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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innledning, hvem er vi 4? Hvorfor står vi her sammen? - Nasjonalt nettverk og utviklingsgruppe



Framtidens Skole 
- framtidens kompetanser?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kompetanser for fremtiden, andre måter å undervise og lære påDette er noen kompetanser, hvor teknologien faktisk tilbyr oss nye måter å arbeide. Vi får altså nye måter å komme dit på. �Man kan naturligvis sagtens utvikle disse kompetanser uten teknologi men den gir oss nye muligheter.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette kan man si er noen av den type arbeidsmåter hvor teknologien tilbyr oss noe nytt.Framtidens Klasserom i lærerutdanningen (som nettverk) har som mål å inspirere lærerutdanninger til å tenke undervisning på nye måter og finne nye måter å bidra til at studentene utvikler PfDK



Pedagogikken i Framtidens Klasserom?

• Studentaktive læringsformer

• Utprøvende og skapende rundt faglig innhold - med teknologien på sidelinjen

Mål: selvstendige og didaktisk reflekterte kommende lærere

Bildet kan ikke vises.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Å arbeide oss henimot de kompetanser med teknologien er det som har ført til eksperimenter med å innrette undervisningsrom på nye måter på LU.Samarbeid på tvers av institusjonene, samarbeid mellom oss i nettverket. Det handler om å utvikle ideer og tenkningen rundt denne måten å arbeide på - SAMMEN. Diskutere og finne en vei sammen for hvordan vi bidra til å forny LU og arbeidet med PfDK. Dette gjelder også samarbeid med praksisfeltet → brobygging Her innrettes rommene så de legger mest mulig opp til disse nye arbeidsformer og minst mulig legger opp til tradisjonel undervisning.�Det handler om å utvikle tenkning og praksis sammen - sette didaktikk og pedagogikk på dagsorden - og ikke bare digitalt utstyr�Vi har hadd samme mål men det har fått ulikt uttrykk i de tre eksisterende rommene → det er mange ulike veie å gå.�Dette skal dere få mer innblikk i med disse tre eksempler fra lærerutdanningen. Handler om å finne nøkkelen til noe som vi kan arbeide videre med - SAMMEN.



ILPs futureLab i Tromsø: en møteplass for 
kompetanseutvikling
• Bakgrunn og etableringen i 2014 
• Erfaringer

– studentveilederne 
– samarbeidet med IKT-senteret
– nettverksbyggingen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vårt FutureLab er først og fremst en møteplass der vi gjennom workshops, kurs og undervisning, har fokus på utvikling av PfDK i alle deler av lærerutdanninga (studenter, lærerutdannere i praksis og på campus). Den viktigste ressursen er med andre ord alle de aktive deltakerne som bidrar til gode møter i rommet. Bakgrunnen: IT-avdelingen hadde en FutureLab på campus i Breivika (Nora MacLaren), vi trengte å bytte ut alle maskinene på et datarom og studieledelsen foreslo at vi heller skulle lage en futurelab. ProTed ble koplet inn og arbeidet ble realisert som et samarbeid mellom ILP/ProTed og ITA. Min rolle som områdeleder i ProTed for digitale læringsomgivelser, ga et mandat for å knytte sterkere kontakt mellom ILP og FutureLab - og etter hvert ble FutureLab et slags nav i hele arbeidet vårt med å utvikle PfDK.  Erfaringer: Å ansette studentassistenter var et nytt grep, og sannsynligvis det beste grepet vi har gjort for å få sving på arbeidet med å utvikle PfDK hos oss. Studentene har vist seg å være en kjemperessurs. De er selvdrevne i sitt daglige arbeid, og hjelper oss veldig med å holder oversikt over hva som finnes av teknologi og velge ut teknologi som passer til de spesifikke formålene vi har behov for. Lærerne bidrar med sin spesifikke pedagogiske kompetanse, slik drives utviklinga av PfDK framover i undervisninga i lærerutdanninga. Vi tilstreber en likeverdighet mellom studentveilederne og lærerne, og gjør i prinsippet ting sammen. Det er ikke sånn at lærerne bruker studentveilederne som tekniske assistenter, og det er heller ikke sånn at studentveilederne overtar undervisninga fordi lærerne opplever seg for lite kompetent. For eksempel deltar studentveilederne sammen med lærerne på mange konferanser og presentasjoner, i dag er for eksempel tre av våre fire veiledere tilstede her (og det er kun formen på dagens presentasjon som gjør at de ikke er aktivt med her sammen med meg). Samarbeidet med IKT-senteret, nå Udir, har betydd mye for oss. Ann-Therese og hennes kollegaer har vært viktige støttespillere, og bidratt til at vi har fått et godt nettverk mellom institusjonene som fungerer som faglig møteplass og inspirasjon. Vi har for eksempel hatt mye kontakt med Notodden i forbindelse med at de har bygd opp sitt rom. Gjennom blant annet nettverkssamlinger sørger vi for jevnlig oppdatering av hverandres arbeid, og at kontakten oss imellom fortsetter å være et fundament for hver våre prosjekter. Vi har også en avdeling av IKT-senteret i Tromsø, som vi også holder tett kontakt med. Det er kjempeviktig for oss at vi er en del av et større nettverk som tilbyr aktiviteter og ressurspersoner - sånn at vi får drahjelp når vi hver for oss skal implementere PfDK i lærerutdanningen. Vi trekker på hverandres erfaringer og inspirerer hverandre. Her fungerer også Udir som en samlende og koordinerende faktor veldig bra, og ringvirkningene når på denne måten hele veien ut i skolene og barnehagene.Med utgangspunkt i dette nettverket har vi også inkludert andre samarbeidspartnere, som Tromsø kommune, som er vår viktigste samarbeidspartner i praksisfeltet. Vi har også kontakt med det spennende EdTech-miljøet i Tromsø som består av en rekke små og større aktører som også bidrar til kompetanseutviklinga på møteplassen vår. 



