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– Statsråder uten digital kompetanse 
koster enorme summer, forteller 
Morten Søby til SkoleMagasinet. 

Grunnleggeren av begrepet digital 
kompetanse går i disse dager av med 

pensjon. Morten Søby har vært 
sentral gjennom digitaliseringspro-
sessen de siste 45 årene. I intervjuet 

med SkoleMagasinet slakter han utdanningsministrene 
som har styrt politikken. – De styrer politikken etter 
egen mening og ikke etter kompetanse, hevder han.

Morten Søby forteller nå det mange av oss har trodd var sannheten. At 
det opp gjennom historien har vært svært få ministre som faktisk har 
visst hva de holder på med, men kanskje enda verre, de har ikke spurt 
etter kompetanse heller. Dagens utdanningsminister får også det glatte 
lag av nestoren.
– Vi har en minster helt uten ambisjoner for digital kompetanse, mener 
Søby.

Den pensjonerte avdelingslederen har vært med på det meste både 
nasjonalt og internasjonalt, og vet hva han snakker om. Siden han er en 
lojal mann, har ikke disse knyttneve-slagene kommet tidligere. Vi får 
håpe de ikke har kommet for sent. Det er nemlig fortvilende å følge med 
på debattene som fremdeles foregår blant media og enkelte foreldre. 
For eksempel skjermtids-diskusjonene burde vært avsluttet for tretti 
år siden om man hadde forstått hva digital kompetanse er.

La oss håpe at Morten Søby, nå som han er i en friere rolle uten å være 
bundet av departementets og ministrenes klamme bånd, tørr å fort-
sette å kritisere. Med et sannhetsvitne av hans kaliber kan vi kanskje få 
fart på digitaliserings-prosessen i den norske skolen, og ikke la de store 
internasjonale leverandørene styre utviklingen.

Bli med til BETT
SkoleMagasinet arrangerer en minikonferanse under BETT. Dette gjør vi på 
samme sted som mange av oss innkvarteres. Se side 15 for mer informa-
sjon om hva som skjer på BETT 2023, eller se på www.skolemagasinet.no

Per Rune Eknes
redaktør

Begrenset forståelse 
av kritisk lesning

En fersk studie blant elever på 8.trinn viser at elevene har en tendens til 
å oppfatte kritisk lesning ensidig som ren kildekritikk, og mangler en bredere 

forståelse av kritisk og analytisk lesning av multimodale tekster.

Kritisk tenkning står sentralt i den nye læreplanen for sko-
len fra 2020. Dermed har kritisk lesning og vurdering av 
sammensatte tekster blitt et sentralt element i læreplanen 
for norskfaget. Forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge og 
Universitetet i Agder har nylig gjennomført en studie for å 
finne ut hvilke oppfatninger elevene har av kritisk lesning 
og hvordan de vurderer og begrunner lesningen av to multi-
modale, kommersielle tekster. Studien omfattet 228 elever 
på 8. trinn fordelt på 11  klasser ved totalt seks ungdoms-
skoler på Sør- og Østlandet, og er publisert i artikkelen 
«Kritisk tekstkompetanse i norskfaget: Korleis elevar på 
8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar» 
i Acta Didactica Norden (uio.no), 2022.

Usikker på sjanger og formål
I undersøkelsen ble elevene blant annet presentert for to 
tekster. Den ene var en tekst fra Elkjøp som inneholdt et 
intervju med tre ungdommer som forberedte seg på som-
merferien og selvsagt ønsket seg diverse utstyr fra Elkjøp. 
Artikkelen var merket som annonsørinnhold. Den andre 
teksten var en kommersiell nettside fra proteinfabrikken.no 
som handlet om fordelene med proteinpulver. Elevene 
skulle blant annet svare på spørsmålet om hva det inne-
bærer å være kritisk til en tekst. De aller fleste elevene 
mente at det å være kritisk til en tekst var omtrent det 
samme som å være kildekritisk, det vil si å granske og vur-
dere fakta og vurdere om avsenderen er pålitelig og om 
man kan stole på budskapet. En del elever svarte også bare 
«Vet ikke», noe som forteller at mange elever ikke har 
noen forståelse av kritisk lesning eller at de ikke klarer å gi 
uttrykk for den forståelsen de måtte ha. Selve ordet 
«kritisk» var heller ikke like enkelt å forstå for alle.

Elevene skulle også vurdere hva som var formålet med tek-
sten og hva slags type tekst, eller sjanger de mente disse 
tekstene var. 44 prosent av elevene mente Elkjøp-teksten 
hadde som formål å reklamere for elektroniske produkter, 
mens hele 54 prosent mente den hadde som formål å gi tips 
til hva ungdom kan gjøre i ferien eller gi råd til foreldre om 
hvordan de bør behandle ungdom om sommeren. De fleste 
ungdommene skjønte med andre ord ikke umiddelbart at 
intervjuet med de tre ungdommene i virkeligheten var en 
markedsføringskampanje fordekt som et journalistisk 
avisintervju.

Den andre teksten ble av 65 prosent av elevene oppfattet 
som en tekst som hadde som formål å overtale leseren til å 
kjøpe proteinpulver. 26 prosent av elevene mente den 
hadde som formål å informere om proteinpulver.

Mangler verktøy og begreper
Professor Aslaug Veum fra Universitetet i Sørøst-Norge, 
som har ledet forskningen, er ikke veldig overrasket over at 
det å forstå tekstkritisk lesning som kildekritikk var den 
mest utbredte oppfatningen blant elevene.
– Kildekritikk er jo en viktig del av det å være kritisk og det 
er løftet fram av elevene i denne studien. Det er absolutt en 
forståelig forklaring, sier hun.

Det interessante med studien er ifølge henne at disse ung-
domsskoleelevene i mindre grad hadde forståelse for at kri-
tisk lesning også innebærer å analysere tekster, noe som 
kan bety at denne siden ved kritisk bevissthet er for lite 
omtalt og for lite vektlagt, og tror det så langt kan ha blitt 
jobbet for lite med kritisk tekstanalyse i skolen.
– Vår undersøkelse viste også at elevene i liten grad brukte 
metaspråklige begreper i vurdering av tekstene. Det kan 
tyde på at elever trenger verktøy for å vurdere tekster 
kritisk, sier hun.

Steinar Steinkopf Sund  (tekst)
Truls Steinung, USN (foto)

Hun viser til at den nye læreplanen fremdeles er ganske 
fersk, og det tar litt tid før alt kommer på plass, og mener 
det derfor ikke er riktig verken å kritisere lærerne eller 
skolen for at elevene ikke har lært seg de nødvendige 
metodene for kritisk analyse.
– Det finnes en del internasjonal forskning på hvordan man 
kan arbeide for å styrke elevenes kritiske tekstkompe-
tanse. Denne forskningsbaserte kunnskapen kan videreut-
vikles og tilpasses norsk skole og norske elever. Flere 
større norske forskningsprosjekter er nå i gang med nett-
opp dette, forteller hun, og viser blant annet til forsknings-
prosjektet Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd 
(CritLit), som er et samarbeid mellom forskere ved USN 
og UiA.

Krever mer
USN-professoren understreker samtidig at tekster i dag 
også har blitt mye mer komplekse enn for bare fem eller 
ti år siden.
– Med digitaliseringen er det jo ikke nok at elevene kan 
analysere språket i tekster. De må også blant annet kunne 
analysere visuelle virkemidler og det krever utvidede 
ferdigheter, påpeker hun.

Hun mener at det heller ikke grunnlag for å hevde at lære-
bøkene i norskfaget er for dårlige, men påpeker at det tar 
litt tid å gjennomføre alle nødvendige revisjoner og opp-
dateringer etter læreplanreformen.
– Lærebøkene blir oppdatert nå, og da vil de nok inneholde 
et utvidet syn på det kritiske, i samsvar med den nye lære-
planen, tror hun.

Samtidig fremhever hun at forskere har blitt mer bevisste 
på at det å være kritisk kan bety forskjellige ting i forskjel-
lige fag. Det er for eksempel forskjell på å være kritisk i 
norskfaget og i historiefaget.
– Elevenes forståelse av kritisk lesning som kildekritikk 
er jo ikke feil, men det er en litt avgrenset forståelse, sier 
hun, og legger til at mange framstillinger av en sak kan 
være riktige.
– Vi ønsker å øke elevens bevissthet om at ulike tekster 
kan framstille samme sak på forskjellige måter, uten at den 
ene teksten nødvendigvis er mer «sann» enn den andre, 
fastslår språkforskeren fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Aslaug Weum er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge.
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Miniseminar med faglig påfyll for Skolemagasinets lesere på Bett

Bli med på miniseminar med Interactive Norway i samarbeid med SMART på onsdag 
29. mars kl. 10.30 - 11.15. Seminaret er gratis og holdes i egen lounge tilknyttet messeområdet 
på Bett. Det blir servert forfriskninger og lett matservering. 
Skann QR-koden for påmelding til seminar på Bett.  Vi gleder oss til å se deg!

Bli kjent med SMART

SMART har gjennom 30 år jobbet for brukervennlighet, nyskaping og læring gjennom interaktivitet. SMART har gjennom 30 år jobbet for brukervennlighet, nyskaping og læring gjennom interaktivitet.   
Med en SMART Board får du gratis tilgang til SMART Learning Suite konto. 
Smart Learning Suite består av den interaktive programvaren Lumio by SMART, som er skybasert og 
Notebook som er nedlastbar. Læreren kan produsere og samle sine leksjoner i et gratis skybibliotek 
og hente de frem ved å logge seg gratis inn på SMART Board skjermen. 

SMART Board 6000S 
HyPr Touch™ med inGlass™og avansert touch 
teknologi
ToolSense teknologi™
SMART IQ Modul
SMART konto
5 år garanti & SMART Remote manager
65, 75, 86 tommer

SMART Board MX 
HyPr Touch™ med avansert touch teknologi
SMART IQ Modul
SMART konto
5 år garanti & SMART Remote manager
55, 65, 75, 86 tommer

SMART Board GX 
Avansert touch teknologi
Android operativsystem
3 år garanti
65, 75, 86 tommer

Møt Interactive Norway og 
SMART på Bett

SMART Board MX

Skann for påmelding til 
seminar på Bett
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I en lederartikkel 1. november 2022 tar selveste 
Aftenposten et oppgjør med karakterene og 
mener de er i ferd med å bli ubrukelige. Skolene 
gjør ikke jobben sin jobben med å fungere som 
en effektiv sil inn mot høyere utdannelse, skri-
ver Aftenposten på lederplass. Her er rene ord 
for pengene. Hensikten med vurderingen er å 
skille den kommende «eliten» fra den gemene 
hop.

På enkelte studier holder det ikke engang med 
seksere i alle fag, ifølge lederen. Det trengs 
alderspoeng, ekstra studiepoeng eller gjen-
nomført førstegangstjeneste i tillegg. Mange 
bruker dessuten mye tid og penger på å ta opp 
fag som privatist for å forbedre snittet. De pri-
vate skolene gir mye bedre karakterer enn de 
offentlige. Det er hva de private skolene tar 
betalt for.

Jeg vil her ta tak i siste setning i Aftenpostens 
lederartikkel, som jeg oppfatter som den mest 
sentrale: «Både samfunnet og de unge utnyt-
ter ressursene dårlig når så mange bruker så 
mye tid på å samle karakterpoeng.»

Selv om innholdet i lederen bruker eksempler 
fra videregående skole, belyser den også 
grunnleggende elementer i vurderingssys-
temet generelt.

Så langt Aftenposten. Lysglimt av innsikt fra en 
ellers ihuga etterplaprer av Høyres skolepolitikk.

ChatGPT
I det siste har debatten om vurdering blitt rystet 
av et nytt digitalt verktøy, ChatGPT, som er en 
forkortelse for Generative Pretrained Transfor-
mer. En samtalerobot som svarer på det den blir 
spurt om.

Verktøyet gjør at ledende skolefolk kastes ut i 
eksistensielle kriser. Den viktigste grunnen til 
bekymring er frykten for hvordan teknologien 
kan misbrukes på skolen, populært kalt juks.

Roar Ulvestad, lektor og tillitsvalgt i Utdannings-
forbundet, sier til Aftenposten 11.1.23:

Eldars tenkehjørne
Eldar Dybvik er pedagog og forfatter.  Han 
har tidligere jobbet hos Fylkesmannen i 
Vestfold med ansvar for handlingspro-
grammet 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 SkoleMagasinet, som fokuserer 
på hva slags læring som fungerer i vår tid, 
og der aktuelle saker bli tatt kritisk opp.

Eldar Dybvik, Pedagog

Jeg, - en ChatGPT-robot? 

«Jeg er nærmest hypnotisert av og fascinert av 
mulighetene med dette nye verktøyet, samtidig 
som jeg er lamslått av hvilket fantastisk effek-
tivt jukseredskap dette kan bli. Blir eksamen 
med penn, papir og gjennomslagspapir det 
neste?»

«Jeg håper at de som er mest positive til kuns-
tig intelligens, også innser at den kan være en 
trussel mot videreutvikling av noe så viktig 
som eksamen», uttaler Ulvestad til BT.

I en allerede skakkjørt og akterutseilt skolever-
den kan visst noe verre vanskelig skje. Så dette 
får konsekvenser. Internett blir nå stengt under 
eksamen, opplyser Utdanningsdirektoratet, 
ironisk nok også i fag som kommunikasjon og 
kultur og reiseliv og språk.

Keiserens nye klær? 
Nå er alle fire barna mine gjennom skole-
systemet, og barnebarna er på god vei. Plutselig 
slår det meg at jeg lenge før ChatGPT har 
benyttet meg av de samme mekanismene. Som 
voksen, samfunnsengasjert person og erfaren 
skolemann vet jeg det meste om både hvordan 
lærere vurderer, og hvordan man bygger opp en 
god tekst. Summen av min innsikt og erfaringer 
kan dermed omformes til et tilforlatelig svar på 
en hjemmeoppgave eller til og med en prøve på 
skolen der tematikken er kjent.

Slik har jeg av og til bidratt til en og annen god 
karakter i vår famille, der økonomien ikke tilla-
ter ekstra år på poengjakt i dyre privatskoler.

