
Digital og/eller analog 
skoledag?

Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden 
rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært IT-
konsulent på den gang Høgskolen i Stavanger, 5 år som lærer i 
ungdomsskolen i Sandnes og 10 år som undervisningsinspektør 
ved Harestad skole i Randaberg - før jeg gikk over til skolesjefen i 
forbindelse med at vi skal bygge ny Harestad skole.
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Prosjekt “Nettbrett” - høsten 2011

Vi har på Harestad skole gjennomført flere...



“Se mot Randaberg!”

...1-til-1 piloter...



Til elever på 8. trinn i hele kommunen

...før vi i år har delt ut en maskin til hver elev på 8. trinn i hele 
kommunen. Vi har gjort mange og gode erfaringer med hva som 
skjer når elever får hver sin digitale dings og hvordan vi kan gjøre 
det på en bra måte for både elever og lærere.



IKT
(Informasjons- og kommunikasjonsteknologi)

Jeg liker å henge meg opp i forkortelsen IKT - informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Det er ikke sagt at dette er en digital 
teknologi, den kan være analog. Men det er når denne teknologien 
blir digital og kombineres med Internett at det skjer store ting i 
forhold mellom digital og analog skriving og lesing.

Først vil jeg begynne med situasjonen i skolen i dag for den digitale 
informasjons- og kommunikasjonsteknologien - og fra nå av betyr 
IKT den digitale delen av IKT ;-)



Vår erfaring er at elevers digitale og/eller analoge skriving og lesing 
i skolen er i første runde direkte knyttet til om elevene har tilgang til 
IKT eller ikke.

Og satt på spissen handler digitalt eller analogt i skolen om elever 
_har_ 1-til-1 tilgang til PC eller nettbrett - eller ikke.

Hvis elevene IKKE har 1-til-1 er skolehverdagen fylt opp med 
analog lesing og skriving - fordi de har jo ikke tilgang til IKT enn ved 
spesielle anledninger - som betyr når de er på datarommet. Dette til 
tross for at hverdagen hjemme er fylt med digital lesing _og_ 
skriving - så sant de ikke jobber med lekser, da er de på skolens 
analoge arena igjen. Du sitter igjen med et tydelig og synlig sprik 
mellom skolens virkelighet og hverdagens virkelighet. Og om dette 
spriket blir for stort vil skolen ha en stor utfordring med å være 
aktuell og autentisk for elevene. Og da sliter vi!



Det er akkurat dette som er den egentlige grunnen til at 1-til-1 må 
være et mål i skolen. Skolen og hverdagen må møtes for at 
elevene skal gjenkjenne skolen som en aktuell arena for det som 
skal skje og skjer i livet. Og dette har ingenting med om elever bør 
lese og skrive digitalt eller analogt. Samfunnet har allerede valgt - 
vi skriver og leser digitalt - det bare skolen som ikke har hatt det 
digitale utstyret tilgjengelig og som derfor kan slite metodisk når 
digitale verktøy plutselig gjør sin entre i skolen. IKT er ny teknologi i 
skolen, men vanlig i samfunnet. Derfor må IKT inn i skolen - fordi 
det her ute i samfunnet.

Hva skjer så når vi gir elever (og lærere) ønsket tilgang til IKT? 
Fordi de ønsker faktisk tilgang til dette - begge to!

Og nå tar jeg utgangspunkt i det vi har av erfaring fra 
ungdomstrinnet. For det første blir elevene glade - og de fleste 
lærerne også (du må huske å gi dem også en digital dings). Bare 



det å dele ut den digitale dingsen gir en effekt knyttet til at skolen 
har tatt et steg inn der resten av samfunnet også befinner seg.



(I - i IKT)

Ting endrer seg ikke automatisk om du deler ut en digital dings til 
elevene. Vi har et begrep vi jobber en del med i Randabergskolen - 
å sette strøm på blyanten. Om vi ikke gjør noe nytt metodisk når vi 
har 1-til-1 kan vi like godt la være å dele ut maskinene. Et godt 
eksempel her er digitaliseringen av læreboken.

