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I dag stilles det store krav til å kunne bruke 

teknologier i samfunns- og arbeidsliv. Det forventes 

at lærere og ledere legger til rette for at elevene 

utvikler kunnskaper og ferdigheter, samt kritiske 

holdninger til teknologibruk. Skoleledere utfordres 

til å lede elev- og lærerarbeid i teknologirike 

omgivelser og til selv å ta i bruk teknologier i 

ledelse av skolen.



Agenda

Legge til rette slik at elever utvikler kunnskaper og 
ferdigheter i teknologibruk.

Legge til rette slik at elever utvikler kritiske holdninger til 
teknologibruk.

Skoleledere utfordres til å lede elev- og lærerarbeid i 
teknologirike omgivelser.

Selv å ta i bruk teknologier i ledelse av skolen.
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“Fagdager endrer måten lærere 

underviser og elever lærer
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ÅPNE DØREN FOR VERDEN UTENFOR
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innovative skole 2016



STANDARD FOR 

BRUK AV 

TEKNOLOGI PÅ 

SANDVIKA VGS 

ER BASERT PÅ



Elevene skal:  Tilegne seg gode digitale ferdigheter 
og dømmekraft gjennom opplæringen og lære å 
utnytte digitale læremidler kreativt og skapende 

Lærerne skal:  Lede klassens læringsarbeid og være 
trygge i valg av læremidler og ressurser som bidrar til 
klassens og elevenes læring 

Ledelsen skal:  Planlegge og støtte opp under 
lærernes pedagogiske arbeid med IKT, gjennom 
kompetanse- og organisasjonsutvikling 

Kommunen og fylkeskommunen skal: Legge rammer 
for god utnyttelse av IKT i både pedagogisk og 
administrativt arbeid, med elevens læring i fokus



FAGFORNYELSEN  

 Det elevene og lærlingene lærer skal 
være relevant. Samfunnet og arbeidslivet 
endrer seg med ny teknologi, ny 
kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger 
barn og unge som reflekterer, er kritiske, 
utforskende og kreative.

 Elevene og lærlingene skal få mer tid til 
dybdelæring. Mange av læreplanene 
har vært for omfattende. For å legge 
gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke 
bare fylle på med nytt innhold. Vi må 
gjøre tydelige prioriteringer.

 Det skal bli bedre sammenheng i og 
mellom fagene og de forskjellige delene 
av læreplanverket skal henge bedre 
sammen.



DYBDELÆRING OG TEKNOLGI
In good new pedagogies, students have a 

voice. They come up with their own ideas 

and follow their own paths. They surprise 

you — and surprise is one of the most 

delightful emotions that make teaching 

so fulfilling and worthwhile. They learn to 

make good judgments about what their 

work is worth and take more 

responsibility for its quality. They ask 

difficult questions sometimes, like the 7-

year-olds who put an iPad on the 

principal’s desk with a presentation on 

how their classroom learning 

environment (yes, using that very 

language) could be improved to enable 

greater collaborative learning.





KUNNSKAPSMINISTEREN ØNSKER AT 18

Elevene skal møte og 

forme fremtiden

At elevene skal komme 

hjem med hodet full av 

kunnskap 

At skolen skal tenne den 

gnisten som skal til for at 

elever skal både forstå og 

mestre livet, være 

forberedet på utdanning 

og arbeid



Legge til rette slik at elever 

utvikler kunnskaper og 

ferdigheter i teknologibruk.



Forslag til aktivitet





Elevene 

utvikler  

kunnskaper 

og 

ferdigheter

Helhetlig plan fra skolens side

Sikre at alle lærere har den 

nødvendig kjennskap til god 

teknologibruk

Legge til rette for kontinuerlig 

kunnskapsoppdatering 



• Grunnleggende bruk, Office, ordbøker 
organisering, backup osv

• Planer, dokumentasjon, vurdering, 
planlegger og karakterbok itslearning

• Digitale ressurser, NDLA, Unibok, klassenotatbok

• Samhandling

• Tilpasset opplæring

• Digital dømmekraft

Områder som skal dekkes:





Agenda

Legge til rette slik at elever utvikler kunnskaper og 
ferdigheter i teknologibruk.

Legge til rette slik at elever utvikler kritiske holdninger til 
teknologibruk.

Skoleledere utfordres til å lede elev- og lærerarbeid i 
teknologirike omgivelser.

Selv å ta i bruk teknologier i ledelse av skolen.



Kritiske holdninger til teknologibruk

 Digital dømmekraft

 Hvordan skal jeg oppføre meg?

 Opplegg om konsekvenser ved bildedeling

 Klassediskusjon

 Caseoppgaver

 Hvem kan jeg stole på?

