjonalt nivå. 

Hvilke muligheter ligger i dette for skoleverket? Presentasjon ved Marit Bakken fra Midtnorsk filmsenter, 

sammen med en representant for målgruppen  

Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter 

 

S1E - Arkiv og personvern i grunnopplæringen (Rom: R5)    

Arkivloven stiller krav om at skoler og skoleeiere skal ta vare på dokumentasjon som viser hvilken 

opplæring elevene har fått og skolens øvrige virksomhet. Sesjonen vil drøfte hvilke krav som arkiv- og 

personvernlovgivningen stiller og vil vise praktiske eksempler på hvordan skoler/skoleeiere møter disse 

kravene. Fokuset rettes særlig mot bruk av digitale læringsplattformer.  

Tommy Tranvik og Frode Løbersli, Senter for IKT i utdanningen 

 

 V1A - Digitale verktøy i grunnleggende skrive, lese- og matematikkopplæring - DEL 1(Rom: D1-

185)    

Utprøving av og diskusjon om utvalgte digitale verktøy som interaktiv tavle, digitale lesebrett og 

"Talking Pen"- som støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene. 

Verktøyene kan bidra til generell støtte i leseopplæring, gi en bedre forståelse av språklige begreper, 

støtte tekstbaserte oppgaver i matematikk, samt gi muligheter for å jobbe med kreative oppgaver.  

Eli Gjølstad og Monica Johannessen, HiOA 

Presentasjon av kursholdere. Presentasjon av begreper først. Praktisk arbeid etterpå på stasjoner. 

- Oversikt over begynnerbegreper. Tall/representasjon. Bokstav/tale. Hvert begrep brytes ned i mer 

konkrete delbegreper. "Lite skille mellom fag/grunnbegreper i førskole/tidlig skole". 

- Hvor finner vi digitale læringsressurser? Nettressurser (eks. Moava, skolenettet osv.), digitale tavler, 

håndholdte enheter (app), lisensprogrammer (utdøende dinosaurer?). 

- Begrepslæring: Felles for tale, lese, skrive og regne. Konkreter, halvkonkreter og abstrakte begreper. 

Eks. på digitale ressurser: Moava - dra ord til bilde (utdatert), Salaby - sirkus. 

- Tegn og representasjoner: Tall og bokstaver. Form og utseende.  

Eks: Ipad - iWriteWords. Gyldendal ABC - bli kjent med bokstaven. 

- Om å lese: Pseudolesing og logografisk lesing => god kontekstuell lesing. Alfabetisk fonetisk lesing er 

knyttet til bokstav. sammentrekning av lyder (bokstavering). Kontekstuell lesing. Handler om 

mengdetrening. Eks: Alfabet-moro (Moava), Gyldendal, Leselandet 1 (mikroverkstedet).  Jakten på beinet 

(for flerspråklige elever). e-lektor (Micro Daisy). 

- Om å skrive: Skrive lettere enn å lese? Gjenkjenning av tegn på tastatur. Tilrettelegge for skriveerfaring. 

Samensatte tekster. Eventyrstafett (fullføre hverandres historier. Litt som Public Pad?) 

Hva slags tekster skriver elevene på PC? Alt fra skilt og plakater til tekster. Eks: 10 fingre + boka som 

snakker(mikroverkstedet). Skriv ordet (Moava). 

- Om å regne: Tall og benevning, mengde, tallrekker. Eks: Multi, Lokus 

- om å uttrykke seg muntlig: Samtale, digital lyd som støtte. Aktuelle teknologier (eks. YouTube). 

- Informasjon om Pen Pal og elektroniske tavler i forhold til praktisk arbeid. 

- Presentasjon av rammeverk for vurdering av digitale ressurser. 



- Den praktiske delen går ut på å vurdere digitale ressurser. 

Då er det klart for verkstedsarbeid. Endeleg litt praktisk arbeid... passar godt etter lunsjen! 