Eksempelvis skrev jeg for mange år siden et 
framifrå nynorsk svar for en av guttene mine på 
oppgaven Skadeverknader ved alkoholmis-
bruk før en heldagsprøve på videregående 
skole. Gutten har som sin far god hukommelse. 
Han lærte seg hele artikkelen utenat dagen før 
prøven. Etter halvannen time var han ferdig og 
leverte.

Bestillingen var en femmer, men jaggu meg fikk 
han karakteren 6. Litt bedre enn ChatGPT, som 
stort sett blir belønnet med en svak femmer.

Alternativer til vurderingssystemet
Etter hvert som vurderingshysteriet har grepet 
om seg i skolen på alle nivå, har jeg tenkt at det 
er der vi trenger å sette inn støtet.

Kunne lærere, skolemyndigheter og politikere 
finne noe annet å bruke tid og energi på enn å 
sile og sortere mennesker etter karakterer, og 
bruke all sin tid og flid på å jakte på juksere?

Hva er det barn og unge, og samfunnet, går 
glipp av i karakterjaget? Og hvilke alternativer 
har vi?

På kjøleskapsdøra mi henger denne  
fascinerende oppstilling over personlige 
kvaliteter som ikke kan måles med tester eller 
karakterer i skolen:
• Kreativitet • Entusiasme
• Kjærlighet • Selvdisiplin
• Glede • Empati
• Bekymring • Lederskap
• Kritisk tenkning • Lidenskap
• Motstandskraft • Mot
• Motivasjon • Sans for det vakre
• Spørrelyst  • Undring
• Nysgjerrighet • Spontanitet
• Humor • Oppfinnsomhet
• Utholdenhet  • Ydmykhet
• Pålitelig

Hvordan verdsetter skolesystemet slike kvali-
teter? Kan det erstatte skolens «skjulte lære-
plan» som er å sortere og sile mennesker?

Hvordan kan slike kvaliteter komme barn og 
unge til nytte i utvikling av egne drømmer, 
interesser, lidenskap og fellesskap?

Er elementer fra listen på kjøleskapsdøra verdt 
å satse på i samspill med medmennesker? På 
skolen? I familien? I idrettslaget? I nabolaget, 
Blant venner? Hos en kjæreste og livsledsa-
ger?

Ja, kanskje er de til og med verdt å spørre etter 
i jobbsammenheng eller ved opptak til høyere 
utdanning.

Som de fleste oppegående mennesker vet, er karakterer, som så mye annet i samfunnet, 
først og fremst et spørsmål om kjøp og salg. Også på dette området kan de med mest ressurser 

kjøpe seg framover i køen til de mest prestisjefylte utdanningene og jobbene.

Professor Elliot Eisner sier at gode skoler tar på 
alvor ideen om at gleden er selve reisen inn i 
læringen. Indre motivasjon teller mest for det 
som virkelig betyr noe.

«Hvert barn skolen får hånd om, er vidunderlig 
unikt. Hvert barn utfordrer skolen til det beste i 
mennesket, som er å gjøre vurderinger uten 
regler. Selv om god undervisning har rutiner, er 
undervisning sjelden rutine. God undervisning 
avhenger av sensibilitet og fantasi. Den er full 
av overraskelser. Den tjener på å bry seg om 
mennesker», sier Eisner. 

Anne Tebelius Bodin heldigvis tilbake på NKUL

Anna Tebelius Bodin er regnet som en av 
Sveriges beste forelesere, og har to fokusom-
råder i foredragene sine. Den ene handler om å 
lede seg selv eller andre ut fra hjernen. Det andre 

Anna Tebelius Bodin var 
foredragsholder NKUL@home 
i 2021. Dette var midt i pande-
mien og foregikk digitalt, men 
foredraget ble så godt mottatt 
at nå er hjerneforskeren til-
bake «live».

herende inntrykk, som også trigger impulsiv 
og øyeblikkelig respons.

Dette bidrar til en rekke alvorlige, men 
heldigvis ikke uløselige problem for hjernen, 
hevder Bodin. I foredraget skisserer hun en 
modell for å foregripe den historisk lang-
somme evolusjonen, slik at hjernen kan settes 
i stand til å takle vår tids nye utfordringer.

Per Rune Eknes

fokuset handler om å lære seg selv, eller å ut-
danne andre - med innsikt i den lærende hjernen.
– Gjennom 40.000 år har oppgavene til 
hjernen hovedsakelig handlet om best mulig 
å håndtere mangler i tilværelsen, fortalte Bodin 
i 2021.

Fra å ha god tid til å tenke, reflektere, planlegge 
og handle langsiktig, har særlig de 10 siste 
årene bidratt til press på hjernen med sin 
overflod av tilgang på informasjon, kontakter, 
sukker, impulser og følelser. Hjernen blir i vår 
tilværelse så å si oversvømmet av en ustanse-
lig strøm av hurtige, kraftige, raskt skiftende, 
ofte innbyrdes motsetningsfylte og distra-

Av lærere, 
for lærere

- NDLA har undervisningsopplegg  
og oppgaver og som inspirerer! 
Det hjelper meg til å variere 
undervisningen. Prøv det!

Tore 
lærer, Strinda vgs

– I en verden med overflod av impulser må vi 
rett og slett ta tilbake kontrollen over hvordan 
vi lever, sier hun videre. 

Anna Tebelius Bodin På NKUL i 
mai kan man oppleve denne 

spennende kvinnen, og hennes 
enorme kompetanse på området.



Av lærere, 
for lærere

- NDLA har undervisningsopplegg  
og oppgaver og som inspirerer! 
Det hjelper meg til å variere 
undervisningen. Prøv det!

Tore 
lærer, Strinda vgs
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I sammenheng med at Søby arbeidet med 
fjernundervisning fra 1989 måtte de søke Te-
leverket om å få tillatelse til å importere mo-
demer, forteller han om starten på sin lange 
reise omkring digitalisering av skolen.
– Tidlig på 1990-tallet var jeg som «cyber-
punker» opptatt av virtuell virkelighet og ar-
rangerte en internasjonal konferanse i 1994 for 
forskere og teknologiselskaper. Da var det 
hele virkelig i gang, forteller Søby, som ellers 
også var sentral på den alle første utgaven av 
NUK i 1991 (forgjengeren til NKUL).

– Har det vert en stor utvikling av digital kom-
petanse i løpet av ditt virke som strateg?
– Én-til-én tilgang av digitale enheter og sta-
dig nye læringsressurser skaper helt nye mu-
ligheter, men også nye utfordringer med 
plattformisering. Mindre valgfrihet for lærere 
og elever. Maskinlæring, læringsanalyse, og al-
goritmer basert på kunstig intelligens skaper 
nye muligheter for læring. Samtidig reiser 
denne trenden spørsmål om hvordan de 
menneskelige sidene ved læringens komplek-
sitet ivaretas. Har vært de største utviklings-
punktene i Søbys virke som digitaliserings 
strateg. Skolen må derfor videreutvikle digital 
dannelse og digital kompetanse.

Morten Søby ledet ITU (Forsknings- og kom-
petansenettverk for IKT i utdanningen) fra 
1997 til 2010.
– Det er jeg stolt av. ITU var en liten innovativ 
enhet som fikk gjennomslag både utdannings-
politisk og pedagogisk. ITU hadde mange ba-
nebrytende prosjekter. PILOT (Prosjekt 
Innovasjon i Læring, Organisasjon og Tekno-
logi) var Norges største og mest omfattende 
innovasjonsprosjekt knyttet til pedagogisk 
bruk av IKT i skolen. 120 skoler var involvert i 
prosjektet fra 1999 - 2003, skryter han med 
rette.

Konklusjonen fra dette prosjektet ble at skoler 
som arbeider systematisk med organisato-
riske rammer, fleksible metoder og fokus på 
læring, lykkes best med pedagogisk bruk av 
IKT. ITU startet også arbeidet med å utvikle 
lærerutdanningen. PLUTO (Prosjekt for Lærer-
Utdanning, Teknologi og Omstilling) var et om-
stillingsprosjekt med IKT initiert av ITU 
(1999–2003).
– Aller mest fornøyd er jeg likevel med utred-
ningen Digital dannelse og digital kompetanse 
(ITU 2003) som innfører og definerer digital 
kompetanse i Norge. Dokumentet står støtt 
den dag i dag, mener han.

ITU var pådriveren for digital kompetanse i 
Kunnskapsløftet 2004 i læreplanene (LK06). 
Utdanningsdirektoratets og embetsverket i KD 
(Kunnskapsdepartementet) hadde et forslag 
til læreplaner uten noe spor av digitalisering. 
Dette ble endret i siste runde. Norge ble første 
land i verden med digitale ferdigheter og digital 
kompetanse som gjennomgående i lærepla-
nene.

Naive ministre og mangel på evaluering 
av departement og direktorat

– Jeg er også fornøyde at jeg har bidratt å 
styrke digital kompetanse i de nye lærepla-
nene KL20. Særlig at jeg fikk med digitalt 
medborgerskap som begrep, sier han til 
SkoleMagasinet.

De siste årene av karrieren har Søby arbeidet 
mye internasjonalt. Med digitale trend-rappor-
ter som Horizon. På Bett har norske elever vist 
hvor langt fremme norske skoler er under 
Nordic@BETT. I European Schoolnet (nettverk 
med departementer og direktorater) har han 
arbeidet med læringsanalyse, AI og policy. Det 
har vært fint å avslutte karrieren i UDIR med 
Rundebordskonferanser for forskere og 
GrunnDig (Digitalisering i grunnopplæring: 
kunnskaper, trender og framtidig forsknings-
behov) prosjektet, fortsetter han.

Menneskelig nettverk er en undervurdert 
kompetanse.
– Jeg har møtt ministre og eksperter fra alle 
verdensdeler. Samarbeidet med ledende for-
skerne nasjonalt og internasjonalt.

To sterke møter står sentralt for den norske 
nestoren, nemlig møtene med de ikke ukjente 
herrene Lord David Puttnam og Steve Jobs. 
Så er også Morten Apple bruker av første 
klasse.

Ministre uten digital interesse
At vi har naive utdanningsministre som bygger 
politikk på personlige meninger i stedet for 
kunnskapsgrunnlag, er de dårligste minnene 
hans når Morten nå inntar pensjonist-rollen.
– Nå har vi en utdanningsminister uten ambi-
sjoner for digitalisering av skolen, proklamerer 
han.
– Det er egentlig ikke merkelig siden hun - 
ministeren - hevder at vi ikke har noe kunn-
skap om digitaliseringen. At hun så tydelig 
mener vi som har arbeidet med dette i snart 
40 år har arbeidet i blinde uten planer, er van-
skelig å fordøye sier Søby.

– Det ryktes forresten at 
den nye digitaliseringsstra-
tegien kommer med tiltak 
om personvern og sikker-
het. Det er krisehåndtering 
- ikke strategi. Dette er noe 
norske skole-eiere har ropt 
om hjelp til i flere år, frem-
hever han. 
– Statsråder uten digital 
kompetanse koster Sko-
leNorge enorme summer.

– Senter for IKT i utdanningen (2010 - 2018) 
ble lagt ned av statsråd Torbjørn Røed Isaksen. 
Da ble det lovet at digitalisering i Utdannings-
direktoratet skulle styrkes fra 2018. Det mot-
satte skjedde. Derfor kommer ChatbotGTP 
som en overraskelse på utdanningssektoren. 
De nye eksamens og prøvesystemet er alle-
rede passe i forhold til dagens tilgjengelige 
teknologi, tordner Søby videre.

Ingen evaluering
– Det er dessverre ikke noen som evaluerer 
Kunnskapsdepartementet og Udirs nasjonale 
rolle og ansvar i digitalisering av skolen. 
Dagens utfordringsbilde i sektor ligner til for-
veksling på tidligere digitaliseringstilstander 
(2005). Oppsummert: det har vært svak na-
sjonal styring av digitalisering av skolen de 
siste årene, mener han som har sett det både 
fra inn- og utsiden.

Utfordrende med en 
lærerutdanning som henger etter
– Lærerutdanningen henger etter i den digi-
tale utviklingen, forteller han videre.
– Et paradoks er det at lærerutdannere og 
lærerstudenter i liten grad har tilgang til digi-
tale læremidler og -ressurser i sin lærer-
utdanning. Da blir det selvfølgelig krevende å 
vurdere læremidler og kunne bruke digitale 
læremidler i sin praksis som lærere etterpå. 
Skoleeiere, styrere og skoleledere har ikke en 
strategi og et ledelsesfokus som i tilstrekkelig 
grad sikrer bruk av det digitale i læringspro-
sesser, og en felles pedagogiske og didaktiske 
praksis i profesjonsfellesskapet. Manglende 
nasjonale fellesløsninger, standarder og et 
helhetlig økosystem for digitale lærings-
ressurser gjør det utfordrende å utnytte po-
tensialet i teknologien og begrenser mulighe-
ten for å utnytte et mangfold av digitale 
produkter. 

– Hvordan blir fremtiden for digital kompe-

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir), Morten Søby, går i disse dager over 
i pensjonistenes rekker. Søby har vært sentral i den digitale utviklingen av skolen siden 1980-tallet. 

Han er særdeles lite imponert over de fleste ministrene han har tjent under, men kanskje 
aller mest den nåværende. – Når hun sier at vi ikke har noe kunnskap om digitaliseringen, føles 

det som om vi hele den lange tiden har arbeidet i blinde uten planer, forteller han.

Per Rune Eknes (tekst)   • •   ITU (foto)

tanse, og da spesielt i en pedagogisk-didak-
tisk kontekst?
– Hva skal være statens rolle versus private 
leverandører. I dag har staten i liten grad til-
gang på læringsdata om elevene. Læringsdata 
kan ikke bare forvaltes av globale selskaper. 
Slike data må bli tilgjengelige nasjonalt, kom-
munalt og i klasserommet. Slik at man hele 
tiden kan kartlegge den digitale tilstanden. 
Staten må sammen med ed Tech-bransjen ut-
vikle nettverk og digitale økosystem for digi-
tale læremidler og -ressurser slik at lærerne 
kan utvikle sin pedagogiske praksis i fagene.

