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Introduksjon 

Samfunnet som våre elever og lærere er en del av, er preget av økende digitalisering. Nye 

krav til læring, ferdigheter og kompetanser utfordrer skolenes digitale praksis på flere 

områder. Kristiansand kommune har registrert et sprik både mellom skoler og innad i den 

enkelte skole når det gjelder bruk av teknologi i læringsarbeidet. Dette spriket virker å bunne 

i forskjeller i skolenes digitale satsing, økonomiske forhold, kjennskap til digitale 

læringsressurser, samt varierende profesjonsfaglig digital kompetanse i skolepersonalet.  

 

Digital strategi for fremtidens læring - med teknologi i klasserommet representerer en 

synliggjøring av oppvekstdirektørens forventninger til Kristiansandsskolenes digitale arbeid 

og utvikling de neste fire årene. Basert på nasjonale føringer og lokal kartlegging av digital 

status i skolene, konsentrerer strategien seg om tre hovedområder: Innhold og tjenester, 

kompetanse og ferdigheter og teknologi og ferdigheter. Strategien presenterer forventninger 

og visjoner for læring i det 21. århundre, og må slik sett ikke leses som en ren utrullingsplan 

for digitale enheter i kommunen.  

Bakgrunn 

Samfunnet i dag gjennomgår en akselererende digitalisering, der digitale tjenester stadig 

erstatter tradisjonell tjenesteyting på flere og flere områder. Sosiale medier er fullt ut 

integrert i samfunnsdebatten. Nettbaserte meddelelser via medier som Facebook, Twitter 

eller andre sosiale plattformer og blogger, er blitt normen i vår meningsutveksling, ikke 

unntaket. Vi handler stadig mer via nett, både innenlands og utenlands. Vi kommuniserer 

med innbyggerne digitalt gjennom kommunens nettsider, digitale skjema og chatte-fora. De 

fleste eier smarttelefoner, og et søk på alle verdens nettsider er kun et par tastetrykk unna. 

Vi ser med andre ord et samfunn, godt på vei, gjennomsyret av digitalisering. 

 

Samtidig med dette finner en økende digitale skiller i samfunnet, der sosioøkonomisk 

bakgrunn fremtrer som en avgjørende faktor. De som har råd har mulighet til å holde tritt 

med utviklingen, mens de som har økonomiske utfordringer risikerer å sakke akterut. 

Tendensene peker også på kulturelle forskjeller mellom dem som utnytter Internett til 

kunnskaps- og informasjonssøk og dem som nesten utelukkende bruker det i 

underholdningsøyemed. En slik utvikling generer ikke  bare materielle ulikheter, men også 

mer dyptgripende utfordringer med tanke på demokratisk medborgerskap, da ulike 

kunnskaps- og ferdighetsnivåer kan resultere i sosialt utenforskap for elever og deres 

familier.1  

                                                
1 Krumsvik, R. et al, (2013). “Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i 
videregående opplæring.” 
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Sammenliknet med den generelle samfunnsutviklingen, ser vi at skolen har vært forholdsvis 

langsom i sin digitale omstilling. Fra midten av 1990-tallet fikk skolen ansvar for opplæring i 

IKT.  Undervisningen ble da gjerne gitt i egne datarom, og ikke i klasserommet. De sosiale 

og faglige aktivitetene som foregikk i det ordinære klasserommet var slik sett ikke integrert i 

IKT opplæringen. IKT-utstyr ble hovedsakelig benyttet til opplæring i 

tekstbehandlingsprogram, regneark og touch-metodikk, mens annen bruk av digitale medier 

og utstyr var mest sett hos ungdomsgrupper med spesiell interesse for dataspill, enkle 

chatteplattformer eller begynnende sosiale medier. Dette var interesser som skolen i liten 

grad fanget opp som potensielle verktøy for læring. Først etter millenniumskiftet lar det 

digitale paradigmeskiftet seg merke i skolen. Den digitale brukergruppen eksploderer som 

følge av radikale teknologiske nyvinninger og ekspansjon av nye digitale samfunnsarenaer. 

En-til-en dekning av digitale enheter i klasserom/læringslandskap, som datamaskin eller 

nettbrett, blir også gradvis utbredt i norske skoler. Ikke bare begynner en å anerkjenne 

verdien spill og sosiale medier kan ha i opplæringsøyemed, en ser også at barn ofte har 

opparbeidet seg betydelig digital kompetanse før ordinær skolegang starter. Mange stiller 

med teknologisk erfaring allerede i barnehagen. Familienes teknologiske hverdag gjør seg i 

dag gjeldende blant de aller minste, og det er ikke uvanlig at barn i ettårsalderen kan 

navigere apper på smarttelefoner og nettbrett. Denne utviklingen har generert mye 

optimisme med tanke på barns kommunikasjon- og læringsmuligheter, men også kritikk2 fra 

forskere. Bølgen av moral- og risikorelaterte problemstillinger som dukket opp i kjølvannet av 

den teknologiske utviklingen ved tusenårsskiftet, resulterte i Europakommisjonens første 

handlingsplan for Internett (Internet Action Plan 1999–2002). EU plattformen EU kids Online 

vektla begrepsmessig avklaring og evidensbaserte forskningsoversikter, der myter og 

forestillinger knyttet til barn og mediebruk ble systematisk undersøkt og nyansert. Med 

bakgrunn i nyere forskning, har en i dag gått mer og mer bort fra et ensidig fokus på hvordan 

barn interagerer med digitale medier i forskningen, og stiller i stedet spørsmål ved og 

                                                
2 Spitzer, M. (2012). Digitale demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. 
München: Droemer. 
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undersøker hvordan barn interagerer med omverden, når denne medieres digitalt.3 Et slikt 

perspektivskifte aktualiser barnehagers og skolers danningsoppdrag, ved at 

oppmerksomheten i større grad rettes mot interaksjonsformer som teknologien gir tilgang til 

og muliggjør i arbeidet med skolens undervisningsinnhold. 

