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•	 Jeg	kan	regne
•	 NorskPluss	Barn
•	 Matikka
•	 Friends

Nye læremidler for pc 
og nettbrett 1-7:

SKOLEMAGASINET
Fagavis for læremidler og skoleutvikling, nr. 2 2017, 28. årg.

Programméring 
er populært! Se side 24
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Utfordringer med en ny 
generasjon.
 Se side 17

Vardø 
satser.  
Se 
side 6

– Bra, men ikke godt 
nok. 
 Se side 2

NKUL side 12-24
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Vi har to utfordringer 
hva gjelder IKT. Det ene 
er å sørge for at alle har 
tilstrekkelig digital 
kompetanse til å delta i 
samfunnet og det andre 
er å utnytte teknologien 
til å løse noen av de 
grunnleggende utfor-
dringer vi har i skolen.

– Bra er ikke godt nok
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Utdannelse 
i endring

Aldri tidligere har samfunnet endret 
seg like mye som nå. Den teknolo-
giske utviklingen handler ikke 
lenger bare om teknologi, men også 
om det meste annet.

Vårens vakreste eventyr er gjerne NKUL i 
Trondheim kalt. Samlingen av deltakere i år 
oversteg 1.450 - noe som er rekord.

Vi har lenge definert de unge som digitalt innfødte, men nå snakker 
man også om at de er innfødte på sosiale media. Dermed måler barn seg 
selv, og måles av andre på en helt annen måte enn før. Emma Mulqeeny 
fremhevet blant annet på NKUL at denne generasjonens barn er mer 
opptatt av å finne andre sine feil, enn å lære seg nye ting. – Og dette vil 
ikke avta.

Hvordan skal denne generasjonen tilpasse seg den verdenen vi som er 
født før 1997 har skapt, - og motsatt - hvordan skal vi bli inkludert i deres 
verden? Dette er noen av de utfordringene samfunnet står overfor. I 
denne konteksten må det ses på hvordan undervisningen foregår, og 
hvordan barn tar til seg læring. Metoder og hva utdannelse er - endrer 
seg.

Når man hopper 9 meter i en virtuell verden og ikke passerer 4 meter i 
virkeligheten, viser det at tanken om hva som er virkelig og ikke er det, 
er nære hverandre. Logikken for dagens og de kommende genererasjo-
ner barn blir helt annerledes enn den har vært tidligere. I tillegg viser 
fremtidsforskning at individene blir mer individuelle enn noen gang før. 
For det paradoksale med utviklingen av de sosiale teknologi-strømmene 
er at flere og flere barn og unge blir ensomme fysisk sett.

Vårt vestlige samfunn opplever en stadig større grad av deprimerte 
unge. Dette igjen er en sammensatt utfordring, men at ny teknologi ska-
per psyko-sosiale utfordringer er det ingen tvil om. Begreper som kjær-
lighet, vennskap og - er sammen med, er for mange unge vanskelig å 
definere. Dannelses-delen av utdannelse blir nøkkelen, i en digital kon-
tekst.

I høringen fra Kunnskapsdepartementet; ”overordnet del - verdier og 
prinsipper” som kom i våres, sier man litt om de sosiale, demokratiske 
og dannelses-utfordringene ny teknologi gir oss. Tiden er imidlertid 
overmoden til å endre didaktiske og pedagogiske metoder, og ikke bare 
la det være overordnete ord i fine dokumenter. Årets NKUL viste en del 
eksempler på at noen er på vei, men alle må med.

Sett av datoene for NKUL 2018, 7. - 9. mai (mandag-onsdag).

Per Rune Eknes
redaktør

En nylig publisert EU-undersø-
kelse konstaterer at Norge er i 
Europa-toppen på digitale 
ferdigheter. Undersøkelsen 
viser at nestet halvparten av 
voksne mellom 16-74 år i Norge 
skårer høyt på digitale ferdig-
heter sammenlignet med andre 
land. Tallene viser at vi som be-

starten på en skole som i større 
grad løser utfordringene beskre-
vet over, hvor teknologien mer 
systematisk vil støtte opp under 
bedre lese- og skriveopplæring, 
hvor matematikkundervisnin-
gen blir rikere, og der tilpasning 
for den enkelte elev og tverrfag-
lig samarbeid mellom elever og 
samfunnet blir mer vanlig. En 
strategi er også et signal som 
åpner opp for å utnytte og prøve 
ut de mulighetene digitale løs-
ninger gir. Det finnens, for ek-
sempel, allerede teknologi som 
tilpasser vanskelighetsgraden 
på oppgavene til elevens ferdig-
heter, samtidig som læreren har 
oversikt over hele klassens pro-
gresjon. IKT i skolen er mye 
mer enn tekstbehandler eller 
regneark. «Skaperverksteder», 
der teknologien er katalysator 
for å stimulere til skapertrang, 
programmering produksjon av 
tekst, lyd, bilde, film, kunst, 
m.m. brukes av flere skoler. Er-
faringene så langt er positive.
 
Vi vet at implementering av IKT 
i skolen uten strategi, kompe-
tanse eller klare mål ikke virker. 
Men eksemplene er mange på 
at teologien blir en katalysator 
på bedre, mer motiverende og 
tilpasset læring, når det over-
nevnte er på plass. Det er lett å 
holde fast ved det gamle. Alle vi 
som er foreldre kjenner på at 
den skolen vi gikk på lærte oss 
mye. Klokkertroen på at den 
beste måten å lære på er via læ-
rerens formidling foran en sam-
let klasse, og med bruk av tavle 
og skolebok er dypt forankret. I 
en slik setting blir en pc, et nett-
brett eller en mobiltelefon auto-
matisk en distraksjon. Denne 
forestillingen må utfordres om 
vi skal få til en bedre kvalitet på 
læring og undervisning i norsk 
skole. Dessuten er det rett og 
slett ikke bra nok å være i Euro-
pa-toppen, når rundt 25 % av 
elevene og befolkning ikke er 
med.

folkning mestrer å søke på nett 
og å utnytte teknologiske løsnin-
ger. Likevel er det viktig å merke 
seg at 25 % av befolkningen har 
lave eller mangelfulle digitale 
ferdigheter. Det samme bildet fin-
ner vi i det internasjonale studiet 
ICILS fra 2013 som understøttes 
av ferskere studier som Monitor 
2016, der man har målt elevers di-
gitale kompetanse. Undersøkel-
sene viser at over 20 % av norske 
15-åringer har svært mangelfulle 
digitale ferdigheter. Det finnes 
med andre ord store digitale skil-
ler i både befolkningen og blant 
elever i Norge.

Skolen har noen grunnleggende 
og dyptgående utfordringer som 
vi ikke har klart å løse. Tilbudet 
til de svakeste og flinkeste elev-
ene er ikke tilfredsstillende. 40 % 
av fjorårets 10. klassinger fikk ka-
rakteren 1 eller 2 på sin avgangs-
eksamen, og i underkant av 20 % 
av elevene har ikke tilstrekkelige 
lese- og skriveferdigheter etter 10 

års skolegang. På samme tid 
viste Jøsendal-utvalget fra 2016 
at vi har utfordringer med å iva-
reta de mest talentfulle.

I Senter for IKT i utdanningens 
seks år som Kunnskapsdeparte-
mentets spisskompetansemiljø 
på IKT i utdanning, har vi savnet 
en nasjonal IKT-strategi. Det har 
Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen gjort noe med, når 
han etter sommeren lanserer en 
IKT-strategi for grunnutdannin-
gen. En nasjonal IKT-strategi vil 
gi skolen en systematikk i arbei-
det med å utvikle digitale kom-
petanse og utjevne digitale 
skiller, samt at denne vil gi ret-
ning og innhold på hvordan sko-
len skal bruke IKT til det beste 
for elevens læring. Vi bør i tiden 
som kommer diskutere hvordan 
læringen kan styrkes, og hvilke 
forutsetninger som må være på 
plass for at IKT skal bidra posi-
tivt.

Vi tror at IKT-strategien kan bli 

Direktør tronD ingebretsen  
senter for ikt i utDanningen

Trond Ingebretsen er direktør for IKT-senteret.



Google skole? 
Trådløs speiling av Chromebooks til skjermen
Chrome nettleser i skjermen - Logg på G-Suite,  
tilgang til alt av digitale online verktøy! 
 

Microsoft skole? 
Koble til pc/surface med kabel, eller trådløs speiling.
Nettleser i skjermen - logg på Office 365

Apple skole? 
Trådløs speiling av iPad/iPhone til skjermen
Nettleser i skjermen - logg på Showbie

Lær mer om SMART Board med iQ og samhandling på interactive.no

SMART Board med iQ er en interaktiv skjerm med UHD-oppløsning og levetid på 50.000t/8 år.  
Du kan koble til en PC/Mac og benytte den som en interaktiv skjerm. MEN, skjermen er online, 
skrur seg på når du kommer inn i rommet og undervisningen kan begynne uten å koble til noe 
som helst. Innebygget tavle, nettleser og trådløs speiling av elevenes enheter.  
SMART Board med iQ gjør det enklere å undervise på en digital plattform!

SMART Board med iQ
Enklere å undervise på digital plattform!

Enkel samhandling med elevenes  
mobile enheter, uansett plattform:
Tavle
Tavle i skjermen deles enkelt til elevenes enheter med  
samskriving i sanntid. 

Notebook Player
Du kan nå sende et undervisningsopplegg fra sin (hjemme) PC  
til skjermen – Klar til bruk når du kommer inn i klasserommet!

Med SMART Notebook – fungerer på SMART tavle og skjerm:

SMART Response
Formativ og summativ vurdering.  Elevene svarer fra sine enheter 

Del budskapet
La elevene sende tekst/bilder til skjermen der objektene kan 
sorteres/grupperes

SMART Lab - Spillbasert læring
Lag aktivitet tilpasset spesifikke læringsmål/tema på under  
5 minutter! Aktiviser elevene på SMART skjerm/tavle eller trykk 
på en knapp for å dele aktiviteten ut til elevenes enheter.
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Lærebøkenes plass i 
skolen ble et hett tema i 
skoledebatten på NKUL 
2017. 

bærer seg fortsatt skakke på 
tunge skolesekker fram og til-
bake.

Men duger denne unektelig noe 
lettvinte tilnærmingen til lære-
stoff og metode i vår tid? Eller er 
det på tide å skrote læreboka?

To av de viktigste endringene i 
skolen etter tusenårsskiftet er 
den teknologiske og digitale revo-
lusjon, og overgangen til en mål-
styrt skole, som grovt sett kom 
samtidig I tillegg har det også 
dukket opp en gjennomgripende 
diskusjon om hva som i vår tid 
kan kalles fakta. Hva kan vi stole 
på? Og hvem kan vi stole på?

Som Pontius Pilatus framtidsret-
tet sa det allerede for 2000 år 
siden: Hva er sannhet? Er det 
læreboka?

Mange lærere vil nok fortsatt 
mene det. Læreboka passer inn i 
formidlingspedagogikken og er 
grei å gi oppgaver og lekser til. 

Eldars 
tenkehjørne
Eldar Dybvik er pedagog og 
forfatter.  Han har tidligere 
jobbet hos Fylkesmannen i 
Vestfold med ansvar for 
handlingsprogrammet God 
oppvekst i Vestfold 2008 - 2018.  
Eldar Dybvik har også vært 
lærer, rektor, skole og 
barnehagesjef og direktør i 
Grunnskolerådet.

Han har nå i en årrekke hatt 
sin egen spalte i SkoleMaga- 
sinet, som fokuserer på hva 
slags læring som fungerer i 
vår tid, og der aktuelle saker 
bli tatt kritisk opp.

Problemstillingen er ikke ny. 
Fra min tid som direktør i 
Grunnskolerådet på 90-tallet 
husker jeg at vi godkjente lære-
bøker for grunnskolen nasjo-
nalt. Manus ble sendt rundt til 
noen konsulenter som leste 
gjennom teksten og gav sin 
innstilling, før selve rådet satte 
sitt godkjenningsstempel på 
boka. Dette var en av grunnene 
til at læreboka fikk en spesiell 
autoritet. Andre grunner var 
tilliten til forlagene og lærebok-
forfatterne, og sterke lærebok-
tradisjoner blant lærere. Der-
som læreren kom ”gjennom” 
boka i løpet av skoleåret, ble 
oppdraget ansett for utført.

elDar Dybvik

PeDagog

– Hva er sannhet? Er det læreboka? 
Godkjenningsordningen ble opp-
hevet i år 2000. Årsakene var 
ifølge en artikkel av Berit Brat-
holm at det skulle være skolens 
og lærerens ansvar å legge opp 
undervisningen uavhengig av 
lærebøkene i de enkelte fagene. 
Dessuten ble det lagt vekt på at 
det i skolen skulle oppmuntres til 
å bruke flere lærestoffkilder samt 
stimulere til aktiv lærebok- 
kritikk av eksisterende lærebø-
ker. Endelig var et viktig argu-
ment mot godkjenningsordnin-
gen at forlag, forfattere og fagmil-
jøer skulle sørge for kvalitetskon-
troll mht. innhold, likestilling og 
språklig kvalitet av lærebøkene.

Men troen på og tilliten til lære-
boka har fortsatt på tross av 
dette; jeg tror vi kan si med ufor-
minsket styrke. I min tid hos 
Fylkesmannen i Vestfold fikk vi 
ofte inn forespørsler om ikke 
læreboka kunne godkjennes som 
læreplan for faget. Lærebokbud-
sjettet tar fremdeles storparten av 
driftsmidlene i skolen. Og ungene 

Slik slipper lærerne å tenke så 
mye selv, og elevene lærer å 
svare i stedet for å spørre. Dessu-
ten er det trygt. Læreboka funge-
rer fremdeles som en slags ga-
ranti for kvalitet.

Samtidig kommer det ramsalt 
kritikk. Som svar på Harald Eias 
lærebokkritikk sier en lærer: 
”Tusen takk for at du ropte ut 
som dårlige lærebøker for ung-
domstrinnet. Jeg er lærer og har 
hevdet dette for mine kolleger i 
årevis; at lærebøkene tar knekken 
på mange sunne og friske ung-
dommer.” Eller som en ungdom 
treffende sa det: ”Dette er meg. 
Kvar dag”.

Så, hvor lenge kan læreboka over-
leve? Når målene i læreplanen er 
så hårreisende ambisiøse som det 
ble fastslått på NKUL kan da 
læreboka transformere og for-
klare målene på en dekkende og 
samtidig kortfattet, engasjerende 
og lettfattelig måte?

Har det mest med læreboksprå-
ket å gjøre? Eller lar lærebok-
tenkningen seg i det hele tatt 
kombinere med læreplanen? Og 
hvis skolen skal legge hovedvek-
ten på danning, refleksjon, ver-
dier og kritisk tenkning, dybdelæ-
ring, demokrati, folkehelse og 
meningen med livet. Finnes det 
lærebøker for det?

Det var interessant å gå rundt på 
NKUL for å se hvordan forlagene 
møter dagens målstyrte og digi-
tale verden. Forlagene prøver seg 
fram, og løsningene varierer. 
Frykten for å slippe den tekst-
baserte boka er påtakelig. Og er 
det egentlig mulig å gjøre det?

Tydeligere er det at oppgavene, 
svarene, vurderingene, og mulig-
heten for overvåking i stigende 
grad blir nettbaserte. Hva slags 
læring og vurdering stimulerer 

det? Det krever høy bevissthet 
om man vil styre unna det over-
fladiske, banale og lett målbare. 
Finnes det programmer som 
egner seg for dybdelæring og 
fagovergripende kompetanse?

Eller er det slik at løsningen for 
skolen i en digital tid egentlig 
ikke dreier seg om flere dingser, 
programmer og apper, men om 
å ta tilbake det mellom-
menneskelige møtet? Dialogen. 
Samtalen. Samarbeidet. Felles-
skapet. Og den felles undringen 
over hvor de store spørsmålene 
som berører oss alle.

Rammeverk for lærerens digitale 
profesjonsfaglige er et retningsgi-
vende dokument som policyutvi-
klere, instituttledere, lærerutdan-
nere, lærere, lærerstudenter og 
andre kan bruke som referanse i 
arbeidet med å øke kvaliteten i 
lærerutdanningen og systematisk 
etter- og videreutdanning av 
lærere.

Det var senteret selv som 
introduserte begrepet profesjons-

faglig digital kompetanse for fem 
år siden. Nå er dette blitt et 
sentralt begrep, spesielt etter at 
også kunnskapsminister Torbjørn 

Rød Isaksen benyttet seg av 
det i en spørretime på 
Stortinget i vår. Årsaken til 
både begrepet og ramme-
planen, er en intensjon om 
at begrepet skal vise den 
kompleksitet og bredden av 
kunnskap, ferdigheter og 
kompetanser i en lærers 
profesjonsutøvelse i dagens 
digitale samfunn. Spesielt er 
det et håp om at lærerutdan-
ningen tar rammeverket inn 
over seg, og virkelig tar tak i 
de digitale utfordringene 
det er for fremtidens lærere.

I en debatt under lanserin-
gen av planen kom det klart 
frem at lærerutdanningen er 
på etterskudd. Lederne av 
utdanningsinstitusjonene 
fikk også klare råd om å ta 

rammeverket på alvor.

Rammeverk for digital kompetanse
Nylig lanserte Senteret 
for IKT i utdanningen et 
nytt rammeverk for 
lærerens profesjonsfagli-
ge digitale kompetanse.

Per rune eknes 
(tekst og foto)

Læreboka sentral. Debatten under NKUL med blant andre (f.v.) Audun Lysbakken, Trond Giske og Harald 
Eia diskuterte flere ting. 

– Vi planlegger skolepro-
sjekter for 10 milliarder 
kroner i perioden 2017 - 
2020. Vi har strenge krav 
til miljøvennlige løsnin-
ger og ønsker å være et 
forbilde i bransjen for 
grønnere bygg, sier adm. 
direktør Rigmor Hansen i 
Undervisningsbygg.