Travel pensjonist
På den første dagen som pensjonist kom rap-
porten fra CoSN (The Consortium for School 
Networking) om Driving K-12 innovation. Her 
har Morten vært med i ekspertpanelet.
– Jeg fortsetter i redaksjonen i Nordic Journal 
of Digital Literacy, som jeg var redaktør for tid-
ligere. 

Morten Søby er også bedt om å komme med 
strategiske råd for European Schoolnet. Pluss 
at han er ønsket som rådgiver i noen andre 
EU-prosjekter. I tillegg fortsetter han med pri-
vate sysler, import av Champagne, samvær 
med barnebarn og skiturer på hytta.

Morten Søby
Morten Søby (født 22. september 1955) er 
norsk IKT-pedagogikkforsker, som særlig 
har publisert om IKT og læring.[1] Søby var 
fram til 2018 avdelingsdirektør i Senter for 
IKT i utdanningen.

Han er utdannet cand. polit. og var stipen-
diat ved Pedagogisk forskningsinstitutt, 
Universitetet i Oslo (1992–96). Han har 
vært leder av Det Norske Studentersam-
fund (1983, Verdiradikal Losje), redaktør av 
det postmoderne tidsskriftet nye Profil 
(1984-86). Han var medlem av Nordisk 
ministerråds IT-policy gruppe. Han har 
tidligere vært leder av Forsknings- og 
kompetansenettverk (ITU) fra 1997 til 2010 
ved Universitetet i Oslo. Søby har også 
vært redaktør for tidsskriftet Nordic Jour-
nal of Digital Literacy (2006-2015).[2][3] 

Morten Søby introduserte i 2003 begrepet 
digital kompetanse i pedagogikk og utdan-
ningspolitikk, og har vært medlem i e-Nor-
ge-forum som gav råd til regjeringens 
IT-politikk. Han har deltatt i en rekke 
internasjonale prosjekter for EU, OECD, 
UNESCO og New Media Consortium og 
sitter i Board of Directors i European 
Schoolnet (2010 -). I tillegg er han medlem 
av programkomiteen for Nasjonal konfe-
ranse om bruk av IKT i utdanning og læring 
(NKUL 2009 - 2022).

Konferansier Til tross for at 
Morten Søby virker å være 
en beskjeden mann, er han 
flink til å lede store forsam-
linger.
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Ja, håpar og trur Njål Foldnes. Han er leiar for 
forskingsprosjektet Gameplay, og er til dagleg 
professor ved Nasjonalt senter for leseopplæ-
ring og leseforsking på Universitetet i Stavan-
ger. Som i daglegtale av naturlege årsaker 
berre går under namnet Lesesenteret.

Med store mengder data, og AI-teknologi i 
form av maskinlæring, håpar han at løysinga 
kan liggje i det materialet som alt er samla inn 
frå nærare 1700 førsteklassingar i Oslo-skulen. 
I løpet av ein fem vekers periode i september 
og oktober 2021, spelte og løyste dei kring tre 
millionar oppgåver i Graphogame. Det er eit 
spel som kan hjelpe barn til å lære seg bok-
stavar, og dei tilhøyrande lydane. Og der van-
skegraden aukar i takt med dei oppgåvene ein 
får til. Spelet er utvikla av eit forskingsmiljø i 
finske Jyväskylä. Lesesenteret i Stavanger har 
tilrettelagt for den norske utgåva.

Tidlege teikn
– Her prøver ein å motivera elevane med hyg-
gelege tilbakemeldingar, og diverse bonusar 
som dei kan bruke til å kjøpe seg til dømes 
klede, eller ein time i frisørstolen. Det er med 
andre ord mogeleg å gjere likt og ulikt medan 
ein spelar, og alt vert logga. Vi håpar at sum-
men av data som er samla inn, kan trene opp 
maskinlæringsalgoritmar til å sjå mønster og 
kjenneteikn. Men dei må også kalibrerast og 
øvast mot ein fasit. Difor vil det truleg gå nokre 
år før ei slik maskinlæring kan gje historisk 
tidlege indikasjonar på kven som truleg kjem 
til å utvikle lese- og skrivevanskar, sa Foldnes 
sist vinter

Men sidan Oslo-skulen også hadde ein eigen 
kartleggingsprøve mot slutten av det første 
skuleåret, fekk han og miljøet på Lesesenteret 
tidleg tilgang på meir info enn prosjektleiaren 
hadde rekna med. 

Loggar spelemønster 
og finn dysleksi-spor

Vidar Alfarnes (tekst)

Med dagens verktøy kan ein rimeleg sikkert seie noko om kven 
som kjem til å slite med skrive- og lesevanskar i 3. klasse. Er det mogeleg å finne 

dei same svara alt det første skuleåret?

Allereie 75 prosent
– Dette var ei prøve som var delt inn i fem del-
testar. Der både staving, lydar og vokabular 
stod på programmet. Resultata kunne eg bruke 
til å utvikle vidare dei algoritmane som eg har 
starta opp. Der målet altså er finna spor og 
indikasjonar som kan seie noko om elevane 
kjem til å hamne i ei gruppe som treng oppføl-
ging, og ekstra hjelp med dysleksi-problema 
sine, forklarar prosjektleiaren. Før han optimis-
tisk held fram:
– Status er at vi allereie no truleg klarar å finne 
tre av fire som har utsikter til å få lese- og skri-
vevanskar, alt i ein svært tidleg fase av skule-
gangen. Men det vil også seia éin feil per fire. 75 
prosent utteljing er likevel eit veldig høgt tal. 
Fram til denne tid har det meste vore basert på 
testing og bakgrunnsinformasjon frå familiane 
til elevane. Ein framgangsmåte som historisk 
har oppdaga kring halvparten av dei som ville 
hatt stor hjelp av tidleg innsats.

Mange markørar
Attende til Graphogame.
– Eg har valt ut kring hundre aspekt med spe-
linga. Slik som reaksjonstid på konsonantar 
versus vokalar. Bokstavkombinasjonar som 
det ofte vert gjort feil på. Typisk b og d. Og m og 
n. Lengd på opphald i frisørstolen, samanlikna 
med tida ein brukar på sjølve spelinga. Etter litt 
prøving og feiling har eg enda opp med litt over 
hundre nøkkeltal, forklarar professoren.

All den informasjonen vert sidan køyrd inn i 
«sentrifugen», vridd og vendt på, og endar til 
slutt opp som verdfulle ingrediensar i kampen 
for tidleg å kunne avdekke kven som kjem til å 
slite med lesing og skriving. Elevar som forhå-
pentleg kan få ein betre skuledag, om den til-
passa undervisinga startar så tidleg som råd er.
– Det er veldig mange såkalla falske positive 
med dagens system. Og berre kring halvparten 

med dei avlesingsfunksjonane som brukarane 
ønskjer seg, forklarar Foldnes.

Graphogame er i dag heilt gratis å bruke. Men 
med eit solid prediksjonsverktøy innebygd, vert 
nok dette med tida eit salsprodukt som dei 
fleste skulane truleg vil ha stor nytte av.

I sommar presenterte professor Foldnes 
Gameplay-prosjektet på ein stor konferanse i 
Los Angeles. Der var dei rett og imponert over 
både metodane og resultata.

– Det varmar vel godt?
– Ja, men aller mest er eg letta over at fram-
gangsmåten ser ut til å gje ønska effekt. Vi har 
fått på plass det som på fagspråket heiter 
«Proof of Concept». Ideane og modellen bak 
held mål, og då veit vi at dette gjerne kan vera 
ein framgangsmåte også opp mot liknande 
problemstillingar i andre fag. Til dømes mate-
matikk.

av dei som verkeleg treng tidleg hjelp, vert 
oppdaga. Med maskinlæringsmetoden håpar vi 
på sikt å kunne identifisere mellom åtti og nitti 
prosent av dei som vil ha godt av desse tiltaka. 
På den måten vil også ressursane i mykje 
større grad treffe dei som verkeleg treng 
hjelpa.

Modellen held mål
Det er Oslo-skulen som er oppdragsgjevaren, 
med Utdanningsetaten i hovudstaden som dei 
prosjektansvarlege. Men med Njål Foldnes frå 
Lesesenteret som prosjektleiar. 
– Vi er vel allereie komne så langt at vi veit at 
dette kjem til å ende opp som eit produkt. Nett 
no handlar det mykje om korleis det skal sjå ut 
for lærarane. Det må på plass eit dashbord, 

Njål Foldnes – Status er at vi allereie i ein svært tidleg fase av elevane sine liv på skulen, klarar å 
finne tre av fire som har utsikter til å få lese- og skrivevanskar, fortel professoren på nasjonalt 
senter for leseopplæring og leseforsking. (Foto: Lesesenteret)

Foto Vidar Alfarnes
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Maset om personvern
Skal dere mase om dette personvernet nå igjen?! 

Personvernkommisjonen beskriver i sin rapport NOU 2022:11 en uholdbar 
situasjon for barn og unges personvern i skolen. En situasjon der 

grunnleggende menneskerettigheter ikke blir godt nok i varetatt og der 
grunnleggende demokratiske verdier på sikt blir truet. 

Ivaretakelsen av personvernet til barn og unge, 
retten til kontroll over egne persondata, er 
nedfelt i FN sine menneskerettigheter, barne-
konvensjonen og den norske grunnloven. Ret-
tighetene er ytterlig forsterket gjennom 
personopplysningsloven med forskrift, GDPR, 
og i forslag til ny opplæringslov. 

Mye er annerledes
Fra de første digitale ressursene begynte sitt 
inntog i skolen på 1980-tallet, til dagens hver-
dag der de fleste elever har sin egen PC, MAC, 
Chromebook eller nettbrett, har det også 
skjedd en utvikling i forretteningsmodeller hos 
leverandørene av utstyr og tjenester. I dag er 
verdien av informasjonen utstyr og tjenester 
kan gi tilbake til leverandøren om bruken, hva 
det kombineres med, hva det søkes på, alder, 
kjønn, legning, osv blitt en stor del av leveran-
sen for flere leverandører. Data om bruksmøn-
ster og atferd er big business og barn og unge 
er en svært attraktiv målgruppe som morgen-
dagens ledere og lønnsmottakere.

KiNS prioritere skole- og barnehagesektoren
KiNS har i 2023 vedtatt som et strategisk 
hovedmål å bidra til å styrke informasjonssik-
kerhet og personvern i skole- og barnehage-
sektoren. Dette vil vi gjøre gjennom å 
arrangere kurs og seminarer for skoleeiere, 
skoleledere og ved å styrke KS sitt prosjekt 
SkoleSec. Vi arbeider målbevisst for å bidra til 
at tiltakene personvernkommisjonen har fore-
slått for å gi elever, lærere, skoleledere og sko-
leeiere, en enklere hverdag knyttet til å sikre 

Harald Torbjørnsen, daglig leder (bildet)
Foreningen kommunal informasjonssikkerhet

personvernet og tilby et godt skoletilbud, skal 
bli en realitet.

Nasjonal personvernpolitikk 
En nasjonal personvernpolitikk for skole- og 
barnehagesektoren på plass er viktig å få på 
plass. Det må etableres en personvernnorm 
som skal fungere som en hjelp for lærere og 
skoleledere ved å etablere eksempler på ruti-
ner, veiledninger og maler. Et overordnet organ 

der lærerorganisasjonene sammen med 
myndigheter og interesseorganisasjoner som 
FUG, kan være med å bestemme prioriteringer 
og retning for arbeidet til en personvernnorm i 
skole- og barnehage sektoren. 

Nasjonalt test- og kompetansemiljø
Det må etableres et nasjonalt test- og kompe-
tansemiljø som kan gjøre tekniske tester, juri-
diske vurdering av digitale løsninger. Et miljø 

som kan ta noe forhandlingsmakt med interna-
sjonale plattformleverandører og som sammen 
med et normsekretariat, kan strukturere og 
koordinere rådgivning og veiledning. 

Nasjonal tjenestekatalog
Skolen trenger en nasjonal tjenestekatalog, 
bygd ut ifra dagens feidekatalog, der de tek-
niske testresultatene er tilgjengelig og der 
leverandører av digitale tjenester vil måtte til-
fredsstille nasjonale krav, tekniske og juridiske, 
før de blir gjort tilgjengelig. Et tiltak som vil sti-
mulere markedet til større grad av innebygd 
personvern og informasjonssikkerhet i sine 
produkter og gjøre det enklere for skole og 
barnehageeiere å ivareta sitt ansvar som 
behandlingsansvarlig.

Kompetanse må styrkes.
Kompetansen til lærer, skoleleder og skoleei-
ere må styrkes gjennom nasjonale kompe-
tansprogrammer og obligatorisk opplæring. 
Personvern må sitte i ryggmargen på lik linje 
som taushetsplikten gjør det i dag.  Det må stil-
les krav til kompetanse på alle nivå. Kompetan-
sen på standardiseres og ikke overlates til den 
enkelte skoleeier å definere.

Det handler om deg og meg 
og hvilken framtid vi vil ha!
Å bruke teknologi i undervisningen har 
konsekvenser langt ut over det enkelte 
klasserom og det konkrete øyeblikket. Konse-
kvensene for den enkelte kan være svært 
alvorlige og gå ut over liv og helse. I et større 
perspektiv rokker et dårlig personvern med 
skolens samfunnsoppdrag og samfunnsrolle. 
Det er derfor viktig at personvernkommisjo-
nens budskap blir tatt på alvor og at tiltakene 
som er foreslått blir en realitet.

Så ja, vi maser om personvernet 
igjen og igjen og igjen.

Nytt verktøy for lærerne i opplæringen om samer og samiske forhold
Den samiske kulturarven er en 
del av kulturarven i Norge, og 
alle skoler i Norge skal gi 
opplæring om samer og samiske 
forhold. Samisk innhold er en 
integrert del av fagene, og nå har 
Sametinget og Utdanningsdirek-
toratet utviklet en ny nettressurs 
til støtte i opplæringen.