 

Da kommunens digitale strategi nødvendigvis må ta utgangspunkt i de utfordringer, 

potensialer og kulturelle praksiser som finnes og er etablert i sektoren per dags dato, har en 

valgt å først presentere en oversikt over aktuell digital status i Kristiansandsskolene før 

fremtidsvisjoner og tiltak for læring med teknologi i klasserommet behandles i dokumentet.  

Nåsituasjonen for IKT i Kristiansandsskolen 

Da Kunnskapsløftet ble innført som Norges læreplanverk i 2006 ble det definert at digitale 

ferdigheter skulle være en av fem grunnleggende ferdigheter som alle lærere skulle jobbe 

med i alle fag på alle trinn. Utdanningsdirektoratet definerte disse ferdighetene som fire 

hovedområder: Tilegne og Behandle, Produsere og Bearbeide, Kommunisere og Digital 

Dømmekraft. Før dette hadde den digitale samhandlingen mellom elev og lærer i beste fall 

vært sporadisk og basert på ildsjelers enkeltinitiativ. Skolens bruk av IKT ble ofte ansett som 

irrelevant av elevene, og for å legge til rette for en økt pedagogisk bruk ble det tatt noen grep 

på ulike nivåer i kommunen. Det ble utarbeidet en strategi for dekningsgrad av PC utstyr, 

læringsplattformen itslearning ble tilgjengeliggjort for alle skolene og en portefølje med 

digitale læringsressurser frikjøpt. I etterkant ble Google Apps for Education satt opp som 

produksjonsverktøy for alle elever og lærere, og i 2013 ble IKT-planen til Senter for IKT i 

utdanningen innført som kommunens plan for IKT i skolene og for undervisningspersonell.  

 

Det er fortsatt ulikheter både innad i kommunene, den enkelte skole og det enkelte trinn 

hvorvidt en god IKT-dekning og god pedagogisk bruk er implementert. Dette gjelder bruk og 

investering i digitalt utstyr, der ulike skolenes økonomiske situasjon påvirker hvorvidt 

teknologi i læringsarbeidet lar seg gjennomføre. Videre påvirker dette skolens digitale 

innhold, med blant annet tanke på anvendelse og utnyttelse av teknologiske e-verktøy, e-

tjenester og e-plattformer. I det følgende vil det bli gitt en kort redegjørelse av status innen 

bruk av teknologisk utstyr i skolene, før innholdsdimensjonen i skolenes tilnærming til IKT 

kommenteres.  
 

Utstyr og bruk 

Alle skolene i Kristiansand kommune har investert i digitalt undervisningsutstyr, men 

utbredelse og bruk er svært variert. Noen skoler har fremdeles egne datarom eller traller 

med bærbare maskiner som transporteres fra klasserom til klasserom, mens andre har 

enkelte stasjonære PC-er stående i klasserommene. I kontrast til dette, finnes det skoler 

som har satset fullt ut på nettbrett som læringsteknologi, enten som klassesett eller som 

elevens personlige læringsverktøy. Det er også eksempler på skoler som, på eget 

driftsansvar, har valgt Chromebook som erstatning for den tradisjonelle Windows PC-en.  

 

                                                
3 Livingstone, S., Mascheroni, G., and Staksrud, E. (2017). European research on children’s internet 

use: Assessing the past and anticipating the future. New Media and Society. 1-20. 



 

6 

 
 

I dialogen med Oppvekstdirektøren har skoleledere meddelt at det er en betydelig 

økonomisk belastning for skolene å gjøre innkjøp og vedlikeholde en forventet teknologi-

tetthet. Dette har ført til at kun et fåtall av skolene i dag sitter med en-til-en dekning i 

undervisning. Ut fra ledernes erfaring, påvirker dette muligheten til å benytte teknologi i 

undervisningen på en god måte.  

Varierende grad av teknologitetthet 

Oppvekstsektoren stimuleres med årlige investeringsmidler til innkjøp av IKT-utstyr i skole. 

Disse tilskuddene, som per i dag ligger på fire millioner kroner, deles ut til skolene etter en 

fordelingsnøkkel, og er ment som en bistand til å holde utstyrskvalitet og dekning oppe.  

 

Innad i skolene, er midlene benyttet til digitalt utstyr for elever og lærere, AV-utstyr i 

klasserommene, samt til 

oppgraderinger av infrastruktur. 

Skolene har i tillegg anledning til å 

avsette egne midler til digital 

investering, for å øke teknologitettheten 

i klasserommene. Det har vært praksis 

for å kjøpe inn både nytt og brukt utstyr 

til bruk for elevene, som har medført 

ulikheter mellom skolene i bruk av 

teknologi i læring. Eksempelvis har 

Wilds Minne skole 1:1 dekning av 

nettbrett i april 2017, mens hver elev på 

Justvik skole må dele PC med tre 

andre (1:4 dekning). 

 

En intern opptelling fra april 2017 viser at det er i overkant av 4200 Windowsbaserte elev- 

PC-er i bruk i Kristiansandsskolen. Det er samtidig snart 2000 nettbrett i bruk, snart 1000 

Chromebooks. Dette representerer en gjennomsnittlig sammenlikning med andre 

storbykommuner, men de fleste av disse er i gang med å rulle ut en 1:1-dekning for alle 

Figur 1 - Uttalelse fra lærer i forbindelse med IKT-
undersøkelsen 2016 



 

7 

elever på alle trinn. Totalt sett er det en omtrentlig 1:2-dekning på digitale enheter i 

Kristiansandsskolen, men mye av utstyret er svært gammelt. 