Studentveilederne - motoren i rommet 

• Undervisning 
• Veiledning ad hoc, til studenter og lærere
• Fagdager og spesielle arrangementer 
• Produksjon av online-ressurser (videoer)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Undervisning sammen med faglærere integrert i emner. Viser fram teknologiske ressurser, gir en oppgave, snakker igjennom hvordan dette kan brukes. Det er viktig at vi kan vise hva studenter og lærere kan bruke. Undervisninga drives av faglærer, det er ikke mulig å “sette bort” undervisninga til studentveilederne. Veiledning: kan bestilles, studentveilederne er lett tilgjengelig. Mange studenter bruker FutureLaben som base når de skal skrive sine store oppgaver til BA og Master. Fagdager for praksisskoler, to i vår, en av dem i samarbeid med Udir/IKT-senteret i Tromsø. Det ser ut for at vi har etablert oss som et fast innslag i kurspakken som gis til praksisfeltet i forbindelse med overtakelsespraksis 4 år i lærerutdanninga. Praksisfeltet etterspør dette etterhvert. Spesielle arrangementer: åpent hus før eksamen ble vellykka! Mange studenter var innom. Vi har også hatt konkurranse om å demontere og montere datamaskiner. Veldig artig! Nytt av i år - lager videoer til studentene. Det gjør det lettere å dele kompetanse. 



Lave terskler for teknologi og kompetanse … 
men også rom for framtidsretta utforsking
• Lavterskel-teknologi - helst gratis
• Lav terskel for å ta i bruk teknologien - didaktikken som 