Elevene savner en digital lærebok. Ja, dette savnet har to sider. De 
synes det er litt stress å måtte bytte fra lærebokvindu til skrivevindu 
på maskinen, men de vil likevel heller hatt en digital lærebok om de 
fikk velge. Det er mer praktisk med om bok som alltid er tilgjengelig 
og som ikke veier noe i ranselen. Forlagene, på sin side, har etter 
mange år -såvidt- begynner å komme på banen med digitale 
læreverk. Den største utfordringen fra mitt perspektiv er at dette 
egentlig ikke er digitale lærebøker - det er analoge lærebøker i 
digital innpakning. Det er PDFer av læreboken - eller PDF+ som 



jeg pleier å kalle det når de også kan lese teksten høyt, har kanskje 
en video eller en interaktivitet. En del digitale lærebøker har også 
også sidenummer! De har papirboken som utgangspunkt. 
(anektode om hun som var bekymret for at PDF ikke tok var på det 
visuelle med venstre-høyre-marg fra læreboken).

Men elevene merker indirekte hva de savner. En av tingene de ikke 
likte når de hadde digitale lærebøker var at det ikke var mulig å 
klippe og lime tekst og bilder fra læreboken over i dokumentet de 
jobbet i. Den muligheten hadde forlagene sperret. Elevene ønsker 
seg en lærebok som likner på de ressursene de finner åpent 
tilgjengelig på nett.



NDLA for videregående skole viser at det finnes en annen vei, som 
er mer i tråd med hvordan tekst/informasjon presenteres på nett - 
på nettets måte. Der er det ikke sider med sidenummer, men lenker 
til nye nettsider. Teksten på siden er ikke statisk, men er dynamisk 
og blir oppdatert. Elevene må manøvrere på nye måter i en ny 
verden av informasjon - og dette må de lære. Og de må lære det 
tidlig.



Finne informasjon selv
• Sette mål for hva de skal finne 

svar på.
• Lære å google.

• Gode ord å søke etter.
• Metode for å se etter gode 

treff.
• Utfordrende for elevene å lese 

det de finner.

Søk etter informasjon på nettet utfordrer også lærebokens og 
lærerens hegemoni. Det finnes mye informasjon og god 
informasjon på nett, men eleven kan lett gå seg vill i all informasjon 
som finnes - og trenger derfor veiledning og hjelp og gode 
eksempler fra læreren. I fjor utfordret jeg meg selv til å undervise 
en 8. klasse i RLE uten lærebok. Alt vi fant av fagstoff var ting vi 
fant åpen tilgjengelig på Internett. Mange av elevene oppdaget 
etterhvert hvilken kraftig begrensning læreboken la på hva de fikk 
vite om ulike tema innenfor RLE-faget. Ikke det - det å jobbe uten 
lærebok oppleves som å leve uten sikkerhetsnett som lærer - det 
merket jeg også. Det tok en god stund før jeg ble konfortabel med 
hva vi gjorde, men jeg så også at elevene fikk en helt annen dypde 
i det de arbeidet med i RLE.

 



Andre måter å jobbe på

• Et knippe eksempler…
• Finne informasjon / å leve 

uten lærebok
• Felles produksjon i samme 

dokument
• Samarbeid i sanntid
• Videoskriving
• Lesing av video/film
• MinecraftEdu / Spill i skolen
• Flipped classroom
• Blogging

Det vi også ser er at lyd og film også blir tatt i bruk i mye større 
utstrekning enn når elever ikke har 1-til-1-tilgang. Lærere kan 
tilrettelegge for “flipped classroom” og elevene kan “lese” film i 
stedet for å bare lese tekst.

Det er et helt annet tilfang av informasjon i en digital verden enn i 
en analog verden.

(Poden hjemme på 7 kan google - med tekst. Han skriver minecraft 
og så ser han hva han finner.)

Listen dere ser her er eksempler på hva lærere begynte å gjøre når 
de og elevene hadde 1-til-1 tilgang på ungdomstrinnet - og er en fin 
overgang til K-en i IKT - kommunikasjon.

 



Det samme som skjer med lesing, skjer også med skriving. Idet 
elevene får noe digitalt å skrive med (og får lov til å bruke det) 
velger de selv å skrive digitalt. Men de må jo _ha_ noe å skrive 
med, så her kommer også perspektivet på 1-til-1 inn.

Og, igjen, - det å skrive i et word-dokument lokalt på maskinen, 
som du så lagrer, tar utskrift av og leverer til lærer er ikke særlig 
digitalt. Det er å sette strøm på blyanten. Ja, det er fordeler - det 
effektivtet og skriveglede (faktisk) - men fra et pedagogisk/metodisk 
ståsted er dette ikke noe nytt. Det er det vi gjør når vi gjennomfører 
heldagsprøven i norsk på datarommet.



http://blogg.harestadskole.no/mylittleblogg/

• Elever skrev klasseblogg fra 
januar 2012 til april 2013.