 

V1B - En ny generasjon digitale ressurser i språkopplæringen - DEL 1 (Rom: D1-102)    

Verkstedet skal se på hvordan digitale verktøy og ressurser kan brukes til å aktivisere elevene, 

differensiere undervisningen og dokumentere elevens måloppnåelse i språkfag. Lingua Planet og Lingua 

studio vil bli brukt som eksempler.  

Maria Dreyer Pettersen, Stasjonsfjellet skole og Terje Dahl, Aschehoug 

(Jeg falt ut her, derfor litt ufokusert og ufullstendig referat herfra fra meg, beklager)  

Så langt minner læreverket om det vi fikk presentert fra Cyberbook, bare at dette er for språk og ikke 

naturfag.  

- en innlogging per læreverk, så man har alt på et sted 

- egne verktøy for uttale, grammatikk og interkulturell kompetanse.  

- dekker kompetansemål t.o.m. 10. trinn 

- ikke flashy, men autentisk, legges det vekt på. I kapittelet vi ser på handler det om yrkesvalg, og en 

sjokolademaker snakker om yrket sitt. Han snakker ikke et tilpasset skolebokengelsk, men videoklippene 

gir god visuell støtte.  

- automatisk tilbakemelding her også.  

- dekker et mye større materiale enn bøker 

 

Ferdige pakker for engelsk. Det jobbes også med fransk, tysk, spansk og norsk, som skal være klare til 

skolestart neste høst (m forbehold om misforståelse fra min side) 

 

13:40 Pause 
 

13:50 Sesjon/Verksted 2  

S2A - PISAs digitale leseprøve (Rom: R7)    

Våren 2009 ble den femte internasjonale PISA-undersøkelsen gjennomført. Hovedvekten lå på lesing, og 

i tillegg til den tradisjonelle papirprøven ble det utviklet en elektronisk leseprøve der elevene skulle 

forholde seg til ulike former for nettekster. Digitale prøver fra PISA 2012 vil også presenteres i sesjonen.  

Tove Frønes og Eva Narvhus, UiO/ILS 

 

 

 S2B - Olweus via Skype (Rom: R8)    

Stadsbygd skole har gjennom Olweus-programmet mot mobbing tatt i bruk Skype for å jobbe sammen 

med en skole i Pennsylvania, USA for både å lære mer om mobbing og antisosial adferd, og for å lære 

gjennom nettet. Demonstrasjon av slike Skype-sessions.  

Baard Vorpvik Skraastad og Veronika Aune med elever, Stadsbygd skole 

 

 

 S2C - Digital studieteknikk (Rom: R1)    

Wilhelm Egeland har gjennom egen praksis utviklet gode læringsstrategier for å veilede elever i bruk av 

ulike digitale verktøy i læringsarbeidet. Sesjonen inneholder bl.a. demonstrasjon/presentasjon av digitale 

tankekart og god notatteknikk, digital kildekritikk og bruk av søkemotorer med tanke på opphavsrett.  

Wilhelm Egeland, Bro Aschehoug og Frogn videregående skole 

 

- Egeland har bakgrunn som Lektor i idrett og psykologi 

- Digital teknikk munner ut i en analog metode 

- Studieteknikk er en innlæringsmetode 

- Erfaring: Etter vgs ble studieteknikk interessant og karakterene gikk opp. Viktig at læreren tar tak i dette 

tidligere og fokuserer på at elevene tilegner seg denne ferdigheten 

 

Tankekart.  
- Å overføre fra analog til digital metode utfordrende. Flere utfordringer. 

- Bubbl.us - ofte brukt til å få oversikt i faget eller kapittelet. Kan også brukes til å vise sammenhenger 

mellom ulike faktorer. Minimer bruk av tekst, bruk nøkkelord, illustrasjoner o.l. Enkelt mht deling 



mellom elever. Rask læringskurve. Effektiv både ved innlæring og idémyldring. Egen erfaring: Flere 

tilbakemeldinger fra svake elever om at metoden var velegnet til oversikt og pugging. Flinke elever hadde 

allerede egne metoder og responderte ikke like godt. Kan oppleves vanskelig hos mindre kreative elever. 