utgangspunkt
• … men også rom for å lek og kreativ utforskning av framtidsretta 

teknologi 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lav terskel for å ta i bruk teknologien er viktig. Vi har fortrinnsvis brukt teknologi som er gratis og som er lett tilgjengelig for skolene. Studententene skal kunne forberede seg på praksis her, derfor må teknologien vi bruker være mulig å bruke også i praksisfeltet.  Vi legger også vekt på å presentere teknologien på måter som gjør at studenter og lærere lett kan ta den i bruk, ikke bare vise men sørge for at de også får prøve ut. Gjerne lage noe som de direkte kan bruke i sitt arbeid. Vi legger vekt på at det er teknologien som kan tilpasses de formålene lærerne har, og ikke lærerne som må tilpasse seg teknologien. Teknologien i seg sjøl er kun et virkemiddel mens det er læreren som sørger for at den settes i en god pedagogisk sammenheng.Vi mangler imidlertid en del  utstyr for å fungere som det verkstedet for kreativ utforskning som vi gjerne skulle vært, og som vi ser at vi kommer til å trenge framover for å møte behovene i skoler og barnehager. Barnehagelærerutdanninga og praksisbarnehagene er neste utfordring. Til dette trengs mer teknologi. Vi må kunne tilby noe av den teknologien som framtidas barnehager og skoler forventes å ha. I dag har vi ikke noe annet enn en enkel Bee-bot i tillegg til ipad’er å tilby. Vi skulle gjerne også hatt bedre fasiliteter til å bruke spill som inngangsport til PfDK. Det vil bidra til at også lærerstudentene (og lærere i praksis og på campus) vil kunne bruke sine gamingkompetanser mer direkte inn i undervisningen. Pedagogisk bruk av IKT vil i framtida være mye mer retta mot aktivitet enn å arbeide sittende ved en skjerm. Teknologien er blitt så enkel at terskelen for å håndtere den er veldig lav, for eksempel for programmering og Maker space-aktiviteter.  Behovet i skoler og barnehager forutsetter annen teknologi enn vi har i dag på vår FutureLab. Lærerstudentene må ha muligheten til å prøve seg med lekende og kreativ utforsking i ressursrike digitale omgivelser for å kunne fylle denne rollen når de kommer ut i skolen som lærere. Der har vi mye å lære av våre samarbeidspartnere på Notodden og i Stavanger. 



Didaktisk Digitalt Verksted (DDV) - Åpnet 27.09.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Promoteringsfilmen til DDV. Kort omtale av filmen

https://youtu.be/oRU_vGNISHI


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Beskrivelse av DDV - utforming



Studentassistentene i DDV + IT-lærling (+ prosjektleder)

Bildet kan ikke vises.

Bildet kan ikke vises.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
3 personer + IT-lærling (+ prosjektleder). Studentassistentene + IT-lærling blir SUPERBRUKERE og TILRETTELEGGERE/FASILITATORER ----) DIDAKTISKE OG DIGITALE VEILEDERE i samarbeid med faglærere/de ansatte + prosjektleder



Å skape noe i fellesskap med andre
Bildet kan ikke vises.

Bildet kan ikke vises.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stor spennvidde i bestillinger til DDV: 1. Ansatte som har ordinær undervisning. 2. Ansatte som vil teste ut/utfordre det tradisjonelle undervisningsparadigmet. 3. Studenter og drop in-tid. 4. Studenter som vil bruke DDV for å løse oppgaver. 4. DDV som arrangør av kurs og events. 5. Eksterne besøk fra skoler, næringsliv og politikere. DDV ønsker at verkstedet skal være et rom hvor man skaper noe sammen med andre, hvor man utforsker, tester ut, eksperimenterer og hvor man sammen med andre tar i bruk ny teknologi. DDV skal også se på hvordan teknologi kan tilpasses på ulike nivå, helt fra barnehage og opp til universitetsnivå og hvordan teknologi kan brukes i ulike fag i ulike emner og opp i mot ulike kompetansemål.



DigTekLab
Åpnet 12. januar 2018

USN - flercampusuniversitet - 8 campus i 3 fylker

Vårt fremtidens klasserom  - med utgangspunkt i hvem vi er og med retning for å 
møte det ennå ukjente.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har et flercampus universitet med til sammen 8 campus i 3 fylker. DigTekLab ligger på campus Notodden og er først og fremst en satsning for fakultetet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap. Det er først og fremst for våre studenter og men også for våre ansatte, for praksisfeltet og andre.Arbeidet som ligger i forkant - tverrfaglig prosjektgruppeåpnet 12. januar i år Prosjektgruppe på tvers av fag - forarbeid og er en del av bemanning/veiledere