Privat digitalt utstyr 

Gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i Opplæringslova, §2-15, som fastsetter at 

kommunen ikke kan kreve at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med 

grunnskoleopplæringen. Dette gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale 

aktiviteter som skolen arrangerer som del av opplæringen. Likevel registrerer kommunen en 

praksis hvor skolene oppfordrer elever som har anledning til det å bringe med seg privat 

digitalt utstyr når skolens eget utstyr ikke strekker til. Dette forekommer gjerne på 

skrivedager, tentamen og i liknende situasjoner hvor mange elever skal bruke teknologi 

samtidig. Både lærere og ledelse som praktiserer slike ordninger ser klare utfordringer rundt 

denne løsningen. Blant annet bidrar det til å øke forskjeller mellom elevene innad på skolen, 

samtidig som det strider mot gratisprinsippet. I tillegg skaper det utfordringer knyttet til 

ansvar og forsikringer, når bruk av privat utstyr er en oppfordring og ikke et krav. 

Bruken øker 

Mange av skolene har gjort investeringer de siste årene for å få opp utstyrstettheten. Det 

brukes i dag langt mer teknologi i undervisningen, enn det som var praksis for bare få år 

tilbake. Digitaliseringen av samfunnet bringer med seg høye forventninger om utvikling og 

endring. Den eskalerende utvikling 

gjenspeiles også i 

utdanningsstatistikk og forskning.  

  

Monitor 2016-undersøkelsen 

rapporterer flere positive 

tendenser. Likevel påpekes det at 

ungdomstrinnet fremdeles befinner 

seg langt under 2003-nivået til 

videregående skole i bruk av IKT, 

noe som tilsier at en fortsatt har en 

lang vei å gå i grunnskolen.  I 

tillegg viser forskningen at 

utstyrsmodenhet og mangel på 

systematikk medfører stor 

spredning i bruk av datamaskin, til 

tross for at kurven er økende også her. Bruken av digital teknologi er i dag lavest i naturfag 

og matematikk, og høyest i språkfagene4.  

Annet digitalt utstyr 

Interaktive tavler 

I tillegg til utstyret som benyttes av elever i undervisning, er det også stor utbredelse av 

digitale tavler. Særlig på barneskoletrinnene er dette utbredt. Nye, eller rehabiliterte skoler, 

utstyres med interaktive tavler eller skjermer, og innkjøp av interaktive tavler har vært en stor 

                                                
4  Monitor skole 2016, Senter for IKT i utdanningen 2016, Gunnstein Egeberg, Hilde Hultin, Ole Berge 

Figur 2 - Fra Monitor 2016: Prosentandel elever som bruker 
datamaskin oftere enn fire timer pr uke på skolen. Utvikling i 
andel fra 2003 til 2016. 
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utgiftspost for skolene de siste 10 årene. Det befinner seg anslagsvis 250 digitale tavler 

rundt om på skolene, og mange av disse begynner allerede å bli modne for utskiftning. 

 

I likhet med annet digitalt utstyr, varierer bruken av de interaktive tavlene sterkt i og mellom 

skolene. I utgangspunktet er styrken til slike tavler å kunne legge til rette for elevaktiv læring, 

ved at elever inkluderes i arbeidet rundt tavla. Tavlene er også ment å kunne erstatte både 

tavle og whiteboard, og gir muligheter til å distribuere tavleinnholdet i etterkant. Disse 

funksjonene er per i dag lite tatt i bruk, og ved en del skoler er anvendelsen av tavlene 

begrenset til å være et lerret for projektor.  

 

I forbindelse med projektor/lerret og interaktive tavler, har skolene som benytter nettbrett ofte 

tilkoblet en Apple-TV. Denne muliggjør trådløs overføring fra nettbrett til tavle, slik at elever 

og lærere enklere og mer effektivt kan dele innholdet på sine nettbrett med resten av 

klassen. Det fins i overkant av 100 Apple-TV i bruk i skolene.  

 

Innhold og bruk 

Administrative digitale verktøy 

Grunnstrukturen i den digitale læringspraksisen på skolene består av en samling verktøy 

som plasserer skolehverdagen inn i en administrativ ramme. Noen av disse er utelukkende 

beregnet på de ansatte, mens andre representerer sentrale verktøy i samhandlingen mellom 

elev og lærer.  

 

 
 

Kristiansand kommune innførte sommeren 2017 et nytt oppvekstadministrativt system som 

inneholder komponenten IST skoleadministrasjon. Her føres elevers og læreres 

skoletilhørighet, kontaktlærerrelasjoner, fag- og elevgrupper, fravær og annen administrativ 

informasjon. Dette systemet danner grunnlaget for elever og læreres brukerkontoer på andre 

tjenester, deriblant Feide. Feide er en nasjonal felleskomponent levert av Uninett og Senter 

for IKT i utdanningen. Feide sikrer enkel men trygg pålogging til digitale tjenester for elever 
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og ansatte i skolen. Feidepålogget består av ett brukernavn og ett passord, noe som er 

lettere å huske for både elever og ansatte. Kristiansand kommune har brukt Feide på de 

aller fleste av sine tjenester siden 2011, og erfarer at dette senker terskelen for å ta i bruk 

digitale tjenester. Kristiansand kommune har også innført andre systemer for å støtte 

skoleeier, -leder og lærer i kartleggingsarbeidet. Systemene Conexus Engage og Conexus 

Insight gir alle beslutningstakere god informasjon om elever, grupper og skoler, slik at 

oppfølging av disse blir faktabasert. 

