
NKUL 2016
FREMTIDENS SKOLE – HVA FORVENTES AV FREMTIDENS LÆRERE?



VIKTIGE EGENSKAPER HOS LÆRERE- INGER MARIE OG HELENE  

Villig til å variere undervisningen 
Bidra til økt motivasjon blant elevene 
Ut med tradisjonell undervisning 
Bidra til økt samspill mellom lærer og elev 



   
  
Skjermutklipp tatt: 19.09.2012 19:18 
 





PLAN FOR DENNE FORELESNINGEN

Elevers forventninger 
Læreres forventinger 
Skoleleders forventninger 
Muligheter ved bruk av teknologi 
Eksempler på bruk 



SPØRSMÅL? 

Du finner oss her:  
Twitter: @annmic, @benedicte_gs, @english_moawil 
www.annmichaelsen.com, www.awilatschool.wordpress.com 
www.Dittesite.wordpress.com,  

http://www.annmichaelsen.com/
http://www.awilatschool.wordpress.com/
http://www.dittesite.wordpress.com/


BLOGGER – RUBEN & WILLIAM

Vi bruker WordPress i engelsktimene  
Elevene skriver innlegg om temaene på læreplanen. 
WordPress fungerer bra i samspill med Twitter



✓ 900 elever 
✓ Fagdager  
✓ Mange lærere underviser uten lærebøker 
✓ Forsøk vg1 3 klasser uten bøker

SANDVIKA VGS



ELEVER SOM DELER MED ANDRE











Anything short of a vision of educational technology use 
that allows students and teachers to inquire more deeply, 
research more broadly, connect more intensely, share more 
widely, and create more powerfully, sells short the power 
of these tools—and more important, sells short the 
promise of learning and of school for our students. Chris 
Lehman, Building School 2.0





TWITTER – SYNNE OG EMILIA

En måte å kommunisere med læreren på 
Lettere å kommunisere på enn itslearning 
Dele blogposts 
#1stc 





HVORDAN OPPLEVES ENDRING I KLASSEROMMET? BE MORE DOG



SKYPE – AURORA OG BENEDICTE

Møte elever fra andre land 
Forbedre engelskferdighetene  
Lære seg forskjellen på ulike engelske dialekter



SKYPE – MATHIAS OG DANIEL 

En nyskapende og morsom måte å lære språk på 
Kommunisere med alle deler av verden 
Video og chatt 
Samtaler med USA og Australia





SKYPING WITH AUSTRALIA







FAGDAGER – AMANDUS & MARTIN, SARA & NORA

Fordeler: 
- kan konsentrere seg om ett fag 
- Bedre oversikt over dagene.  
- Enklere å gjennomgå nye emner. 
- Alltid god tid til å sette seg inn i nye emner 





VIDEO – INGRID, JULIE

• Kahoot, Book club 
discussion, filmer 

• Praktiserer engelsk og 
tilegner oss relevant 

kunnskap 
• Varierer skolearbeidet 



MAKING A MOVIE – SONDRE & HENRIK

Delte klassen i to grupper 
Lagde en film om Kahoot og en om skolen vår, 
https://www.youtube.com/watch?v=P0-ssy-XI

https://www.youtube.com/watch?v=Pd0-ss1y-XI
https://www.facebook.com/groups/1691919831025628/


GOOGLE DOCS

Lettere å samarbeide ved gruppearbeid 



PADLET



KAHOOT MARKUS OG HERMAN

Et morsomt spill 
God måte å lære fakta på 
Bra måte å oppsummere det du har lært i timen 
Et spennende lærings materiale 



FACEBOOK-NORA, KAMILLA & MIA

Gruppeside med klassen 
Deler innleveringer  

Video 

Mindre komplikasjoner og feil 

https://www.facebook.com/groups/1691919831025628/


KOMPETANSEMÅL - MOHAMED

• Tabell på Onenote 
• Karakter 
• Hvordan man har og tilegnet seg tiltenkt 

kunnskap







http://www.bbc.co.uk/programmes/p01w7pmw




AVSLUTNINGSVIS

Etabler et personlig læringsnettverk  
Twitter – blogg - Skype 
Bruk PLN til å lære og utveksle ideer med andre 
rundt i verden  
Legge til rette slik at nettverket brukes til å knytte 
kontakter 
Legge til rette slik at klasserommet endres fra 
lærerstyrt til elevsentrert og gi elevene mulighet til å 
utforske og planlegge egen læring



KAHOOT LAGET AV ELEVER

https://play.kahoot.it/#/k/c7feb66f-eda7-4f99-9b44-9e8e905653b2

https://play.kahoot.it/#/k/c7feb66f-eda7-4f99-9b44-9e8e905653b2
https://play.kahoot.it/#/k/c7feb66f-eda7-4f99-9b44-9e8e905653b2
https://play.kahoot.it/#/k/c7feb66f-eda7-4f99-9b44-9e8e905653b2




SPØRSMÅL? 

Du finner oss her:  

Twitter: @annmic, @benedicte_gs, @english_moawil 
www.annmichaelsen.com  
 www.awilatschool.wordpress.com 
www.Dittesite.wordpress.com

http://www.awilatschool.wordpress.com/
http://www.dittesite.wordpress.com/