Oslos befolkning vokser stadig 
og behovet for flere skoleplasser 
er stort også i fremtiden.
– Vi har politikere som satser 
både på nye skolebygg og opp-
gradering av eldre bygg. Dette 
gir oss som byggherre god for-
utsigbarhet og gjør oss forhå-
pentligvis attraktive i markedet.

Informasjonsmøtet tok for seg 16 
både større og mindre skolepro-
sjekter, diverse kapasitetsutvidel-
ser og rehabiliteringsprosjekter.

Bygger skoler for 10 milliarder i Oslo
Sammen om et 
seriøst arbeidsliv
– Vi ønsker en god dialog med 
bransjen og er spesielt opptatt av 
et seriøst arbeidsliv og arbeidet 
mot sosial dumping, sa juridisk 
direktør i Undervisningsbygg, 
Terje Stepaschko.
– Det betyr blant annet aktiv 
bruk av lærlinger og fagarbei-
dere i våre byggeprosjekter.

Undervisningsbygg har også 
innført bruk av HMSREG, et di-
gitalt informasjonssystem som til 
enhver tid gir oppdaterte mann-
skapslister og hvilke firmaer som 
er inne på byggeplassen.
– Dette er et system vi har stor 
tro på og som vi regner med at 
entreprenørene vil hilse velkom- 
men og bli en del av. Vi har også 
tro på at våre leverandører vil 
bidra til det grønne skiftet fordi 
alle ser ut til å se nødvendig- 
heten av denne felles miljø- 
dugnad. (Newsdesk)



SKJERMEN TIL DITT 
KLASSEROM
Vår teknologi skal hjelpe til å utvikle
læring og bidra til at det sømløse
klasserommet gir mening, mestring
og sammenheng.

TA VARE PÅ OG DEL INNHOLD 
VIA SKYTJENESTEN DU HAR VALGT
– UAVHENGIG AV PLATTFORM

Bruk hva du vil
Koble til din egen PC eller Chromebook, bruk den innebygde 
android-enheten med apper og nettsider eller la elevene 
speile sine enheter trådløst til skjermen.

Last ned læringsapper direkte på skjermen
På den medfølgende android-enheten kan du laste ned de 
appene du ønsker å bruke i klasserommet, om dere skal se 
fi lm, fi nne fakta, kode eller samarbeide.

La elevene dele sine løsningsforslag
Uansett hvilken enhet skolen bruker; elevene kan på din in-
vitasjon speile innhold fra sine enheter opp til ActivPanel og 
du kan kommentere og ta vare på.

Gjør læring og vurdering engasjerende
Lag og gjennomfør spennende leksjoner, vurderinger og 
aktiviteter i skyen. La elevene gi deg svar på et utall måter 
fra hvilken som som helst enhet i sanntid. Engasjer med ak-
tive læringsøkter, vurdér og tilpass læringen underveis.

www.scandec.no

Endelig en stor nok 
skjerm til en gunstig pris!

KAMPANJEPRIS
ActivPanel 75’’ Full HD

Inkl. 5 års garanti
35.900*

*Pris er eks. mva, frakt og installasjon.
Tilbudet varer ut juni!
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Så seint som i 2009 fekk Vardø ein 
invitasjon frå Kunnskapsdeparte-
mentet om å delta i eit prosjekt 
saman med dei. Bakgrunnen for 
invitasjonen var det faktum at dei 
hadde skular som var mellom dei 
40 svakaste i landet. 

– I 2013 når vi første brekkpunkt. 
Då har vi klart å få elevane våre 
opp på eit nivå der dei skorar 
betre enn landssnittet på mange 
prøvar, og kvaliteten på elevane 
har kome opp på eit nasjonalt 
nivå. Ingen av desse elevane, som 
gjekk vidaregåande i 2016, har 
droppa ut. Mykje har med andre 
ord stabilisert seg. På eit rimeleg 
bra nivå, fortel assisterande 
rådmann i landets austlegaste 
kommune, Hallgeir Sørnes.

Besøkte Bærum
I dag står Vardø fram som eit aldri 
så lite IKT-eventyr. Ein plass der 
solid satsing på digitale løysingar 
har gjeve svært god tilbakebeta-
ling.

– Vi har faktisk fått langt større 
vinst av innsatsen, enn vi var i 
stand til å sjå for oss, seier ein av 
dei som har ivra ekstra mykje for 
å legge ned gamle skular og 
barnehagar, og bygge nytt og 
sentralisert. Nytt helsesenter er 
også kome på plass, og fiberop-
tikk til alle bustadar høyrer 
naturleg inn.

Då sentrale aktørar i Vardø for 

alvor tok tak i problema, gjorde 
dei det i ein tett og god dialog med 
innbyggarane i kommunen. Og 
folk har spelt på lag. Dei langt 
fleste skjøna at skulle ein få snudd 
skøyta, måtte det kraftige endring- 
ar til. Dei visste også at det var 
viktig å få inspirasjon og rettleiing 
frå andre som hadde gjort digitalt 
nybrotsarbeid med stor hell. 
Dermed tok det ikkje lang tid før 
den første studieturen til Bærum 
kommune var eit faktum.

Lærdom lokalt
– Der fekk vi oppleve skular som 
starta 1. klasse med å gje elevane 
kvar sin iPad. Apple-produkta er 

sjølvsagt langt dyrare i innkjøp 
enn dei pc-ane vi tradisjonelt har 
brukt i Vardø, men når mykje av 
softwaren (appane) er inkludert, 
og læringsutbyte er ekstremt bra, 
var det ikkje vanskeleg for oss å 
kopiere mykje av dette. Men det 
var også svært viktig at vi bygde 
kunnskap og kompetanse i vår 
eigen organisasjon. På kjøp, 
opplæring og implementering av 
desse digitale hjelpemidla, 
forklarar Sørnes.

Like etter at dei yngste elevane på 
Vardø skole hadde fått kvar sin 
iPad, kom barnehagane på banen. 
Dei ville gjerne ha liknande utstyr 

Tok IKT-sats då det såg som mørkast ut
Alle pilene peikte feil 
veg. Slutten på den kalde 
krigen og fiskerikrisa vart 
ein øydeleggjande miks 
for Vardø. Arbeidsløysa 
steig til 30 prosent, 
fråflyttinga skaut fart og 
skulelevane plasserte seg 
heilt i botn på nasjonale 
prøvar.

Vardø kommune var kraftig 
skakkøyrt etter tusenårsskiftet. – Vi 
har heldigvis møtt stor forståing for 
den digitaliseringa som har vore 
gjort dei siste åra. Ikkje minst i 
skulen, seier assisterande rådmann, 
Hallgeir Sørnes. Og legg til: – Stikk-
ord nett no er velferdsteknologi og 
ein ny digital kvardag for dei som 
skal søkje om alt frå barnehage-
plassar til byggeløyve i kommunen.

I Vardø har dei snudd opp-ned på veldig mykje. Ikkje minst har satsinga på skule bore frukter. Tre skular har vorte til éin, og elevane på Vardø skole 
er som vi ser digitalt kompetente alt frå 1. klasse. Så har dei allereie brukt iPad siste året i barnehagen.

til dei som skulle starte på skulen 
året etter. Sidan melde også 
vaksenopplæringa seg. 

Vinn-vinn-situasjon
– Vi hadde ikkje ein gong tenkt 
tanken, men såg jo raskt kor bra 
dette fungerte. I språkfag til 
dømes. iPad-ane kan nemleg 
stillast inn på kva språk som helst. 
Til dømes arabisk. For våre nye 
landsmenn er det også avgjerande 
viktig at dei lærer om innsyn, 
søknadar og kopling mot sentrale 
register og informasjonskanalar. 
Du overlever knapt i Noreg om du 
ikkje meistrar Bank-ID, slår 
Sørnes fast.

viDar alfarnes 
(tekst)

Då har han ikkje ein gong snakka 
om tilrettelagt undervisning.
– I samband med arbeidet i 
skulen, var det ein spesialpedagog 
som sa: Eg trur ikkje du er klar 
over kor bra denne nye digitale 
kvardagen er. Her er det ikkje 
berre dei sju, åtte prosent 
svakaste elevane som får langt 
betre hjelp. Dei sju, åtte prosent 
flinkaste får også brynt seg på sitt 
nivå. Utan at det for nokon av 
desse gruppene blir stigmatise-
rande. Det er jo heilt genialt.

Alle får betre hjelp som ein følgje av satsinga.Barna i Vardø kommune får Ipad alt siste året i barnehagen.
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– Biblioteket er med på et opplegg 
i regi av Buskerud fylkesbibliotek 
hvor vi har fått midler til å holde 
Makerspace, sier bibliotekar Siri 
Berrefjord. – Et Makerspace er et 
amerikansk konsept og oversatt 
til norsk betyr det rett og slett et 
verksted. Flere andre bibliotek 
har hatt slike dataverksted og da 
vi ønsket å lage noe hos oss var 
det naturlig å kontakte Vigdis 
Wergeland hos den lokale be-
driften Daisy AS. Hun brenner for 
at alle barn skal få muligheter til å 
lære seg programmering, og har 
mange morsomme roboter og 
annet utstyr som hun tok med til 
biblioteket.

– Vi har lagt det opp som sirkel-
trening med poster hvor man får 
smakebiter på forskjellige typer 
koding og programmering, for- 
teller Vigdis. Den teknologiske 
utviklingen har vært enorm de 
senere årene. Dagens barn vokser 
opp omgitt av teknologi, og 
samfunnet blir bare mer og mer 
digitalt. – Barn er i høy grad 
brukere av teknologi, men de 
færreste vet hvordan eller hvorfor 
ting virker, sier Vigdis – Det er 

viktig at de blir i stand til å benytte 
seg av de verktøyene teknologien 
gir. På dette Makerspacet sam- 
arbeider hun med IKT-linjen ved 
Hønefoss VGS som fungerte som 
lærere på de forskjellige postene.

– Det var moro å se hvor glade 
ungene ble når de fikk styre rundt 

med robotene, sier en av 
VGS-elevene. Lærer fra Hønefoss 
VGS, Joost Gjerdingen, synes 
dette er en glimrende mulighet 
for elevene hans til å få prøve seg 
på et fremtidig arbeidsliv. – Linjen 
heter IKT service-fag, så det er 
kjempeviktig at de lærer å for- 
holde seg til forskjellige kunder. 
Og på slike opplegg skjer det 
alltid uforutsette ting som gjør at 
man må være fleksibel og løs- 
ningsorientert, og det er noe man 
bare kan lære i praksis. Vigdis var 
veldig imponert over IKT-elevene 
som lærere. – Jeg er helt satt på 
sidelinjen her, og det er jo flott! ler 
hun.

Biblioteket hadde invitert 5. og 6. 
trinn fra alle barneskolene i Hole, 
og det var tydelig at dette var noe 
som fenget! Kjempemoro! Kult! 
Spennende! Lærerikt! På spørs-
mål om hva barna syntes om 
opplegget var det mange lovord. 
Max Haavi Faanes fra 5. klasse på 
Vik likte særlig godt micro:bit. 
Det er en bitteliten datamaskin 

som kan programmeres til å gjøre 
forskjellige ting. – Hvis noen er 
stumme kan den programmeres 
sånn at den kan snakke for dem, 
det synes jeg er kult. Max er 
allerede medlem i Kodeklubben i 
Ringerike og har vært på en 
klubbkveld og gleder seg til å 
lære mer.

Lærer for 5. trinn på Vik Marthe 
Bang synes det er flott at bibliote-
ket inviterer til et slikt verksted. 
– Det er alltid spennende med en 
annerledes og praktisk skoledag, 
og denne type variert læring, som 
føles relevant for elevene, gir helt 
klart økt lærelyst! Og det er viktig 
at vi følger med på teknologi; 
hvem vet hvilke fag vi vil få i 
fremtiden? sier hun. Hun kan 
fortelle at hun allerede har tatt i 
bruk Minecraft i sin klasse, og 
blant annet det å skape eller 
gjenfortelle ved hjelp av anima-
sjon er noe som frister å ta med 
inn i klasserommet. – Flere av 
aktivitetene vi har sett i dag gir 
gode muligheter for å utnytte et 

tverrfaglig læringspotensial, samt 
at det legger til rette for å 
imøtekomme ulike læringsstiler.

Flere av elevene kunne tenke seg 
å prøve mer siden, og en av 
tingene Bang synes er bra at det 
har en lav inngangsterskel både i 
forhold til vanskelighetsgrad og 
pris. Mye av programvare, 
eksempler og apper finnes gratis 
eller for noen få kroner på nettet. 
Og heller ikke robotene trenger å 
koste så mye. – Jeg ser at 
robotene fenger elever og bidrar 
til å holde konsentrasjonen oppe, 
sier lærer Henriette Vangen fra 
Vik. – Det er veldig moro å se 
dem så engasjerte!

Fritt fram for 
koding som 
valgfag
Det tre-årige forsøket 
med koding som 
valgfag i ungdomssko-
len er ennå ikke et år 
gammelt. Oppstart var 
høsten 2016.

Likevel åpnes det nå for at alle 
skoler som ønsker det, kan 
tilby valgfaget fra høsten 2017. 
Bakgrunnen er en stadig 
økende interesse fra skoler 
som ønsker å delta i forsøks-
ordningen. Skoler som selv 
setter i gang med faget fra 
kommende høst, vil likevel 
ikke motta noen form for 
økonomisk støtte. De vil heller 
ikke bli noen del av den 
pågående forsøksordningen.

– Kidsa i Hole koder roboter
I to dager inntok robote-
ne Hole bibliotek. De fikk 
besøk av nesten 200 barn 
og en god del voksne. De 
som kom fikk lære om 
programmering og 
koding og for mange ga 
det helt klart mersmak! 
– Er vi ferdige alt?! Å nei! 
sa en elev fra Sundvollen 
oppvekstsenter.

Animasjonsfilm Alle skolene lagde hver sin lille del, og det ble mye action! Tove, Eivind og Anette syntes animasjon var moro, men Tove syntes det 
kuleste var Bee-botene for de var så søte. 

Minecraft er et spill og et univers med utrolig mange muligheter. En av 
VGS elevene har sin egen Minecraftserver og her lærer 5. og 6. trinns-elev-
er hvordan man kan programmere inne i minecraft.

Vigdis Wergeland viser hvordan 
man kan lære seg grunnleggende 
koding ved hjelp av brikker og en 
app til iPad. Bibliotekar Siri 
Berrefjord innrømmer at dette kan 
man bli litt hekta på.

Scratch er et program hvor man 
blant annet kan lage spill. Man 
trenger en datamaskin, programmet 
ligger åpent på nettet. Andreas og 
Glenn syntes det var ganske enkelt 
selv om de ikke hadde gjort det før.

Mange mindre barn kom med 
foreldrene sine, og også de minste 
forstår ganske enkelt koding av 
Bee-botene. – Man må bare telle og 
trykke, sier Eline (5år)

M-boten Kristian, Sigurd og Max 
fikk prøve å styre.

siri berrefjorD (tekst og foto)



Vi kjenner alle til hvor mye skolebøker daglig må tåle. Plastforsterkede bokpermer  
fra OrbitArena holder lenger, gjør bøkene sterkere og mindre utsatt for skader.  
OrbitArena er en av de største  leverandørene av plastbelagte bøker til skoler og  
bibliotek over hele landet.

Ta godt vare på bøkene – bestill de ferdig plastet neste gang.

Tøffe dager på skolen
Er boken beskyttet med plast, tåler den mer

G
A

n
d

A
lf



10 NYHETER

SKOLEMAGASINET  1/2017

Ordene tilhører Nils Viken, sjef 
for itslearning i Norge. Og han 
fortsetter.
– At dataene blir lagret i et annet 
land er ikke noe problem. Deri- 
mot er det et stort problem at 
disse landene har andre regler og 
lover enn våre. Norsk rett må 
gjelde for dataene, slik at utenland-
ske myndigheter ikke kan ta disse. 

Norske kommuner og 
skoleeiere har en rekke 
lover de må følge. Blant 
annet lov om person-
vern. 
– Etter det vi kan se er 
det i praksis svært van-
skelig for en kommune å 
oppfylle slike lover og 
regler når de bruker 
produkter fra Google.

viDar alfarnes 
(tekst og foto)

Du er varen
Problemstillingen aktualiserer seg 
i takt med at Google blir en stadig 
større aktør i den norske skole- 
hverdagen.

Han mener at dette er å gamble 
med personvernet til den 
oppvoksende slekt.
– Litt enkelt forklart kan man si at 
for Google er det du og jeg som er 
varen. For itslearning og våre 
vanlige konkurrenter er det 
lisenser som er produktet og 
varen. Norske kommuner bør 
bruke penger på å kjøpe en lisens 
til et produkt av et selskap som 
faktisk lever av lisenser, og ikke 
av å selge informasjon om 
kundene sine.

Skjønner fristelsen
– Forstår du ikke at det kan være 
fristende for kommunene å ta i 
bruk noe som mange kjenner fra 
før, og som også er gratis?

– Jeg kan forstå fristelsen. Dette 
er noe politikerne kjenner fra før. 
Og det er selvsagt mye med 

– Vi skal ikke gamble med barnas personvern

IKO-modellen er utviklet av 
Akershus fylkeskommune i 
samarbeid med NIFU (Nordisk 
institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning). 
Metoden bidrar til identifisering, 
kartlegging og oppfølging av 
elever som vil kunne få problemer 
med å fullføre og bestå videregå-
ende opplæring.

–  Mange kjenner nok ikke til at 
det finnes et godt verktøy for å 
forhindre frafall. I Akershus, hvor 
modellen er utviklet, er det 
indikasjoner på at metoden har 
hatt en positiv innvirkning på 
gjennomføringen i videregående 
opplæring de siste årene. Det 
viser seg at tett og systematisk 
oppfølging i en begrenset periode 
gjør at mange flere elever kan 
fullføre et ordinært løp, forteller 
Olav Eng Teigen i Conexus.