Utdanningsdirektoratet (tekst)
NTB (foto)

– Alle elever i Norge skal få lære om samisk 
historie, om kultur, samfunnsliv og rettigheter. 
Den samiske kulturen er en del av vår felles 
kulturarv, og det er tydelig i læreplanverket. 
Derfor er jeg glad for at Utdanningsdirektoratet 

og Sametinget har laget denne ressursen. Jeg 
vet at mange lærere har ønsket seg mer støtte 
og flere verktøy til å arbeide med samisk inn-
hold. Jeg håper mange tar dette i bruk, sier 
kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Samisk innhold er en integrert del av fagene 
gjennom overordnede verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen, og de ulike læreplanene i 
fagfornyelsen. Skolen kan jobbe med samisk 
innhold både innenfor et fag og på tvers av 
ulike fag.

Den nye digitale støtteressursen gir eksempler 
på samisk innhold i fagene KRLE, mat og helse, 
naturfag og samfunnsfag. Mye av innholdet 
kan også være relevant i andre fag. Skolen kan 
velge å bruke ressursen som et utgangspunkt 
når det er relevant å inkludere samisk innhold i 
opplæringen.
Støtteressursen gir informasjon og kunnskap 

om sentrale samiske forhold, og skolene kan 
bruke den som et utgangspunkt når de plan-
legger opplæringen for elevene. Når elevene 
arbeider med ulike problemstillinger, kan te-

Alle elever i Norge skal få lære om samisk historie, om kultur, samfunnsliv og rettigheter.

matikker fra ressursen inkluderes for å fremme 
refleksjon og kritisk tenkning. Ressursen fin-
nes på Udir sine hjemmesider.



11D I G I T A L  K O M P E T A N S E

S K O L E M A G A S I N E T   1 / 2 0 2 3

Sverige ønsker å bli best i verden på 
digitalisering i skolen, – men sliter

Forbedringer
For å få et klart bilde av dagens situasjon har 
Utdanningsetaten bedt ulike kategorier av 
ansatte i skolen om å svare på spørsmål i en 
omfattende undersøkelse om det pågående 
digitaliseringsarbeidet i den svenske skolen. 
Oppfølgingen av hovedstrategien, som ble lagt 
fram i 2021, peker på en rekke utfordringer for 
å nå målene, blant annet:
– Flere skoleledere må jobbe systematisk for 
å utvikle digitaliseringen av skolevirksomheten 
ved å utforme og følge opp digitaliseringspla-
ner for virksomheten. I tillegg pekes det på 
viktigheten av gjentatte ganger å gjøre en 
nåsituasjons-analyse av hvordan situasjonen i 
egen virksomhet ser ut med tanke på behovet 
for kompetanseutvikling på det digitale områ-
det, men også få en idé om hvordan digitale 
verktøy og læremidler fungerer i undervisnin-
gen. Halvparten av rektorene i undersøkelsen 
ser et noenlunde eller svært stort behov for 
kompetanseutvikling for å kunne lede digitali-
seringsarbeidet på en tilfredsstillende måte. 
Om lag 30 prosent av rektorene i skolen oppgir 
i undersøkelsen at de mangler kunnskap om 
de ansattes behov for kompetanseutvikling 
innen digitalisering eller hvordan digitale verk-
tøy brukes og fungerer i undervisningen. Det 
fremkommer også av undersøkelsen at denne 
gruppen rektorer opplever at de mangler 
kunnskap om hvordan skolens digitale 
læringsplattform påvirker de ansattes 
arbeidssituasjon.

– Tilgangen til digitale verktøy for elever med 
behov for støtte må forbedres. Tjue prosent av 
lærerne svarer i undersøkelsen, at de mangler 
nok digitale hjelpemidler til å utforme under-
visning for elever som trenger støtte.

– Elevene må få bedre kompetanse til å bli 
bedre på informasjonsinnhenting og til å være 
kildekritiske. En måte å styrke denne 
kompetansen på kan være å involvere 
skolebibliotekansatte i større grad. Styrke 
bibliotekansattes samarbeid med lærere må 
til. Dette behovet gjelder særlig selvstendige 
videregående skoler.

Videre viser rapporten at datatettheten i kom-
munale videregående skoler er høyere enn i 
frittstående skoler.

Ferdighetsnivå
Jessika Paulsson, undervisningsråd ved 
Utdanningsetaten, har arbeidet med å utvikle 
den nåværende og digitaliseringsstrategien for 
skolesystemet 2023-27 på oppdrag fra den 
svenske regjeringen. Hun peker på to sterke 
verdier som kan oppnås gjennom økt og styr-
ket digitalisering av svensk skole.
– Vi ser et potensial i undervisning og læring 
ved at digitalisering kan utvikle kvaliteten på 
undervisningen. Men vi ser også potensial når 
det gjelder driftsutvikling av skolesystemet 
ved at økt tilgang til data styrker forutsetnin-
gene for systematisk kvalitetsarbeid. Med en 
bredere og dypere database får vi bedre forut-
setninger for å bygge fremtidig forretningsut-
vikling, forklarer Jessika Paulsson.

Ekvivalensaspektet fremheves som en viktig 
brikke i puslespillet for å nå digitaliseringsmå-
let.
– Det handler som regel om forskjeller i digital 
kompetanse innad i skolen og mellom skolene, 
avhengig av kompetansenivået til ulike lærere. 
Her må vi jobbe med faglig utvikling og finne 
gode måter å jobbe med kollegial læring der 
individene sprer kunnskapen de har.

Trender
I arbeidet bak rapporten har Jessika Paulsson 
og hennes kolleger identifisert en rekke tren-
der knyttet til digitalisering som påvirker sko-
len, trender som har potensial til å vokse seg 
sterkere.
– Det ene er at læring foregår på flere for-
skjellige steder, for eksempel på YouTube, en 
slik trend skolen må forholde seg til. Bruk av 
data og sikkerhet er en annen trend og et 
stort tema for oss, men også internasjonalt, 
sier Jessika Paulsson.

En felles terminologi når det gjelder digitalt 
språk og digitale ytringer er en måte å øke for-
ståelsen og styrke kompetansen på i digitali-
seringen av skolen.
– Det er viktig at yrket har et felles fagspråk. I 
en fremtidig handlingsplan vil det være aktuelt 

Den svenske skolen skal bli verdens beste på digitalisering, men ifølge en fersk rapport 
fra Utdanningsetaten i Sverige er det en rekke hindringer på veien før målet kan nås. Som 

i Norge jobber også Sverige med en strategi for digitalisering av skolen.

Johan Erickhs, Mera Media (tekst)

å definere hvilke begreper som skal brukes for 
å lette forståelsen og unngå misforståelser, 
avslutter Jessika Paulsson.

Den svenske regjeringen bestemmer seg for 
om den foreslåtte strategien skal vedtas. Der-
som forslaget støttes, skal det snarest mulig 
utarbeides en handlingsplan for gjennomføring 
av strategien.

Lærernes stemme
Det svenske lærerforbundet har kontinuerlig 
kommet med kommentarer under utformin-
gen av den svenske utdanningsetatens nåvæ-
rende digitaliseringsrapport, og ikke minst 
fordømt som de sier, de gjentatte digitale 
overgrepene som har hatt en negativ innvirk-
ning på både skolens ansatte og på elevene.

Det som er avgjørende for fremtidig utvikling 
er at det må være lærerne som ut fra sitt eget 
kompetansenivå bestemmer hvilke verktøy 
og læremidler som skal brukes, uavhengig av 
om de er analoge eller digitale. Digital utvikling 
er et faglig anliggende, og det trengs en stra-
tegi som tar hensyn til lærernes rett til selvbe-
stemmelse, sier Johanna Jaara Åstrand, leder i 
Lærerforbundet.

Digitaliseringen av skolene har lenge vært et 
omstridt tema, og skoleansatte har kommet 
under ild mellom konservative talsmenn og 
teknologibransjen som ønsker en fullskala 
digitalisering av skolen.
– Det har handlet om penn eller tallerken. 
Lærerne har lidd under mange idiotiske 
anskaffelser som har forstyrret mer enn det 
var i støtte og også kostet enorme ressurser i 
form av kostnader, tid og engasjement. Politi-
kerne må lytte mer til lærerne  og ikke minst ta 
hensyn til lærernes tøffe arbeidsmiljø, lærerne 
må få mer tid til å gjøre pedagogiske vurderin-
ger knyttet til digital utvikling, forklarer 
Johanna Jaara Åstrand.

Vitenskapelig støtte
Det opplyses at det i dag er ujevnheter i digital 
kompetanse blant skolens ansatte.
– Det foreligger et forslag om et profesjons-
program og et fagråd, der lærerne skal være i 
flertall. Vi håper at et slikt råd kan fremme 
betydningen av lærernes kompetanseutvikling 
i digitaliseringen, men også ta hensyn til viten-
skap og forskning på det digitale feltet. I dag 
får ideer og meninger om digitalisering altfor 
mye plass, og det fører bare til en frustrert 
lærerstab uten at det gir noen stor samfunns-
nytte, avslutter Johanna Jaara Åstrand.

Svenske skoler skal bli verdens beste til å dra nytte av den pågående 
digitaliseringen av samfunnet. – Det handler om kvalitet i undervisnin-
gen, men også innsamling av data for å utvikle virksomheten mer effek-
tivt, sier Jessika Paulsson, undervisningsråd i Utdanningsetaten. (Foto: 
Jenny Sellberg)

Digitaliseringsstrategi – Det er nødvendig å lytte mer til skolens 
ansatte og la lærerne selv bestemme når digitale verktøy er pedago-
gisk best å bruke, sier Johanna Jaara Åstrand, leder i Lærerforbundet. 
(Foto: Patrick Miller)
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Hva er baklengs planlegging?
I 2005 kom Wiggins og McTighe med det de kalte for «Backwords by design» , på norsk baklengs 
planlegging. 

Sentralt i dette læringsdesignet er forståelse som hovedmål for elevenes læring og Wiggins og 
McTighe (2005) mener at en for å få til dette må revurdere forholdet mellom læreplan, vurdering 
og læremidler. Du bør utforme undervisningen baklengs ved å planlegge den formative og sum-
mative vurderingen ut fra målene. Du må ha solid innsikt i hva slags kunnskaper, ferdigheter og 
forståelse elevene skal ha etter undervisningen før vi planlegger den, og du må vite hvordan 
elevene skal vise oss sin læring.

Læringsdesignet har derfor disse 3 fasene: 
1. beskrive forventede resultater
2. beskrive bevis for læring
3. planlegge læringsaktiviteten

Dette kan illustreres på følgende måte:

Baklengs planlegging
I forrige Pedagogisk hjørne presenterte jeg «Digital Didaktisk Design» utviklet av Isah Jahnke. Et design som kan brukes 
når du skal planlegge egen undervisning, og er også et skjema som du kan bruke for å analysere egen og andres design.  

Denne gangen skal vi se nærmere på læringsdesignet som kalles for «Baklengs planlegging», et design 
som også egner seg meget godt når du skal planlegge egen undervisning og elevenes læring.

J A N - A R V E S  P E D A G O G I S K E  H J Ø R N E

Jan-Arve Overland

Kunnskap
Det er viktig at du får kjennskap til hva elevene 
kan allerede og hvordan de tenker. For at elev-
ene skal kunne tilegne seg ny kunnskap gjen-
nom de oppgaven som du gir dem, må elevene 
kunne ca. 90 % fra før (Hattie, 2013).

Det er antagelig ikke en annen enkeltfaktor som 
har så stor betydning for hva en elev vil huske og 
forstå av en tekst som de forkunnskapene elev-
ene bringer med seg (Bråten, 2007).

Ferdigheter
I Fagfornyelsen har vi de grunnleggende ferdig-
hetene som lesing, skriving, muntlig, regning og 
digitale ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
skal utvikles gjennom hele grunnopplæringen, 
på alle trinn.

Forståelse
Kunnskap og ferdigheter leder ikke automatisk 
til forståelse. Forståelse krever mer. Det krever 
aktivt arbeide med refleksjon og egenvurde-
ring. Forståelse involverer å knytte våre ideer, 
kunnskap og handlinger til konteksten. Vi viser 
vår forståelse av noe ved å bruke den, ta den til 
oss og tilpasse den (Wiggins og McTighe, 2005).

Å analysere læreplanmålene er krevende når 
det kommer til forståelse. Et tips er at vi 
tilføyer for å forstå etter kompetansemålet og 
utdyper den forståelsen kompetansemålet 
inneholder (Erickson, 2007). 

Beskrive bevis for læring
Den andre fasen er å beskrive bevis for læring. 
Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg i 
planleggingen av bevis for læring:
• Hvilke autentiske fremføringsoppgaver vil du 

at elevene skal gjøre for å vise den ønskede 
forståelsen?

• Hvilke vurderingskriterier vil fremføringen av 
forståelse bli vurdert ut fra?

• Hvilke andre bevis for læring vil elevene 
bruke for å vise at de har nådd målene? 
(quiz, tester, fagskriving, observasjoner, 
hjemmearbeid, journaler)

• Hvordan vil elevene reflektere over egen 
læring og vurdere seg selv (egenvurdering)?

Planlegg læringsaktiviteten
Til slutt planlegger du læringsaktiviteten. 
Her er noen hjelpespørsmål som kan hjelpe deg 
i å planlegge læringsaktiviteten:
• Hvilke digitale læremidler vil du bruke eller 

utvikle for at elevene skal nå målene? 
• Hvilke andre læremidler vil du bruke?
• Hvilke ressurser for læring vil du bruke?
• Hvordan vil du hjelpe elevene… 

• til å forstå hva de skal lære, hva som er 
forventet og hjelpe læreren til å vite hvil-
ken kunnskap elevene har?

• slik at de er hektet på kroken og holder 
fast på deres interesse?

• slik at de erfarer de sentrale ideene og 
utforsker emnet?

• slik at de får mulighet til å revidere og tenke 
ytterligere over sin forståelse og arbeide?

Beskriv forventede 
resultater

Beskriv bevis for læring Planlegg læringsaktiviteten

Hvilke læringsmål ligger til 
grunn for undervisningen?

Hva skal elevene vite, gjøre 
og forstå etter at læringen 
er ferdig?

