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- Mer effektiv tid for læreren i klasserommet

Gitte Skjønneberg 10.05.2019



FAKTA

- Gitte Skjønneberg, OsloMet, institutt for Estetiske fag

- 3 års faglærerstudenter i Design, kunst og håndverk

- Gjennomført på 3 grupper a 15 studenter i Design og 

Trykk. 

- Fagperioden gjennomføres på 5 uker

- Studentenes læringsplattform er Canvas

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Videoen "Velkommen til OsloMet"



DAGENS UTFORDRINGER

• Lærerens hverdag forandres. Vi blir pålagt flere og 
andre oppgaver og det blir mindre tid i klasserommet 
med studentene 

• Hvordan gjøre skolehverdagen mer effektiv både for 
studenter og lærere?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utfyllende: Blant prioriterte aktiviteter: Etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning Gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer Utvikle vår posisjon som tilbyder av desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer Satsing på velferdsteknologiEtablere samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv i regionen for utvikling av ny teknologi



UTPRØVING AV DIGITALE LÆRINGSRESSURSER

• Vi har gått bort fra den tradisjonelle undervisningen i 
klasserommet og erstattet dette med digitale 
læringsressurser.

• Utprøvingen er blitt gjennomført ved å tenke nytt med å 
blande ulike undervisningsformer.

• All undervisning og opplæring er digitalt, bortsett fra en 
workshop midt i fagperioden.

• Studentene får i forkant hele planen for fagperioden.

• Lærerens rolle blir å veilede studentene. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
(Strategien har 4 hovedmål)Utfyllende:Blant prioriterte aktiviteter:Utvikle lærer- og sykepleierutdanningene våre til landets beste Satsing på å styrke fagmiljøer innenfor teknologifag Livslang læring: tilpasse tilbudene om kompetanseheving og videreutdanning i tett samarbeid med arbeidslivet for å dekke faktiske behovTettere samarbeid med storbyregionen for å drive forskning det er stort behov forTettere samarbeid med arbeids- og næringsliv om å tilby relevant praksis med høy kvalitet i våre studieprogrammer Satse på mer formidling av kunnskap om velferdssamfunnet



OPPLÆRING

-kurs på Digin i februar 2018

-kurs i videofilming

-opplæring på filmstudio, ulike selifierom, med og 

uten dokumentkamera

- Deltagelse på Webinar

- utprøving/ opplæring i Collaborate

Fra Selfierom i PP33 EST

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utfyllende:Blant prioriterte aktiviteter: • Forsterke vår kunnskap om byregionens muligheter og utfordringer, og ta en synlig plass i samfunnsdebatten om dette • Utvikle et tett samarbeid med regionale myndigheter i Osloregionen, blant annet for å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv universitetsby • Legge bedre til rette for inn- og utveksling av studenter • Øke deltakelsen betydelig i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, særlig knyttet til EU-programmer • Integrere studenter med fluktbakgrunn i vårt studentmiljø og våre undervisningsopplegg 



Mai 2018
5. og 6. klasse Jaer Skole

August 2018
Pilotprosjekt OsloMet  august/ september 2018

Oktober 2018
Start av prosjektet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utfyllende: Blant prioriterte aktiviteter: Rekruttere vitenskapelig personale som ønsker å være i front nasjonalt og internasjonalt på forskning og utdanning  Gode tilbud om kompetanseheving for ansatte, og satse på lederutvikling for faglige, tekniske og administrative ledere Forbedre og effektivisere administrative støttetjenesterTilby digitale løsninger som førstevalg for alle som vil kommunisere med institusjonen Utvikle moderne og bærekraftige universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer 

https://www.instagram.com/p/BYOJoA1gmXy/




ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST



Eksempel:
SJABLONGTRYKK

Sjablongtrykk laget av 
Kaia FKH3



OsloMet – storbyuniversitetet

SJABLONG

FKH3 STUDIEÅRET 2018-2019



ØVELSE

TEKNIKK: Utskjæring av sjablong i 2 lag. 
Trykk gjennom åpen ramme

Privat foto



Bruk bilde du har fått utdelt

Legg en plan for hvordan du vil 
skjære ut 

Pass på ledetråder slik at sjablongen 
blir slik du ønsker

Skjær ut 2 lag til slik at du får et to-
farget trykk



OPPGAVE 1:

Du skal lage et nytt egenvalgt motiv med 
sjablong. Bearbeide dette i Photoshop, 
Gimp eller Word

Du skal lage motivet i minst 4 lag. Du 
skal eksperimentere(til sammen 10 trykk)

Heng opp på veggen når du er ferdig

Eksempel på sjablong i 10 lag av Sebastian FKH3-18 



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

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

http://www.youtube.com/watch?v=mwyVBuDEwZE


ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST



Avslutning og innlevering

 Studentene avslutter med og lage sin egen 
digitale læringsressurs

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Institutter:AtferdsvitenskapErgoterapi og ortopediingeniørfagFysioterapiSykepleie og helsefremmede arbeidNaturvitenskapelige helsefag



Digital tilbakemelding

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Institutter: BarnehagelærarutdanningGrunnskole- og faglærarutdanningInternasjonale studium og tolkeutdanningYrkesfaglærarutdanning



Erfaringer så langt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Institutter:Bygg- og energiteknikkEstetiske fagMaskin, elektronikk og kjemiInformasjonsteknologiProduktdesign



Privat foto
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