 

Multimedia - feks lydredigering og podcaster.  
- Veldig effektiv som repetisjonsverktøy. Svært enkelt å lage egne lydnotater basert på sammendrag, 

tankekart o.l. Velegnet til bruk på reise, utendørs, i godstolen, på treningstur. Beste resultater kommer fra 

elever som lager egne produkter. 

- Demonstrerer en egenprodusert video om synapser. Viser til gode elevresultater ved stor 

elevmedvirkning. 

- Mange kvier seg om å bruke videoredigering i undervisningen (tidkrevende, komplisert, kostbart, 

kompatibilitet). Men er ikke dette også et krav i LK06? 

- Videoblogg; friluftihd.wordpress.com <-- instruksjonsvideoer om friluftsliv 

Tips: Lage videoer med denne metoden http://www.commoncraft.com/ 

 

Blogg:  
- Først og fremst en arbeidsmetode, et publikasjonsverktøy. 

- idrettogsamfunn.wordpress.com 

- gode elevoppgaver kommer når læreren provoserer elevene til å skrive (feks kvinner tjener mindre i 

idrett. Drøft) 

- elevene får benytte et uformelt språk, lett å komme i gang, bestemmer selv grad av offentlighet, elevene 

kan kommentere hverandres innlegg 

 

Visualisering: 

- Å se for seg ting (refererer til teknikker i boken Memo - husketeknikker) 

- mange varianter for bedre memorering. Man bruker kjente reiseruter, kjente omgivelser o.l. 

- Memorering gjennom bruk av Google sketchup (elevene designer hjemmet sitt, bruker Memo teknikker) 

 

Kilder og kildekritikk: 
- vanskelig for elevene. Læreren må være gode veiledere 

- aktiv bruk oppgaver i undervisningen som fordrer til en viss kritisk sans og som dermed stiumlerer til 

refleksjon 

- Eks: Bildeintroduksjon - sett krav om bruk Creative Commons lisensierte bilder (finn f.eks. her: 

http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php) 

- Eks: QuickQuiz - hvor raskt klarer du å søke deg frem til et svar? Konkurranse mellom grupper. 

- Caseoppgaver - elevene bruker litt mer tid på å finne god kunnskap, men oppfordres til å drøfte og være 

kritiske til informasjonen til støter på. Læreren gir noen grunnregler/prinsipper for kildekritikk (hvem, 

hva, hvor, når, hvorfor) 

 

Avslutning: 

- Mye av det Egeland har gjennomgått begynner analogt, men ender opp/kan overføres til en digital 

kontekst 

- Tro på bruk av mobilteknologi 

 

 S2D - iTEC - fremtidens klasserom (Rom: R5)    

I iTEC skal det piloteres IKT-baserte læringsforløp på ungdomstrinnet i mer enn tusen europeiske 

klasserom, med vekt på matematikk og naturfag. Senter for IKT i utdanningen ser nå etter flere norske 

skoler som ønsker å delta, og presenterer her noen erfaringer fra prosjektets oppstart.  

Jørund Høie Skaug, Senter for IKT i utdanningen 

 

Presenterer bla videoretting http://www.youtube.com/watch?v=vfedxn8PI3k 

Presenterer pilotprosjekter, samarbeid med naturfagsenteret Anders Isnes relevante kompetansemål, 

utfordring; teknoligi som støtter læringsforløpene direkte. Forsinket, kommer til høsten 2012. Ikke alt er 

tilrettelagt for elever i uskole (pålogging osv) Egen sosialt nettverk på ling, først og fremst for elever. Eks 