Hva er den varige forståelsen 
elevene skal ha etterpå?

Hva skal du prioritere og hva 
skal du velge bort?

Hvordan kan du vite om 
elevene når målene?

Hva teller som bevis for 
mestring og forståelse?

Hva vil være tilstrekke-
lig bevis for forståelse 
etter at læringen har 
funnet sted?

Hva slags kunnskap (fakta, begre-
per, prinsipper) trenger elevene 
for å nå resultatene?

Hva slags ferdigheter (prosesser, 
prosedyrer, strategier) trenger de?

Hvilke aktiviteter vil utstyre dem 
med slike kunnskaper og ferdig-
heter?

Hva skal undervisningen inne-
holde og hvordan skal den foregå?

Hvilke materialer og ressurser 
trenger du for å nå målene?

Beskriv forventede resultater

Etablerte kompetansemål: 
Hvilke kompetansemål skal denne modulen inneholde?

Forståelse: 
Eleven vil forstå at …
Hvilke kjerneelementer er det i dette emnet?
Hvilke spesifikke forståelser om de sentrale 
ideene er det ønskelig at elevene skal få?
Hvilke misforståelser kan en forutse vil oppstå?

Sentrale spørsmål:
Hvilke provoserende spørsmål vil skape 
nysgjerrighet, forståelse og overføring av 
læring?

Kunnskap:
Eleven vil vite ….
Hvilke viktige kunnskaper vil du at elevene skal 
oppnå som et resultat av dette emnet?

Ferdigheter: 
Eleven vil være i stand til ….
Hvilke viktige ferdigheter vil du at elevene 
skal oppnå som et resultat av dette emnet? 
Hva skal elevene være i stand til å gjøre 
som et resultat av disse kunnskapene og 
ferdighetene? 

Beskrive forventede resultater
Første fase i Wiggins og McTighes (2005) baklengse planlegging er en beskrivelse av forventede 
resultater. 

Følgende spørsmål hjelper oss i planleggingen:
Kunnskap: Hva skal elevene vite?
Ferdigheter: Hva skal elevene kunne gjøre?
Forståelse: Hva skal elevene forstå?

Følgende hjelpespørsmål kan hjelpe oss i denne fasen:

(Utgangspunkt i mal av Wiggins og McTighe, 2005, s. 22)

Jan-Arves 
pedagogiske hjørne
«Jan-Arves pedagogiske hjørne» 
skal reflektere over de pedagogiske og 
didaktiske verdiene man kan oppnå i 
undervisningen.

Jan-Arve er nå pensjonist han sier selv at 
han har god tid til å reflektere over hva 
han har drevet med de siste 25 årene. 
Jan-Arve har jobbet med IKT og læring 
siden Internett dukket opp på midten av 
1990-tallet. Ulike roller har gjort det til en 
spennende læringsreise. 

Fokuset ble i større grad på det pedago-
giske enn det tekniske, og for å finne svar 
på mange av de spørsmålene han satt 
med tok han bare noen få år før han gikk 
inn pensjonistenes rekker, en master i 
IKT-støttet læring

• slik at de får muligheten til å vurdere (eva-
luere) eget arbeide og dets implikasjoner?

• til å skreddersy ut fra egne behov, 
interesser og muligheter?

• til å organisere egen læring slik at de opp-
når engasjement og effektiv læring?

Oppsummering
I baklengs planlegging skal du som lærer tenke 
som en vurderer, ikke som en aktivitetsdesig-
ner. I stedet for å designe ut fra aktiviteter som 
prøver, prosjekter etc., bør du legge fokus på til-
strekkelig og eksplisitt bevis for forståelse, 
oppgaver forankret i læringsmålene, hvilke 
bevisformer som dokumenterer kompetanse-
målene du vil oppnå og hvilke kriterier du skal 
vurdere arbeidet og kvalitetsnivået ut fra. 
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Vidar Alfarnes (tekst og foto)

Ein heildagsskule for 25 elevar
Dei er den einaste heildagsskulen i landet som har elevar frå 1. til og med 

7. klasse. Tilbodet på Hatlestrand er eit pilotprosjekt over tre år. Halvvegs i det første 
skuleåret er stemninga svært god. 

heildagsskule-elevane trivest svært godt i 
den nye kvardagen.

Klokka er litt over tolv, og elevane er samla til 
mat i den nye kantina. Sidan det er fredag, skal 
dei snart få sjå film i skulen sin eigen kinosal. 
Det er «Zootropolis» som står på plakaten. 
Filmen handlar om kaninen Judy som ønskjer å 
bli politi, men som i Disney sitt dyreunivers 
opplever at framandfrykt og fordomar stikk 
kjeppar i hjula for ho.

Prøver noko nytt
Kvinnherad skil seg ikkje veldig mykje frå 
andre grisgrendte kommunar. Sjølv med over 
13.000 innbyggarar, bur folk ganske så spreidd, 
over eit stort areal. Talet på ungar i skulepliktig 
alder er på retur i dei fleste bygdene, og det er 
lite trøyst å finna i prognosane for dei neste 
fem, seks åra. Forgubbinga går sin skeive gong 
også her.

Trass i bygging av både Folgefonntunnel og 
undersjøisk tunnel til Halsnøy, må mange 
framleis ta ferje eller hurtigbåt om ein vil koma 

Det er ikkje mange år sidan partia på ven-
stresida i norsk politikk konkurrerte om å 
framsnakka heildagsskulen. Det vart med prat. 
Harde økonomiske realitetar for kommunane 
har nok medverka til at interessa kring hei-
ldagsskulen har smuldra vekk. Stadig aukande 
vektlegging av dei målbare faga, har truleg 
også bidrege negativt for dei som ønskjer ein 
lengre skuledag velkomen. Ein skuledag med 
meir plass til å utfalda seg både kreativt, kul-
turelt og fysisk. Og der varme lunsjar og lek-
sehjelp skulle vera ein naturleg del av 
kvardagen.

Film før helga
Men på Hatlestrand i Kvinnherad kommune 
har dei altså fått på plass alt dette, og meir til.
– Gratis skule frå åtte til fire, mat midt på 
dagen, ein halvtime med fokus på leksene, 
marimba og blåseinstrument med kultur-
skulen, samt god tid til idrett og fysisk 
fostring, smiler rektor Lilli Britt Urheim. Om 
talet på elevar fordelt på sju klassetrinn 
ikkje utgjer meir enn ein vanleg klasse på ein 
større skule, er det liten tvil om at dei 25 

seg ut av kommunen. Skulen på Hatlestrand 
ligg på nordsida av Kvinnherad, med eit sterkt 
trafikkert ferjeleie (Gjermundshamn) berre 
nokre hundre meter unna. Men herifrå er 
det iallfall råd å koma seg ferjefritt vidare til 
Bergen.

Veldig mange skular har vorte lagt ned dei 
siste tiåra, og rett som det er har det vore 
jobba intenst med kommunale skulebrukspla-
nar. Det var i samband med ei slik rullering for 
nokre år sidan, at tanken om heildagsskule 
kom opp.
– Me var ein av to skular som vart spurde om 
dette kunne vera aktuelt. Eit treårig pilot-
prosjekt for å hausta erfaring, og rett og slett 
finna ut om heildagsskule er noko meir enn 
lengre dagar, gratis mat og leksehjelp, fortel 
Urheim.

Litt meir norsk
Det overordna målet er å gje alle elevane like 
føresetnadar.
– Me har nokon som kjem med ferja frå Var-
aldsøy, og elles mange som er spreidd over 

fleire av bygdene i området vårt. Allereie no 
kjenner me på at dei får eit likare tilbod. Om 
det er innanfor det sosiale, det fysiske eller i 
sjølve læringa, hevdar rektor.

Ho er likevel litt spent på resultata for dei 
yngste elevane, når det kjem til lesefer-
digheiter.
– Sidan dette er ein skule utan lekser, er me 
avhengig av å bruka meir tid på sjølve 
norskfaget. For den ein-til-ein-lesinga som 
tidlegare var lekse med foreldra heime, må me 
no løyse innanfor skuletida. Men då sikrar me 
oss jo også at alle får den same hjelpa. Til-
bakemeldingane frå heimane er iallfall veldig 
gode, røpar Urheim.

Skulen på Hatlestrand er det heilt naturlege 
sentrum i det vesle lokalsamfunnet. Innanfor 
ein radius på eit par hundre meter ligg alt ein 
kan tenkja seg av anlegg. Både inne og ute. 
Her har dei symjebasseng, idrettshall og gym-
sal, styrkerom og kino. Her er det sandvolley-
ball-bane, fotballbane, ballbinge, frisbee-golf 
og gode fasilitetar for klatring.

Zain Al-Bakry tykkjer det er kjekt å slappa litt av på det flunkande nye e-sportrommet.
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Idrett og e-sport
Det høyrer også med til historia at volleyball er 
den store idrettsgreina i området, og at skulen 
har fostra veldig mange elite- og landslags- 
spelarar. I tillegg har Femsteinevik-familien 
skapt seg eit namn innanfor skiskyttarsporten. 
Der Ragnhild nett no er familien sitt flaggskip.

Nyleg kom det også på plass eit eige rom for 
e-sport. Som mykje anna realisert i ein uslåe-
leg kombinasjon av stor dugnadsinnsats i regi 
av det lokale idrettslaget Strand-Ulv, og milde 
gåver. I dette tilfellet 300.000 kroner frå den 
lokale sparebank-stiftinga.
– Det er kjekt å ha ein stad der vi kan setja oss 
ned og konkurrera mot kvarandre. Eller berre 
byggje ting i ro og mak i Minecraft, seier Zain 
Al-Bakry. Til liks med dei andre på skulen er 
han sjølvsagt med på volleyball. Men guten frå 
Palestina røpar raskt at han er aller mest inter-
essert i fotball.
– Favorittlaget mitt er Juventus, fortel den 
kvikke 6. klassingen.

Heilt inne i kroken på e-sport-rommet, sit 
Leah Hjortland og Zena Albakry. Førstnemnde 
går i 7. klasse, og har berre fire månader att, 
før ho skal ut av heildagsskulen og inn på ung-
domsskuletrinnet.
– Det ser eg fram til. Sjølv om det har vore eit 
svært innhaldsrikt siste halvår, hender det jo at 
dagane vert litt lange. Men det er heilt supert at 
vi slepp unna lekser, og at dagane er så varierte 
som dei har vore, seier den eine av dei to som 
går siste året på barneskulen. Og som halvan-
nan time etter skuleslutt er attende i idrettshal-
len, for å ta del i nok ei volleyballtrening.

Kjøkenet og kantina måtte byggjast om når ein gjekk frå vanleg skule til heildagsskule på Hat-
lestrand. Ingrid Emma Aggvin og Emma Hjortland er snart klare for å avslutta veka med ein kjekk 
film, i skulen sin eigen kinosal.

Hatlestrand barne- og ungdomsskule har i veldig mange år hevda seg svært godt i volleyball. 
Snart ventar nok landsfinalar for denne gjengen også. F.v. Zena Albakry, Live Marie Vangdal, Leah 
Hjortland, Franek Ostrowski, Zain Al-Bakry og Tomas Hjortland.

Gratis skule frå åtte til fire, mat midt på dagen, ein halvtime med fokus på leksene, marimba og blåseinstrument med kulturskulen, samt god tid til 
idrett og fysisk fostring. Det er litt av den nye heildagsskule-kvardagen for elevane frå 1. til 7. klasse. Ikkje rart rektor Lilli Britt Urheim smiler.

Til å få energi av
Då spørsmålet om Hatlestrand skulle satse 
på å få heildagsskule kom opp, var kanskje 
Foreldrearbeidsutvalet på skulen dei aller ivri-
gaste.
– FAU såg på dette som ei mogeleg vidareut-
vikling av skulen vår. Og for oss som arbeidar 
her, er det fantastisk å få oppleve å bli satsa på. 

Etter mange år der elevtalet har gått kraftig 
nedover, og vi stadig har mista lærarstillingar, 
er det som no skjer både inspirerande og ener-
gigjevande, seier rektor Urheim. Og legg til:
– Håpet er at vi kan vekse og bli ein større 
skule att. Samstundes som vi kan bli ein arena 
med mindre skjermtid og meir mangfald av 
aktivitetar. Gjerne utandørs. På den første 

turen ut i haust, fekk elevane med seg ved til å 
laga bål med. Sidan har dei måtte henta ved, 
og tørka han sjølv. No handlar det om å få fyr 
på eigen ved. Aller helst med bruk av berre ei 
fyrstikk. Det minner litt om Kompani Lauritzen, 
smiler ei nøgd Lilli Britt Urheim.

Det skjer mye på BETT 2023
Det er mye som hender på BETT 
i London i år. BETT er den 
største «messa» innenfor ED 
Teck i Europa, og kanskje 
verden. 30-40.000 mennesker 
fra hele verden møtes vært år.  
I år er det datoene 29.-31. mars 
som gjelder.

Per Rune Eknes

Selve messa og konferansen skjer på Excel - 
utstillingshallen som ble bygget opp i sam-
menheng med OL i London i 2012. Her ble det 
sogar vunnet en norsk sølv-medalje i fekting 

den gangen. Før flyttingen ut til den nye byde-
len av London, var det Olympia på Earl Court 
som ble besøkt av undervisningspersonell fra 
hele verden.

Det er en gedigen sal som møter oss, og det 
er nærmere 1.000 utstillere på plass. Av disse 
er det også mange norske. IKT Norge har med 
seg 12 medarbeidere i sin Norwegian Class-
room satsing, mens både MakeIT, Interactive, 
Scandec og Its learning er til stede. Riktignok 
er Its learning å finne på en fantastisk cruise-
båt ved siden av selve messehallen, men så 
har de også sitt eget faglige program.

NPeD, IKT Norge og SkoleMagasinet
Eget program har også Norsk Pedagogisk 
Dataforening (NPeD), med både skoletur, 

seminar og pub-kveld. IKT Norge har ved 
siden av satsingen på å samle den norske 
ed-teck bransjen, også en seanse med 
Utnanningsdirektoratet på selve Excel. 
Tilslutt har også SkoleMagasinet et gratis 
miniseminar på Phoenix hotell der fokuset 
blir personvern. Her stiller både, KS, KINS 
og Udir.