Teknologien som gjør 
modellen enda bedre
Conexus Engage (tidligere Vokal), 
som allerede er i bruk i de fleste 
barne- og ungdomsskoler i Norge, 
gjøres nå tilgjengelig for videregå-
ende skoler med en egen IKO-
modul. Dermed får også lærere 
og skoleledere i videregående 
opplæring et verktøy som auto-
matiserer og effektiviserer 
arbeidet.

–  Vår modul for videregående 
opplæring gjør at IKO-modellen 
effektiviseres. Med Conexus 
Engage VGO får lærere et verktøy 
som hjelper dem i det daglige 
arbeidet med å følge opp elever, 
mens skoleledere får et verktøy 
som effektiviserer arbeidet med 
frafallsproblematikk. Teknologien 
gjør modellen enda bedre, sier 
Eng Teigen.

Overgang fra grunnskole 
til videregående opplæring 
Mange elever som trenger 
oppfølging identifiseres ikke tidlig 
nok. Lærere mangler metode og 
verktøy for å jobbe systematisk 
med identifisering og oppfølgin-
gav disse elevene, og mange sliter 
med å finne spissede tiltak. 
IKO-modellen løser disse ut-
fordringene på en god måte.

I dag har fem fylker, Akershus, 
Aust-Agder, Oppland, Hedmark 
og Nord-Trøndelag, tatt i bruk 
IKO-modellen for å hindre redu-
sere frafall i videregående opp-
læring. Høgskolen i Oslo og 
Akershus er involvert i forsknin-
gen rundt effekten av metoden.
Ettersom de fleste barne- og 

ungdomsskoler i Norge allerede 
bruker Conexus Engage, vil dette 
blant annet kunne forenkle og 
effektivisere overgangen fra 10. 
trinn og over i videregående 
skole. Eksempelvis vil de videre-
gående skolene få tilgang til 
elevenes karakterer fra ungdoms-
skolen så tidlig at de kan bruke 
denne informasjonen som grunn-
lag for å sette klasser. Dermed 
reduseres skolenes administrati-
ve arbeid, slik at kreftene i stedet 
kan benyttes til å følge opp 
enkeltelever så tidlig som mulig.

–  Resultatene så langt er så gode 
at vi håper at resten av fylkene 
følger etter. Ved å ta i bruk 
Conexus Engage også i videregå-
ende opplæring, kan man videre-
føre arbeidet som er gjort i 
grunnskolen. Man kan komme i 
gang med planleggingen allerede 
før eleven begynner. I dag kan 
elev risikere å vente helt til jul før 
utfordringer blir identifisert, 
forteller Eng Teigen.

Jobbe sammen 
for å hindre frafall 
Med IKO-modellen får hele 
skolen en metode som gjør at de 

– Datatilsynet, norske skoleeiere 
og det gemene norske publikum er 
altfor blåøyde og likegyldige. Google 
er Google, det går sikkert bra. 
Edward Snowden og andre har jo 
for lengst avslørt at det går ikke 
bra. Vi skal ikke gamble med 
personvernet til barna våre, mener 
Nils Viken i itslearning.

Ved skolestart eller skolebytte 
identifiseres alle elever i Conexus 
Engage. Dataene i skjemaet er 
hentet frai hovedsak elevenes 
søkerdata fra VIGO og kartleg-
gingen av grunnleggende 
ferdigheter i Conexus Engage, i 
tillegg til andre kriterier 
utarbeidet av Akershus fylkes-
kommune. Elevene sorteres 
klassevis i elevlisten. 
Dersom eleven ved identifise-
ring har besvarelsen «Nei» på 
minimum ett av spørsmålene 
knyttet til lesing, skriving og/
eller regning, vil tilhørende 
avkrysningsfelt markeres i 
skjemaet for identifisering og 
kartlegging. Her finner du også 
et samtaleskjema med temaer 
hentet fra NIFUs forskning på 
årsaker til frafall som kan 
brukes til videre kartlegging av 
identifiserte eleversom er fint å 

Kom i gang med IKO-modellen
bruke i elevsamtaler ved skole- 
start.

Etter elevsamtale og kartlegging 
besvarer lærer/rådgiver et sett 
spørsmål i Conexus Engage. Her 
vil det blir klart om eleven bør 
defineres som en IKO-elev. Det 
vil også være mulig å ta ut 
rapporter på gruppenivå.

Gjennom skoleåret kan lærere 
registrere elevens personlige 
mål og midttermin-karakterer. 
Fravær og standpunktkarakterer 
importeres automatisk. Dette gir 
kontaktlærer god oversikt, blant 
annet over elever som er i 
faresonen for å stryke i fag eller 
mangle vurderingsgrunnlaglig-
ger an til karakteren én, samt 
eventuelle avvik mellom person- 
lige mål og karakterendet 
elevene ligger an til.

Mange elever som trenger oppfølging identifiseres ikke tidlig nok.
(Illustrasjonsfoto).

– Hvordan forhindre frafall med 
IKO-modellen og Conexus Engage
Med IKO-modellen får 
lærere og skoleledere en 
metode for å identifisere, 
kartlegge og følge opp 
elever som ikke finner 
seg til rette i skolen. 
Conexus Engage gjør 
arbeidet enklere og mer 
effektivt.

kan jobbe sammen for å hindre 
frafall, slik at både elevenes og 
lærernes hverdag blir bedre. 
IKO-modellen inneholder rutiner 
for tidlig identifisering av ungdom 
i faresonen, fremgangsmåter for 
kartlegging og rutiner for 
oppfølging av elever med behov 
for tett oppfølging i en periode.

IKO-modulen i Conexus Engage 
består av tre faser:
1. Identifisering og kartlegging 

Før og ved skolestart identifise-
res og kartlegges elevene 
basert på søkerdata fra VIGO 
og definerte identifiseringskri-
terier. Det finnes samtaleguider 
som kan benyttes, og læreren 
eller rådgiveren vurderer om 
eleven trenger tett oppfølging 
en periode.

2. Grunnleggende ferdigheter 
– behov for oppfølging 
Vurdering av elevenes nivå i de 
grunnleggende ferdighetene 
lesing, skriving og regning kan 
overføres fra forrige trinn og er 
et av identifiseringskriteriene 
ved skolestart.

3. Oppfølging i fag 
Gjennom skoleåret kan lærerne 
registrere elevens personlige 
mål og midttermin-karakterer. 
Fravær og standpunktkarakte-
rer lastes automatisk inn i 
Conexus Engage. Klasserappor-
ter gir god oversikt over elever 
som er i faresonen for å stryke i 
fag eller mangle vurderings-
grunnlagligger an til karakteren 
én, samt eventuelle avvik mel- 
lom personlige mål og karakte-
ren elevenedet de ligger an til.

Google som er veldig bra. Selv 
bruker jeg de også. Men den 
store forskjellen er at når jeg 
bruker Google på telefonen, så 
har jeg som en voksen person 
sagt ja til lisensavtalen. Det er noe 
helt annet å bestemme på vegne 
av en seksåring i Trondheim, 
Narvik eller Odda, at hun eller 
han skal ha en Google-konto. Skal 
mor og far følge med på barnas 
skolearbeid, må de også skaffe 
seg en slik konto. Da løper 
kommunene Googles ærend.

På like vilkår
– Som selskap mener vi at det er 
uklokt av norske kommuner å ta 
denne sjansen, bare fordi det er 
gratis. Et selskap som har hoved- 
inntekten sin på å selge informa-
sjon om brukerne til andre, vil 
etter vår mening på ett eller annet 
tidspunkt bruke informasjonen til 
det som er kjernebusinessen 
deres. Selv om verken jeg eller 
andre kanskje kan bevise at så 
skjer, er den mistanken som vil 
være mot et slikt selskap grunn 
nok til å la være, mener Viken.

Itslearning har åpenbart kommer-
siell interesse av at Google ikke 
blir brukt i norsk skole. 
– Det er jo opplagt. Men når 

kommunene hopper bukk over alt 
som heter anbudskonkurranser 
og tildelingskriterier - og bare 
begynner å bruke Google fordi 
det er gratis - da driver norske 
fylker og kommuner en konkur-
ransevridning som strider mot lov 
om offentlig anskaffelse. Økono-
mi vil selvsagt være en del av en 
anbudskonkurranse, men la 
konkurrentene iallfall få sjansen 
til å presentere sine tilbud, 
oppfordrer Nils Viken. Før han 
avslutter:

– Når det er sagt er det en grunn 
til at de aller, aller fleste kommu-
nene og samtlige fylker i Norge 
velger Microsoft og Office 365 
som sin hovedplattform. Jeg tror 
at det lille fåtallet som har valgt 
Google kommer til å forbli i 
mindretall, på grunn av forret-
ningsmodellen. Det aller meste av 
inntektene til Microsoft kommer 
fra lisenssalg, slik det gjør for oss 
og alle andre software-selskaper. 
Tilliten til at Microsoft holder sin 
sti ren er langt større enn at 
Google gjør det. 

linDa bringsvor (tekst)



Vi samler
kunnskap

Hos BS Undervisning finner du 

alt du trenger av skolebøker 

og digitale læremidler til 

barnehager, grunnskoler og 

videregående skoler.

Få oversikten du trenger på bsu.no

Våre samarbeidspartnere 
innen digitale læremidler:
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NKUL-LOGO:

CMYK:  C=51, M=0, Y=100, K=0
HSB: 87, 75, 80
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Hex: #88cc33
Pantone: 376C

NKUL-GRØNN:

NKUL 1-farge for ikke hvit bakgrunn: NKUL 1-farge for hvit bakgrunn:

NKUL 2-farge (grønn hvit): NKUL Gråtone: 80% sort

Stars and stripes I år spilte ikke Strindens Promenade 
orkester «stars and stripes», men de har verdensrekorden for 
gjennomføringen av den fra før. Tradisjonell oppstart også på 
årets NKUL.

Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen har selv sagt at 
han har lagt inn som en tradisjon at han skal åpne NKUL. 
Jammen ble det ikke slik i år også, - og det selv om det ikke 
stod i programmet..

30års-jubilantene Tre små kinesere spilte opp etter 
Teachmeet. Noen hadde tatt med seg danseskoene og fulgte 
opp, men de fleste hadde dessverre glemt skoene hjemme.

NKUL-utstilling Mye interessant å finne på utstillingen. Æreseple-vinner Kjell Olav Leirvåg og hans kollegaer fra 
Karmøy har vært fast inventar på NKUL fra første år.

NKUL 2017 Gir alltid god stemning.

12 NKUL 2017
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Samfunnet har alltid vært i 
endring, men det nye er at 
tempoet akselererer, særlig på 
teknologifronten. Hvordan skal vi 
som samfunn forholde oss til 
disse endringene? Og hvordan 
skal skolen forholde seg? Det er 
ikke ett svar, sa Røe Isaksen.

Men hva er svaret? Eller svarene? 
Det var et solid panel av skole- 
politikere invitert til å si noe om. 
Trond Giske kom væpna med 
nyskrevet bok og en haug med 
artikler som han heldigvis ikke 
fikk bruk for. Audun Lysbakken 
fra SV har også skrevet bok, men 
la den igjen på stolen. Kunnskaps- 
ministeren tok det tilsynelatende 
på rutinen, og Trine Skei Grande 
fra Venstre var opplagt til å ta til 
motmæle mot de munnrappe 
mannfolkene.

Harald Eia ledet debatten, og 
startet med å liste opp en del av 
målene fra gjeldende læreplan. 
Det går alltid et sukk gjennom 
enhver forsamling når disse 
målsamlingene kommer opp på 
en stor vegg og bokstavelig talt 
fyller den. NKUL var intet unntak. 

At lærerne likevel opplever at alle 
disse målene som kommer 
internasjonalt, nasjonalt, kom- 
munalt og fra ledelsen på hver 
skole blir komplett uhåndterlige, 
fikk derfor velfortjent fokus i 
debatten.

Men hva med barn og unge, som 
daglig blir utsatt for disse hår-
reisende ambisiøse, omfattende 
og urealistiske målene? Hvordan 
opplever de en skole der de flere 
ganger i uka blir testet, vurdert 
og karaktersatt for høy, middels, 
lav eller manglende måloppnåelse 
for disse hårreisende ambisiøse, 
omfattende og urealistiske 
kravene? Hvorfor og hvordan 
skal elevene belyse, drøfte og 
svare på samfunnsproblemer som 
politikere aldri finner ut av? 
Hvordan skal skolen løse kom- 
plekse sammenhenger som 

En full sal var svært engasjert i debatten.

Målstyringsdebatt Statsråden og Venstrelederen viste begge to et engasjement for læreren. 

Debatten hadde som utgangs-
punkt lærebok-kritikken som Eia 
tok opp i TV Norge sitt program, 
mandagsklubben for en tid til-
bake. Dette handlet i korte trekk 
om vanskelige begreps avklarin-
ger i forhold til læreplanenes inn-
hold.

God stemning, 
men noe uteble
Dessverre var dette det eneste 
læremiddel fokuset vi opplevde 
fra den ellers friske debatten. Fo-
kuset på det digitale ble også fra-
værende. Imidlertid var 
politikerne svært opptatt av lære-
rens posisjon og profesjon.

Statsråden var klar i sin tale; 
– Vi må kunne stille høyere krav 
til lærerutdanningsstedene. De 
andre var ikke uenig i det, og Ar-
beiderpartiets Trond Giske øn-
sket seg en mer praktisk relatert 
lærerutdanning.

– Lærerutdanningen må bli som 
medisin-utdanningen der man 
er mye mer ute i praksis, sa han. 
Audun Lysbakken mente at læ-
rerne er gode nok, men at det 
trengs flere av dem. – Det 
trengs imidlertid en tillitsre-
form, fremhevet han. Lysbak-
ken fikk støtte fra venstres 
Trine Skei Grande, som mente 
at det var begrepet ”frøken” som 
ble etablert på seksti og sytti-tal-
let som er skyld i den svake pre-
stisjen lærer-yrket har.

TV2 var ansvarlige for seansen 
som også ble sendt på TV2 
skole. Totalt fikk innslaget god 
respons, og det var stor entusi-
asme i salen. Imidlertid kunne 
man med fordel ha spedd på 
med mer om eleven og mer om 
IKT.

– Hvor var IKT og eleven?
Årets åpning av NKUL 
med den kjente pro-
gramlederen Harald Eia 
som debattleder satte 
læreren i fokus. I pane-
let var det ledende 
politikere. Audun Lys-
bakken (SV), Trond Giske 
(AP), Trine Skei Grande 
(V), og ikke minst kunn-
skapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen var enga-
sjerte debattanter.

Per rune eknes 
(tekst)

viDar alfarnes 
(foto)

Tilløp til målstyringsdebatt på NKUL 2017
Åpningen av NKUL 2017 
var på forhånd omspun-
net med en viss mystikk. 
Da ungdommer kom inn i 
den store plenumsalen 
med brask og bram og 
hornmusikk, steg stem-
ningen raskt. Den steg 
ytterligere da kunnskaps-
minister Torbjørn Røe 
Isaksen, som åpnet 
konferansen, slo til med 
nyheten om at 97 % av 
12-åringer har tilgang til 
nett, % vis flere enn de 
som bruker tannbørste.

elDar Dybvik 
kommenterer

forskningen trenger årevis for å 
belyse, og som fagfolk krangler 
om betydningen av?

Se, det var det svært få som 
snakket om. Bortsett fra Harald 
Eia, og Audun Lysbakken, som 
mente at trykket og kontrollen 
ovenfra var ødeleggende. For 
øvrig var det iøynefallende hvor 
lite barn og unges opplevelse av 
verden og skolen så ut til å nå inn 
til disse skolepolitikerne, som 
Harald Eia beskrev som noe av de 
smarteste og innflytelsesrike 
menneskene vi har her i landet. 

Det er noe som skurrer her, sa 
programlederen. Ubalansen 
mellom målene, læreplanene, 
kravene og undervisningen, satt 
opp mot interessene, livssitua- 
sjonen og potensialet til barn og 
unge mellom 6 og 18 år.  Hva skal 
den oppvoksende slekt med disse 
målene? Gir det mening? Og 
svarer de på behovene til den 
generasjon av digitalt innfødte 
som er født inn i et nytt årtusen 
og skal møte utfordringer som for 
en stor del ligger framfor oss som 
ukjente.

Hva er ungdommens egne behov? 
Hvordan kan de få hjelp av skolen 

til å realisere sine egne interes-
ser, drømmer og framtidshåp? 
Hvor stor del av skoletiden kan 
holdes åpen for medskaping, 
samarbeid og demokratiutvikling? 
Hvordan tenker politikerne seg 
realisering av de tre nye lære-
planområdene som Stortinget 
vedtok høsten 2016, folkehelse og 
livsmestring, demokrati og 
medborgerskap samt bærekraftig 
utvikling?

Det sneiet politikerne bare så vidt 
innom. Det samme gjaldt den 
digitale revolusjon som nå griper 
om seg på nær sagt alle områder i 
Norge, og som var hovedtema for 
konferansen som sådan. Blir 
digital hverdag for krevende for 
skolepolitikere å forholde seg til?

Dermed stod vi nok en gang igjen 
med en variant av den tradisjo- 
nelle lærerdebatten, ispedd 
velkjente politiske basic state- 
ment om grunnleggende ferdig-
heter, inntakskrav og karakterer 
på lærerutdanningen, og hvorfor 
effekten av de ambisiøse målene 
for skolen som hovedregel blir 
motsatt av slik de var tenkt. Så 
det er fremdeles et stykke vei å 
gå.

Først de nasjonale målene. Og så 
de 2770 tilleggsmålene for 
Osloskolen. Eleven skal. Eleven 
skal. Eleven skal. Eleven skal.

Som Harald Eia slo fast; målene i 
norske læreplaner er hårreisende 
ambisiøse, omfattende og urealis-
tiske. Enhver som tar sikte på å 
nærme seg dem, må gjennom et 
arbeid på linje med en serie 
doktorgradsarbeider. Men skal 
skolen være et doktorgrads-
arbeid?