 

Kristiansandsskolen benytter i dag læringsplattformen itslearning. Her kan elever og lærere 

samhandle faglig. Lærere kan her legge ut planer, inspirasjonsmateriell, oppgaver og 

gjøremål for elevene, samt koble dette mot nasjonale læreplanmål. De får i tillegg 

muligheten til å arbeide med vurdering for læring på, og tilgjengeliggjøre sluttvurderingen 

via, en digital plattform. itslearning har også innebygd et kommunikasjonssystem som blir lite 

brukt. Det pedagogiske potensialet til læringsplattformen blir i stor grad ikke utnyttet i 

tilfredsstillende grad.  

 

Alle elever og lærere har også tilgang til Google disk, en skybasert lagringstjeneste med 

ubegrenset lagringsplass. Google disk er del av G-Suite for Education, og legger til rette for 

at brukere på en trygg måte kan ha tilgang til sitt eget arbeid fra hvor som helst og når som 

helst, i tillegg til arbeidet som er delt med dem.  

 

Digitale verktøy og tjenester for læring 

Bruken av digitale verktøy og læringsrettede tjenester varierer i stor grad fra lærer til lærer. 

Denne variasjonen er et resultat av læreres kompetanse og interesser, samt tilgjengelig 

utstyr i den enkelte læringssituasjon. Det er fremdeles forholdsvis få som benytter seg av 

muligheten til å forberede egen undervisning ved hjelp av digitale verktøy, enten hjemmefra 

eller på arbeidsplassen. Det er også en utfordring at det er variasjon i kvantitet og kvalitet på 

bruken. Er det god pedagogisk bruk å overføre tradisjonelle analoge aktiviteter til digitale 

verktøy, eller kan bruken av digitale verktøy og tjenester føre til bedre læring på en ny måte? 

Omvendt undervisning, smarte responssystemer og spillbasert læring fører alle til en endring 

i måten elevene lærer på i forhold til tradisjonelle metoder, men få lærere benytter seg av 

denne muligheten.  

 

Pedagogisk programvare 

Bruken av tradisjonell pedagogisk programvare til drill og læring varierer mye fra klasserom 

til klasserom og fra skole til skole. De siste årene har det vært fokus på å anbefale 

programmer og tjenester som “holder til i skyen”, dvs at de bruker nettleseren på en hvilken 

som helst datamaskin som arbeidsflate. Dette gjør at skolene i mindre grad trenger å 

installere programvare lokalt på den enkelte PC, og at programmet eller tjenesten er 

tilgjengelig både på skolen og hjemme. Gjennom pålogging via Feide kan elevene fortsette 

der de slapp uavhengig av hvilket digitalt utstyr de startet opp arbeidet på. 

 

Noen av disse programmene og tjenestene er kjøpt inn på kommunelisens slik at de er til fri 

benyttelse innad i kommunen. Creaza, som er en tverrfaglig kreativ digital verktøykasse er 

tilgjengelig for alle lærere og elever. Det samme er Kikora, som er et fullverdig heldigitalt 

matematikkverk som dekker alle kompetansemål fra 5. trinn til VG-1. MV-Nordic leverer 
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skrivestøtte for alle gjennom programmene CD-Ord og IntoWords, samt 

touchinnlæringsprogrammet 10fingre. Alle frikjøpte programmer og tjenester er samlet på en 

felles nettside, www.ikrs.no . Der finner elever og lærere også en oversikt over gratis 

programvare anbefalt i skolen, som for eksempel Geogebra dynamisk geometri og Kahoot - 

et engasjerende quiz- og responsverktøy.  

 

 

 

Skolene kjøper i tillegg inn noe digitale læremidler selv. Forlagene tilbyr ulike 

læringsressurser og læremidler som i mer eller mindre grad er avhengig av at skolene også 

innehar den tilhørende papirbaserte ressursen. Salaby, Multi Smart Øving og Faktor er 

eksempler på populære ressurser som skolene gjennom interne avveininger beslutter å 

kjøpe på eget budsjett og innfører som standard læremidler.  

 

Produksjonsplattformer i bruk. 

En produksjonsplattform er en samling programmer eller tjenester elevene benytter seg at 

for å jobbe med de grunnleggende ferdighetene skrive, regne og å uttrykke seg muntlig i en 

digital tidsalder, i tillegg til å benytte digitale verktøy. Tradisjonelt har dette vært Microsoft 

Office installert som programvare på skolens PC-er. Denne plattformen ligger tilgjengelig 

ennå. De siste åtte årene har det i tillegg etablert seg en god pedagogisk bruk rundt den 

skybaserte tjenesten G-suite for Education, tidligere Google Apps for Education. Dette er en 

fullverdig office-pakke, men krever ingen lisens, er gratis å bruke, og fungerer både i 

nettleseren og på egne gratis apper på mobile enheter, slik at elevene har den samme 

tilgangen hjemmefra, som de har på skolen eller på bussen. En skybasert 

produksjonsplattform muliggjør også ekte samskriving i sanntid, enklere deling og 

publisering og samhandling mellom elever og mellom elever og lærer.  

 

Til tross for at vi har flere digitale verktøy og tjenester som legger til rette for samhandling og 

erfaringsdeling er det lite av dette i lærernes hverdag. Å dele ideer, kunnskap og 

undervisningsopplegg er nødvendig for å sikre en god felles forståelse og praksis innad i 

skolen, og vil bidra til en praksisnær kompetanseheving.  

 

Apper på nettbrett 

Flere skoler har god pedagogisk bruk av nettbrett, både på barnetrinnene og på 

ungdomsskolen. For å utnytte nettbrettets gode læringspotensiale settes disse opp med 

http://www.ikrs.no/
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ulike profiler, hvor noen apper er standard for kommunen og noen er spesifikt rettet mot de 

ulike skoleslagene. Bruk av nettbrett har særlig vært fokusert rundt kreativ og skapende 

prosesser, hvor eleven blir produsent og ikke så mye konsument av læringsinnhold. 

