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Introduksjon

! Elisabeth Dalen  

! Firda vidaregåande skule, Sandane 

! Musikklinja 



Noen av mine fokusområder

! Vurdering og vurderingsstrategier 

! Pedagogisk bruk av IKT i musikkteori/gehør 

! Flipped classroom 

! Foredragets tema: Digital innovasjon i musikklinjefag



Utdanning

! Høgskolen i Tromsø, avdeling kunstfag 

! Klaver hovedinstrument 

! Norges musikkhøgskole: Masterstudium i musikkped. 

! «Gehørfaget i videregående skole»



Pedagogiske målsettinger

! Tilpasse fagstoff til elevenes forutsetninger 

! Innovasjon/fornyelse/verdiskaping (difi.no) 

! Verdiskaping: Legge til rette for økt læringsutbytte hos elevene 
gjennom bruk av digitale læringsressurser og programvare 





Læreplan

! LK06 som statlig innovasjonsprosjekt 

! Fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn (Dahl mfl. 2012) 

! «Nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og 
samfunnsliv» 

! Grunnleggende ferdigheter: «Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, å 
kunne lese, å kunne regne, å kunne bruke digitale verktøy» 

! Læreplanens intensjoner realiseres gjennom lærerens undervisning 
(Goodlad, mfl. 1979; Engelsen 2012) 



Digital kompetanse

! Digital kompetanse: Ferdigheter, kreativitet og holdninger (Arnseth et. al 
2007) 

! Digitale ferdigheter: Nettnavigasjon, søk, mestring av programmer 

! Digital kreativitet: Produksjon, konsum, skapende arbeid (Vinge, 2013) 

! Digitale holdninger: Kvalitetsvurdering, etikk og inkludering av digitale 
ressurser i undervisningen (Michaelsen, 2015; Otnes, 2009)



Lærer VS elev (Prensky, 2001)

! Betydningen av systematisk og integrert bruk av digitale verktøy i 
undervisningen (Vinge, 2013)



Utfordringer knyttet til lærerens digitale kompetanse

! Gehørfaget i videregående skole. En kvalitativ studie av læreres 
undervisningspraksis i hovedområde Gehørtrening musikk fordypning 2. 
NMH: 2016, Elisabeth Dalen 

! Lærernes digitale kompetanse påvirker undervisningspraksisens utforming 

! Manglende strategi for kompetanseutvikling hos arbeidsgiver og skoleeier  

! Lærene tok selv ansvar for digital kompetanseutvikling



Licence to teach?



Strategier for kompetanseutvikling

! Kollegabasert læring som strategi for kompetanseutvikling 

! Kompetanseutvikling gjennom gaming 

! Gaming: Læring, metode, mestringsfølelse og motivasjon (iktsenteret.no) 

! «Experiences good for learning» (Gee, 2003; Michaelsen 2015) 

! Massive Open Online Course



Digitale læringsressurser?



«Because it´s there»

❑ «Samantha Jones» (Sex and the City) 

❑ Læreprofesjonalitet (Hanken og Johansen, 2013)



Digitale læringsressurser

! Gode læringsprosesser og økt læringsutbytte gjennom bruk av 
digitale læringsressurser 

! Trad. Læringsressurser: Bøker og læreren 
! Et mangfold av digitale læringsressurser! 
! Gehør/gehørtrening: Tradisjonsbundet fag  
! Mangel på funksjonelle læremidler til bruk i gehørundervisning 

(Dalen, 2016)



❑ Tendens til innovasjon. 

❑ Interaksjon mellom elev 
    og fagstoff gjennom bruk  
    av digitale læringsressurser. 

❑ Skille mellom læringsfremmende 
    digitale ressurser og  
    distribusjonsressurser 



Læringsfremmende bruk av digitale ressurser

! Distribusjon VS læringsfremmende funksjon 

! Software med læringsfremmende funksjoner (EarmasterPro) 

! Elev + Software=interaksjon (Säljö, 2010) 

! Fleksibilitet, tilgjengelighet, progresjon 

! Muligheter for differensiering og individuell tilpasning (Jakhelln, 2007)



Erfaringer fra skoleåret 2016/17

! Før: Nettsider, apper, LMS, lydressurser.....jada... 

! Nå: Pedagogisk software som innovasjonsprosjekt 

! EarmasterPro 

! Programvare til interaktiv og læringsfremmende bruk i gehørtrening 

! Demo av EarmasterPro



https://www.earmaster.com/ 



Elevresultater i Earmaster



Vilkår for digital innovasjon

! Teamarbeid 

! Rammefaktorer 

! Elevmedvirkning



EarmasterPro som innovasjonsprosjekt

❑ Carl-Henrik Buschmann  
     Lektor og Gamechanger: Ide 

❑ Ole Henrik Mølmann  
     IKT-ansvarlig: Kjøp av lisenser 

❑ Bjarne Iestra E-pedagog 

❑ Elisabeth Dalen Faglærer



Rammefaktorer #denfølelsen#



Aller viktigst: ELEVENE

1MUA Firda VGS 
2016/17



EarmasterPro som interaktiv læringsressurs

! Earmaster som læringsressurs sammen med lærebok og lekse/oppgaver 
på papir 

! Earmaster som fast følge til det faglige arbeidet gjennom hele skoleåret 

! Lettere å distribuere oppgaver gjennom Earmaster enn på papir 

! Nøkkelord: Tilgjengelighet, fleksibilitet, interaksjon, differensiering, 
individuell tilpasning





Avslutning

! Digital innovasjon i musikklinjefag 

! Læreplan og digital kompetanse 

! Forskningsprosjektet «Gehørfaget i videregående skole» (Dalen, 2016) 

! Erfaringer fra skoleåret 2016/17 

! EarmasterPro som innovasjonsprosjekt



I am a teacher, I teach, what is your superpower? 
(Kurt Söser) 

TAKK FOR MEG!