SkoleMagasinet stiller også med en egen 
redaksjon, så om dere fra din skole er til stede 
og ønsker oppmerksomhet på hjemmebane, 
ta kontakt.

Program Phoenix: 29. mars
16.30 Åpning

1635 - 16.55 Kunstig intelligens utfordrer 
skolen. Forsker Odin Nøsen tar opp utfor-
dringene, og spesielt utfordringene 
knyttet til CharGPT.

16.55 - 17.15 Hva kan KINS gjøre for skole-
norge, v/Harald Torbjørnsen

17.15 - 17.45 KS satser har en egen satsing 
på personvern og informasjonsinnhenting, 
v/ Christian Sørbye Larsen KS/Skolesec

17.45 - 18.00 UDIR sine program omkring 
personvern, v/avdelingsdirektør i Udir, 
Øystein Nilsen.

Flere programposter kommer, følg med på 
programmet på www.skolemagasinet.no
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Kan man lære norsk i matte- 
og naturfagstimen? Ja, det kan man!

Magnus Olav Bjerke, Katrine Heen-Nykaas og Gro Jørgensen (tekst)
Kunnskap.no

Fra våren 2022 har Kunnskap jobbet aktivt med å oversette og videreutvikle tospråklige 
læremiddel i naturfag, matematikk, norsk som andrespråk og engelsk. 

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet er læremidler i matematikk, naturfag og engelsk 
oversatt og spilt inn med naturlig tale til ukrainsk og russisk. Disse læremidlene 

er gratis tilgjengelig for alle ukrainske elever og deres lærere.

Tospråklig fagopplæring
«Tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring i ett eller flere fag både på sitt mors-
mål og norsk. Den tospråklige fagopplæringen skal sikre faglig progresjon samtidig som elevene 
lærer norsk» (UDIR, 2022).

Læremidlene i matematikk, naturfag og engelsk gir norske og ukrainske elever muligheten til å 
lære fag i den samme ressursen. Elevene velger om de vil lese fagtekster eller se læringsfilmer på 
norsk, ukrainsk eller russisk. Bytte av språk skjer sømløst og direkte i læremidlene ved å trykke på 
flagg. Elevene kan dermed lære norsk med naturfag og matematikk. De kan når som helst bytte 
språk og lære seg ord og fagbegrep på norsk.

Inkluderende læremidler
Tidligere realfagslærer og nå realfagsredaktør i Kunnskap, Camilla Njølstad Bildeng, sier 
læremidlene hjelper elever å lære seg norsk raskere samtidig som de holder samme faglige nivå 
som sine medelever. Ukrainske elever inkluderes raskt i klasserommet og tar del i det sosiale fel-

lesskapet i klassen. De lærer fag og språk 
sammen med norske elever. Dette styrker 
elevenes integreringsprosess enten de går i 
innføringsklasser eller ordinære klasser. Selv 
om språkbarrieren kan være stor, vil de nyan-
komne elevene kunne følge fagopplæringen 
sammen med sine medelever.

«Elevene lærer norsk ved å bruke 
læremidler i matematikk og naturfag»
Lærer i Rana kommune, Natalia Forsbakk, for-
teller at hennes ukrainske elever har god nytte 
av Matematikk 5-7 norsk, ukrainsk og russisk 
og Syklus 5-7 norsk, ukrainsk og russisk. De 
kan jobbe selvstendig og til og med få hjelp av 
foreldrene med hjemmearbeidet. Forsbakk sier 
at elevene lærer norsk ved å bruke læremid-
lene. De kan bytte mellom språkene og lære seg 
norske ord og uttrykk samtidig som de får hjelp 
av både læreren sin og sine norske medelever. Få hjelp av teksten på ukrainsk om det er noe du ikke forstår på engelsk.

Lær norsk med matematikk og naturfag!
• Ekte tospråklig læremiddel
• Alle fagtekster og animasjoner på norsk, ukrainsk og russisk
• Naturlig tale på norsk, ukrainsk og russisk
• Inkluderende læremiddel
• Visuelt med mange animasjoner

Auditive og visuelle læremidler på tre språk
Læremidlene består av korte fagtekster, læringsfilmer, animasjoner og hundrevis av ulike interak-
tive oppgaver. Oversettingen er i tråd med råd fra NAFO. Fra flykningsmottak i Trondheim har 
oversetterne Olena Ivashkina, Alexandra Riabenko og Liza Banko jobbet intenst med oversettel-
sene for at ukrainske elever skal kunne få god fagopplæring i Norge. Læremidlene i matematikk og 
naturfag er spilt inn med naturlig tale av Olena Ivashkina. Fagtekstene er korte og konkrete, med 
etterfølgende oppgaver som sikrer forståelse av fagstoffet. Filmer, animasjoner og oppgaver er 
svært visuelle. Dette gjør det lettere å forstå innholdet.  

Ekte digitale læremidler
Interaktive oppgaver med umiddelbar tilbake-
melding gjør at elevene lærer underveis. Opp-
gavene er selvrettende og gir hint dersom de 
svarer feil på en oppgave. Alle svarene eleven 
gir blir lagret og kan ses av både lærer og elev i 
form av en detaljert elevrapport. Læreren har 
oversikt over hvordan elevene jobber, hva de 
får til, og hva de eventuelt opplever som 
utfordrende. I tillegg har læreren oversikt over 
elevenes mestring uavhengig av språk. 

Alle skoler har fått gratis tilgang til læremid-
lene i matematikk, naturfag og i engelsk for 
ukrainske elever gjennom Feide.

Inkluderende fagopplæring.

Realfagsredaktør Camilla Njølstad Bildeng.

Sømløst bytte mellom språk.

Mulitmodalitet i læremidlene styrker både norsk- 
og fagopplæringen.
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Jeg må si at jeg var både spent og nysgjerrig 
da jeg troppet opp på Programmmeringskon-
feransen i Kongsberg 2022 med rundt 100 
deltakere fra Kongsbergregionen. Regionen 
består av kommunene Kongsberg, Flesberg, 
Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal, Tinn 
og Sigdal.

I 1970 var jeg så heldig å være elev ved 
Strinda Gymnas i Trondheim og samtidig være 
en av de første elevene i Norge som fikk opp- 
læring i EDB og programmering som et 
forsøksprosjekt, sammen med gymnas i 
Drammen og Sogndal. Hovedfokuset den 
gang var elektronisk logikk via en elektronisk 
maskin som fikk navnet Benjamin (den første 
prosessoren i videregående skole) og pro-
grammeringsspråket FORTRAN. Den gangen 
programmerte vi via hullkort og program-
mene ble kjørt på Univac 1108 ved NTH, som 
var stor som et halvt klasserom.

Med dette som bakteppe var jeg nysgjerrig på 
hva slags programmering en driver med i 
grunnskolen i 2022, spent på hvilket utbytte 
en pensjonert lærer og andre pedagoger ville 
få ut av en slik konferanse og ikke minst få 
svar på spørsmålet om hvorfor en skal drive 
med programmering i skolen.

Hvorfor programmering i skolen?
Sentrale aktører innen IKT som Google, Mic-
rosoft, Amazon og Facebook har i lengre tid 
drevet fram en internasjonal bevegelse for å 
fremme programmering i skolen, ikke minst 
gjennom nettstedet https://code.org/. Også 
EU har satt programmering på sin Digital 

Programmering i over 50 år
På tampen av 2022 ble det arrangert en stor programmeringskonferanse 

i Kongsberg for pedagoger i barnehage og grunnskole. Arrangør for konferansen var Kongsbergregionen 
i samarbeid med Kongsberg Vitensenter, Tekna og Lær Kidsa Koding.

Jan-Arve Overland (tekst og foto)

Agenda for Europe. I Norge har Lær Kidsa Ko-
ding har spilt en sentral rolle i å sette pro-
grammering på den utdanningspolitiske 
agendaen og har bidratt til etablering av en 
rekke kodeklubber over hele landet.

Argumenter for hvorfor en skal drive med 
programmering i skolen begrunnes ofte med 
at det er en nødvendig kompetanse for å 
lære, arbeide og leve i dagens og morgenda-
gens samfunn. Det refereres ofte til kom-
petanser og ferdigheter for det 21. århundre 
(21st Century Skills) og til NOU 2015:8 om 
Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget).

Dette har ført til at i det nye læreplanverket 
fra 2020 (LK20) har flere fag i grunnopplærin-
gen fått programmering inn i sine læreplaner, 
fag som matematikk, naturfag, kunst og 
håndverk og musikk.

Hva så med lærernes kompetanse?
Forskere ved blant annet Høgskolen i Østfold 
(HiØ) har advart mot å tro at økt fokus på 
programmering er nok til å lykkes. De hevder 
at mange lærere har mangelfull kompetanse 
innen programmering og de har lite kjennskap 
til programmering og hvordan dette kan inte-
greres i fagene. Lærernes kompetanse være 
vil avgjørende for en vellykket integrering i fa-
gene, påpeker de.

Forskerne advarer at fokus ikke bare må 
være å ta i bruk programmering. Sammen-
hengen mellom programmet og problemet 
som skal belyses må tydeliggjøres på et faglig 
grunnlag. Elevene må se nytteverdien av pro-

grammering som et verktøy for økt faglig 
forståelse og da gjennom prosesser med 
problemløsning.

Verksteder og programmeringssti
Lærernes manglende kompetanse, slik 
forskerne her beskriver, var tydelig hoved-
målet i hvordan arrangøren hadde lagt opp 
programmet på konferansen. Her var det lagt 
opp til verksteder og programmeringssti. 
Målet var tydelig å la deltakerne lære praktisk 
programmering satt inn i en didaktisk ramme.

Deltakerne kunne velge mellom hele 11 ulike 
temaer fordelt på 2 verkstedsøkter. I tillegg 
ble alle deltakerne invitert til en programmer-
ingssti hvor en kunne velge 25 ulike stasjoner 
på Kongsberg Vitensenter.

Skaperverksted
Det første verkstedet jeg deltok på var Ska-
perverksted ledet av Ellen Egeland Flø. Hun er 
utdannet lektor og forsker på bruk av Ska-
perverksted og hvordan undervise i program-
mering. Hun vant Gullepleprisen på NKUL i 
2018 og Videnskapsakademiets lærerpris i 
2019 for sitt nyskapende arbeid innen 
teknologi, kunstfag og vitenskap.

Skaperverksted er et verksted hvor elevene 
designer og lager fysiske gjenstander som er 
knyttet opp mot læreplanen og som kobler 
sammen realfag, programmering og teknologi 
med praktiske løsninger. Sentralt her er 
Skapermodellen, eller “Multi Modal Maker 
Model”. Dette designet eller modellen består 
av 7 trinn:

• undersøke
• planlegge
• utføre
• teste
• evaluere
• forbedre
• dokumentere

Undervisningsoppleggene finner du her: 
https://kunnskapsfilm.no/prosjekter/
kobling/ (anbefales).

OSMO og Blue-Bot
Det neste verkstedet jeg var på tok for seg 
ulike verktøy som jeg som lærer kan bruke i 
overgangen fra analog koding til det digitale.

Vi startet med OSMO som bruker fysiske 
brikker med symboler til å lage koder. En 
matrise ble tegnet opp på gulvet og vi fikk i 
oppgave å kode en sti gjennom matrisen fra 
start til mål ved hjelp av symboler. Et nyttig 
verktøy rettet mot barnehage og de første 
årene på barnetrinnet. 
 
Videre ble vi presentert for Blue-bot, som er 
små roboter som du enten kan kode med 
knapper på selve roboten eller lage kode ved 
hjelp av symboler på en Ipad. Et nyttig verk-
tøy for å integrere koding i alle fag som en del 
av det pedagogiske opplegget.

Verkstedet ble ledet av IKT-veilederne 
i regionen, Andres Lien og Anne Line Eidal.
(Artikkelen i sin helhet med lenker til 
mange av ressursene kan leses på 
www.skolemagasinet.no, red. anm.)

Skaperverksted ble ledet av lektor og forsker Ellen Egeland Flø.
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I desember kom meldingen om at Promet-
hean har kjøpt Explain Everything, appen som 
er kjent for de fleste brukerne av iPad i skolen. 
Med kombinasjonen av interaktiv skjerm og 
Explain Everything gir det brukerne mange 
nye muligheter, forteller Lars Persen som er 
pedagogisk leder i Scandec - distributør av 
Promethean ActivPanel i Norge.
 

Promethean + Explain Everything = sant
Når verdens største produsent 
av interaktive skjermer slår seg 
sammen med den mest brukte 
samhandlingsappen - Explain 
Everything, kan det ikke bli 
annet enn en stor suksess!

– For de som kjenner samhandlingsappen 
godt, kan vi love at de fortsatt beholde den 
gode tavlen, opptaksmulighetene og sam-
handlingen mellom elever og lærere. At dette 
nå også blir en del av Prometheans interak-
tive skjermer, gjør det ekstra spennende 
forteller Persen videre.
 
– Med Explain Everything integrert i våre skjer-
mer, kan elevproduksjon, samhandlingslæring 
og de gode, taktile læringsaktivitetene styres 
fra skjermen, uansett hvilken enhet eleven 
bruker. Det gir deg som lærer en mulighet til å få 
til det vi alltid leter etter: å gjøre det avanserte 
på en måte som virker og er enkel å bruke. Vi 
gleder oss veldig til å se dette live, sier Lars 
Persen, pedagogisk leder i Scandec.

Explain Everything på ActivPanel 
- la oss vise deg på BETT!
Det vil fortsatt ta noen måneder før det er 
tilgjengelig på skjermene i klasserommene til 
lærerne. Men dersom du skal på BETT i mars, 
har du en unik mulighet for å få en demon-
strasjon på det integrerte innholdet på skjer-
mene til Promethean fra en i skoleteamet i 
Scandec. Ta kontakt med oss, og book tid til 
demonstrasjon og vi viser deg hvordan. Skal 
du ikke på BETT? Fortvil ikke, vi gir deg opp- 
dateringer forløpende frem til skolestart i 
august.