 

Reell bruk 

Bruken av de kommunalt innkjøpte læringsverktøyene varierer sterkt. Det er kan være en 

utfordring at skolene selv ikke har fått ta del i forankrings- og anskaffelsesprosessene til 

mange av disse verktøyene og at bruken av disse derfor ikke er godt forankret i personalet. 

Det kan se ut til at de skolene og 

lærerne som selv velger sine egne 

læringsressurser har en høyere bruk av 

disse, men at det igjen fører til større 

forskjeller mellom klasser og skoler. Det 

meste av undervisningen er likevel 

fremdeles basert på læreboka. 

 

Til tross for at digitale verktøy tas ulikt i 

bruk i skolene, peker 

kartleggingsundersøkelser, som 

elevundersøkelsen, på at den 

pedagogiske bruken av IKT i 

Kristiansand er stadig stigende - en tendens som forventes å fortsette i positiv retning i 

årene fremover. I tabellen over, som er hentet fra Elevundersøkelsen, ser en at kommunen 

skårer innenfor grenseverdiene til grønn kategori i tidsrommet 16-17, men en skåre innenfor 

oransje kategori i 13-14 og 14-15. Tallene indikerer en positiv utvikling innen pedagogisk 

bruk av IKT i kommunen de siste fire årene.  

 

Fra presens til framtid 

Aktuell digital status tilsier at vi må åpne for et relativt stort rom for differensiering, både 

mellom, og til en viss grad innad på enhetene – med tanke på både kollektive og individuelle 

utgangspunkt og målsettinger. Samtidig ønsker vi å sette en kurs for den digitale standarden 

og den digitale læringsarenaen som det er ønskelig at Kristiansandsskolene skal 

representere i det 21. århundre. 

Figur 3 - Fra Elevundersøkelsen: Bruk av datamaskin i 
undervisningen fra 2013 til 2016. 
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Læring i 21. århundre 

I 2016 ble stortingsmelding 28, "Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av 

Kunnskapsløftet" vedtatt i Stortinget. Den bygger på Fremtidens skole - Fornyelse av fag og 

kompetanser (NOU 8:2015). I disse dokumentene skisseres skolens retning og mål for 

fremtidens elever. Begreper som 

dybdelæring, ferdigheter for 21. århundre og 

å lære for å lære blir sentrale i hvordan vi 

som skole legger til rette for læring. 

Kompetansebegrepet endres også, og 

fremtidens skole vil sentrere seg rundt fire 

nye kompetanseområder: Fagspesifikk 

kompetanse, Å kunne lære, Å kunne 

kommunisere, Delta og samhandle og Å 

kunne utforske og skape. I årene fremover 

kan en dermed vente at nasjonale 

styringsmyndigheter prioriterer og definerer 

digital kompetanse til å være en integrert del 

av fagområdene i skolen, som både danner grunnlag for deltagelse i ulike former for lærings- 

og utdanningsaktiviteter, og som representerer en forutsetning for et aktivt arbeids- og 

samfunnsliv i framtiden. Nye kartleggingsresultater i Kristiansand kan tyde på at skolens 

pedagogiske bruk av IKT har økt vesentlig de siste to årene. Kristiansand kommune har 

siden 2013 vært engasjert i prosjektet Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand 

(FLIK). Kommunens visjon i prosjektet er å etablere inkluderende læringsmiljøer i skole- og 

barnehager, med mål om å utvikle læringsmiljøene til fordel for alle barns sosiale og faglige 

læringsutbytte, redusere omfanget av segregerende tiltak overfor barn som trenger særskilt 

tilrettelegging, samt skape læringsfellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og 

trivsel og som reduserer mobbing. I tråd med FLIK satsingen og stortingsmelding 28, anser 

Kristiansand kommune at en prioritering av skolenes kompetanse i pedagogisk bruk av IKT, 

sammen med investering i digitalt utstyr, er vesentlig for å styrke skolenes muligheter til å 

tilpasse opplæringen til den enkelte elev. En bred satsning på pedagogisk IKT i skolen, vil på 

sikt kunne redusere bruken av segregerte undervisningstiltak, samt øke sannsynligheten for 

at elevene opplever å ha tilhørighet i sitt læringsmiljø. For å få dette til, kreves det at 

Kristiansand prioriterer et systemisk og gjennomgripende løft i sin satsning på IKT i skolen, 

hvilket også betyr at kommunen ikke lengre kan basere seg på den enkelte lærers interesse 

eller den enkelte skoles som drivkraft på dette området. Vi er avhengige at alle våre elever 

får en god, inspirerende og relevant læringsreise som gjør dem i stand til å beherske den 

teknologien vi er omgitt av, slik at de rustes til å delta som aktive samfunnsborgere og 

bidragsytere i samfunnsdebatt, nyskaping og utvikling.   

Læreplanene 

Mye av dagens pedagogiske praksis er basert på Kunnskapsløftets fokus på at digitale 

ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene alle elever skal besitte, på lik linje 

med lesing, skriving, regning og muntlig fremstilling. Dette ble således alle skolelederes og 

læreres ansvar i alle fag på alle årstrinn. Utdanningsdirektoratet lanserte også et rammeverk 

Figur 4 - Regjeringens hovedmål for framtid, fornyelse 
og digitalisering i skolen 
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for digitale ferdigheter, som definerte nivåer av måloppnåelse. IKT skulle ikke læres for IKT-

ens skyld, men som et verktøy for læring. 

 

 
 

Stortingsmelding 28 / 21 

I Stortingsmelding 28, som representerer en fornyelse av Kunnskapsløftet, viderefører 

regjeringen tankegangen om at IKT er en av de grunnleggende ferdighetene. 