Engebråten skole, egen naturfag-ning, blogger o.l. Kastellet skole, ulike verktøy blogg, wiki, facebook. 

podcast, screen cast o matic, http://www.screencast-o-matic.com/ 

http://www.commoncraft.com/
http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php)
http://www.youtube.com/watch?v=vfedxn8PI3k
http://www.screencast-o-matic.com/


Vil ha mere matematikk i iTec, samarbeide med Virtuelle matteskole. Vil ha skoler til å melde sin 

interesse ang flipped classroom, vil se på spilllsatsning, narom, S.P.A.C.E lanseres 2013, knytte til 

læreplanmål 

 

Trenger flere deltakere i iTec, 3 runder med storskalaprosjekter igjen. 

 

 S2E - Skytjenester i skolesektoren (Rom: R2)    

Skytjenestene har kommet inn i den norske skolen med alt fra gratis e-post og dokumentlagring fra 

Microsoft og Google til små pedagogiske programmer levert på skyinfrastruktur. Hvordan kan skolen ta i 

bruk denne typer tjenester med tanke på det ansvaret skoleeieren har i forhold til informasjonssikkerhet 

og personvern? Hva kan slike tjenester trygt brukes til og hva må man være spesielt forsiktig med?  

Harald Torbjørnsen og Tommy Tranvik, senter for IKT i utdanningen 

 

1. Tjenesten driftes av en ekstern tilbyder. 

2. Ingen lokal installasjon av programvare. 

3. Tilgang til tjenesten krever internett-tilkobling og nettleser. 

4. Betaler etter hvor omfattende bruken av tjenesten er. 

5. Opplysninger om enkeltpersoner blir lagret hos skytjenesten. 

 

FORDELER 

Trenger ikke kjøpe programvare 

Lavere driftskostnader 

Mindre behov for teknisk kompetanse 

 

ULEMPER 

Mindre kontroll med egne IT-ressurser. 

Mer avhengig av eksterne tjenestelevrandører. 

Mindre rom for lokale tilpasninger. 

Utfordringer knyttet til overholdelse av lover og regler. 

 

Skoleeier er ansvarlig for all elektronisk bruk av personopplysninger i grunnopplæringen. 

Ansvaret gjelder også når skoleeier benytter seg av skytjenester. 

 

Senter for IKT i utdanningen hr laget en "håndbok" for bruken av skytjenester i grunnopplæringen i 

forhold til lovgivning. 

Lang link: http://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/skytjenester_og_eksterne_it-

tjenester_web.pdf 

 

Datatilsynet skriver om tendenser, blant annet skytjenester: http://www.datatilsynet.no/Om-

Datatilsynet/Aarsmeldinger/Arsmelding-2011/3-Tendenser-og-utviklingstrekk-/ 

 

Databehandleravtale. Veiledning fra datatilsynet. http://www.datatilsynet.no/sikkerhet-

internkontroll/databehandleravtale/ 

 

 V2A - Digitale verktøy i grunnleggende skrive, lese- og matematikkopplæring - DEL 2(Rom: D1-

185)    

Utprøving av og diskusjon om utvalgte digitale verktøy som interaktiv tavle, digitale lesebrett og 

"Talking Pen"- som støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene. 

Verktøyene kan bidra til generell støtte i leseopplæring, gi en bedre forståelse av språklige begreper, 

støtte tekstbaserte oppgaver i matematikk, samt gi muligheter for å jobbe med kreative oppgaver.  