Det var langt på vei enighet om at 
læreplanen er helt umulig å 
forholde seg til, og at det må en 
betydelig sanering og forenkling 
til. Vel å merke for lærerne. Men 
lærerne har de siste årene sam-
tidig fått mye politisk oppmerk-
somhet og goodwill, til og med 
faglig etter- og videreutdanning. 
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Ingressen kan minne om en 
James Bond-tittel, men er ikke 
det. Likevel, forskeren fra 
Danmark har nok vært innom de 
filmene også i sin søken på hva 
fremtiden vil bringe.

Bestefar
Med en fremtidsplansje laget på 
50-tallet startet hun sitt tankevek-
kende foredrag. Baker viste til at 
de fleste teknologiske utviklinger 
kan spås, mens de sosiale end- 
ringene går sin egen vei. Mennes-

ket har alltid vært kritisk til den 
teknologiske utviklingen. Beste- 
faren til Edmonia la for eksempel 
en kam foran radio-høyttaleren for 
at den skulle ta bort strålene som 
kom ut. Dette var noe den tids 
radio-lyttere var sikker på at var 
ulempene med teknologien.

– I går er ikke i morgen 
Fremtidsforsker Edmonia 
Baker utfordret mange 
tanke-celler under sitt 
flammende innlegg 
første dag av NKUL. 
– Ingen aner hva fremti-
den vil bringe, men vi 
forskere forøker å tenke 
oss til det, fortalte hun 
innledningsvis.

Per rune eknes 
(tekst)

viDar alfarnes 
(foto)

Mytene er sentral blant oss 
brukere av ny teknologi. Imidler-
tid, fremtiden gir oss en teknologi 
der alt er i kontakt med alt. Baker 
fremhevet derfor - at ja, for det er 
det mer eller mindre allerede. Vi 
når andre folk kjapt. Nye produk-
ter kommer raskere en de fleste 

klarer å få med seg, og forbruker-
ne må forholde seg en helt annen 
kommunikasjon enn de egentlig 
er klar for.

Fremtidens voksne stoler mer på 
nettverket enn på hierarkiet. 
Sannheten får man nå og senere 
gjennom deling, og det gjør at det 
finnes svært mange måter å bli 
utdannet på. – Hva skal man da 
etterhvert med utdanningsinstitu-
sjoner?, spurte forskeren om.

Hun tror at i fremtiden vil elevene 
ha mye mer frihet til å velge, de 
vil velge sin egen læreplan, og 

Lærerrollen Oj, dette blir vanskelig, tenkte nok mange av tilhørerene i 
forhold til fremtiden.

også mye mer hva de vil arbeide 
med. – Freelancere blir den 
vanligste yrkesgruppen, uttrykte 
hun.

Forholdet til hverandre
Mye av det man har spådd om 
fremtidens teknologier har slått 
til. Det denne forskingen ikke har 
kunnet spådd er endringen i det 
sosiale livet. Fremtidsforskeren 
og andre forelesere under NKUL 
fokuserte på at nettopp hvordan vi 
forholder oss til hverandre som 
en følge av utviklingen av 
teknologien, har mye mer å si enn 
teknologien i seg selv.

Edmonia Baker – Det blir mange freelancere i fremtiden, tror fremtids-
forskeren.

SPRÅK
PORTEN 

Språkporten
Grammatikkteori og -øving, orddrill, verbdrill, 
skrivetrening og ordbok i én og samme nettressurs
 

• Finnes for engelsk, fransk, spansk og tysk på videregående
• Fungerer på PC, Mac, brett og mobil
• Kr. 120,- + mva. per språk, per elev for to skoleår

 Bestill på cdu.no
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Den aktive og samtidig beskjedne 
lille, polske damen fremstår 
aldeles ikke som en datanerd 
- heller ikke som noen verden-
svant taler. Men idet hun åpner 
munnen og begynner å snakke, 
går det bare noen øyeblikk før 
tilhørende fatter at denne har 
virkelig noe å fare med. Og at 
gullepleprisen er vel fortjent.

Får mye ros
Så sier juryen også i sin evalue-
ring at Årets vinner har tro på at 
bruk av Kompetanser for det 21. 
århundre (21st century skills) vil 
hjelpe elevene, og utnytte læring i 
sammenheng med den verden vi 
lever i. Hos årets vinner får 
elevene oppgaver som setter 
fokus på kreativitet, IKT kompe- 
tanse, innovasjon, borgerskap, 
kritisk tenking og problemløsning.

IKT-hjelpemidlene er godt egnet 
til bruk i årets siste timer som et 
alternativ til en film der elevene 
bare sitter passive og ser på og 
venter på at tiden skal gå.

Kulturforskjeller
Med et smil røper hun også at 
møtet mellom ulike kulturer ikke 
alltid er helt uproblematisk. Som 
f.eks. da klassen skulle kommuni-
sere med en klasse i Portugal, og 
læreren for sent forsto at der var 
en tidsforskjell på en time mellom 
de to landene.

Eller da elevene hennes skulle 
snakke en til en på nettet med en 
klasse i Hellas på hver sin PC. Så 
viste det seg at de greske elevene 
bare disponerte en PC til felles 
bruk for hele klassen.

Våg å eksperimentere med IKT
Barbara Anna Zialonka utfordret 
tilhørerne sterkt til selv å gå i 
gang med å eksperimentere med 
IKT og de store mulighetene som 
åpner seg ved bruk av PC og 
mobil på nettet. Internasjonale 
prosjekter - enten de er på en uke 
eller mange måneder - skaper 
positivt engasjement på tvers av 
landegrenser og er med på å 
bygge nye nettverk både for 
elever og lærere.

Hennes eget prinsipp for hva som 
duger i en undervisningstime er 
like enkelt som det er genialt: – 
Jeg spør meg selv om jeg har lyst 
til å være elev i min egen klasse.

Kreativ engelsklærer 
fikk velfortjent gulleple
Årets gulleplevinner, 
Barbara Anna Zialonka, 
underviser i engelsk ved 
Nannestad videregående 
skole der hun gjennom 
mange år har arbeidet 
med å inkorporere IKT i 
undervisningen. Lærings-
utbyttet og lærer-elevre-
lasjonen er det viktigste, 
sier hun.

thor sønDenaa

(tekst)

viDar alfarnes 
(foto)

eTwinning
Ved å bruke eTwinning som 
plattform bryter hun ned veggene 
i klasserommet og driver en 
grensesprengende undervisning. 
India, USA, Pakistan, Canada eller 
Europa - alt er bare et tastetrykk 
unna - bokstavelig talt. Og sam- 
tidig tilstede i timene og knyttet 
sammen med hennes egen klasse. 

Elever jobber sammen med 
elever. Og språket er engelsk.

Zialonka viser til at Ludvigsen-ut-
valget spesielt trekker fram aktiv 
læring. Hun lar elevene selv bidra 
med temaer, lage problemstillin-
ger, bygge nettverk via Twitter og 
Facebook og dokumentere resul- 
tatene sine via blogger, video og 

evt. annen digital dokumentasjon. 
Som igjen blir lagt ut på nettet til 
deling med andre.

– Samarbeidsprosjektene skaper 
både engasjement og motivasjon 
hos elevene, forklarer en lærer 
som selv oser av engasjement. – 
Når elevene vet at sluttproduktet 
blir lest og sett på nettet av andre 
langt borte fra deres egen skole, 
legger de mer arbeid i det de 
lager.

Hun har også registrert at de 
såkalt «stille elevene» gjerne 
åpner seg og blir mer aktive når 
de selv jobber med nettbaserte 
oppgaver.

Mange ressurser på nettet
Zialonka har en betydelig 
kunnskap om ulike nettressurser 
godt egnet til samarbeid og 
ressursdeling på nettet. Snap og 
YouTube er kjent for de fleste. 
Men hva med å bruke Bar/
QR-koder? Og WordPress, Adobe 
Spark, Flipgrid og Genious Hour 
m.fl.? Bare å sette seg inn i dette 
må ha kostet mange timer.

Elevene hennes forteller at de 
også lærer mye om IKT og sosiale 
medier gjennom å arbeide med 
nettbaserte prosjekter.

De fleste elevene i en klasse 
disponerer også egne Smart-tele-
foner.
– Jeg forsøker å lage undervis-
ningsopplegg slik at mobiltelefo-
nene kan bli brukt i timene, 
forklarer læreren. – De ulike 

Hederspris til Kjell Olav Leirvåg
Kjell Olav Leirvåg fra 
Karmøy kommune stakk 
av med NPeD sin he-
derspris for 2017 under 
årets NKUL. Hederspri-
sen 2017 går til en 
person som har utmer-
ket seg med pedagogisk 
bruk av IKT over mange 
år, sier NPeD bl.a. i sin 
begrunnelse.

Leirvåg begynte sin data-karri-
ere på Karmøy kommune sitt 
ped. senter i 1984 - etter at kona 
hadde vekket interessen hans da 
hun tok et kurs på EDB-skolen 
to år tidligere.

Han kjenner og har gjennomlevd 
PC-ens ulike utviklingstrinn helt 
tilbake til Commodore 64, Tiki 
med Brum tekstbehandling, 

IBM PS2 og selvfølgelig operativ-
systemet DOS samt Windows fra 
den spede begynnelsen og fram til 
dagens konglomerat av systemer 
og digitale dingser. Ikke underlig 
at han blir kalt for Mr. Skole-IKT i 
hjemkommunen.

Hensikten med innføring og 
bruk av IKT i skolen er han ikke 
et øyeblikk i tvil om: 
Læringsutbyttet for elevene er 
det som teller.

Gulleplevinner Barbara Anna Zialonka vant årets gulleplepris, her flankert av Ole Christian Haavik og Astri Sletteng fra NPeD.
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Det adaptive læringsverket i 
matematikk består av fem 
komponenter: Tekstbok, arbeids-
bok, smartbok, smart tavle og 
smartbok. Samme modellen 
kommer i norskopplæringen.

Suksess i Ulsteinvik
Lærer Ole Terje Sukka fra Ulstein-
vik barneskole er en av dem som 

har brukt Multi Smart Øving i sin 
matematikkundervisning. I 
samtale med Harerud fortalte han 
om positive opplevelser med bruk 
av et adaptivt læreverk.

Gjennom flere år han han også 

Du tar feil-generasjonen
De som er født fra 1997 
og etter det gir oss store 
utfordringer, i følge Emma 
Mulqeeny. Den britiske 
kvinnen er regnet som en 
av de mest innflytelsesri-
ke menneskene i England 
for tiden, frykter for 
demokratiske utfordrin-
ger fremover. – De som 
vokser opp nå har alltid 
hatt sosiale medier, og 
dette gjør at de er mer 
opptatt å finne andres 
feil, enn å utvikle sin egen 
kompetanse, mener hun.

Per rune eknes 
(tekst)

viDar alfarnes 
(foto) Morten Søby fra IKT-senteret (t.v.) og Lars Persen fra Scandec lot seg imponere av Emma Mulqeeny.

forutsetninger for å forstå dagens 
ordinære demokrati.
– De er veldig vant til å snakke i 
mikro-sammenheng og ”kobler 
ut” med en gang de ikke er 
interessert i et tema. De er vant til 
å kommunisere med dem som er 
enige med seg selv. Dette fordi de 
jobber kontinuerlig for å få flest 
mulig ”følgere” i sosiale media.

– Det er viktigere for dem å ha 
lojale følgere enn å få kritiske 
bemerkninger for det man mener. 
Mottar de motstand, velger de 
fort å endre meningen til en mer 
populær uttalelse.

– De har ikke noe forhold til kon- 
sekvenser av det de gjør, hevder 
Mulqeeny og fortsetter. – De har 

heller ikke en utviklet kommuni-
kasjonsform. Og sist, men ikke 
minst, - de vet egentlig ikke hva 
demokrati betyr. De har heller 
ikke nok digitale kunnskaper til å 
gjøre noe annet enn å følge tekno- 
logiens (algoritmens) føringer.

Faget historie og forholdet til 
algoritmer er sentral i hennes 
løsningsforslag for de kommende 
voksne. – Det er på det rene at for 
at vi skal få dem til å forstå og ta 
inn over seg hvordan ting 
fungerer, så må vi ha koding obli- 
gatorisk i undervisningen, mener 
hun.

Flere land har dette allerede, 
mens vi i Norge foreløpig kun har 
forsøksskoler. 

Adaptiv opplæring i norsk for innvandrere
Multi Smart Øving har 
vært en braksuksess for 
oss, erklærte Kristian 
Harerud Aa fra Gylden-
dal. Nå vil forlaget utvide 
prosjektet med å lage 
norsk for innvandrere.

thor sønDenaa

(tekst)

viDar alfarnes 
(foto)

tatt vare på statistikk over 
resultatene i klassen sin. Ikke 
uventet for Gyldendal viser denne 
at prestasjonsnivået hos elevene 
økte med bruk av Multi Smart 
Øving på 4. trinn. Men da skolen 
av økonomiske årsaker ikke 

ønsket å bruke læreverket videre, 
gikk prestasjonsnivået ned igjen.

Tas i bruk 
i norskundervisningen
Nå vil forlaget bruke samme 
konsept på flere fag. Utviklingen 

Multi Smart Øving  I samtale om matematikkverket,  t.v.     Kristian 
Harerud Aa fra Gyldendal og lærer Ole Terje Sukka fra Ulsteinvik barneskole.

Prosjektleder i Gyldendal, 
Marianne Orvik, lover et flunkende 
nytt adaptivt læreverk i norsk for 
innvandrere - Min Norsk - klart til 
høsten.

av Multi Smart Øving for innvan-
drerelever er godt i gang. Lære- 
verket vil bli tilgjengelig fra 
høsten av. En av utfordringene 
her er det enormt store spranget 
fra de svakeste - analfabeter - og til 
de som sitter med universitetsut-
dannelse. Behovet for differensi-
ering i denne gruppen er kolos-
salt.

– Ved adaptiv læring er det 
enklere å differensiere fra det 
langsomme og elementære og til 
rask progresjon for dem som 
ønsker det, fortalte prosjektleder 
i Gyldendal, Marianne Orvik.

Læringskartet og tilhørende 
lay-out for norsk blir annerledes 
enn for matematikk, der eleven 
vanligvis må beherske et eller 
flere emner for å kunne gå videre. 
I norsk kan eleven jobbe med 
ulike emner og ulik progresjon 
i disse - etter eget valg.

Orvik frister med et års gratis 
utprøving for dem som vil bli kjent 
med læreverket allerede fra 
kommende høst av.

Se opp for de unge 
Emma Mulqeeny advarte under 
NKUL om at barn født etter 1997, 
er innfødte i de sosiale media. 
– Dette utfordrer både demokratiet 
og skolen, mener hun.

Mulqueeny mottok for få år siden 
den britiske imperieordenen 
(OBE) fra dronning Elisabeth for 
sitt arbeid med å forstå de yngre 
sin tilnærming til digitale medier. 
Hun er av den klare oppfatning av 
det er helt andre fokus-områder 
som teller for generasjon 1997+ 
enn det har vært for tidligere 
generasjoner.

Blant annet mener hun at gene- 
rasjonen mangler helt klare 

Historie
Faget historie har også en utford- 
ring i forhold til denne generasjo-
nen i og med at de ikke ser rele- 
vansen i hvorfor de skal lære seg 
den, mener Mulqeeny. Hun er 
likevel klar på at forholdene vil gå 
opp for dem når de møter virke- 
ligheten om en 10 års periode. 
Underveis blir det vesentlig for 
lærere å finne sin egen metode for 
å lære dem opp. – Er noe uinte- 
ressant, ”kobler de ut” med en 
gang, og grensen for oppmerk-
somhet er nede på tre sekunder, 
påpekte hun. Lærerens største 
utfordring er å holde oppmerk-
somheten lengre enn tre 
sekunder.
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Der er ein livsglad og optimistisk 
jubilant vi møter til prat, midt i eit 
mylder av studentar, konferanse-
deltakarar og utstillerar i NTNU 
sitt realfagbygg på Gløshaugen.

– Det er ikkje til leggje skjul på at 
vegen stundom har vore kron-
glete og prega av motvind og opp-
overbakkar. Men vi har hatt fokus 
på mandat og arbeidsoppgåver, 
og no får vi betalt. Der vi tidle-
gare gjerne måtte forklare kva 
NDLA er for noko, er det no 
spørsmål frå lærarane om korleis 
dei kan bruke oss for å nå skikke-
leg ut til den og den eleven. Og 
der folk gjerne i ein tidleg fase 
var skeptiske til initiativet, seier 
mange av dei same no takk og lov 
for NDLA. Det gler vi oss sjølv-
sagt stort over, seier dagleg leiar 
Øivind Høines og Jone Nikolai 
Nyborg. Sistnemnde er både 
lærar på Vennesla vgs, ein ivrig 
fotsoldat i NDLA si teneste, og 
har også rolla som pressekontakt 
i organisasjonen. 

Fritt tilgjengeleg
Då Nasjonal digital læringsarena 
starta opp, var Wikipedia og dei 
opne kursa til Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) dei 
store ledestjernene.
– Utan den inspirasjonen hadde 
nok aldri NDLA vorte etablert. 
Det fine i dag er at no er det vi 
som stadig vekk inspirerer andre, 
fortel Høines og Nyborg.

– Vi har endra den vidaregåande 
skulen med tanke på opne lære-
middel. Det må vi kunne seie er 

eit faktum. Men dette prosjektet 
handlar også om dugnad, delta-
king og deling. Når det kjem til 
delingskultur, er det framleis 
langt fram. For lærarane er det 
framleis ikkje normalt å dele opp-
legga sine med andre. Her skal vi 
fortsetje å vere ein pådrivar.

Livslang læring
NDLA trur også at dei kjem til å 
få draghjelp av den generelle ut-
viklinga den neste tiåret.