• Månedlig tema.
• Utviklende for elevene.
• Blandet entusiasme blant 

elevene.
• Med i vurdering i norskfaget.
• Driftet på egen installert 

Wordpress-tjener → Full 
kontroll!

Det nye skjer når du lar eleven kommunisere med teksten - 
kjennetegnet ved den digitale teksten. Det er kanskje enda lettere å 
gjenkjenne denne typen digital tekst ut i fra verktøyene en bruker - 
en wiki (som wikipedia), en blogg (som Blogger eller Wordpress), 
samskrivingsdokumenter (som Google Dokumenter, etherpad, 
Office 365), film (som YouTube) eller andre tjenester på nett som 
tankekart (MindMup). Felles for alle disse verktøyene eller 
tjenestene er at de er “online” - tilgjengelig via Internett - og bare 
der. Det er verktøy laget for å lage og kommunisere informasjon 
med andre - og at disse igjen kan gi deg tilbakemeldinger på det du 
har laget.

 

http://blogg.harestadskole.no/mylittleblogg/
http://blogg.harestadskole.no/mylittleblogg/


Vi har innført Google Apps for Education som inneholder en rekke 
slike gode verktøy for produksjon og kommunikasjon av 
informasjon - det er spesielt Google Disk i GAFE som peker seg ut 
som verktøyet over verktøy. Når lærerne (og elevene) oppdaget 
hvordan Google Disk virker og hvor enkelt det er å dele og arbeide 
med hverandres dokumenter - er det lite som stopper dem.

Samarbeid i sanntid
• Kommentarer/endringer 

direkte inn i dokumenter.
• Google Apps for Education – 

et moderne IKT-verktøy.

https://docs.google.com/document/d/1w33iaRGdNB28PWtGKwCihe0L1AL6ykl3VV6zipkwSi8/edit?usp=sharing


På Harestad skole forsvant papiret. Det deles ikke ut papirer og det 
leveres ikke inn papirer. Da vi delte ut maskiner til alle elever på 8. 
trinn i fjor (og i år), gjorde vi det uten å ha en løsning for å skrive ut 
ting. Vi har enda ikke fått en spørsmål om det - og det forteller en 
del om hva som har skjedd.



Når vi spør elever, lærere og foreldre om hvordan skoledagen er 
blitt etter vi delte ut maskiner, får vi tydelige tilbakemeldinger.

Ingen av dem vil tilbake til en skolehverdag der elevene ikke har 
tilgang til hver sin digitale enhet. Elevene sier selv at de skriver mer 
og leser mer - og lærerne kan bekrefte det. Elevene synes også at 
skolehverdagen er mer autentisk - og de synes de lærer mer (noe 
også foreldrene er enig i). Det vil alltid være noen som vil tilbake til 
blyant og papir, men det er enda flere som vil at vi skal gå enda 
lengre i “digitaliseringprosessen” av skolen…



Utfordringen

Du kan ikke revolusjonere 
skolehverdagen fra dag en.
Tenk ut en ting du ikke kunne 
gjort uten IKT i faget ditt.
Så gjør du det!

Nå har jeg ikke sagt noe om det tekniske, økonomiske eller 
metodiske rammeverket som må være på plass for at det er mulig 
å dele ut 1-til-1 til elevene, men dette er noe vi selvfølgelig også 
har jobbet grundig med - og vi tror vi lykkes på jevne, til tross noen 
små tuer på veien.

Det er en utfordring å få lærerne til å ta de stegene som er 
nødvendige for å bruke IKT på den måten som endrer 
skolehverdagen fra det som kjennetegner den “analoge” skolen til 
den “digitale” skolen. Men dette er så lagt steg lærerne er mer enn 
villige til å ta, sammen med elevene.



Og for å oppsummere - analog eller digital skriving og lesing i 
skolen? Det kommer ann på om du har delt ut maskiner til elevene 
eller ikke. Gjør du det - blir skolen før eller seinere digital, fordi det 
er det samfunnet allerede er - selv om det ikke skjer helt av seg 
selv. Det er mulig å rygge inn i fremtiden, men du havner i 
fremtiden uansett. Hvis ikke 1-til-1 - er skolen fremdeles analog - 
og har lite med barn og unges virkelighet å gjøre.