Eli Gjølstad og Monica Johannessen, HiOA 

 

 V2B - En ny generasjon digitale ressurser i språkopplæringen - DEL 2 (Rom: D1-102)    

Verkstedet skal se på hvordan digitale verktøy og ressurser kan brukes til å aktivisere elevene, 

differensiere undervisningen og dokumentere elevens måloppnåelse i språkfag. Lingua Planet og Lingua 

studio vil bli brukt som eksempler.  

http://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/skytjenester_og_eksterne_it-tjenester_web.pdf
http://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/skytjenester_og_eksterne_it-tjenester_web.pdf
http://www.datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Aarsmeldinger/Arsmelding-2011/3-Tendenser-og-utviklingstrekk-/
http://www.datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Aarsmeldinger/Arsmelding-2011/3-Tendenser-og-utviklingstrekk-/
http://www.datatilsynet.no/sikkerhet-internkontroll/databehandleravtale/
http://www.datatilsynet.no/sikkerhet-internkontroll/databehandleravtale/


Maria Dreyer Pettersen, Stasjonsfjellet skole og Terje Dahl, Aschehoug 

 

14:30 Kaffe - Utstillingsvandring 
 

15:00 Utstillerseminar 2  

 

U2A: IST (Rom: R7)  

Hypernet Støtte for læring - Vurderingspraksis i tråd med Kunnskapsløftet.  

 

U2B: Creaza (Rom: R9)  

Læring gjennom kreativt samarbeid i flere kanaler  

 

U2C: Nasjonalbiblioteket (Rom: R4)  

Nasjonalbiblioteket i klasserommet? Presentasjon av noen aktuelle tjenester for undervisning og læring  

 

U2D: NRK Skole (Rom: R2)  

Dine fag i lyd og bilder  

 

U2E: Cappelen Damm (Rom: R5)  

Tavleboka – lærerens beste venn!  

 

Introvideo til bruk av tavleboka: http://www.youtube.com/watch?v=roWTBYknhxU 

Gratis bruk av tavlebøkene ut neste skoleår(?) 

 

 

U2F: Aschehoug undervisning (Rom: R8)  

Pageturner: Styrking av leseferdigheter for alle elever med digitalt verktøy  

 

U2G: Microsoft (Rom: R1)  

Fra ord til handling – praktiske eksempler på bruk av ny teknologi 

 

- Ivar Berg (jobber med pedagogikk og skole i Microsoft) 

- Microsoft: Partners in Learning (PIL - globalt tiltak fra Microsoft, gratis prosjekt som har gått over 10 

år) 

- Grunnsøyler i PIL: Forskning, nettverk, innhold, teknologi 

- Det arbeides på flere nivåer 

- Microsoft har gratis programvare i tillegg til Office - > Learning Suite, pakke med alle gratisverktøy 

som Microsoft tilbyr 

- Her finner du den: http://www.pil-network.com/Resources/Tools/Details/9db2ca32-098d-40ad-a4c4-

d236d50bd4dc  

- Eva Bratvold 

 

ITL research: innivative teaching and Learning: hva må til for å endre undervisning og læring slik at vi 

møter behovene til fremtidens elever?  

- 21st century skills vektlegges 

- Refereres til sitater fra Monitor 2011 undersøkelsen - lærere trenger gode eksempler og  

støtte  i arbeidet sitt med IKT i skolen 

-Monitor 2011, rapporten ligger her:  

http://www.kopinor.no/brukere/aktuelt/_attachment/4013?_ts=1362ab07c51  

 

Program fra Microsoft: 
- PIL for pedagoger 

- PIL for innovative pedagoger 

 

Eksempler på verktøy: 
- Learning Suite 

http://www.youtube.com/watch?v=roWTBYknhxU
http://www.pil-network.com/Resources/Tools/Details/9db2ca32-098d-40ad-a4c4-d236d50bd4dc
http://www.pil-network.com/Resources/Tools/Details/9db2ca32-098d-40ad-a4c4-d236d50bd4dc
http://www.kopinor.no/brukere/aktuelt/_attachment/4013?_ts=1362ab07c51


- Leap 21 

- Windows in the classroom 

- Refererer til Odda Ungdomsskole (deltok i PIL innovative teacher competition, representerte Norge i 

EU finalen i Lisboa, vant! Skal videre til verdensfinalen) 

 

PIL for skoleledere: 
- www.is-toolkit.com 

- www.pilsr.com (PIL School Researc) 

 

PIL for skoler 

PIL for innovative skoler (Pathfinder schools) -> én i Norge. "fremoverlent". Schooler i PIL kan søke (?) 

om opptak. 

