
Kilde: Udir, 2016

12 skoler (9 VGS + 2 U + 1 B)
10 privatistskoler 

2 utenlandsskoler: England og Kina

350 ansatte

8.000 elever
- 2.500 elever (VGS + U + B)
- 3.000 privatister
- 2.500 nettelever

Omsetning 400 millioner
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Forberedt til timen

Andel

Godt Noe Ikke

Kilde: Utdanningsforskning.no; Grønmo, Onstad & Pedersen, 2010/2012/2014)



Kilde:  Bergens  Tidene 5. november 2018

Gjør elevene lekser?



Målsetting
«Vi skal være den beste og mest fremtidsrettede skolen i Norge»

- Status:
Læringsmiljø; Norges beste i 7 år (Udir)

- Gjennomføring; 20% -poeng over gjennomsnitt (NIFU)
- Kostnadsnivå; 20% under gjennomsnitt (KOSTRA)



Lekser
– skolens mest naive læringsaktivitet?

Kilde: Professor Thomas Dahl, Utdanning.no, oktober 2015





EdTech innovasjon med læringstøttende teknologi



2019

Vi må sikre at våre lærere 
kjenner til og kan bruke 

læringsstøttende teknologi



Hva?

1. Hjelpe eleven på en bedre måte

2. Få data om elevens læringsarbeid
1. Har eleven gjennomført planlagt læringsarbeid?

2. Har eleven forstått læringsarbeidet?

3. Har eleven spørsmål/behov for hjelp?

3. Akkumulere læringsdata om eleven



Hvorfor?

Det må være fornuftig å vite 
mer om elevenes læringsarbeid

=; Læringsstøttende teknologi







Hvordan?
Det må være fornuftig å lage lekser i

e-leksjoner som sporer læringsarbeidet, 
som kan deles og revideres/forbedres slik 

at alle er forberedt til timen.

=; Læringsstøttende teknologi



Selvevaluering

Spørsmål til 
lærer

Læringsdata

Tema

Forberedt til timen: Lekser som e-læring



Forberedt til timen

Det må være fornuftig å lage lekser i
e-leksjoner som forbereder elevene, 

på hva som skal skje i timen.

=; Læringsstøttende teknologi



Hvordan?

Utfordring: 
endringsvillighet

Det må være fornuftig å gjøre 
kompetanseheving målrettet, 

fleksibel, reviderbar og lett 
tilgjengelig.

=; e-læring



fra:

«har du gjort leksa?»

til

«jeg forstår hva du 
trenger hjelp til»

Umiddelbar feedback
Eleven blir sett
Læreren får data



Kilde: Morten Oddvik



Kilde: Knewton & Gyldedal 2016



Det må være fornuftig 
å vite mer

om elevenes læringsarbeid

=; Læringsstøttende teknologi



Video på YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uF7KWXUdxNM
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