Stortingsmeldingen fremhever også at utviklingen innen teknologi og samfunn medfører 

endringer i skolefagene, og at det derfor er nødvendig å nyansere og differensiere hva som 

legges i digital kompetanse i dag. En bør, ifølge meldingen, legge mer vekt på hvordan 

teknologisk og digital utvikling påvirker innholdet i hvert enkelt fag, enn på fellestrekk på 

tvers av fag. En konsekvens av dette kan være at en større del av opplæringsansvaret 

legges på den enkelte faglærer, ved å introdusere fagspesifikke IKT-ferdigheter. I FLIK 

satsingen legges det vekt på systemisk 

profesjonsutvikling, der bærekraftigheten i 

opplæringen ved den enkelte skole ikke skal 

svekkes eller bero på enkeltansatte ved enhetene. 

Skoleeier, og et kollektivt profesjonsfelleskap, i og 

mellom skolene, må med andre ord være bærere 

og pådrivere i de digitale utviklingsprosessene på 

enhetsnivå.  

 

Stortingsmelding 28, og NOU-ene den baserer 

seg på (NOU 2014:7 og NOU 2015:8), er direkte 

inspirert av dybdelærings strategien utviklet av 

Partnership for 21th Century Learning (tidligere 21 

Century Skills)5. Da dette representerer både en 

internasjonal satsning, mellom stater og 

kommersielle aktører6, og nasjonalt gitte føringer 

for fremtidens skole, vil det være vesentlig for 

opplæringens bærekraftighet å utvikle et lokalt 

språk og innhold når uttrykk som ‘dyp læring’ og ‘ferdigheter for 21. århundre’ skal defineres 

                                                
5 21th Century Learning:http://www.p21.org/ 
6 P21 Member-organsizations: http://www.p21.org/members-states/member-organizations 

Figur 5 - Regjeringens mål for framtid, fornyelse 

og digitalisering i skolen 

http://www.p21.org/members-states/member-organizations
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på kommunenivå i Kristiansand. En lokal fortolkning og forankring av den digitale 

læringsterminologien vil kunne gjøre skoleutviklingen i Kristiansand mindre sårbar for 

endringer i det globale utdanningsmarkedet og skiftninger i internasjonale og nasjonale 

utdanningsdiskurser. Når det gjelder digital kompetanse, vil skoleeier i Kristiansand i tiden 

fremover derfor legge vekt på å utvikle et felles fagspråk, i tett samarbeid med lokale 

lærerutdanningsprogram og forskere ved UiA, og med ansatte i skoler og barnehager i 

Kristiansand.  

Ferdigheter for 21. århundre 

Synet på skole og læring er i endring, og det samme er synet på hvilke ferdigheter og 

egenskaper som det er viktig at elevene besitter i fremtidens samfunn. Disse ferdighetene 

og egenskapene kalles gjerne ferdigheter for 21. århundre.  

Evne til kreativitet, kritisk tenkning, problemløsning, beslutningstaking og læring blir vesentlig 

i fremtidens skole. Det samme gjør ferdigheter innen ulike arbeidsmåter innen 

kommunikasjon og samhandling.  Elevene trenger ferdigheter til å mestre et godt liv og til å 

delta aktivt i samfunnet. Ferdigheter innen informasjons - og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

og informasjonskompetanse vil være viktig for å utvikle de andre kompetansene. 

Programmering i skolen 

I tillegg til ferdigheter for 21. århundre er det også et økende fokus på å endre verktøy og 

metoder for gjøre undervisningen mer relevant og motiverende for elevene. Evne til analytisk 

tankegang har tradisjonelt vært innøvd ved å lære elevene matematiske algoritmer som så 

skulle utføres med papir og blyant. Programmering, eller koding, kan lære elevene analytisk 

tankegang på en arena som de finner mye mer relevant, og regjeringen støtter opp om 

initiativer som introduserer programmering i skolen. Kristiansand innfører koding for alle 

elever på 5. trinn som et tiltak fra høsten 2017, og programmering som valgfag i 

ungdomsskolen kan starte på utvalgte skoler fra skolestart høsten 2018.  
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Innhold og tjenester 

Skolen er del av samfunnet den befinner seg i, og endrer samfunnet seg, må skolen også 

endre seg i samsvar. Nye krav til arbeidstakernes ferdigheter innen bruk av teknologi i 

yrkesutøvelsen gjør at skolen må aktivt utvikle dette hos elevene. Begreper som livslang 

læring og livsmestring vil stå sentralt i fremtidens skole. En teknologisk plattform uten godt 

digitalt innhold og uten støtte for digitale arbeids- og læringsprosesser vil ikke kunne gi økt 

læringseffekt. Det er derfor viktig å sikre begge deler. 

 

Kristiansand kommune har de senere årene etablert pedagogisk praksis rundt en del 

kjerneelementer for elever og lærere. Dette er primært ressurser og tjenester som støtter 

opp om de fem grunnleggende ferdighetene elever skal tilegne seg og utvikle gjennom 

grunnskoleløpet. De har i mindre grad vært fagspesifikke, siden dette har skolene 

tradisjonelt valgt lokalt. Vi viderefører derfor avtalene med det digitale matematikkverket 

Kikora, den digitale verktøykassen Creaza, lese- og skrivestøtteprogrammene 10 fingre og 

IntoWords/CD-Ord. 

 

Læringsplattformen itslearning blir inntil 

videre beholdt som skolenes digitale nav, 

men at denne løsningen vurderes som del av 

kommunesammenslåingsprosessen fram mot 

2020. 

 

Vi viderefører og forsterker G-Suite for 

Education (GSE) som primær 

produksjonsplattform for alle elever i 

Kristiansandsskolen. En god skybasert 

produksjons- og samarbeidsplattform som er 

tilgjengelig når som helst, fra hvor som helst, 

på hvilken som helst enhet er essensielt for 

utviklingen av elever med gode ferdigheter på 

mange områder. GSE er gratis og sikkert. 