 

www.pil-network.com <-- alt begynner på denne siden. Registrer skolen din her. 

 

Skolelederen framheves som veldig viktig i arbeidet med å tilrettelegge for IKT i undervisningen (se også 

Monitor 2011).  

 

Digital ringperm - mestring og motivasjon: 
Ellen Meyer Knutsen (@pedkonsult) 

- Fokus: hvordan skaffe det beste pedagogiske innholdet til skolen 

- Viser bildespill ("Det er så ryddig...") fra Skedsmo kommune - Pedagogisk bruk av Microsoft Onenote 

- Lærere flinke til kreativitet i pedagogikken, men trenger litt hjelp med teknikken 

- Har løftet elevene betydelig 

- Hva er digital ringperm? Onenote samler dokumentene i ett og samme sted. Elevene risikerer dermed i 

mindre grad å miste arbeidet sitt 

- "du skaper din egen lille wikipedia", digitale permer tilgjengelige for elevene senere også.  

Det kreves positive ledere, både i kommune og på rektornivå, for at dette skal være vellykka 

 

Ny GIV -> http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/videregaende-opplaring/nyheter-

videregaende---redaksjonelle-art/ny-giv-tiltak-for-bedre-gjennomforing-i-.html?id=612780  

 

Program for Ledelsesutvikling:  

Eva Bratvold (@EvaBra)  

- SmartBruk (kombinasjon Outlook og Onenote på ledelsesnivå) 

- Produkt -> Opplæring -> Nytteverdi -> Mål 

- "innbokskontroll"-bloggen snakker om (tilsynelatende) mye det samme: 

http://innbokskontroll.wordpress.com/   Rettelse: Eva Bratvold hever dette fra personlig bruk til 

skole/ledelsesnivå 

- Workshops Innovative Schools (Basert på metodikk av Fullan) Program for å systematisk foreta 

endringer 

- Prosess: Inkludere, engasjere, undersøke, innovere, implementere, evaluere 

- PILSR - digital ståstedsanalyse (rask, gratis, enkel å gjennomføre --> skoleledere: gjør endringer etter en 

slik rapport, , det forventes av lærerne at det skjer noe) 

 

PedSmia: 
- brenner for spillprogrammering som læringsverktøy 

- labyrintisk pedagogikk 

- Refererer til Stortingsmelding 22 - "Motivasjon, mestring og muligheter" (2011) 

- Dataspill kan være mye rart...kvaliteten er også forskjellig, elevene kan lære ulike ting 

- Dataspill som en interaktiv fortelling, som litteratur. Aktiviserer spilleren til å ta valg 

- Logikk, strategi og struktur (hvordan få norskfaget til å gå inn i matematikkfaget? Eks: fortelling + 

matematisk logikk) 

- Konkurranse og samarbeid 

- Underholdning og tidsfordriv (motivasjonsbonus, koble elevens viktighet med skolen/fag) 

- Underholdning er bra, men hva lærer de av det? Hvilke kompetansemål dekkes? Må være definerte, ikke 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/videregaende-opplaring/nyheter-videregaende---redaksjonelle-art/ny-giv-tiltak-for-bedre-gjennomforing-i-.html?id=612780
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/videregaende-opplaring/nyheter-videregaende---redaksjonelle-art/ny-giv-tiltak-for-bedre-gjennomforing-i-.html?id=612780
http://innbokskontroll.wordpress.com/


bare belønning 

- Fra konsument til produsent (få elevene til å skape noe) 

- Interaktivitet 

- Elevmedvirkning 

- Eierskap (fra slave til Gud gjennom spillprogrammering) 