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Inspirasjon - sammarbeid - organisering av rom - valg av utstyr - Et godt sted å være!Vi har hatt inspirasjonskilder og samarbeidspartnereEn av de viktigere har vært engasjerte mennesker i Udir - som Ann Therese her og de som nå er i Udir Betalab og Lisbeth, Paolo og flere fra vårt nettverk om fremtidens klasserom. Vi inspirerer, drøfter og finner også ut at vi ofte jobber med de samme utordringene. Vi vil videre og har mange like målsettinger – samtidig finner vi også våre muligheter til å gå ulike veier ved hjelp av hverandre. Vi har også hentet inspirasjon fra European Schoolnet sitt nettverk med Future Classroom Labs og er nå selv en slik labIkke minst er inspirasjonen fra makerspace/skaperverksted viktig. Dette knytter virkelig sammen de estetiske fagene innenfor kunst og håndtverk, musikk og flere sammen med teknologi og en skapende virksomhet der det er å være en produsent som er det sentrale/fremfor det å være en komsument. I tillegg ser vi tydelig hvor “lett” det er å jobbe tverrfaglig. I en skapende/innovativ prosess trekker vi på kunnskap fra så mange fagområder. Det blir plutselig viktig at norsklæreren snakker med matte og kunst og håndtverkslæreren fordi alle fagene er sentrale i prosessen. Og det bringer meg tilbake til det vi er. Det å skape en levende arena for læring, utforsking  og skaping i teknologirike omgivelser. En arena for samarbeid internt og eksternt, blant annet med praksisfeltet. En arena for forskning på ulike nivå.Drivkraften er en viten om at fremtidens barn og unge skal løse komplekse utfordringer og må utvikle ny kunnskap og nye løsninger på utfordringer vi enda ikke kjenner.



Utforsking gjennom

● Undervisning
● Besøk
● Forskning
● Workshop/Kurs/videreutdanning
● Drop-in 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når vi har undervisning på DigTekLab planlegges og utføres denne sammen med faglærer i emnet. Det er faglærer som må være veileder i sitt fagfelt – som setter fingeren på hvordan aktivitetene kan henge sammen med læringsmål og som må være en aktiv veileder i læringsprosessen. Sammen kan vi tenke på nye måter å gjøre dette på – ved hjelp av rom, teknologi og kunnskap vi erverver undervegs.Sammen utfordrer vi roller. Faglærer, student, elev, barn. For at DigTekLab skal kunne være en ressurs for alle de nevnte brukergruppene som en integrert del av hva HSN har å tilby er det viktig at det legges til rette for at både studenter og ansatte. Hos oss skal det være veldig lav dørterskel og stor takhøyde. Det å utforske og å finne svar og nye løsninger sammen – det å gjøre feil sammen og det å tenke på nytt sammen – settes veldig høyt. Det skal være lett for både faglærere og studenter å ta i bruk rommet. Vi arbeider målrettet og tett med universitetets enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet USN eDU . På denne måten vil lærere som ønsker å videreutvikle sin undervisningskompetanse få støtte og inspirasjon gjennom ulike tiltak. Vi jobber også tett sammen med utviklingsprosjekter som for eksempel LUDO som har til hensikt å utforske begrepet profesjonsfaglig digital kompteatanse. Det er studenter sammen med lærerutdannere fra både universitetet og praksiskolen som skal drive denne utforskingen og DigTekLab er en av flere arenaer. Det som er fint med DigTekLab er at studenter og ansatte kjenner igjen standard utstyr i rommet, labben har funksjonalitet og brukergrensesnitt som samsvarer med andre undervisnings- og møterom, samtidig som vi vi påse at vi følger med i utviklingen. Og skaper en annen arena for undervisning. Det er et rom det passer fint å ha med både skoleelever og barnehagebarn i og det er også et rom for nettundervisning Vi har også statt av mye tid til at DigTekLab skal være et rom man kan stikke innom både som student og faglærer. Vi har drop-in tid der man kan utforske på egenånd eller bare bruke arealene i sine prosjekter. Det er alltid noen som “hører” til rommet der og man har alltid noen å utforske sammen med eller litt drahjelp for de som trenger det.Vi satser ikke på ekspertkunnskap men på å en utforskende tilnærming der kunnskapen skapes undervegs og i samarbeid. Alle har noe å bidra med og feil er fantastiske - vi lærer av dem Vi har ikke løsningen på fremtidens utfordringer, vi er ikke et ferdig rom eller ferdig konsept -  Vi vil ikke være det heller, vi er i stadig utvikling – eller evig beta som det ofte snakkes om i disse sammenhengene. Vi har ikke den rette metoden eller det rette læringssynet men vi er overbevist om at vi jobber på en måte som kan styrke våre studenters profesjonsfaglige digitale kompetanse og som kan være med på å styrke fremtidens barn og unge til å kunne være aktive og skapende og kritiske borgere i et informasjonssamfunn som er preget av stadige skifter, en enorm informasjonstilgang og digitalisering på mange områder.