– Vi ser alt no at nettskular vert 
meir og meir populære, og at all 
prat om livslang læring for alvor 
ser ut til å bli ein realitet. I åra 
som kjem vil det ikkje vere nok å 

få tilgang på kunnskap og ressur-
sar berre dei åra ein går på skule. 
Dette gjev også svært lite forstå-
ing, når ein ser på alle dei sam-
funnstenestene som landet og 
styresmaktene skal sikre. Vi er 
ikkje i tvil om at eit langt opnare 
kunnskapssamfunn vil tvinge seg 
fram, hevdar NDLA-folka.

På standen under NKUL var det 
eitt spørsmål som kom mykje 
oftare enn andre: Kor tid kjem 
NDLA-G? 
– Som kjent har tilbodet så langt 
vore knytt til dei vidaregåande 
skulane. KS har saman med med-
lemskommunane teke eit initiativ 
for å få gjort noko liknande på 

Fakta om NDLA
• Oppretta i 2007.
• Opne digitale læremiddel for 

vidaregåande opplæring.
• Meir enn 60.000 besøk kvar 

skuledag.
• Over 11 millionar besøk i 2016.
• 2.000 elevar bidreg med inn-

spel og utbetringar i pilotklas-
seordninga.

• Noregs største læremiddel-
nettstad for vidaregåande 
skule.

• Eigd og drive av alle landets 
fylkeskommunar, utanom 
Oslo.

• Læringsressursar i over 80 
eksamensfag.

• Lisensiert med Creative 
Commons. Kan fritt delast, til-
passast og vidareutviklast.

Ti gonger hurra for NDLA
Ikkje noko anna IKT-pro-
sjekt i norsk skule har 
halde på like lenge som 
NDLA. Under NKUL feira 
dei tiårsjubileum med 
stand, kake og gode 
foredrag.

viDar alfarnes 
(tekst og foto)

grunnskulenivå. Vi kan ikkje seia 
anna enn at det er noko vi ønskjer 
hjarteleg velkome, men at vi ikkje 
er nokon pådrivar eller aktør. Om 
vi likevel skulle kome med eit 
godt råd på vegen mot målet, må 
det vera at lærarane i grunnsku-
len kjem på banen med ei tydeleg 
røyst om kva dei ønskjer seg. Slik 
tilfelle var då vi vart etablert. Då 
var det pedagogane som mest av 
alt var med på å stake ut kursen. 
Noko parallellforskyving av opp-
legget i den vidaregåande skulen 
har vi ikkje noko tru på. Til det er 
kulturane for ulike, meiner Høi-
nes.

Treff målgruppa
I den vidaregåande skulen er det 
om lag 200.000 elevar. I løpet av ei 
normalveke har NDLA kring 
300.000 besøk. 

– Den sterkaste foten vår - for 
utan at vi er ope og fritt tilgjenge-
leg for alle – er den solide for-
ankringa som NDLA har i klasse-
romma. Det er sjølve grunnstei-
nen. Difor fungerer det også ann-
leis enn om eit forlag står for regi 
og utforming. Dei er meir autori-
tære i stilen. Hos NDLA veit dei 
at det er andre lærarar som har 
skrive og delt stoffet. Dei snakkar 
same språket, og står på sett og 
vis skulder mot skulder med både 
faget og eleven, meiner jubilan-
tane.

I takt med auka popularitet og ut-
breiing opplever dei også at sta-
dig fleire aktørar som lagar peda-
gogiske og gode læringsopplegg, 
ønskjer å bruke NDLA-plattforma 
som distribusjonskanal. Det er 
nytt for oss, og fører sjølvsagt 
også til at brukarane våre vert Dagleg leiar Øivind Høines delte raust ut bursdagskake i samband med tiårsjubileet.

Ein stolt NDLA-kvartett på NKUL F.v. Øivind Høines, Leonhard Vårdal, Jone Nikolai Nyborg og Vibeke Opheim.

endå meir nøgde, smiler Høines. 
Før han røpar at den tekniske 
plattformsløysinga som er i dag, 
kjem til til å bli skifta ut i løpet av 
året.
– Vi har plastra og lappa på den 
gamle altfor lenge. No ventar ei 
løysing som både er enklare og 
meir i takt med den nye tida. 

Nærmar seg
Mange lærarskulestudentar fann 
vegen til konferansen i Trond-
heim. Fleire var tidlegare ND-
LA-brukarar, og gledde seg til å ta 
ressursane i bruk på sine eigne 
framtidige elevar. Akkurat som 
NDLA gler seg til å tilsetje den 
første medarbeidaren, som sjølv 
har brukt selskapet sitt rikhaldige 
digitale læringsopplegg. 
– Den dagen nærmar seg veldig, 
slår Øivind Høines og Jone Niko-
lai Nyborg fast. 
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Hvordan flytte fokus fra lærerens undervisning 
til elev-aktiv læring med digitale hjelpemidler?

Nohr tok oss med på en for-
rykende reise dit de lærende kan 
finne hjelp til notatteknikk, spille 
inn videoer, dokumentere PP-
presentasjoner, og organisere 
oppsummering og egenvurdering 
av læring. Da kan jeg både lære 
mer effektivt, og huske det jeg 
lærer bedre., mente Magnus 
Nohr.

Som dyslektiker skriver jeg bare 
23 ord i minuttet, sa Nohr. Men 
jeg snakker 126 ord på samme 
tid. Og siden jeg som akademiker 
trenger å skrive en del, er jeg 
også på utkikk etter redskaper 
som kan hjelpe meg. og de finnes 
i stadig større omfang. For dys- 
lektikere kan det være fint å 
bruke Talegjenkjenning. Stemme-
styrt skriving og Talesyntese, 
som leser opp teksten. Og 
gratisprogrammer som Fast- 
fingers hjelper til å øke skrive-
hastigheten.

Han var også innom redskaper 
som bit.ly, Mentimeter, Kahoot! 
bruk av YouTube, Explain 
Everything og OneNote. Nohr 
argumenterte for å gå veien fra 
”Frontalundervisning” med 
PowerPoint, til datastøttede 
læringsformer som MOOC og 
Flipped Classroom. I begge 

Dyslektiker og høgskole-
lektor Magnus Nohr 
samlet en stor tilhører-
skare på NKUL til sin 
fartsfylte og til dels 
festlige gjennomgang av 
digitale hjelpemidler for 
barn, unge, studenter og 
lærere.

tilfeller foregår undervisningen 
hjemme på video, mens tiden på 
skolen brukes til å støtte lær-
ingen gjennom oppgaver, gruppe-
arbeid og veiledning fra læreren. 
På denne måten tar man bort 
likhetstegnet mellom undervis-
ning og læring, og finner nye 
veier til rask, spennende og 
effektiv innlæring. Egenvurdering 
og kameratvurdering er også 
gode måter å lære på. Den beste 

– Levende KRLE er alltid aktuelt. 
Gjennom hele året presenterer vi 
aktuelle saker som dekker kom- 
petansemålene i læreplanen. 
Video, tekster og quiz ligger alltid 
tilgjengelig, forteller Yngvar 
Nordberg, daglig leder for TV 2 
Skole.

Satser på 1 - 10
KRLE-faget 1- 10 er et samlet 
satsingsområde høsten 2017. 

Målsettingen er å aktualisere 
faget gjennom ukentlige nyhets-
innslag fra dagliglivet. De ulike 
aldersgruppene får nyheter 
tilpasset eget nivå.

Nordberg trekker fram et 
eksempel fra vårhalvåret der 
TV-kanalen har invitert kirkelede-
re fra ulike trossamfunn til studio 
der de skal snakke med en 
gruppe barn om både hva som er 
likt og forskjellige for de ulike 
trosretningene.

Krise for nyhets-
sendinger til innvandrere
De dårlige nyhetene er at kanalen 
må kutte ned på de populære 
nyhetssendingene til innvandrere 
- på deres eget språk. Den 
økonomiske støtten til dette 
prosjektet falt bort fra 1. januar i 
år. Foreløpig er antall sendinger 
halvert. Søknad om friske midler 
er sendt både til utdanningsminis-
ter Torbjørn Røe Isaksen og 

Nye læremidler for innvandrere fra TV 2 Skole
Aktualisering og større 
satsing på KRLE-faget og 
mer norskopplæring for 
innvandrere er blant 
nyhetene TV 2 Skole 
presenterte på NKUL.

elDar Dybvik 

måten å lære på, er faktisk å lære 
bort til andre, mente han. Eller 
sagt på en annen måte: Bli lærer. 
Lær mer!

For dem som ikke har tilgang på 
medlærende eller lærer introdu-
serte Magnus Nohr digitale red-
skaper for egenvurdering. Denne 
kan skje som en tretrinnsrakett.
1. Hva har jeg lært i hjemme- 

arbeidet?

2. Hva vil jeg lære mer om?
3. Hva synes jeg var vanskelig å 

forstå?

For læreren kan tilbakemelding 
på disse tre spørsmålene hjelpe til 
å justere hva han/hun bær legge 
mer vekt på i oppfølgende eller 
senere undervisningsøkter eller 
videoer. Det kan hjelpe læreren til 
å lage bedre oppfølgingsoppgaver 
Det kan hjelpe læreren til å 

thor sønDenaa

(tekst og foto)

fungerende integreringsminister 
Per Sandberg. Nå venter TV 2 
Skole på svar. Sendingene kan 
ikke opprettholdes uten at det 
kommersielle selskapet har en 
eller annen form for inntjening.

Norsk for analfabeter
Læremidler i ulike varianter for 
nyankomne innvandrere var et 
tema hos flere av utstillerne på 
årets NKUL. Det handler om en 
særdeles sammensatt gruppe 
med alt fra høyt utdannende 
universitetsfolk til analfabeter. 

TV 2 Skole sin satsing er bl.a. 
flere egenproduserte (både 
manus og film) videoklipp som 
viser scener fra ulike og helt 
hverdagslige situasjoner, f.eks. 
smøre matpakke, kjøpe vinterjak-
ke, forholde seg til så forskjellige 
ting som ordensregler i bolig-
blokk og invitasjon til fødselsdags-
feiring. Ifølge Nordberg ligger det 
allerede klart rundt 60 ulike 

TV 2 Skole AS Daglig leder Yngvar Nordberg, tilbyr bl.a. spennende 
læremidler for nyankomne innvandrere til høsten.

videoer. Demo er lagt ut på TV 2 
Skole sine hjemmesider.

differensiere ut fra studentenes 
forutsetninger og interesse.

Som seg hør og bør for en så å si 
digitalisert lærer sammenfattet 
Nohr innlegget sitt på nett ved 
hjelp av programmet Slideshare. 
Det finnes på nettet på https://
www.bit.ly/nkul2017

Forrykende Dyslektiker og høgskolelektor Magnus Nohr imponerte artikkelforfatteren med sitt opplegg.
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Konferansen arrangeres i real- 
fagsbygget til NTNU i Trondheim 
i mai hvert år. NKUL beskriver 
seg selv som Norges største 
møteplass for den som har inte-
resse for bruk av IKT i undervis-
ning. Årets konferanse var den 23. 

i rekken, og hadde ca. 1.400 del- 
takere. De som deltar er oftest 
lærere, barnehagelærere, skole-
ledere, lærerstudenter og deltak- 
ere fra utdanningssektoren for 
øvrig. For Spleiselaget er det en 
viktig og riktig arena å vise seg 
fram på.

NKUL sitt program går over tre 
dager og har mange inspirerende 
foredrag og en stor utstilling.
– I år hadde vi både utstilling og 
foredrag, og vi fikk veldig god 
respons på begge aktivitetene, 
sier oppgaveleder for fokusopp-
gaven, Kristina Reinholdtsen. 

På Spleiselagets utstilling kunne 
publikum spille Spleiselagets eget 

Spleiselaget på NKUL 2017

Spleiselaget deltar stadig 
på konferanser og mes-
ser hvor pedagogikk og 
bruk av digitale hjelpe-
midler er tema. Nylig 
deltok Spleiselaget på 
Norges største konferan-
se for bruk av IKT i 
utdanning og læring.
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Prosjektleder og lærer ved den 
private Samfundets skole i 
Kristiansand, Evert Dean, og 
professor ved UiA, Anne Berit 

Fuglestad, redegjorde for hvor 
langt prosjektet som startet i 
2016, nå er kommet. Fokus har 
vært både på selve undervisnin-
gen og miljøet rundt. F.eks. har 
forsøksklassene også prøvd ut 
ulike typer skolemøbler.

Forskere fra UiA står sentralt
En av målsettingene er å utvikle 
inquiry-baserte læringsaktiviteter 
for å bygge god forståelse og 
fleksibilitet i anvendelser av 
matematikk og digitale verktøy. I 
sin presentasjon trakk lærer Evert 
Dean fra Samfundets skole bl. a. 
fram bruk av velkjente digitale 
verktøy som Geogebra og 
regneark. Fokus har åpenbart 
ligget mer på metode enn på 
utforskning av nyere digitale 
hjelpemidler.

Det interessante er at forskerne 
ved UiA har stått svært tett på 
prosjektet og selvfølgelig vil bidra 

dataspill Byen, som er utviklet 
spesielt for ungdomsskoleelever. 
Spleiselaget tilbyr også undervis-
ning for elever i den videregående 
skolen, og en egen nettside hvor 
tema som skatt og arbeidsliv står 
sentralt.

– Vi ble kontaktet av flere aktører 
som gjerne ville ha oss med på et 
samarbeid. At mange ulike 
aktører ønsker et samarbeid med 
oss er et kvalitetstegn for både 
produktene våre og metodikken, 
sier Reinholdtsen.

Mange ville høre om Spleiselaget
På konferansens siste dag trakk 
Kristin Gjøvåg og Kristina 
Reinholdtsen fullt hus med fore-

Samarbeid om innovativ matte-undervisning
Ve skole og Samfundets 
skole i Kristiansand 
samarbeider med Univer-
sitetet i Agder (UiA) om 
forskningsprosjektet 
Digital Interaktiv Mate-
matikkundervisning 
(DIM). Målsettingen er å 
skape innovativ matema-
tikkundervisning i et digi-
talt miljø i ungdomssko-
len.

thor sønDenaa

(tekst og foto) med en profesjonell evaluering av 
resultatene. Professor Fuglestad 
kalte det «å drive insidefors-
kning». Universitetet har to 
ansatte og noen masterstudenter 
som er direkte involvert i pro--
sjektet. Der finnes også mulighe-
ter for å trekke inn flere spesialis-
ter. Forskningen er genuint 
interessert i å se på hvorledes 
elevene jobber med matematik-
ken.

Hun summerte opp forskernes 
arbeid i fem punkter:
• Observere - hva skjer i elevenes 

arbeid?
• Diskutere - nye ideer og nye 

innspill
• Diskutere erfaringer for å forstå

• Følge opp samarbeidet med 
utvikling, innspill med ideer og 
bidrag

• Følge opp inquiry-basert 
undervisning

Fritt for alle 
å bruke og teste ut 
Deltakerne i prosjektet arbeider 
sammen både med å lage 
oppgavene, registrere hvordan de 
blir løst av ulike elevgrupper og 
deretter evaluere undervisnings-
verdien.

Et vesentlig poeng har vært å 

utforme oppgavene slik at elevene 
utfordres til å tenke og eksperi-
mentere selv for å finne løsninge-
ne. Videopresentasjon av hvor-
ledes de har angrepet oppgavene 
er en av metodene forskerne 
benytter.

Alt som er gjort til nå, ligger åpent 
på nettet. Der finnes også en 
svært detaljert prosjektbeskrivel-
se. Dean inviterte tilhørerne til å 
gå inn både for å se på nettstedet 
og å plukke og bruke av stoffet 
som finnes der på adressen 
www.dim2015-18.no.

Sentrale i prosjektet Digital Interaktiv Matematikkundervisning. F.v. 
lærer Inga Kjebekk fra Ve skole, prosjektleder Evert Dean fra Samfundets 
skole og professor Anne Berit Fuglestad fra UiA.

Leder for DIM-prosjektet, lærer 
Evert Dean, fra Samfundets skole.

draget ”Å leke seg til alvor – hvor-
dan spill og interaktivitet kan 
bygge holdninger”.

– Tilhørerne fikk se hvordan vi 
bruker digital teknologi i splei-
selagsundervisningen. Elevene 
logger seg på presentasjonen vi 
bruker i undervisningen via 
mobiltelefonen sin. Underveis får 
de ulike spørsmål og problemstil-
linger presentert direkte på 
telefonen sin. Svarene klassen gir 
danner grunnlag for videre 
diskusjon, og gjør dermed 
presentasjonen unik for den 
enkelte klasse, forteller Gjøvåg.

En annen nyttig gevinst ved å ha 
deltakerne logget på presentasjo-
nen er at vi kan bruke svarene de 
gir til analyse. Elevene svarer på 
spørsmål som kartlegger både 
kunnskap og holdninger. Et utvalg 
elever får spørsmålene før presen-

tasjonen, mens et annet utvalg får 
de samme spørsmålene etter 
presentasjonen.

Analysene viser at andelen elever 
som vet hva det offentlige har 
investert i dem er 12 % før 
presentasjonen, mens andelen er 
75 % etter et besøk fra Spleisela-
get. I tillegg svarer også 11.000 
flere ungdommer at de er helt 
enige i at svart arbeid er et 
samfunnsproblem etter et besøk 
fra Spleiselaget.
– Dette er tall vi er veldig fornøyde 
med, sier Kristina Reinholdtsen.

– Denne måten å innhente analyse 
på er ganske unik i skatteetats-
sammenheng, sier H.K. Aspen, 
analyseguru i SkoleMagasinets 
analyseteam. Han påpeker at med 
så mange respondenter, som 
svarer anonymt, er dette en valid 
og reliabel undersøkelse.

Kristin Gjøvåg og Kristina Reinholdtsen fikk tilhørerne til å logge seg på presentasjonen sin under utstillersemi-
naret de holdt på NKULs siste dag. Her viser de frem hva resultatene kan bli dersom mange velger å jobbe svart.