- KODU som spillprogrammeringsverktøy (gratis, for barn og ungdom) 

- Film fra Ringstabekk ungdomsskole  

- Om KODU: http://www.geek.com/articles/games/microsoft-kodu-games-creator-available-for-

windows-20100114/ 

- Spillprogrammering er matematikk i praksis 

- KODU-cup (Microsoft og PedSmia) 

 

15:45 Pause  
 

16:00 Plenum: "Det levande ordet" (Rom: R1/videostreaming i R2)  

Sylfest Lomheim  

 

Elevperspektiv: Trenger vi IKT i skolen?  
- Elevprosjekt i geografi: Ett med og ett uten (gamle måten) 

- Fordeler med IKT 

- Fordeler uten IKT (refereres til som "gamle måten") 

- Ulemper med IKT 

- Ulemper uten IKT (gamle måten) 

- Konklusjon: Best med (ergo, ja) 

 

- Utdeling av Gullepleprisen ved Norsk Pedagogisk dataforening. 

- Twitter: @NPeDtwitt og @NPeDtilBETT 

- Foreningen er 25 år i år 

- Facebook: "NpeD" eller "NpeD til BETT" 

- nped.no 

 

- Hedersprisvinner: Tone Finne 

- Gullepleprisvinner 2012: Roger Markussen (Flipped Classroom/Omvendt undervisning - link til blogg?) 

@calculator1974 

 

Lomheim: 
- Læring i skyen(e)? 

- "Tale er gull. Er digitale medim kommunikasjonshemmande?" 

- Kva er den faktiske situasjonen? Ingen forskjell på ny og gammel undervisning, bare god og dårlig 

undervisning. Dette endrer seg med tiden. 

- Fjernundervisning er ikkje nytt (når man snakker til mer enn 300 mennesker begynner man å snakke om 

fjernundervisning). Skolekringkasting. 

* kvantitativ økning i fjernundervisning, men skjer ingenting nytt kvalitativt 

* kan nå flere mennesker, endring av kvantitativ karakter, viktig å ha in mente 

 

- Nye og gamle klasserom (læring i skyen(e) har vi ikke hatt før, men ikke noe kvalitativt nytt) 

Sosiokulturell læring er det nye? Er ikke all læring sosiokulturell? Newspeak. Læring til alle tider har 

vært sosiokulturell. Læring alene i en kjeller er for eksempel ikke sosiokulturell læring. eCampus - "viktig 

å styrke de akademiske institusjonene..." Lomheim: ikke vesentlige problemstillinger i høyere utdanning - 

tenk heller "Hva er god/relevant høyere utdanning?" Utfordring: At professorene er fysisk sammen med 

studentene når de underviser. Hvis ikke blir det ikke god undervisning. 

 

- Kva er dei viktige spørsmåla å stilla? 

- To spørsmål ein ikkje må blanda saman 

* Hva er mulig å få til med ulike former for undervisningsopplegg teknisk sett? Svar: Veldig mye 

* Hva er god undervisnings/god læring/en god lærer? Til refleksjon: Dette er et banalt spørsmål, men de 

http://www.geek.com/articles/games/microsoft-kodu-games-creator-available-for-windows-20100114/
http://www.geek.com/articles/games/microsoft-kodu-games-creator-available-for-windows-20100114/


banale spørsmålene er ofte de viktigste 

 

- Deretter: 

* Kva er ein god lærar? Skrives mye om dette i media. Lomheim: Påvirker de rundt seg, provoserer, 

interessert, engasjert. Ikke lett å formidle engasjement fra Tokyo til Kristiansand. Kvaliteten går ned, flere 

dimensjoner som ikke blir fanget opp. 

* Kva slags undervisning føretrekkjer studentane? Ønsker fysisk kontakt med fagpersoner i et klasserom. 

Denne aktiviteten kan organiseres på flere måter. 

* Kva slags fag eller kurs høver best til 