DigTekLab - en arena for utforsking, 
læring og skaping i teknologirike omgivelser

Kompetanse til å kunne  møte  utfordringer vi ennå ikke kjenner

Fokus:
Teknologiens merverdi
Fra konsument til produsent

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Åpent hver dag -Utrolig spekter av aktiviteter så langt - Undervisning selvfølgelig - men her har også barnehagebarn vært i aksjon, skolebarn, vi har lokalt næringsliv, intern regnskapsavdeling, ulike faggrupper osv.og på kveldstid har vi også åpnet dørene for kodeklubb først og fremst undervisningLærerne vi utdanner som skal skape fremtidens klasserom må få erfaring med å tenke nytt og annerledes. De må få erfaring med å være kreative og utforskende med læring og undervisning. De må møte noe annet enn det tradisjonelle klasserommet med pulter på rad og rekke, hvor lærerens oppgave er å formidle en gitt kunnskap og kontrollere at barn og elever utvikler den samme kunnskapen. For at studentene skal kunne tenke “utenfor boksen”, ikke bare i fagene men også når det gjelder design og utvikling av undervisningspraksiser, trenger de trening i nettopp dette. De må få erfaring med å tenke nytt, være kreative, utforske læring og teknologi. For at studentene skal kunne forme fremtidens læringsmiljøer og designe undervisningskontekster som støtter opp under fremtidens barn og unges kompetansebehov, må de få (praktisk/ konkret) erfaring med dette i sin utdanning:De må få erfaring med andre måter å lære på og drive undervisning på. De må få erfaring med å være kreative og skapende i sitt arbeid med undervisning og læring DLT må representere et sted der studentene møter både fysiske lokaler og et tankesett som setter fleksibilitet, kreativitet, utforskning, innovasjon og læring i sentrum. De fysiske fasilitetene gir dem tilgang til ny og relevant teknologi, fleksible møbler som kan møbleres om slik at læringskontekstene kan designes om og skapes ut fra ulike behov.De faglige veiledere fremmer studentenes evne til selvstendig utforsking og kompetanseutvikling slik at de selv finner de gode løsningene, gjerne sammen med barn, elever og praksislærere.Når vi har valgt utstyr og løsninger har vi hatt en tanke om å hele tiden ha med oss hvordan møblering og teknisk utstyr gir en merverdi - vi har fokus på at vi ikke trenger det nyeste og dyreste - samtidig som vi skal følge med i utviklingen og helst være litt i forkant. Tilby kommende lærere å utforske på noe de realistsik sett kan møte ute i praksis - nå og om litt. Fleksibilitet og skapende virksomhet er sentralt.Ting er bare ting - hva vi legger tilrette for utgjør hele forskjellen. Samtidig er det viktig å se hvordan teknoloien bidrar til merverdi - til nye måter å samarbeide, lære og skape.Det vi håper er at våre studenter tar et ansvar her - ser det at barna de vil møte i sin kommende jobb stort sett har mye teknologisk kompetanse, men at vi har en stor utfordring i forhold til at denne ofte dreier seg om det å være konsument - å bruke teknologi som en underholdning og kommunikasjonskanal. Gjennom å møte teknologi på en annen måte i barnehage og skole kan de få en teknologisk og faglig kompetanse i det å bruke teknologi på en annen måte - hovedfokus på å være produsent fremfor å være produsent.



Les mer og se reportasjer fra Framtidens Klasserom

www.udir.no/digital-kompetanse

Kontakt oss

Lisbet Rønningsbak lisbet.ronningsbakk@uit.no @Lisbetro
Paolo Scarbocci paolo.h.scarbocci@uis.no

@paolokvitring
Elin Bøen elin.boen@usn.no
Ann-Thérèse Arstorpata@udir.no @arstorp 
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