Lars Persen, Scandec (tekst)   ••   Scandec (foto)

Følg meg-skjermen er endelig her
Promethean har lenge vært i forkant med å skape interaktive skjermer 

tilpasset undervisning og læring. Med lansering av nye ActivPanel 9, kan Promethean sin 
nye skjerm tilby læreren en lenge etterspurt funksjonalitet, der innholdet enkelt 

følger læreren fra klasserom til klasserom.

Promethean ActivPanel er verdens mest 
solgte interaktive skjerm til skole gjennom de 
siste fire årene. Med lanseringen av Ac-
tivPanel 9 tar de en sterk posisjon i et marked 
som har hatt behov for en enklere hverdag for 
læreren, der de uansett hvilket klasserom de 
skal undervise i, kan ta med seg sine egne 
whiteboard-filer, skypålogginger, apper og 
snarveier på enkel og effektiv måte.

Dette har vi ventet på!
– Den nye funksjonaliteten som ActivPanel 9 
nå tilbyr, er noe både vi og våre brukere av 
Promethans interaktive skjermer har ventet 
på, forteller Håkon Bjørø.
– Vi mottar stadig spørsmål om hvordan 
lærere enkelt kan logge seg på i alle klasse-
rom med tilgang til alle sine mapper og apper 
som de trenger. Med ActivPanel 9 kan de det, 
forteller han videre.

– Du har alt du trenger tilgjengelig til enhver 
tid. Det kan være alt fra favorittbakgrunnen 
din, til skykonto du ønsker å lagre filene dine 
til. Whiteboard-filene dine følger deg mellom 
klasserommene og du finner alltid dine apper 
på de stedene du er vant til, utdyper Håkon.

Sikkerhet i fokus
En viktig del av påloggingen på de på nye 
skjermen Promethean er sikkerhet. Som 
lærer trenger du ikke å skrive passordet til 
profilen din med skjermtastaturet på skjer-

men og unngår derfor at elevene ser pålog-
gingen din.

Nå kan du enkelt logge på skjermen fra Pro-
methean-appen på telefonen din eller fra 
nettleseren på datamaskinen din.
– Til de nye skjermene følger det også med et 
NFC-kort som kan benyttes til påloggingen. Vi 
har i tillegg testet ut ulike typer printerkort 
som benyttes i skolen. Disse fungerer med 
samme prinsippet der du raskt, enkelt og 
sikkert vil ha tilgang til innlogging direkte fra 
nøkkelknippet ditt, forteller Håkon.

En annen mulighet for pålogging er via din 
egen chromebook eller PC, der du kan sam-
menkoble via USB-C. Med å bruke denne 
sammenkoblingen, får du i tillegg mulighet til å 
lagre whiteboard-filene dine direkte i en 
mappe på datamaskinen - en funksjonalitet 
Promethean er den eneste som tilbyr.

– Vi lærere logger oss gjerne på flere nett-
sider og læreverk på skjermen, både med og 
uten Feide. Dette kan vi nå gjøre tryggere med 
Prometheans personlige skjermpålogging, 
sier Pedagogisk rådgiver i Scandec, Håkon 
Bjørø.

Bare gode tilbakemeldinger
Som distributør av Promethean-skjermer i 
Norge, har Scandec fått veldig gode tilbake-
meldinger på nye ActivPanel 9. Bjørø tror 

dette skyldes en kombinasjon av gjenkjen-
nelse og nyvinning.
– Med Prometheans skjermer vet du hva du 
får. En virkelig god touch og en uendelig stor 
whiteboard som både er intuitiv og er et viktig 
knutepunkt i undervisningen. Du kan enkelt 
sette inn det du ønsker fra alle typer kilder, 
både fra skjermens nettleser, elevenes iPad 
eller fra din tilkoblede PC. Det gir læreren et 
hav av muligheter, samtidig som det er enkelt 
å bruke.

Flere nye funksjoner
En annen ting som skiller ActivPanel 9 fra 
eldre versjoner, er at det nå er mulighet til å ta 
enkle skjemopptak direkte fra skjermen 
uansett hvilken kilde du bruker.
– Det gir deg gode muligheter for å ta opp 
deler av undervisningen for elever som ikke 
er til stede. De som har ActivPanel Premium 
kan også gjøre opptak med de innebygde 
mikrofonene, forteller Håkon.

Oppdaterte pedagogiske løsninger 
Promethean har lenge levert veldig gode og 
enkle apper for klasseledelse i skjermene 
sine. Du vil finne funksjoner som tidtakere og 
stoppeklokker for tidsstyring av aktiviteter og 
spinnere for styring av rekkefølgen på f eks 
presentasjoner eller tematiske begreper.

Promethean gjør det enkelt for alle å kunne 
bruke den samme teknologien, der de også 
har gjort appene tilgjengelig i nettleseren. 
Gjennom OnePromethean-nettsiden i din 
nettleser, får du tilgang til både spinner, tid-
taker og kommentar-verktøy som progres-
sive web-apper.
– Enklere kan det ikke bli, forteller en tydelig 
begeistret Bjørø videre.
– Når du lager et datasett til spinneren i 
nettleseren din hjemme, er det klart til bruk 
for deg når du logger deg på skjermen din på 
skolen.

Håkon Bjørø Pedagogisk rådgiver i Scandec, - distribitør av Promethean i Norge.
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Nye digitale tilnærminger til psykisk lidelse i Sverige

Ifølge Folkhelsomyndigheten opplever annen-
hver 15-åring i den svenske skolen psykiske 
problemer. Antallet er doblet siden midten av 
1980-tallet. Psykolog Siri Helleer initiativtaker 
til «Mental helse på timeplanen», som er en 
kampanje støttet av organisasjoner som 
Unicef Sverige og Suicide Zero mener at 
emnet skal introduseres i undervisningen.

– Forskning viser at hvis du som ung lærer om 
psykisk helse, reduseres risikoen for psykisk 
sykdom senere i livet. I tillegg er god helse ofte 
en forutsetning for læring, sier Siri Helle.

Hun mener at man allerede tidlig i skolealderen 
kan lære det grunnleggende om hva følelser er 
og hvordan man skal håndtere dem, mens for 
eldre kan det handle om konflikthåndtering 
eller hvordan man håndterer vanskelige følelser.
– Vi har hatt fysisk helse på timeplanen i snart 
200 år. Nå er det på tide å få psykisk helse inn i 
skoleplanen. Kunnskap om egen helsekan ha 
mange positive effekter av at studenten får 
verktøy for å ivareta egen trivsel til på sikt i 
voksen alder, redusert sykefravær og redusert 
risiko for å havne i kriminalitet.

Nasjonal plan
Siri Helle mener det er viktig å sørge for at 
faget skal gi kunnskap og ikke fungere som en 
slags behandling.
– Mange skoler ser i dag behovet og produserer 
sitt eget materiale. Kampanjen peker på viktig-
heten av å utvikle en kvalitetssikret nasjonal plan 
og sikre at skolene får tilgjengelige ressurser.

– Er det stor interesse i lærermiljøet for å inn-
føre undervisningen?
– Til slutt sier noen lærere og andre at de ikke 
har tid til et annet. Kanskje bør undervisningen 
tilbys gjennom studenthelsetjenesten. Inter-
essen for saken er økende fordi den gir bedre 
muligheter for læring og økt studium i skolen. 
WHO har uttalt at skoleutdanning i psykisk 
helse er noe av det mest kostnadseffektive 
arbeidet som kan gjøres i et samfunn, 
avslutter Siri Helle.

Tilgjengelighet digitalt
Studenthelsetjenesten i Norrtälje kommune 
med 65.000 innbyggere, nordøst for Stock-
holm, investerer i digitale tjenester for å fore-
bygge psykisk sykdom blant kommunens 
studenter.

I Sverige jobber mange rådgivere og helse-
sykepleiere på flere skoler. Da jeg selv jobbet 
som rådgiver på skolen, følte jeg at jeg ofte var 
på «feil» sted, og det var en risiko for at et 
søkerbarn ville bli møtt av en lukket dør, og det 
føltes ikke bra, sier Malin Hagström, koordina-
tor for opprykksarbeid for unges psykiske 
helse, i Norrtälje.

Gjennom pandemien ble skoler stengt for til-
stedeværende undervisning, kom muligheten 
for å skape en tjeneste der støttepersonell 
kunne være tilgjengelig for elevene i forgrunnen.
– Nå vet studentene at de alltid kan kontakte 
oss digitalt og få informasjon om videre 
støtte. Studentene kontakter oss og 
studenthelsetjenesten må alltid komme 
tilbake til deg innen 24 timer. Tjenesten gir en 
umiddelbar følelse for studenten av å bli sett, 
og det er viktig. Jeg ser på det som en digital 
dør, men jeg vil også si at denne tjenesten 
ikke kan erstatte det fysiske møtet, og det er 
heller ikke hensikten, sier Malin Hagström.

Rask håndtering
Etter den første kontakten booker vanligvis 
eleven direkte et møte med helsesykepleier 

eller skolerådgiver, vanligvis får eleven en 
avtale innen en dag eller så. Det tar omtrent 
30 sekunder å registrere seg, fortelle dem kort 
om situasjonen deres, og elevene kan velge 
hvem de vil møte.
– Det kan være at du som elev ønsker å møte 
en rådgiver på en annen skole hvis du ikke 
liker en spesialrådgiver eller helsesykepleir 
der de er.

Verktøyet «Digital studenthelse» har eksistert 
siden 2019 og er en snarvei til en elektronisk 
tjeneste på kommunens nettsider. Tjenesten 
er rettet mot elever på ungdomsskolen. Ifølge 
Malin Hagström er tilbudet godt eksponert og 
alle elever vet om det.
– Aldersgruppen 13-16 år er de hyppigste 
brukerne av tjenesten. Åtte-ti elever bruker 
tjenesten per måned, og vi har noen topper før 
ferien.

– Eleven kan identifisere seg digitalt gjennom 
bank-ID, men det er også mulig å bruke tje-

Johan Erichs
MeraMedia (tekst)

Psykiske lidelser blant elever 
øker. Innføring av psykisk 
helse på timeplanen og digital 
tjeneste til støttetjenester kan 
være to måter å redusere den 
økende dårlige helsen på.

Mange elever føler seg uvel – Å sette psykisk helse 
på timeplanen er en viktig brikke i puslespillet for 
at unge skal føle seg bedre og ha muligheten til 
å oppnå bedre skoleresultater, sier psykolog Siri 
Helle, initiativtaker til kampanjen «Psykisk helse 
på timeplanen». Foto: Erik Ardelius.

nesten uten å identifisere seg. Fokuset er på 
at det skal være tilgjengelig og brukervennlig 
for dem.

Menneskelig møte
Kostnaden for tjenesten er ubetydelig, og den 
er bygget innenfor skolens eksisterende øko-
nomiske rammer. Alle studenter som har kon-
taktet helsetjenesten via den digitale 
tjenesten har fått ytterligere støtte.
– Vi fryktet at det ville bli noen «sprell» med 
tjenesten, men ingenting av den typen har 
skjedd. Dette indikerer at barna verdsetter 
tjenesten og ser det som en god mulighet til 
å motta støtte.

Erfarne rådgivere og helsesykepleiere mottar 
elevens budskap og vurderer deretter pas-
sende tiltak.
– Noen ganger blir vi tvunget til å handle 
umiddelbart, og det har hendt at viumiddel-
bart har overført barn til ungdomspsykiatrien, 
elever som er i en nødssituasjon og som ellers 
ville vært vanskelige å nå, forklarer Malin 
Hagström.

– Vil tjenesten på sikt være fullstendig digitali-
sert?
– Jeg tror ikke det, elevene ønsker et fysisk 
møte, mange er fulle av det digitale og setter 
pris på et menneskelig møte. Hvis elevene 
bare ønsker å møtes digitalt og kanskje chatte, 
er det fullt mulig.

– Hvilken fordel har tjenesten gitt?
– Vi har kunnet oppdage dårlig helse i tide og 
har kunnet hjelpe elevene på et tidlig stadium, 
også under pandemien.  Selv om det så langt 
ikke er noen vitenskapelig støtte for denne 
spesielle innsatsen, tror jeg at vår tjeneste 
øker både trivsel og gir bedre skoleresultater 
blant elevene. Det er ganske enkelt – hvis du 
føler deg bra, pleier du å prestere bra, avslutter 
Malin Hagström.

Utvikler verktøy for langlesing på skjerm

Behovet for å legge bedre til rette for lesing av 
lange tekster i norskfaget var bakgrunnen for 
at Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) star-
tet arbeidet med å utvikle et leseverktøy.
– Vi ønsket et digitalt alternativ der elevene 
kan lese hele romaner uten å måtte scrolle seg 
gjennom en lang tekst. I tillegg ønsket vi å 
kunne legge inn spørsmål og refleksjonsopp-
gaver som lesestopp underveis i teksten, for-
teller Marthe Moe, læremiddelansvarlig for 
norskfagene i NDLA.

Med seg på laget fikk hun kollega Jan Frode 
Lindsø, som har spesialisering innen IKT-
støttet læring og erfaring i utvikling av pro-
gramvare og webapplikasjoner. Han forteller at 
en lenge har jobbet med å tilpasse tekst til 
skjerm, men da ofte kortere tekster i form av 
fagartikler. Det oppstod derfor et nytt behov 
når en trengte et verktøy for å presentere len-
gre tekster.
– Lange tekster for skjerm krever en annen 

Er det virkelig slik at elevene lærer mer av å lese på papir? Og er det bare fysiske 
bøker som kan gi gode leseopplevelser? Med et nytt leseverktøy ønsker NDLA å gjøre 

lengre digitale tekster lettere å lese og tilgjengelige for alle.

form for tilrettelegging for å skape en bedre 
leseopplevelse, forklarer han og legger til at 
leseverktøyet tar utgangspunkt i det vi vet fra 
forskningen på lesing på skjerm.