Kristina Reinholdtsen og Kristin Gjøvåg sto på stand og fortalte om 
de ulike tilbudene Spleiselaget har i både ungdoms- og videregående skole.
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Fakta om Grønn innovasjon
Grønn innovasjons linje er en helt ny linje på 
Nordahl Grieg videregående skole.
– Linjen er den første på landsbasis som fokuserer på bærekraftig 

utvikling og innovasjon.
– Linjen er et pilotprosjekt og har mottatt god respons fra ulike 

institusjoner for eksempel GreenStat, Bjerknessenteret og 
Universitet i Bergen.

– Elevene gjennomfører de samme fagene som tidligere, med det 
samme pensumet som ellers, men med mer fokus rettet mot å 
skape en grønn fremtid.

– Det er to retninger innenfor Grønn Innovasjonslinje; realfag og 
økonomi. Faget ToF (Teknologi og Forskningslære) er felles for 
begge linjene.

– Les mer på http://www.ngvgreen.net

Hun er ung, framstår som selv-
sikker og meningssterk, fagfore-
ningstilhørig, brenner når noe 
engasjerer og beskriver seg selv 
som en teknologisk amøbe. Silje 
Marie Bentzen er nyutdannet 
lærer på vei inn til sin første 
skoleklasse - naturlig nok full av 
spørsmål om hvilken skjebne hun 
går imøte. I et klasserom der hun 
forventer og konstant bli ekspo-
nert for det digitale.

– Hjelp, jeg vet ikke hva som 
møter meg der inne i klasserom-
met, var budskapet hennes der 
hun etterspurte støtte og hjelp fra 
kommende kolleger. 

Teknofil
Ingen grunn til å tvile på engasje-
mentet hennes der hun lot 
munnen løpe i tilnærmet samme 

hastighet som forfatteren Eirik 
Newth på NKUL for ca. 10 år 
siden.

– Jeg elsker egentlig teknologi, 
men har lært lite om hvordan jeg 
bruker den, sa hun og avbrøt seg 
selv. 
– Egentlig handler det ikke om 
teknologi. Det viktige er å skape 
gode relasjoner til elevene.

Bare en time om 
IKT i undervisningen
Hvor godt forberedt er de 
nyutdannede studentene når de 
kommer ut i arbeidslivet?
Lærerutdanningsinstitusjonene 
har gjennom mange år høstet 
pepper for lav fokusering på 
digitalisering av undervisningen.

Bentzen trampet friskt i tastaturet 
og fortalte at hun gjennom sitt fire 
års lange studium bare har hatt en 
time - EN TIME - om bruk av IKT 

i undervisningen. Et utsagn som 
burde gitt gjenlyd langt inn i de 
departementale korridorene og 
helt inn på Tinget.

Universitetet i Bergen har 
åpenbart et forklaringsproblem. 
Og hvis beskrivelsen stemmer 
burde statsråden kaste seg på 
første fly til Bergen for å sjekke 
hva som egentlig foregår innenfor 
universitetsmurere der.

På den andre siden: Har Bentzens 
studietid vært gjennomført 
IKT-fri? Med fjærpenn, pergament 
og bokruller som eneste hjelpe-
midler?

Når studenten selv bruker hjelpe-
midler, det være seg digitale eller 
andre, i sitt studium, ligger der 
latent en klar forutsetning om at 
det skal ha en overføringsverdi til 
andre steder og situasjoner. Like-
ledes det som skjer ute på en 

skole i praksistiden for en kom- 
mende lærer.

Bentzen definerte profesjonsfag-
lig digital kompetanse som «at 
man har et sett med verktøy som 
man får - eller man har ulike 
måter å bruke teknologi på» - ty-
delig relatert til praktisk bruk.

Ta det etiske ansvaret!
Hun er opptatt av sosiale medier 
og hvilken virkning disse har på 
elevene og deres atferd - både i og 
utenfor klasserommet. Når hun 
etterlyste støtte fra kommende 
kolleger, og ikke minst ledelse, 
satte hun fingeren på et ømt 
punkt. Hvor mange skoleledere 
kan med hånden på hjertet si at 
de har avsatt tid til og satt seg 
godt inn i hvordan undervisnin-
gen kan utvikles ved hjelp av 
Facebook, Twitter, Instagram og 
andre?

– Har skoleeier og skoleledelse, 
samt lærere tenkt over de ulike 
etiske konsekvensene ved bruk 
av sosiale medier og f.eks. roboter 
i skolen. Og særskilt knyttet til 
personvern, spurte hun og 
understreket det med å vise et 
filmklipp om misbruk av sosiale 
medier.

Historien om app´en der elever og 
andre etter skoletid kunne gå inn 
og se på resultatene for hver 
enkelt elev i klassen, blir fortalt 
med en advarende mine.
– Skolen har et ansvar for å lære 
elevene digital dømmekraft, 
konkluderte hun.

Svakheten med foredraget var at 
der ikke ble trukket noen linjer til 
læreplanene og skolens lovfestede 
oppgaver - evt. hvordan disse 
burde endres.

Emma
Siste del av plenum var viet 
Bentzen sin medhjelper, ung-

domsskoleeleven Emma. Med 
framføring av eget bidrag og 
deretter dialog med Bentzen.

Emma ga tilhørerne en levende 
og konkret innføring i hvordan 
hverdagen på skole og fritid arter 
seg for aldersgruppen «fjortis». 
Gjennom personlige opplevelser 
og anonymiserte historier fra eget 
miljø tegnet hun en virkelighet 
preget av «likes» og drittslenging 
på nett, blogginnlegg, bilder som 
sendes rundt med eller uten sam-
tykke, mye gøy og mange tårer. 
Elevene må være fysisk tilstede 
og støtte hverandre, påpekte hun.

Og oppfordret lærerne til å skape 
relasjoner og en atmosfære der 
det ikke er flaut for elevene å 
snakke med dem.

Scenevant og treffsikker
Med en sikkerhet og ro som om 
hun aldri hadde gjort noe annet i 
livet ennå stå foran flere hundre 
lærere og foredra, gjorde hun et 
dypt inntrykk. Likeledes når hun 
på strak arm utvekslet meninger 
med Bentzen. Og fulgte opp 
Harald Eia fra åpningsplenum og 
kvitterte med et velrettet «Hæ?» 
da Bentzen viklet seg helt inn i en 
uforståelig frase.

En lysende representant for gene-
rasjonene født etter 1997. De som 
er vokst opp i et digitalt samfunn, 
som hennes navnesøster Emma 
Mulqueeny omtalte det dagen før. 
De som er fortrolige med å kom-
munisere, være sosiale og vise 
seg på nettet. De som skriver 
bloggene sine og legger ut 
bildene sine til et publikum over 
hele kloden.

Slik ga hun også NKUL 2017 en 
verdig avslutning med fokus på 
det som alltid er det egentlige 
hovedtemaet: Elevene.

– Vi går på framtidsskolen!
På linjen Grønn innova-
sjon i Bergen arbeider de 
tverrfaglig og går i 
dybden på problemer.

marie smeDsrøD (tekst)

I fjor etablerte Nordahl Grieg 
videregående skole den første 
linjen på landsbasis som fokuse-
rer på bærekraftig utvikling og 
innovasjon: Grønn innovasjon. 
Her blir det gitt prosjektbasert 
undervisning hvor realfagselever 
samarbeider tett med økono-
mielever, og ungdommene har et 
felles møtepunkt i faget Teknologi 
og forskningslære. Fagene får en 
”grønn” overbygning.

– Dette er et tverrfaglig samar-
beid. Vi arbeider prosjektorientert 
og vi utnytter at vi har både 
økonomi- og realfagselever på 
denne linjen. Sammen skaper vi 

Elevene Jørgen Engelsen og Synne Sørbø trosset mange russefester for å 
fortelle om sine «grønne engasjement».

Sjarmerende avslutningsplenum
Hva er egentlig profe-
sjonsfaglig digital kom-
petanse? Og hvor står 
lærerutdanningen i 
forhold til en stadig mer 
digital skolehverdag? 
Silje Marie Bentzen, 
tidligere leder for Peda-
gogstudentene, har følt 
noe av det på kroppen. 
Men det var medhjelpe-
ren hennes, ungdomssko-
leeleven Emma, som stjal 
showet og sjarmerte 
tilhørerne i senk.

thor sønDenaa

(tekst)

viDar alfarnes 
(foto)

Leder for pedagogstudentene, Silje Marie Bentzen, fikk god tilbake-
melding for avslutningsforedraget.

bærekraftige løsninger på dags-
aktuelle problemer, sier Synne 
Sørbø som selv er elev ved 
Nordahl Grieg videregående 
skole.

– Vi bruker nesten ikke lærebø-
ker lenger, dagsaktuell kompetan-

se ligger ute på nett, konstaterer 
hun.

– Vi velger til en hver tid de 
læremidlene som får jobben gjort 
best og enklest, sier Jørgen 
Engelsen, medelev ved Nordahl 
Grieg videregående skole.
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Innføringen av IKT i skolen førte 
blant mye annet også med seg en 
omkalfatring i lærernes retteva-
ner. Å forlate skrivepulten med 
den røde pennen til fordel for PC 
og tastatur var slett ingen «myk 
landing» med rettebunker som 
plutselig var raskere unnagjort. 
Snarere tvert imot. Fingertrøbbel 
med å skrive innimellom trange 
tekstlinjer - endre farge og evt. 
bruke parenteser o.l. - var uvant, 
kronglete og tidskrevende. 
Mange lengtet nok tilbake til å 
sette raske røde streker og skrible 
ned mer eller mindre leselig 
kommentarer i margen. All 

erfaring tilsa jo også at et flertall 
av elevene brydde seg minimalt 
om hva som sto der. De leste bare 
karakteren.

Plug-in til Word 
og Google docs
Salgssjef Palle Petersen og teamet 
hans tok turen fra Danmark til 
NKUL i Trondheim for å mar-
kedsføre produktet overfor 
norske skolefolk.
– EasyCorrect er egentlig en 
plug-in til Word og Google docs. 
Det vil si at programmet fungerer 
på alle maskiner med Word 
installert – det være seg PC eller 
Mac. Eller ved bruk av Google 
docs. Programmet er foreløpig 
produsert på dansk, svensk og 
norsk bokmål, forteller han.

Enkelt sagt får læreren opp en 
rettemeny med 60 knapper for 
ulike valg øverst på skjermen. Ved 
å klikke på en knapp, blir en for- 
håndsbestemt kommentar 
plassert tilpasset teksten der 
markøren står - og retteprosessen 
kan gå videre. Med et enkelt klikk 
utføres det som tidligere kostet 
både fikling og svette. Arbeids- og 
tidsbesparelsen er åpenbar.

Med 60 valgmuligheter blir det 
meste av gjentatte kommentarer 
dekket opp – særlig fordi læreren 
selv helt eller delvis kan redigere 
inn sitt eget sett med kommenta-
rer. Alternativet er å bruke de 
ferdige kommentarsettene som 
følger med fra produsenten.

EasyCorrect - et columbi-egg
Lett å drive rettearbeid 
på PC? Mange lærere har 
nok opplevd det stikk 
motsatte. Nå er program-
met EasyCorrect her. Med 
en løsning som er så 
enkel og kjapp at man 
bare lurer på en ting: 
Hvorfor har ingen tenkt 
på dette før?

thor sønDenaa

(tekst)

viDar alfarnes 
(foto)

Begreper som likviditet, budsjett, 
kalkyle, regnskap, produkt, 
markedsforståelse og strategi er 
vesentlige i økonomisk teori. Men 
de har også en lei tendens til å 
forbli teoretiske fagord inne i ei 
lærebok.

Hubro Education vil gi elevene 
muligheter til å jobbe praktisk 
med økonomi og bedriftsstyring 
og har designet et spill til formålet.

Trening i 
administrasjon og ledelse
I et interaktivt spillmiljø blir 
elevene loset gjennom prosessene 
med å lede en bedrift i et marked i 
konkurranse med andre bedrifter/ 
elevgrupper i klassen. Spillets to 
hovedfaser handler om plan-
legging og marked. Gjennom 5 

versiteter. Høsten 2016 ble det 
også lansert et produkt for videre- 
gående skoler. Spillet kommer 
både i en norsk, svensk og 
engelsk versjon.

En av gründerne, Monica Tenn- 
fjord, var tilstede på NKUL for å 
presentere produktet. Hun for- 
eller at de allerede har rundt 
30 brukere på universitets/
høgskolenivå i hele Skandinavia, 
og at antallet brukere på vgs-nivå 
er økende etter at de lanserte 
vgs-versjonen sist høst. Se også 
www.hubroeducation.no

Dataspill gir praktisk 
trening i økonomiske fag
En nyutviklet nettbasert 
bedriftssimulator som lar 
elevene trene på be-
driftsledelse i et fiktivt 
miljø, er produktet Hubro 
Education nå tilbyr 
elevene på videregående 
skole.

Mikroskopbilder er små. 
Men med et kamera på 
objektivet kan læreren 
vise bildet på skjerm/
whiteboard. Motics siste 
oppfinnelse går skrittet 
lenger og bringer bildet 
ut til hver elev.

En ekstrafunksjon i kameraet 
setter opp et lokalt WiFi-nettverk i 
klasserommet. Hvert kamera som 
blir produsert har en unik 
IP-adresse. Via en app som kan 
lastes ned gratis, kan elevene 
hente bildet fra lærerens mikro-
skop direkte på sin egen skjerm. 
Samtidig kan bildet vises på stor 
skjerm foran i klasserommet.

Alle elevene i klassen - uansett 
plassering - kan på denne måten 
få fullt innsyn i hva læreren viser 
fram på kateteret. De kan også ta 
mål på eget bilde, lagre det, ta det 
med hjem for å studere og huske 
bedre hva som foregikk i timen.

Erik Duhs Nilsen i Gammadata 
demonstrerte med både mikro-
skop og mobiltelefon på sin stand 
på NKUL. Ifølge produsenten skal 
kameraet kunne tilpasses alle 
typer mikroskoper og stereoluper 
(binokularer).

Tilbyr spilltrening i økonomi og ledelse Gründer Monica Tennfjord 
og salgsrepresentant for vgs Merville-Destin Mouho demonstrerte 
Hubro-spillet på NKUL.

thor sønDenaa

(tekst og foto)

spill-år er målet å styre bedriften 
slik at den blir bedre enn de andre 
og selvfølgelig komme ut med et 
positivt driftsresultat.

Læreren har hele tiden full innsikt 
i hvordan de ulike gruppene 
opererer. Han kan også gå inn og 
overstyre markedet i den ene eller 
andre retningen.

Spinn-off fra NTNU
Hubro Education ble etablert i 
2013 og er en spinoff-bedrift fra 
Institutt for Industriell Økonomi 
og Teknologiledelse på NTNU. 
Målgruppen var i begynnelsen 
studenter på høgskoler og uni-

Danske lærere har utviklet et retteprogram - en plug-in - for for Word/ Google docs. F.v. markedsmedarbeider i 
Norge, Helle  Dyhrfjeld, gründer Jacob Gadegaard, en av de som var nysjerrig på produktet, Louise Rennemo  fra 
Hemne VGS og salgssjef Palle Linaa Petersen 

Kan lese inn lydkommentarer
For bruk i ulike språkfag - evt. 
også nynorsk - står læreren fritt til 
å utarbeide egne kommentarer på 
det språket han/hun ønsker 
dersom det ikke finnes blant 
standardvalgene som følger med 
programvaren. Installert kan 

programmet kan dekke opptil 10 
ulike fag med hver sitt kommen-
tarsett – språk, samfunnsfag osv. 
- på en enkelt PC.

EasyCorrect gir også en oppsum-
merende kommentar til slutt. 
Læreren kan i tillegg om han 
ønsker det, lese inn en muntlig 
kommentar som blir lagret som 
en lydfil sammen med den 
ferdigrettede oppgaven.

Eleven kan lese og høre kommen-
tarene på egen PC bare Word er 
installert. EasyCorrect skal bare 

installeres på lærernes maskiner.

Dansk-utviklet
Produktet er utviklet av danske 
lærere. Målsettingen var å gjøre 
rettearbeidet lettere samt å 
inspirere elevene til å bruke mer 
tid på å lese rettekommentarene.

– EasyCorrect blir i dag brukt av 
rundt 1.700 danske lærere på 100 
skoler. Nå er også 50 norske 
skoler registrert, forteller 
Petersen, som også har møtt 
mange interesserte på NKUL.

Lokalt WiFi i klasserommet

Erik Duhs Nilsen fra Gamma-
data viste fram en ny type kamera 
for mikroskop. Bildet kan bli 
overført direkte til elevenes 
mobiltelefoner.
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Etter fjorårets konferanse på 
Gløshaugen var det et rektormøte 
i Narvik. Der ble det rett og slett 
vedtatt at samtlige skoleledere i 
kommunen skulle oppfordres til å 
dra på neste NKUL. For å hente 
inspirasjon, og få en forståelse av 
hvor viktig det er å satse på IKT.

– Det hjalp. I år har vi en stor 
gjeng med til Trondheim. Heidi 
Olsen Sværd og Ørjan Halvorsen 
er rektorer på henholdsvis 
Håkmo og Beisfjord barneskoler. 
Avdelingslederne Halvar Nilssen 
på Ankenes og Torunn How på 
Skistua, er også med oss. Det er 
et stort pluss for hele gruppa. De 
har andre briller på enn oss it-folk. 
Det skaper en god og viktig 
brytning på veien videre. I tillegg 
kan vi dele oss på veldig mange 
flere programposter, og dele 
nyttig informasjon med hverandre 
på små interne samlinger under- 
veis. Det gir en helt suveren 
læringseffekt, stråler IKT-emissæ-
ren.

God avtale
Fedreheim kom til Narvik i 2004. 

Fra Tromsø-skolen, der han både 
var lærer og IKT-veileder. Og for å 
gjøre en lang historie kort, har 
han gjennom jobben i kommu-
nens it-avdeling vært med på å 
revolusjonere skolene i Narvik. 