 Opplegg om konspirasjonsteorier i klasserommet

 Når skal jeg bruke digitale verktøy?

 Hvem ha ansvaret



Oppgaver i klassen 

 Digital dømmekraft

 Hvordan skal jeg oppføre meg? Mange søker etter fremtidige 
arbeidstakere på nett. Hva kan man finne av opplysninger om 
deg? Søk med forskjellige nettlesere. 

 Konsekvenser ved bildedeling. Les Redd Barnas nettvettregler og 
dubestemmer.no. Lag et opplegg for klassen der dere diskuterer 
eksempler på mobbesaker. Kategorier; Digital mobbing, digitale 
krenkelser, utpressing, nettvoldtekt og creepshots. 

 Hvem kan jeg stole på? En viktig del av digital dømmekraft er å 
vite hvor du skal finne informasjon og hvilke kilder du kan stole på. 
Lag en oppgave for elevene der de forklarer hvordan Google 
tilpasser sine resultater til dine interesser. Hvordan skiller du mellom 
artikler og reklame? Bruk disse sidene som eksempler og 
diskusjonstema: GenoChoice, Dog Island og Makato Minnesota. 

http://www.genochoice.com/
http://www.thedogisland.com/
http://city-mankato.us/
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Legge til rette slik at elever utvikler kunnskaper og 
ferdigheter i teknologibruk.

Legge til rette slik at elever utvikler kritiske holdninger til 
teknologibruk.

Skoleledere utfordres til å lede elev- og lærerarbeid i 
teknologirike omgivelser.

Selv å ta i bruk teknologier i ledelse av skolen.



Lede elev- og lærerarbeid i 

teknologirike omgivelser 
 What does Leadership for 21st Century Learning look like?

many principals shared that they had experienced periods where new
thinking and innovation was slow or even at a standstill. It is inevitable
that when you as a school leader think your school is headed in the
right directions, you stop paying attention. When you think your
teachers are equipped to deal with classrooms full of technology and 
that your students are benefiting from this type of learning, you take for 
granted that you can let go. And then you realize that this is never the
case.

That we need school leaders who are willing to take chances, willing to 
learn and willing to give the innovative teachers room to work. This isn’t
about “are we good enough?”; the focus is on continuously getting
better and understanding what needs to be done.





What are our criteria for 
success at Sandvika?

1. Block scheduling

2. The teachers are highly motivated and 

creative..

3. Sandvika has a very encouraging, inclusive 

and holistic learning environment, 

4. The school leaders are doing a commendable 

job by taking risks to implement new ideas

5. The level of flexibility and freedom I have 

seen among the teachers and students is 

very inspiring. 

Ms. Jyoti Rahaman intern Unesco



Hva sier 

forskning om 

det digitale 

klasserommet?

Suksessfaktor 1: Klasseledelse

Suksessfaktor 2: Eleven i 
sentrum

Suksessfaktor 3: Bruk verden 
utenfor



Klasseledelse

Klasseledelse er ikke å 

begrense bruken, men å sikre 

at den fremmer læring

Den digitale skolehverdagen 

øker lærerens betydning

Elevene trenger hjelp til å 

koble all informasjonen de 

finner på nett til det kokrete 

faget og de konkrete 

oppgavene de jobber med. 

Læreren er limet som holde alt 

sammen



digitale medborgere?



Tilpasse Undervisning I teknologirike omgivelser
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Agenda

Legge til rette slik at elever utvikler kunnskaper og 
ferdigheter i teknologibruk.

Legge til rette slik at elever utvikler kritiske holdninger til 
teknologibruk.

Skoleledere utfordres til å lede elev- og lærerarbeid i 
teknologirike omgivelser.

Selv å ta i bruk teknologier i ledelse av skolen.



Selv å ta i bruk teknologier i 

ledelse av skolen



Ledelses 

dilemma

 Office 365 – Teams – Word

 Bruke samskriving til å 

involvere lærere

 Være i forkant

 Ikke gape over for my

 Sette seg inn i ny teknologi 

fordi det er gøy!



Ja eller nei til digital teknologi i 

skolen?

 I den offentlige debatt om teknologi blir motstridene forskningsfunn 

satt opp mot hverandre. 

 Man glemmer noen ganger at digital teknologi har en eksplisitt og 

definert rolle i opplæringen.

 Fokus bør selvsagt være på hva som skal til for at teknologi skal 

lykkes i skolen 



42

Tallene fordeler seg slik: 

Hvis jeg kan velge 

foretrekker jeg: 

Lærebok i papir – 33 %

Unibok 55 %

NDLA 28 %

Opplegg fra lærer 29 %

En blanding 40 %





Takk for meg!