Mange fordeler med skjerm
Lindsø er kjent i debatten rundt digitale verk-
tøy i opplæringen, og mener fordelene med å 
lese på skjerm er åpenbare. Han peker blant 
annet på viktigheten av å kunne skreddersy 
teksten til den enkelte leser, noe elevene også 
er positive til.
– De liker at de kan bestemme oppsettet og 
skriften selv. Og de liker at de slipper å ha nok 
ei bok i sekken, forteller Moe.

Til nå kan elevene selv tilpasse skrifttype, 
farge, bakgrunn, størrelse og oppsett. Lese-
stoppene hjelper eleven til å legge merke til, 
stoppe opp og reflektere over viktige sider ved 
teksten. De kan også markere og få lest opp 
tekst med talesyntese.

– Vi ønsker å videreutvikle 
verktøyet, slik at du kan 
logge inn og legge til egne 
kommentarer i teksten. 
Det er også mål om å 
kunne legge inn lydfiler 
opplest av skuespillere, 
forteller Moe.

Deler innsikt og tips 
På NKUL torsdag 11. mai kl 14.00, setter Lindsø 
og Moe søkelys på lesing av lengre tekster i 
foredraget «Lange tekster på skjerm eller 
papir. Må vi velge?» Her vil du få høre om 

Langlesing på skjerm 
Jan Frode Lindsø og 

Marthe Moe utvikler et 
digitalt verktøy for å støtte 

lesing av lange tekster.

Vibeke Klungland (tekst)
Tom Knudsen og Jone Nikolai Nyborg, CC-BY-SA (foto)

nyere forskning om lesing på skjerm og papir, 
og lære mer om hva vi kan gjøre for å minske 
forskjellene mellom de to formatene. I foredra-
get deles innsikt og erfaringer fra utvikling av 
leseverktøyet, og tips til nyttige lesestrategier 
for lesing på skjerm.
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WonderKit-teknologien
Hjertet i MakeKit sine læremidler og tekni-
ske leker. WonderKit kretskortene gjør det 
mulig å styre motorer, servoer, LED og mye 
mer med mini-datamaskinen micro:bit. 
Teknologien og kretskortene er utviklet og 
delvis produsert i Norge.

Litt om micro:bit:
BBC microbit ble laget for bruk i skolen og 
har blitt brukt i Norsk skole i mange år, 
men det var først etter Super:bit prosjek-
tet at micro:bit ble virkelig kjent i Norge.

Å bruke micro:bit sammen med 
WonderKit kortene MakeKit har utviklet 
åpner man en verden av muligheter for 
knytte den digitale og fysiske verden 
sammen.

Les mer om micro:bit her: 
makekit.no/microbit/

Litt om MakeKit AS
Norges eneste produsent av læremidler og 
tekniske leker. Produktene blir designet og 
produsert på tidligere Tandbergs Radio-
fabrikk på Skullerud utenfor Oslo.
Les mer om MakeKit og tekniske leker her: 
makekit.no 

5.-klassinger 
Elever ved 

Konnerud hadde 
det kjempegøy 
med å utforske 

solsystemet.

Prosjektet er et godt eksempel på «beste 
praksis» og målet med de nye nasjonale lære-
planene LK20. Her har elevene fått jobbe 
sammen, måtte reflektere, opplevd mestring 
og skaperglede, i tillegg til å bruke program-
mering i praksis.

Læringsopplegget er utviklet som et samar-
beid mellom den norske bedriften MakeKit AS 
og Konnerud skole. Link til læringsopplegget: 
makekit.no/solsystemet/

MakeKit fikk utfordringen å lage et helt nytt 
tverfaglig læringsopplegg for solsystemet der 
programmering ble inkludert i fagene Matema-
tikk, Kunst og Håndverk, Naturfag og Norsk.

Læremidlene er laget for å gi elevene en unik 
opplevelse med en praktisk tilnærming til 
fagene og digital forståelse, der skaperglede 
og mestring står sentralt.

I dette prosjektet benyttet elevene kompo-
nentene; micro:bit og bubble:bit. Prosjektet 
har gitt elevene både kompetanse i fagene, 
grunnleggende ferdigheter, i tillegg til sosial 
læring og utvikling gjennom arbeid i fellesskap. 
Elevene har lært å lære ved å jobbe selvsten-

dig og løse både tekniske og kreative utfor-
dringer.

Prosjektet har gitt elevene kunnskap om 
både solsystemet, planetene, hvordan lage 
både installasjoner slik som planetene og 
konstruere robotene. Innen programmering 
har de lært hvordan bruke; bluetooth radio, 
innput, logikk, matematikk, styre servoer, 
LED-pærer og LED-display. De har i tillegg 
lært om størrelsesforhold (radier), tempera-
turskalaen Kelvin og måleenheter for 
avstand.

Et av målene var at dette prosjektet skal 
kunne bli videreført til både neste kull og andre 
5., 6. eller 7. klassinger. Vi har derfor valgt å 
gjøre læreplanene og alle ressursene gratis og 
åpen for alle.

Solsystemet
Prosjektet startet med at elevene laget 
modeller av planetene i vårt solsystem. Mer-
kur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Ura-
nus og Neptun. Disse ble laget ved å bruke 
ballonger og pappmasje. Planeten fikk slik ulik 

størrelse og ble fargelagt. Planeten ble så 
hengt opp i klasserommet.

Robotene
Robotene har elevene designet, bygget og 
programmert selv. Det startet med grunnleg-
gende forståelse, der det første elevene 
gjorde var å kode et LED-lys til å slå seg på og 
av ved bruk av knapper, lys og lyd.

Det neste steget ble å kode en arm eller viser 
til å bevege seg ved bruk av knapper og lyd. 
Etter dette lærte elevene hvordan bruke blue-
tooth radioen til å koble seg til en annen data-
maskin og laste ned tall og data.

Elevene måtte i tillegg lage sine helt egne 
design på robotene. Og vi finner flott eksem-
pler på kreative løsninger.

Robotene ble til slutt programmert til å inn-

hente data fra hver enkelt planet elevene 
besøker, og vise dette med en arm og som tall 
på et LED-display. Dette betyr å koble seg til 
en ny bluetooth kanal for hver planet, for så å 
laste ned opp til 8 ulike verdier fra hver planet.

– Prosjektet her var mye morsommere enn 
vanlig undervisning fordi vi lærte mer og gjør 
nye ting hele tiden. Det har vært gøy å kunne 
lage ting med batteri og elektronikk. Håper 
neste klasse også får gjøre dette prosjektet og 
den opplevelsen, sier Anton og Aron i 5. klasse 
ved Konnerud skole

Tilbakemeldingene fra elevene viser at dette er 
noe de vil ha mer av og at de har lært mye om 
planetene, solsystemet, naturfag og program-
mering. Ved at elevene har måtte reflektere over 
de tallene roboten har gitt dem, har de tilegnet 
seg en dypere forståelse i tillegg til mestrings-
følelsen ved å lage noe som faktisk fungerte.

Solsystemet utforskes av 5.-klassinger
Elever ved 5. klasse på Konne-
rud Skole bygger og koder sine 
egne roboter som blir med ut 
på oppdagelsesferd i verdens-
rommet. På ferden skal roboten 
gi elevene informasjon om de 
ulike planetene, slik som; 
avstand, temperatur, årets 
lengde og størrelse.
Steinar Holøs, 
daglig leder MakeIKT

Minikonferanse og sosialt opphold sammen med 
mange av SkoleMagasinets lesere, meld deg på:  

https://skolemagasinet.no/bett/
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Vil gjøre det enklere 
å forstå programmering

Programmering er nå på full fart inn i lærerpla-
nene både på grunnskolen og videregående 
skole. Mange lærere har lite kunnskap på feltet 
og det er dermed vanskelig å undervise i faget. 
I tillegg framstår typiske programmeringsbe-
greper som ganske abstrakte.

Forskerne fra HIOF har satt seg fore å lage en 
verktøykasse som skal kunne brukes både av 
elever og lærere og som skal gjøre det enklere 
å forstå de abstrakte begrepene. En av dem 
som er med på prosjektet er høgskolelektor 
Ann-Charlott Beatrice Amundsen Karlsen. 
Hun forteller til Skolemagasinet at de arbeider 
med prosjektet og har ikke verktøyene klare 
ennå.
– Det handler om å bruke metaforer og lage 
en digital fremstilling gjennom et spill eller gi 
studenten noe håndfast, sier hun.

Konkretisering av variabler
Det som er aller mest bruk i programmering er 
ifølge henne variabler. De forekommer i alle 
typer programmering og for å synliggjøre hva 
en variabel er, foreslår hun at man kan kalle 
den for en boks som man kan putte hva som 
helst oppi.
– Dette kan vi jo lage fysisk. Det kan være et 
digitalt spill eller fysiske objekter som vi kan 
bruke for å vise hva vi gjør med dem, sier 
hun.

Dermed kan man på konkret og anskuelig 
måte demonstrere hva variabler er og hvordan 
de brukes innen programmering.

Hun har ikke helt fasiten klar på hvordan de vil 
visualisere og konkretisere andre typiske pro-
grammeringsord, som for eksempel funksjo-
ner, men hun foreslår at man for eksempel kan 
bruke et toastjern som sammenlignende 
metafor.
– Vi stiller inn temperatur og sekunder og 
mater det med et brød, så får vi et resultat ut, 
eksemplifiserer hun.

Det finnes ifølge henne mange black box-
metaforer som det er mulig å bruke, for 
eksempel en radio. Man stiller inn stasjonsvalg 
og volum og så får man et resultat ut i form av 
en lyd man gjerne vil høre på.
– Det er om å gjøre å finne de rette meta-
forene. Metaforene kan enten overforklare 
underforklare. I begge tilfeller blir det misfor-

ståelser. Vi prøver å gjøre det konkret, for-
klarer hun.

Verktøy for alle nivåer
Høgskolelektoren fra Østfold forteller at de 
verktøyene de er i ferd med å utvikle kan bru-
kes av alle, både lærere og elever på forskjel-
lige trinn. Hun forteller at det ikke bare er 
lærere og elever i barneskolen som strever 
med å forstå programmering.
– Det er ikke så enkelt for studenter på høg-
skolen, heller, spesielt ikke for de som er helt 
ferske og aldri har hatt IT-fag. Det kan være 
vanskelig å omstille seg, sier hun.

Hun mener det er utrolig viktig å ha et verktøy 
som kan brukes av alle, slik at man har noe å 
fikle med for å få den grunnleggende forståel-
sen av programmering.

Arbeidet deres er begrenset til å synliggjøre 
begreper ved hjelp av ulike typer metaforer, 
men selve den algoritmiske tenkningen ligger 
ifølge henne litt utenfor deres perspektiv i 
dette prosjektet.

En gruppe forskere fra Høgskolen i Østfold arbeider for å gjøre programmering 
enklere å forstå både for lærere og elever og lager verktøy som konkretiserer 

og visualiserer abstrakte begreper.

Steinar Steinkopf Sund (tekst)
Høgskolen i Østfold (foto)

– Vi har ikke jobbet så veldig mye med det, 
men vi arbeider mer for å få en forståelse av 
selve programmeringskonseptet, forklarer hun.

– Elever og lærere skal ikke lære å program-
mere med den digitale verktøykassen. Den 
skal bare hjelpe dem å forstå selve konseptet.
Hvor lang tid dette kommer til å ta, kan hun 
ikke svare på ennå. Hun forteller at prosjektet 
startet før hun kom med i staben på høgsko-
len.

Mangler hjelpemidler
Høgskolelektoren fra HIOF forteller at arbeidet 
egentlig startet med hennes masteroppgave. 
Da intervjuet hun lærere som underviser i pro-
grammering, arrangerte workshops med stu-
denter innen IT-utdanning og profesjonelle 
programmerere.

På den måten fikk hun samlet et sett meta-
forer som deltakerne bruker eller har brukt for 
å forklare konsepter innen programmering. Ut 
ifra dette valgte hun sammen med medarbei-
derne sine, blant andre veilederen, høgskole-
lektor Tore Marius Akerbæk, et sett metaforer 
som de mente best egnet seg som konkreter.

Tore Marius Akerbæk sier til høgskolens 
nyhetsside at det finnes flere fysiske verktøy 
ment for å motivere og utforske programme-
ring og algoritmisk tankegang, eksempelvis 
LEGO MindBots og små roboter som kan sty-
res via mobilapplikasjoner ala mBot. Disse 
fungerer ifølge ham fint som motivasjon for å 
utforske algoritmisk tankegang, men har ikke 
egenskaper som utvider forståelsen av kon-
septene i den algoritmiske tankegangen. Der-
for er det nødvendig med andre verktøy som 

Høgskolen i Østfold Ann-Charlotte Beatrice Amundsen Karlsen (t.v.) sammen med høgskolelektor Tore Marius Akerbæk og førsteamanuensis 
Susanne Koch Stigberg. Alle jobber ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon..

kan bidra til å konkretisere de abstrakte 
begrepene i programmering.

Videre oppfølging
Ann-Charlott Beatrice Amundsen Karlsen for-
teller videre at de nå har laget noen prosjekter 
for å gå videre med arbeidet.
– Vi har laget en bacheloroppgave der stu-
denten skal bygge noe fysisk. Dette skal vi så 
bruke i undervisningen neste år og da får vi 
sjekket om metaforene og det fysiske funge-
rer, forteller hun.

Studenten skal med andre ord lage en eller 
annen fysisk metafor som skal brukes til å 
synliggjøre og konkretisere noen av konsep-
tene innen programmering. Dessuten skal det 
lages en video på metaforen.
– Vi skal lage litt forskjellige ting slik at vi kan 
se at det fungerer, sier HIOF-forskeren til slutt.

Deler av forskningen fra Høgskolen i Østfold er 
allerede publisert i studien Towards a Metap-
hor-Based Tangible Toolkit for Learning Pro-
gramming Concepts som ble publisert i 
tidsskriftet International Conference on 
Human-Computer Interaction høsten 2022.

Høgskolen i Østfold 
Ann-Charlotte Beatrice 
Amundsen Karlsen sammen 
med masterstudent Ole 
Edvard Ørebæk på IT-
studentenes robotlab 
i Halden.

Ann-Charlotte Beatrice Karlsen bruker blant 
annet visualiseringer av denne typen for å 
synliggjøre hva variabler er i programmering.
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