– Vi innførte tidlig Skole-Linux. 
Det har blitt avviklet, men Linux 
er fremdeles i bruk på 7-800 pc-er. 
Men som mange gjerne vet, var 
Narvik den aller første kommu-
nen i landet som tok i bruk 
Google. Det skjedde for over tre 
år siden. Bakgrunnen var så enkel 
som at vi hadde et hauggammalt 
epostsystem, som krevde stor 
teknisk innsikt for å holde i gang. 
Når den som hadde kunnskapen 
slutta hos oss, måtte vi rett og 
slett finne noe nytt og langt mer 
funksjonelt. Da stod det i prinsip-
pet mellom Microsoft og Google. 
Sistnevnte kom på banen fra 
første dag, og vi gikk i gang, røper 
Fedreheim. Etter en tid kom 
Datatilsynet på banen og ropte 
varsko. Det endte til slutt med at 
Narvik kommune fikk på plass en 
data-behandleravtale med Google.

– Det var viktig siden vi var de 
aller første i Norge. Avtalen ble 
veldig god, og vi har ikke senere 
opplevd problem av noe slag. 
Verdt å nevne er det også at 
Datatilsynet i ettertid har vært en 
veldig god medspiller for oss.

Gode resultat
Med Google på laget har også 
bruken av Chromebook i skolen 
skutt fart.
– Gamle pc-er blir faset ut til fordel 
for de nye maskinene. Akkurat nå 
har vi 609 Chromebook-er. Målet 
er 1.200 i løpet av året. Når tallet 
på elever i Narvik kommune er 

rundt to tusen, begynner deknin-
gen å bli veldig god. 

Alt skjer nå i skya. Og resultatene 
i den nye skolehverdagen lar 
heller ikke vente på seg. 

– Du skjønner at det fungerer når 
elevene i 1. klasse knekker 
lesekoden med appene i Chrome-
book før juleferien. Og når de i 
andre halvår av første trinn sender 

– Lovpriser NKUL og Google
Viggo Fedreheim er en 
propell av en it-konsu-
lent. En som mer enn 
gjerne drar hovedfeltet 
med seg, og som bruker 
en hver anledning til å 
snakke varmt om NKUL. 
Og Google.

viDar alfarnes 
(tekst og foto)

Narvik har lenge vært en foregangskommune for satsing på IKT i skolen. Et rektormøte etter fjorårets NKUL oppfordret samtlige skoleledere i 
kommunen til å ta turen neste gang. F.h. Geir Bakkejord, Skistua skole, Viggo Fedreheim, it-avdelinga Narvik kommune, Heidi Olsen Sværd, Håkmo 
skole, Torunn How, Skistua skole, Ørjan Halvorsen, Beisfjord skole, Therese Lie Dalmo, Ankenes skole, Astri Sletteng, Håkvik skole og Halvar Nilssen, 
Ankenes skole.

Viggo Fedreheim - her i samtale med Even Granberg fra Tieto om skoleadministrasjonsprogram.

epost til læreren, da snakker vi. 
Det er rett og slett artig å se på, 
smiler Fedreheim. 

God kommunikasjon
På ungdomsskolen er det også 
veldig gode tilbakemeldinger. Det 
skjer mye produksjon, og det 
skjer hos elevene. De samarbei-
der godt. Og Fedreheim har også 
fått en litt lettere hverdag.
– Det er jo aldri noe problem med 

Chromebook-ene. Dermed blir 
bruken både kostnadseffektiv og 
stabil.

Skolene Bjerkvik og Ankenes 
holder til på henholdsvis to og tre 
ulike adresser. For dem har 
bruken av Google Hangouts vært 
til stor nytte i kommunikasjonen 
mellom rektor og lærerne. 

– At vi i tillegg bruker infoskjer-
mer gjør informasjonsflyten bedre 
enn noen gang. Nå gjelder det 
også å få implementert gode 
Google-verktøy i resten av kom-
muneadministrasjonen. Det nye 
rådhuset som skal stå klart i 
august, vil garantert bli en 
moderne utgave hva gjelder gode 
IKT-løsninger, forsikrer Fedre-
heim. Og helt til slutt.

– Jeg regner med at vi blir minst 
like mange fra Narvik på NKUL 
neste gang. Årets utgave holdt 
virkelig mål.

NKUL 2018 
arrangeres 
7.-9. mai.

Sett av 
datoene nå!
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BBC Micro:bit er et særdeles en-
gasjerende verktøy for å lære seg 
kreativ programmering. Det er 
egentlig en veldig liten datamas-
kin som blant mye annet har 25 
LED-lys, knapper, akselerometer, 
kompass, termometer og porter. 
Alt dette kan programmeres i en 
nettleser med både blokkbasert 
og tekstbasert koding. 

Fikk god hjelp
Med Vibeke Guttormsgaard og 
Kristine Sevik fra IKT-senteret 
som kursholdere, og en god 
gjeng med ivrige og særs kompe-
tente hjelpelærere, var det mang 
en deltager som fikk seg en 
aha-opplevelse i Trondheim. 

– Dette var kjempeartig å få med 
seg. Det er første gangen jeg er 
borti Micro:bit, og det har helt 
klart gitt mersmak, sier Ragnar 
Mauset fra Øye skole i Surnadal 
kommune. Med god hjelp fra 
Benjamin Bjerken, IKT service-
fag på Heimdal vgs, kom han i 
mål med å lage en skritt-teller.
– Akkurat nå er jeg i innspurten 
med et lite orakel som skal svare 
ja eller nei på spørsmål, smiler 
Mauset. 

Jo før, jo bedre
Bjerken innrømmer glatt at dette 
er programmering som han og 
klassekameratene har full kon-
troll på. 
 – Vi har undervist barneskole-
elever tidligere, og har også vært 
her på NTNU en gang før. Selv 
begynte jeg ikke med program-
mering før jeg var 14. Kan vi bidra 
til at lærere på barnetrinnet kan 

Micro:bit for store og små
Programmering har tatt 
grunnskolen med storm, 
og under årets NKUL fikk 
enda flere lærere et 
nyttig stevnemøte med 
Micro:bit.

viDar alfarnes 
(tekst og foto)

presentere programmering for 
elevene sine, vil det helt sikkert 
medvirke til at noen får vekket 
denne interessen i veldig ung 
alder. Det vil i så fall bare være et 
stort pluss, mener Bjerken, russ 
av året. Og en som har tenkt seg 
videre til programmeringslinja 
som NTNU har lagt til Gjøvik.
– Men først må jeg ta påbygg, og 
få på plass R-matten.

– På noen få år har det skjedd 
store ting innen program-
meringsfaget i den norske skolen. 
Det er veldig gledelig. I dag har vi 
først vist hvordan man lager et 
program, og siden sender det 
over til Micro:biten. Etterpå fikk 
deltagerne prøve seg på egen 
hånd. Med god hjelp fra IKT ser-
vicefag-gjengen, skryter Gut-
tormsgaard.

Denne trioen fra Bamble prøvde også ut Micro:bit under oppholdet i Trondheim. På rom for lek. f.v. Anette Dørdal, Robert Lien Pettersen og Høgne 
Skøld.

NKUL 2017 Andreas Kirkerud, Mellom-Nes skole og Ragnar Mauseth, Øye skole (t.h.) trengte bare spørre Ben-
jamin Bjerken om de ble sittende litt fast under Micro:bit-verkstedet.

Mikal Vassbotn fra Moava får hjelp og assistanse av Lars B. Gimse fra 
Senter for IKT i utdanninga. 

Una Alsaker og Thea Hov Herjuaune går til vanlig i 6. klasse på Ja-
kobsli skole. Til NKUL kom de for å holde kurs i 3D-design med gratis-
verktøyet OnShape.

Håvard Takle Sanden fra Luster ungdomsskole får hjelp av Fredrick  
Becker. Sistnevnte er avgangselev på IKT servicefag, Heimdal vgs.



Hva er Lesepakka?
Lesepakka er en pedagogisk og systematisk samling av 
digitale leseøvelser, bygget på anerkjente teorier om 
normalutviklingen i lesing. Ved å gi elevene leseøvelser 
tilpasset deres nivå i ordavkoding og leseforståelse, 

bidrar Lesepakka til at elevene føler økt mestringsglede 
i sin leseutvikling. Med Lesepakka møter man elevene 
på deres nivå – fra de helt ferske leserne og elever som 
sliter litt, til de som allerede kan lese når de begynner på 
skolen og tilegner seg kunnskap raskt.

Et nytt verktøy for leseopplæring

Se hvor mye elevene dine har lest!
Hva er Relemo?
Relemo er et digitalt hjelpemiddel som bygger på 
metoden Repetert Lesing. Repetert Lesing via Relemo 
bidrar til å øke elevenes leseferdighet, og har gjennom 
nasjonal og internasjonal forskning dokumentert god 
effekt på elevenes leseutvikling.

Nyhet for lærere og foreldre/foresatte!
Conexus Engage samler nå inn aktivitetsdata om 
elevenes leseferdighet og presenterer rapporter om 
elevenes aktivitetsnivå i Relemo. Dette bidrar til at du 
enklere kan følge opp elevenes lesetrening. Foreldre og 
foresatte kan også følge opp barnas lesetrening 
hjemmefra ved å benytte Relemo.

Kontakt

Torgeir Lognvik
tlo@conexus.no 
for et uforpliktet
møte og demo av
Lesepakka og Relemo

www.conexus.net Conexus AS, Grønland 67, 3045 Drammen Tlf.: 02182 | post@conexus.no

NYTT INNHOLD I
CONEXUS ENGAGE!
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Cecilie Bye så seg nødt til å kalle 
inn til et ”Campus-møte” med sine 
kolleger for å informere dem om 
sine erfaringer med omvendt un-
dervisning. Etter hun hadde 
prøvd ut både lekseplanlegger, 
diskusjonsverktøy og kartleg-
gingsprøver på 9. trinn ved Finn-
snes ungdomsskole var det ingen 
vei tilbake for den engasjerte mat-
telæreren.

– Hvis noen skulle tatt Campus 
med Faktor Premium fra meg nå 
hadde jeg blitt helt stressa. Jeg 
bruker det virkelig hele tiden, ler 
hun.

Mattelæreren jobber på Finnsnes 
ungdomsskole i Lenvik kommune 
og har brukt Campus Inkrement i 
rundt tre år, og versjonen Faktor 
Premium som hører til Cappelen 
Damms læreverk siden i høst. 
Campus Inkrement er en platt-
form for omvendt undervisning 
som brukes av stadig flere norske 
lærere.

– Jeg var nyutdannet i 2014 og 
søkte mye rundt på nett for å 
finne ut hva som fantes av gode 
verktøy og hjelpemidler. Campus 
kom jeg over litt tilfeldig da jeg 
besøkte sidene til Faktor ettersom 
dette var læreverket vi alt brukte. 
Jeg leste litt om det og tenkte 
raskt at dette hørtes veldig spen-
nende ut og var noe jeg måtte 
prøve, forteller Bye.

Startet med en prøveperiode 
I høst benyttet hun seg av mulig-
heten til å prøve ut Faktor Pre-
mium i en måned for å se hva den 
nye versjonen inneholdt.
 

– Da denne gikk ut i starten av ok-
tober satt jeg igjen med meg selv 
og 50 elever som hadde blitt helt 
avhengige, ler hun.

For Bye ble det tydelig at dette 
var noe hun mente skolen virkelig 
burde investere i.

– Jeg måtte innkalle til et ”Cam-
pus-møte” på skolen for å fortelle 
de andre lærerne om mine erfa-
ringer, og jeg endte opp med å få 
med meg hele matte-staben. Alle 
kjente til Campus fra før, men de 
visste kanskje ikke så mye mer 
enn at det fantes videoer med teo-
rigjennomgang der. Videre gikk 
jeg til ledelsen og sa at dette var 
noe vi bare måtte ha, forteller hun 
engasjert.

Nå brukes omvendt undervisning 
med Faktor Premium i alle trin-
nene ved Finnsnes ungdoms-
skole.

Rett i ”matte-modus”
– Jeg pleier alltid å starte timen 
med diskusjonsverktøyet, dette 

har fungert veldig, veldig bra. I en 
9. klasse er det jo mye hormoner, 
og ofte kan det ta litt tid å få dem 
til å roe seg ned og konsentrere 
seg om det aktuelle faget i starten 
av en skoletime. Diskusjonsverk-
tøyet er veldig fint sånn sett, for 
det får dem rett i ”matte-modus” 
med en gang. Hvis de kommer til 
timen og diskusjonen ikke står 
klar, begynner de med en gang å 
spørre om vi ikke skal ha dette, 
forteller hun.

Bye forteller at hun har hatt flere 
av sine kolleger på besøk i klasse-
rommet for å observere hvordan 
diskusjonsverktøyet fungerer i 
praksis. Hun har fått tilbakemel-
dinger på at det var gøy å se hvor 
aktive elevene var i diskusjonene 
rundt ulike matematikkspørsmål.

– Det er veldig sjelden alle elev-
ene svarer det samme og lett å få i 
gang en diskusjon i klassen. Jeg 
kan få opp navnene på hvem som 
har svart hva, men jeg pleier hel-
ler å spørre: ”hva tror dere de 
som har svart dette har tenkt?” 
Elevene er veldig ivrige på å iden-
tifisere feller og feil, og kommer 
ofte med eksempler fra tidligere 
oppgaver vi har løst for å ikke 
gjøre den samme feilen på ny, for-
klarer hun.

Reduserer matte-angst 
hos svake elever
Mattelæreren kan fortelle at hun 
opplever det veldig positivt for 
elevene å måtte sette ord på mate-
matikken, kanskje spesielt for de 
svake elevene.

– Det at elevene må diskutere ma-
tematikk mener jeg også har på-
virket flere av de svake elevene 
veldig positivt. I fjor hadde jeg 7 
elever med karakteren 1, mens 
per nå er det ingen. Dette mener 
jeg diskusjonsverktøyet skal ha 
mye av takken for, forteller hun.

– Når vi bruker diskusjonsverk-
tøyet i klasserommet blir det 

Reduserer matte-angst hos svake elever
Cecilie Bye ved Finnsnes 
ungdomsskole har erfart 
å få 7 elever med stryk-
karakter til å henge godt 
med i matematikken. 
Hvordan? Ved bruk av 
muntlig aktivitet i klasse-
rommet i form av disku-
sjon som reduserer 
”matte-angsten” blant 
elevene.

karianne hartviksen (tekst)
lena sørensen (foto)

Tror mange misforstår Det er ikke noe ekstra-arbeid for læreren å be-
nytte seg av disse hjelpemidlene, sier Cecilie Bye på Finnsnes.

himla god stemning. Elevene får 
virkelig trening i å snakke mate-
matikk, og jeg tror dette er med 
på å fjerne mye av den matte-ang-
sten flere kan føle på, sier Bye.

Hun forteller at mange av de 
svake elevene gjerne har konsen-
trasjonsproblemer og lett kan bli 
distrahert av for eksempel noe 
som skjer utenfor vinduet mens 
undervisning pågår. Å kvitte seg 
med den tradisjonelle tavleunder-
visningen har dermed vært for-
nuftig.

– Hvis jeg underviser på tavla er 
det ikke vanskelig å se at jeg mis-
ter flere av lasset underveis, og da 
kan jeg prate så mye jeg bare vil 
uten at det hjelper noe. Med om-
vendt undervisning kan de se vi-
deoene i fred og ro hjemme, mens 
jeg oppfordrer dem til å ha boka 
ved siden av seg. Min erfaring er 
at de klarer å konsentrere seg 
mye bedre på denne måten, og 
flere av dem har også blitt veldig 
flinke til å stille spørsmål gjennom 
Campus som vi kan se på i den på-
følgende timen. Det er så utrolig 
fint å se at de forstår stoffet, sier 
ungdomsskolelæreren.

– Ett eksempel er en elev som 
hadde fått karakteren 1 ved tidli-
gere semester og gitt litt opp i ma-
tematikken. Da vi kom til temaet 
algebra sa jeg til henne: ”Søren 
heller, dette skal vi klare!” Hun 
jobbet beinhardt, og så videoer av 
det hun ikke forsto på nytt og på 
nytt. Til slutt endte hun opp med 
karakteren 4 på neste prøve. Noe 
av det viktigste dette gir er at hun 
nå tørr å prøve i faget, forteller læ-
reren engasjert.

En mer lettvint 
måte å jobbe på
– Jeg synes det er utrolig gøy å 
undervise på denne måten, og jeg 
har full kontroll og oversikt over 
elevene. Jeg vil rett og slett si at 
det er mye mer lettvint å jobbe 
slik, og at det beste med å jobbe 

på denne måten er at jeg får gjort 
så mye mer, forteller Bye.

Mattelæreren utdyper med å for-
telle at hun får snakket mye mer 
med hver enkelt elev, samt at de 
får regnet mer oppgaver på skolen 
i tillegg til å ha diskusjoner. Over-
sikten trekker Bye også frem som 
et stort pluss.

– Hvis noen av elevene er uenige i 
en karakter er det lett å vise til ak-
kurat det arbeidet de har gjort 
gjennom Campus. Det er også 
utrolig bra at kartleggingsprøven 
gir elevene konkrete tilbakemel-
dinger på hva de er best på og hva 
de burde jobbe mer med, og link 
til nøyaktig hvor dette finnes. 
Eleven trenger ikke å lete det 
frem selv en gang, sier Bye.

At leksene er endret til teorigjen-
nomgang på video har også blitt 
tatt godt imot av både foreldre og 
elever.

– Elevene slipper å kløne med lek-
sene hjemme, kun med mulighet 
for hjelp av foreldre som kanskje 
ikke liker eller mestrer matema-
tikkfaget så godt selv. Nå kan for-
eldrene se akkurat det samme 
som elevene lærer hvis det skulle 
være nødvendig, og elevene blir 
aldri stående fast på samme måte 
som de kan bli alene med opp-
gaver, forteller hun.

Ungdomsskolelæreren trives godt 
med omvendt undervisning, og 
tror mange lærere har en misopp-
fatning av at metoden kun blir enda 
en ekstra ting de må rekke over.

