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Mål med 
sesjonen

• Å vise lærere at, og hvordan, 
teknologien skal effektivisere arbeid og 
støtte undervisning gjennom å vise 
konkret eksempel knyttet til et fag og 
kompetansemål. 

• Dette betyr at læreren får se hva 
læreren selv trenger å kunne; 
grunnleggende digitale ferdigheter, 
velge ut digitale fagressurser (andre 
ressurser satt inn i læringskontekst), 
analysere data for å sjekke om man går 
i retning av målet eller om man må 
endre undervisning (kartlegging elever), 
vurdering for læring med teknologibruk 
(eks raske tilbakemeldinger gjennom 
test/kartlegging, videoretting eller 
kommentarer i arbeid), rapporteringer 
og oversikter 



Hensikten med å 
bruke teknologi i 
skolen (for 
læreren)

• Effektivisere 
planlegging, 
gjennomføre og 
evaluere undervisning 
-> frigjøre tid, bedre 
oversikt

• Støtte undervisning -> 
bedre læringsutbytte 
for elevene

• Det som må til er altså 
en integrasjon av 
teknologi og 
pedagogikk



Planleggingsfasen
Planlegging er mer enn halve jobben!



Hva skal elevene 
lære?
• Faglig innhold tolket fra 

kompetansemål i fag
• Fagovergripende emner (f.eks. 

bærekraft, livsmestring)
• Grunnleggende ferdigheter (lese, 

skrive, regne, uttrykke seg 
muntlig, digitale ferdigheter)

• 21. århundrets ferdigheter (f.eks. 
problemløsning, samarbeid, 
metakognisjon – reflektere over 
sin egen læring)

• Alle disse tankene må man ha i 
hodet under planleggingen



Planlegging 
av det 
faglige 
innholdet

• Operasjonalisering av kompetansemål til 
læringsmål – se denne videoen: 
http://multimedie.adm.ntnu.no/Mediasite/Pla
y/06ac2ae5f93644928727ea85a7d0ba3f1d

• Strategier for planlegging
• Baklengs planlegging (backward design) –

se denne videoen: 
https://multimedie.adm.ntnu.no/Mediasit
e/Play/356654a906d14521952dd37f376d9
85b1d

• 5-minute lessonplan

Slide fra videopresentasjon 
Operasjonalisering av 
kompetansemål, laget av Henning 
Fjørtoft, NTNU

http://multimedie.adm.ntnu.no/Mediasite/Play/06ac2ae5f93644928727ea85a7d0ba3f1d
https://multimedie.adm.ntnu.no/Mediasite/Play/356654a906d14521952dd37f376d985b1d


Kort eksempel 
planlegging 
rusmidler Bilde hentet fra ung.no



Et undervisningstips fra

Naturfag:

Kropp og helse ungdomstrinn
forklare hvordan egen livsstil kan påvirke 
helsen, herunder slanking og 
spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon 
fra ulike kilder, og diskutere hvordan 
helseskader kan forebygges

Kropp og helse mellomtrinn
samle informasjon og tallmateriale og 
diskutere helseskader som kan oppstå ved 
bruk av ulike rusmidler

Samfunnsfag:

Samfunnskunnskap ungdomstrinn
beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og 
rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til 
rusmiddel

Utforskaren ungdomstrinn
bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive 
tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege
drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg
informasjon

Samfunnskunnskap mellomtrinn
drøfte spørsmål omkring og konsekvenser av bruk 
og misbruk av tobakk og ulike rusmidler
gi eksempler på og diskutere hvordan kommersiell 
påvirkning fra ulike medier kan virke inn på 
forbruksvaner og personlig økonomi

http://munin.buzz/


Læringsmål
 ELEVENE SKAL VITE HVA SOM ER 

LOVLIGE/ULOVLIGE RUSMIDLER
 ELEVENE SKAL KJENNE TIL 

HELSESKADER SOM FØLGER AV 
RUS(MIS)BRUK

 ELEVENE SKAL KJENNE TIL LOVER 
OG REGLER SOM GJELDER KJØP, 
SALG OG BRUK AV RUSMIDLER

 ELEVENE SKAL REFLEKTERE OVER 
ETISKE SPØRSMÅL KNYTTET TIL 
RUS(MIS)BRUK

Engasjement og relevans
BRUK AV NYHETSARTIKLER OG 
ANNEN INFORMASJON FRA 
NETT SOM BELYSER TEMA 
RUSMIDLER

Hva skal sitte igjen hos 
elevene?
 AT RUSMISBRUK KAN HA 

STORE KONSEKVENSER 
FOR DEN ENKELTES HELSE

 AT RUSMISBRUK KAN HA 
STORE KONSEKVENSER 
FOR SAMFUNNET

Et undervisningstips fra

1-2 
skole-
timer

Det store bildet
RUSBRUK SKAPER STORE 
UTFORDRINGER FOR BÅDE DEN 
ENKELTE OG FOR SAMFUNNET. DET ER 
VIKTIG Å HA KUNNSKAP OM 
KONSEKVENSER AV RUSBRUK.

http://munin.buzz/


Søke etter informasjon
• I forhold til 

dybdelæring 
forutsettes det at 
elevene må forholde 
seg til flere kilder til 
informasjon

• Hvor mye skal 
tilrettelegges av 
digitalt innhold fra 
læreren sin side? Det 
avhenger av 
klassenivå. Eksempler 
fra kompetansemål i 
samfunnsfag, 
utforskaren (fra 
øverst til nederst 
etter 4., 7. 10. trinn 
og vgo1/2)



Søke informasjon

• Gode søkeferdigheter er nødvendig
• Gode søkeord
• Fagspesifikke sider
• Ulike søkemotorer
• Sosiale medier

• Viktig å utøve kildekritikk og 
vurdere den digitale ressursen 
opp mot ulike faktorer 
(grensesnitt, support, 
nødvendig forhåndskunnskap, 
utstyr osv)



Eksempel i OneNote
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