 

IKT-plan er en tjeneste som er levert av Senter for IKT i utdanningen, og som bryter ned 

gjeldende kompetansemål på alle trinn til små, håndterbare leksjoner som lærere med 

forholdsvis lav didaktisk IKT-kompetanse likevel enkelt kan gjennomføre med elevene.  

Ressursen inneholder i tillegg en samling kompetansehevingspakker som lærere og skoler 

kan benytte i egen kompetanse- og organisasjonsutvikling. Det forventes at skolenes ledelse 

kjenner til disse og at de vurderer bruk av disse i eget kompetansehevingsarbeid.    

 

Mesteparten av læringsarbeidet i kristiansandsskolen er fremdeles lærebokstyrt, men vi ser 

et økende innslag av at skolene selv velger digitale tjenester i tillegg til de tradisjonelle 

læreverkene. Gode heldigitale læreverk som støtter opp om læring for fremtiden i alle fag på 

alle trinn er noe Kristiansand kommune jobber fram mot gjennom å delta i opprettingen av 

Nasjonal Digital Læringsarena for grunnskolen (NDLA-G7). Vi ønsker elevaktiv læring på 

                                                
7 http://www.ks.no/ndlag 

Figur 6 - Regjeringens mål for framtid, fornyelse og 
digitalisering i skolen, om elevenes læring og skolens 
innhold. 
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digitale flater, hvor eleven i tillegg til å være konsument av læringsinnhold også vil kunne 

være produsent. Innholdet skal være fritt, åpent, redigerbart, republiserbart og relevant for 

elever og lærere, og alltid være oppdatert. Det fremmes egen sak rundt dette i løpet av 

skoleåret 2017/2018. 

 

Læringsinnholdet skal heller ikke legge føringer på hvilke teknologiske plattformer som 

brukes i skolen. Samfunnet er blitt et multiplattformbasert teknologisk landskap og 

læringsinnhold og tjenester i skolen skal kunne støtte opp om læringen når som helst, hvor 

som helst og på hvilken som helst plattform, det være seg nettbrett, Windows PC, 

Macintosh, Chromebooks eller andre fremtidige plattformer. 

Kompetanse og ferdigheter 

Innføring av ny teknologi i skolen endrer de pedagogiske og didaktiske rammefaktorene 

lærerne er kjent med, og påvirker læring og undervisning. Nye arbeids- og 

samhandlingsmåter blir muliggjort ved innføring av digitale tjenester som er 

allestedsnærværende. Elevproduktenes natur endres når en uendelighet av kilder til 

kunnskap er tilgjengelige for både lærer og elev. Digitaliseringen av skolen utfordrer også de 

tradisjonelle rammene rundt hvor og når formidling, instruksjoner, undervisning og læring 

skal skje. Læreren er ikke lenger den eneste kunnskapsbæreren. Dette krever en ny type 

kompetanse for både den etablerte og den kommende lærer; profesjonsfaglig digital 

kompetanse.  

 

Profesjonsfaglig digital kompetanse handler om å møte læreplanenes krav om digitale 

ferdigheter som grunnleggende ferdighet 

samt hvordan sikre at elevene når sine 

faglige mål. Den omhandler også den enkelte 

lærers evne til å vurdere når og hvordan IKT 

kan benyttes til å få til kvalitativt bedre 

undervisning. Økt motivasjon og bedre 

tilpasset opplæring kan være faktorer i et 

inkluderende læringsmiljø, og meningsfylt 

vurderingspraksis kan virke positivt for både 

trivsel og resultater.  

 

Teknologitette omgivelser stiller også nye krav til klasseledelse for å unngå at teknologien 

blir en tidstyv eller distraksjon. Elevenes digitale liv påvirker deres skolehverdag, og lærerne 

må ha kompetanse til å gjøre vurderinger rundt dette. Lærere skal kunne vurdere og velge 

læremidler og læringsarenaer som knytter sammen det nye med det gamle, det analoge 

med det digitale og det interne med det eksterne.  

 

Kristiansand kommune og UiA har inngått et samarbeid rundt disse utfordringene ved å 

aktivt jobbe med å sikre at disse kompetansebehovene dekkes hos lærerstudenter og 

praksislærere. Den nye grunnskolelærerutdanningen på masternivå vil inneholde moduler 

som setter fokus på flere aspekter rundt profesjonsfaglig digital kompetanse. Disse 

modulene tilbys også praksislærerne, og tematikken vil være aktuell i praksisperiodene.  

 

Figur 7- Regjeringens mål for framtid, fornyelse og 
digitalisering i skolen, om kompetanse. 
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Teknologiens inntreden stiller også krav til skoleledere. De må kunne vurdere anskaffelsen 

av teknologi og infrastruktur, samt vurdere eget og personalets kompetansebehov. De må 

kunne lede digitale endringsprosesser ved skolen sin og være kompetente på viktige 

områder som personvern, informasjonssikkerhet og bruk av administrative systemer. 

 

Senter for IKT i utdanningen sin IKT-plan inneholder aktuelle kompetansepakker som 

skolene og de enkelte ansatte kan benytte seg av for å heve sin egen profesjonsfaglige 

kompetanse. Disse kompetansehevingspakkene legger opp til refleksjon, samarbeid, deling 

og diskusjon og bør brukes som ledd i en organisert felles kompetanseheving.   

 

IKT-senteret har også utviklet annet veiledningsmateriell for skoler og lærere. Emner som 

klasseromsledelse i teknologirike omgivelser, programmering i skolen og vurdering med bruk 

av teknologi er viktige temaer som tas opp. Vi forventer at skolene vurderer disse 

ressursene etter behov.  

 

En vellykket implementering av IKT i læringsarbeidet muliggjør nye metoder og mål i skolen.  