– Jeg tror mange ser på det å 
starte og bruke omvendt under-
visning som enda en ekstra ting 
de må forholde seg til, mens jeg 
mener det heller bytter ut noe av 
det man allerede gjør, og dermed 
heller fører til at man får bedre 
tid. Dette fungerer uten tvil bedre 
for både meg og mine elever, for-
teller hun.

Suksess med omvendt undervisning Flere elever lykkes med undervisningen etter at lærer CecilieBye tok grep.



Har du hørt om 
Den virtuelle matematikkskolen?

DVM er et nettbasert supplement til den ordinære matematikkundervisingen på  
ungdomsskolen for å gi elevane mer motiverende og bedre tilpasset opplæring.

DVM er et tilbud til elever med behov for mer støtte i matematikk (DVM-U)
og elever med behov for større utfordringer i matematikk (DVM-1T og DVM-Pluss).

DVM er utviklet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med 
Matematikksenteret, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 foto: Thinkstockphotos.com

Besøk dvm.iktsenteret.no for å lese mer om Den virtuelle matematikkskolen!

DVM-U
• For elever med behov for mer 

støtte i matematikk. 

• Eleven får tilgang til visuelle 
 

masjoner og simulering for å 
vise matematiske prinsipper  
på en enkel måte 

• Eleven kan forberede seg til 
neste matematikk-time ved å  
gå gjennom e-leksjoner hjemme. 
Læreren kan bruke DVM-U til til-
passet undervisning på skolen.

DVM-Pluss
• DVM-pluss er for elever som 

ønsker fordypning og større 
utfordringer i matematikk. 

• Eleven arbeider sammen med 
andre elever som også ønsker 
større utfordringer i matematikk. 
Sammen diskuterer de strategier 
og løsningsmetoder. 

• Elevene vil få støtte og veiledning 
av en lærer i arbeidet med  
problemløsningsoppgavene.

DVM-1T
• For elever med behov for større 

utfordringer i matematikk. De tar 
matematikk på VGS-nivå mens 
de enda går på ungdomsskolen. 

• DVM-1T bygger på omvendt 
undervisning. Elevene går først 
gjennom fagstoff hjemme i 
form av videoer, animasjoner, 
tekst og oppgaver. De sender 
tilbakemelding til læreren, som 
tilpasser undervisningen i det 
virtuelle klasserommet etter 
elevenes behov.

NY OG UTVIDET SØKNADSFRIST: 25. JUNI !
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Det nye regelverket for person-
vern gjelder for hele Europa, og i 
Norge er det Datatilsynet som har 
ansvaret for å kontrollere at 
reglene følges av alle skoleeiere. 
Personvern og informasjonssik-
kerhet er viktig i skolen, og 
kommunene er som skoleeiere 
ansvarlig for dette. I 2018 skjerpes 
kravene.

– I dag er det stor forskjell på 
hvordan det står til med informa-
sjonssikkerhet i norske skoler, og 
de som ikke oppfyller kravene 
som gjelder nå vil kunne får store 
utfordringer med å få dette på 
plass innen de nye reglene trår i 
kraft i 2018, sier Harald Torbjørn-
sen, seniorrådgiver ved Senter for 
IKT i utdanningen.

Forsterket ansvar også 
for tjenesteleverandører
Også tjenesteleverandører får et 
forsterket ansvar for informasjons-
sikkerhet og personvern, også 
erstatningsansvar, som de ikke 
har hatt tidligere. Datatilsynet vil 
ha ansvar med dette området, og 
sier at de vil begynne med tilsyn 
når det nye regelverket er innført.

– Noe av det nye som kommer til 

Det sa Trine Skrei Grande, leder i 
Venstre da vi spurte to politikere 
og en lærer under Nasjonal 
konferanse om bruk av IKT i 
utdanning og læring, Norges 
største møteplass for den som har 
interesse for bruk av IKT i 
undervisning, om hvorfor digital 
kompetanse er viktig i norsk skole 
nå og i framtiden.

– Kidsa bør få lære seg å kode, for 
å skjønne mer av hva som ligger 
bak og som er driver i det 
samfunnet de skal være med å 
forandre, sier hun.

Begynn med 
lærernes kompetanse
– De fleste som er lærere i dag, 

gikk på lærerskolen før IKT-revo-
lusjonen, og de må få muligheten 
til å lære seg det, sier Trond 
Giske, nestledere i Arbeiderparti-
et og medlem i Kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen.

Han mener dette kan være en av 
årsakene til at mange lærere kvier 
seg for å ta i bruk nye metoder og 
teknologi i utdanningen, at 
lærerne fortsetter å undervise på 
måten de er vant med og trygge 
på fordi de ikke kan teknologien 
godt nok selv.

– Jeg tror hovedfeilen er at man 
bare har tatt i bruk ny teknolog 
uten å la pedagogikken styre det. 
Du må la det pedagogiske være 
styrende for bruken av teknologi-
en.

Teknologi er et 
stort hjelpemiddel
– Det er viktig å jobbe med 
holdninger først, sier Agnes Kvale 
Veiset, lærer ved Averøy ung-
domsskole.

Hun mener det er viktig at 
lærerne har trua på profesjonen 
sin og kompetansen sin, at de har 
den kompetansen de trenger for å 
ruste elever for framtiden - og at 
teknologi er et stort hjelpemiddel 
i undervisningen.

– Hvorfor er digital kompetanse 
viktig i norsk skole - nå og i framtiden?
– Alle yrker kommer til å 
forandre seg dramatisk. 
Digital kompetanse 
handler om å finne fram i 
informasjonssamfunnet, 
om å være med på oms-
tillingen.

– Selv om ungdommer er veldig 
flinke med teknologi, så mangler 
de en del av de digitale ferdighete-
ne de skal bruke ute i jobb, sier 
hun.

Ny lov om personvern i 2018
Krav og føringer som 
gjelder for skoleeiere 
knyttet til informasjons-
sikkerhet endres 25.mai 
2018. 

ole anDreas hoen, 
ikt senteret (tekst)

neste år er et krav om at informa-
sjonssikkerhet skal være innebygd 
i løsningene, slik at det er en 
naturlig del av bruken. Men vik- 
tigst er det at dette skal sikre kvali- 
teten og effektiviteten på skolens 
strategiske mål, nemlig god under- 
visning. Det er også samfunnskri-
tisk at elevene lærer om informa-
sjonssikkerhet, slik at befolknin-
gen har gode kunnskaper om 
dette viktige emnet. Det handler 
ikke bare om digital dømmekraft 

Ole Andreas Hoen er IKT-  senterets ekspert på personvern. På bildet 
svarer han på spørsmål under NKUL.

visualDays (foto)

marie smeDsrøD

(tekst)

og regler for hva man skal og ikke 
skal gjøre på nett, men at man 
faktisk forstår konsekvensene av 
handlingene, sier Torbjørnsen.

– Ofte er det små kommuner som 
kan ha vanskeligheter med å 
skaffe kompetanse til å løse disse 
oppgavene, og vi anbefaler gjerne 
samarbeid rundt dette hvis man 
ikke har nok ressurser alene, 
avslutter han.

– Programmering i skolen 
handler om å la elevene være 
kreative og skapende med tekno-
logi, sier Vibeke L. Guttorms-
gaard ved Senter for IKT i 
utdanningen.

Sammen med kolleger fra 
prosjektet “Rom for lek og 
læring”, deltok de på NKUL 2017. 
Målet var at deltakerne skulle 
kunne utforske, skape og leke 
under veiledning.

Programmering er en 
kompetanse for framtiden

marie smeDsrøD (tekst)
jon terje hellgren hansen/
visualDays (foto)

– Å lære programmering 
åpner dører til bedre å 
kunne forstå vårt digita-
le samfunn og hvordan 
vi selv kan påvirke og 
skape teknologien som 
omgir oss. 

Utfolder seg 
kreativt og skapende
– Vi hadde blant annet med oss 
micro:bit-er til NKUL, mikrokon-
troller utviklet for å gjøre det 
enkelt å jobbe med programme-
ring i skolen. Det å lære barn å 
programmere på noe fysisk, for 
eksempel å lage et “stein saks, 
papir-spill” på micro:biten, hjelper 
elevene til å se sammenhengen 
mellom koden de skriver på 
dataskjermen og den fysiske 
verden, sier hun.

– micro:bitene kan også enkelt 
kobles til små servomotorer med 
noen ledninger og klemmer, og 
vips kan du, for eksempel, bruke 
micro:biten til å bygge og prog-
rammere enkle roboter. På denne 
måten kan vi kombinere teknologi 
og programmering med både 
naturfag og kunst og håndverk-
fag, og la elevene få utfolde seg 
kreativt og skapende med tekno-
logien, noe som vi vet vil være 
viktig kompetanse for fremtiden, 
sier Guttormsgaard.

Programmering handler om å la elevene være kreative og skapende.



En stor takk til alle lærere, elever og samarbeidspartnere som  
hjelper oss med å være verdens beste åpne læringsnettsted

Takk!
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B I T T A E R O P L A N T
V E N T E S K J E T T E N F E

T O M A T R E N G L E R

Vinnere av
kryssord,  
nr. 3/2016
1. premie: 
 5 Flaxlodd
 + kalkulator:
 Anita Hänninen
 Svoldergata 9
 0271 Oslo
2. premie: 
 3 Flaxlodd: 
 Ivar Tollånes
 Holmen 10
 8110 Moldjord
3. premie: 
 2 Flaxlodd: 
 Grete Wahlmann
 Sollerudstranda skole
 Drammensveien 280
 0283 Oslo

Premiene kommer i posten. 

Vinn inntil 1.000.000 på Flaxlodd
Vinneren av denne utgavens kryssord får tilsendt en kalkulator fra Casio merke 
FX-9750G2 Power Graphic, til en verdi av kr. 1.000,- I tillegg får vinneren 
5 Flaxlodd. 2. premie: 3 Flaxlodd. 3. premie: 2 Flaxlodd. 

Løsning sendes: SkoleMagasinet, postboks 153, 2302 Hamar. Konvolutten merkes: 
«Kryssord». Løsningen kan også sendes pr. epost til bo@skolemagasinet.no
Tidsfrist for innlevering: 10. oktober 2017.

SKOLEMAGASINET
Fagavis for læremidler og skoleutvikling

Annonsere i SkoleMagasinet? Ta kontakt 
på tlf. 92 23 48 47 eller via epost skolemag@online.no

Norge P.P. 
Returadresse: Postboks 153, 2302 Hamar

•	 Jeg	kan	regne•	 NorskPluss	Barn•	 Matikka
•	 Friends

Nye læremidler for pc og nettbrett 1-7:

SKOLEMAGASINETFagavis for læremidler og skoleutvikling, nr. 3 2016, 27. årg.

Odda har skiftet utde tunge industri-skyene
Se side 8
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TV2 skole: Med kunn-skapsrike programle-dere, sen-der TV2 nyhetssen-dinger på fem språk.
Se side 20

Han sitter gjerne i god-stolen og deler kunn-skap. Se side 27

Robotene inntar skolene.  Se side 12

Norge P.P. 
Returadresse: Postboks 153, 2302 Hamar

•	 Jeg	kan	regne•	 NorskPluss	Barn•	 Matikka
•	 Friends

Nye læremidler for pc og nettbrett 1-7:

SKOLEMAGASINETFagavis for læremidler og skoleutvikling, nr. 1 2017, 28. årg.
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Promethean viste mange nye produkter på årets BETT. Se side 10 og 20

Fredrik Pharo (t.h.) og Conexus var en av dem som fikk kongelig besøk på BETT.  Se side 8

Sandvika VGS var med på Nordic BETT.  
Se side 6

Norge P.P. 
Returadresse: Postboks 153, 2302 Hamar

•	 Jeg	kan	regne•	 NorskPluss	Barn•	 Matikka
•	 Friends

Nye læremidler for pc og nettbrett 1-7:

SKOLEMAGASINETFagavis for læremidler og skoleutvikling, nr. 2 2017, 28. årg.

Programmering er inn 
Se mer side 24
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Utfordringer med en ny generasjon. 
Se side 17

Vardø 
satser.  
Se 
side 6

Bra, men ikke godt nok. 
 

Se side 2

Annonse som før

NKUL fra side 12-24
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ArrangørerSamarbeidspartnere

ii

Inspirerende og praksisnære foredrag og workshops,  
et myldrende utstillingsområde, god stemning,  
herlige fagdiskusjoner og nettverksbygging er 
noe av det du opplever på SETT!

GRAHAM BROWN-MARTIN 
WHY DO WE SEND OUR KIDS TO SCHOOL?

KRISTINA ALEXANDERSSON
ÆH – JEG HAR INGENTING Å SKJULE

 MARTE BLIKSTAD–BALAS  
 HVOR SKAL ELEVENE LÆRE Å  
”TENKE SJÆL” PÅ INTERNETT?

MARTIN JOHANNESSEN
HVA SKJER NÅR DU GIR ELEVENE  
STEMMERETT?

FRA PROGRAMMET

   www.settdagene.no
Kompetansepartnere

Norges Varemesse, Lillestrøm

YRoNS ble etablert av den ungar-
ske læreren István Sándor fra 
Eötvös Jószef Gimnázium i Buda-
pest for 10 år siden. De årlige kon-
feransene går på rundgang blant 
de deltagende skolene fra Europa, 
India og Dubai. YRoNS er organi-
sert som en eksklusiv gruppe der 
bare inviterte skoler kan bli med-
lemmer.

Årets konferanse ble avholdt på 
Arendal videregående skole. 
Elever og lærere fra India, Russ-

land, Slovenia, Ungarn, Tyskland 
og Norge var samlet i 4 dager for 
å utveksle resultater av årets 
forskningsprosjekt - Energy for 
the Future. Privat innkvartering 
bidro til å øke den personlige kon-
takten mellom de tilreisende og 
skolens egne elever.

Elevutvikling
Målsettingen for elevene som del-
tar i YRoNS-prosjektene er:
• Utvikle ferdigheter innen 

naturfaglig forskning 
• Utveksle erfaringer fra 

forskningsarbeidene
• Forbedre ferdighetene i frem-

medspråk
• Styrke båndene mellom ulike 

land/nasjoner
• Gi økt kunnskap om vertsna-

sjonens kultur, historie og 
elevenes miljø

Kulturaktiviteter som skjærgård-
stur, besøk på Vitensenteret, om-
visning på et av de lokale kraft- 
verkene, historisk vandring i 
Arendal samt fysiske uteaktivite-
ter ble satt stor pris på av de besø-
kende. Samtlige gruppers fram- 
føring (på engelsk) av årets pro-
sjektarbeider var likevel hovedak-
tiviteten. Hver prosjektgruppe 
besto av inntil fire elever.

Fordi fokus ligger på gjensidig ut-
veksling av ideer og etablering av 
kontakter/vennskap, er der ingen 
vurdering eller rangering av de 
ulike prosjektarbeidene.

Kreativiteten blomstret
Prosjektene bar i stor grad preg 
av oppfinnsomhet og utradisjonell 
tenking. Å hente ut energi fra 
hverdagslivet - f.eks. fra støy, både 
kunstig og naturlig lys samt egen 
fysisk aktivitet - var tema hos flere 

av gruppene. Andre hadde under-
søkt ulike former for utnyttelse av 
alger i energisammenheng.

To tyske elever hadde forsket på 
muligheten av å lage en ny type 
isolasjonsmateriale for bygninger. 
I tillegg til isolasjonseffekten 
skulle materialet ha evne til å 
lagre solenergi som i ettertid 
kunne frigjøres og bidra til opp-
varming av boligene.

Virkelig originalt var forslaget - 
også fra Tyskland - om å framstille 
miljøvennlige oppladbare batterier 
basert på kjemi fra bombarderbil-
len.

En ganske annen vinkling kom fra 

to indiske elever som satte fokus 
på reduksjon i bruken av flyben-
sin ved å effektivisere identifise-
ring og fjerning av 
fremmedlegemer på rullebanen 
ved take-off og landing. Ved be-
regninger viste de at bare få mi-
nutters ekstra venting med 
motorene i gang utgjør betydelige 
ekstra kostnader for flyselska-
pene.

Prikkfritt arrangement
Høy trivselsfaktor og mengder 
med rosende ord var gjennom-
gangstonen da SkoleMagasinet 
besøkte YRoNS på konferansens 
siste dag. Norge og kystbyen 
Arendal framsto på mange måter 
som eksotisk. Hav og saltvann var 

uvante omgivelser for innlands- 
beboere f.eks. fra Ungarn og Slo-
venia. Indere som kom fra stor- 
byen Dehli opplevde nesten kul-
tursjokk da de ankom lille Aren-
dal.
– Forurensingen er jo utrolig mye 
mindre her, utbrøt en av dem.

Bro- og nettverksbygging er sær-
deles viktig, påpekte lederen for 
den indiske delegasjonen, Mrs. 
Jyoti Arora, Director ved Amity 
International Schools.
– Vi har en visjon om at India skal 
bygges til en supermakt gjennom 
vitenskap. Å gi opplæring til alle, 
samt å gi internasjonal erfaring til 
studentene våre er viktige målset-
tinger.

Konferanse for unge forskerspirer i Arendal
50 elever og 10 lærere fra 
Europa og Asia møttes i 
Arendal i uke 17 for å 
utveksle erfaringer fra 
årets forskningsprosjek-
ter i regi av YRoNS, 
Young Researchers of 
Natural Science.

thor sønDenaa

(tekst og foto)

India stilte med den største delegasjonen til YRoNS-konferansen - 10 elever. T.h. for logoen gruppens leder - Di-
rector Jyoti Arora fra Amity International Schools.



Bare 
 har Smart Øving 

– adaptiv læring, større læringsutbytte

Les mer, se film og bestill gratis prøvelisens:

www.smartøving.no

• Læreren får mer tid til å gi målrettet oppfølging

• Hver elev får utfordringer tilpasset sitt nivå

• Kontinuerlig oversikt over elevenes kompetanse og utvikling

• Bygger på teknologi fra Knewton, verdens ledende selskap 
innen adaptiv læring

• Tilgjengelig for matematikk 1.–7. trinn