SAMR-modellen er utarbeidet 

av dr. Ruben R. Puentedura og 

forklarer hvordan teknologi kan 

påvirke undervisning, 

oppgavetyper og arbeidsmåter 

for å gi økt læring. 

 

De ulike nivåene beskriver 

hvordan bruk av teknologi i sin 

enkleste form fører til at 

teknologien fungerer som en 

erstatning for det kjente 

analoge, videre opp til at 

teknologien redefinerer hva 
Figur 8 - SAMR-modellen - om vellykket implementering av IKT i læring. 
– Fra Senter for IKT i utdanningen. 
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som er mulig å gjøre uten bruk av teknologi.  

 

Skolenes mål for implementering av teknologi må legge til rette for at skolene støttes i sin 

digitale utvikling, slik at endringen ikke kun retter seg mot funksjonell forbedring, men også 

måten oppgaver og undervisningsinnhold erfares og tilnærmes i en læringsprosess.  Dette 

krever et systemisk løft, der skoleeier vil ha et overordnet ansvar for å guide 

utviklingsprosessene i skolene. En slikt løft vil også innebære stor grad av differensiering i 

den støtten og veiledningen som tilbys skolene fra skoleeiers side, da behov og etterspørsel 

vil variere alt etter det helhetlige utfordringsbilde på den enkelte skole, deres digitale status, 

engasjement og progresjon. 

 

Veksten i digitale læremidler og læringsressurser som NDLA-G, vil også kunne sikre tettere 

kobling mellom undervisningspraksis og læreplan, da tjenestene i utgangspunktet vil være 

utarbeidet og strukturert i samsvar med både dannings- og verdimålsettingene i overordnet 

del av læreplanen og i kompetansemålene som er satt for hvert enkelt fag. Bruken av slike 

tjenester og plattformer må likevel, til enhver tid, være gjenstand for læreres profesjonelle 

skjønnsvurdering, med tanke på hva som kan være hensiktsmessige verktøy å ta i bruk i 

undervisningen- alt etter hva som er målsettingen, behovet til den enkelte elev og den 

enkelte klasse. 

 

Det vil være behov for sentralt støttede kompetansehevingstiltak og oppfølgingsrutiner. 

Disse må sees i sammenheng med struktureringen av Oppvekstsektorens Utviklings- og 

oppfølgingsavdeling i tiden som kommer. Vi ønsker å legge til rette for at skolens 

internkompetanse utnyttes i størst mulig grad, gjerne med påfyll av kompetanse fra andre 

skoler i bydel og kommune. Vi ser også et behov for å implementere fagspesifikk IKT-

kompetanse i fagnettverkene, og vil jobbe for å heve kompetansen i disse strukturene. 

 

Pedagogisk bruk av IKT i læring vil også være tematikk i utviklingssamtalene som 

Oppvekstdirektørens stab har med den enkelte skolen. 

Teknologi og infrastruktur 

Teknologi og infrastruktur er grunnmuren i enhver IKT-strategi. Uten en solid  

infrastruktur, nettverk, kabling og et robust trådløst nett vil bruken av digitale enheter 

oppleves som treg, ustabil og frustrerende for både elev og lærer. Sammen med KR-IKT vil 

oppvekstsektoren hele tiden evaluere infrastrukturens kapasitet, fra KR-IKT’s servere, 

fibernettet ut til skolene, nettverksutstyr og kabling internt i bygget, samt trådløssendere slik 

at det legger til rette for gode opplevelser i klasserom og arbeidsværelser. Nettverket må 

være dimensjonert for å kunne støtte opptil 3 digitale enheter pr bruker på sikt, da de fleste 

har flere slike. Normalt vil nok ikke alle disse generere mye trafikk samtidig. Mobile enheter 

og bærbare PC-er krever nettilgang mesteparten av tiden. Skolene avgjør i samråd med KR-

IKT dekningsgrad og -områder og bestiller montering av utstyr etterhvert som behovet 

endrer seg. Selve utstyret betales sentralt, mens skolene dekker montering og kabling selv. 
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Plattformvalg 

Elevene i grunnskolen spenner i alder fra snaue 6 år til de som har fylt 16. De kommer inn i 

skolen med ulike forutsetninger, ulike interesser og ulike forventninger til skole og hva de 

skal lære. De minste skal gjennom en 

grunnleggende lese-, skrive- og 

regneopplæring samtidig som grunnlaget for 

gode trygge digitale brukere skal legges. 

Gjennom skoleløpet skal elevene lære å 

lære, samarbeide, samhandle, være 

skapende og kreative og i tillegg tilegne seg 

både kunnskaper og ferdigheter de trenger 

for å bli gode medborgere i et framtidig 

samfunn vi vet lite om. Til slutt skal elevene 

forberedes på grunnskoleløpets avsluttende 

faser, med eksamen og sluttvurderinger. Slik 

spredning i elevmassen krever forskjellig 

tilnærming til bruk av teknologi i 

læringsarbeidet.   

Windows PC 

Den gjeldende teknologiske plattformen i Kristiansandsskolen de senere årene har vært 

stasjonære og bærbare datamaskiner med Microsoft Windows operativsystem. Denne 

løsningen er basert på tidligere IKT-strategier og er driftet av KR-IKT via Microsoft System 

Center Configuration Manager og Active Directory. System Center er en plattform for 

utrulling av et sentralisert oppsett av PC-er, et såkalt image, slik at hvem som helst av elever 

eller lærere kan logge seg på hvilken som helst PC.  

 

Denne plattformen støtter godt opp om den tradisjonelle IKT-bruken i skolene, og lærere og 

de litt eldre elevene kjenner verktøyet godt. Skolene opplever likevel betydelige utfordringer 

med denne plattformen når en PC brukes av flere brukere. Maskinene oppleves som stadig 

tregere, og pålogging kan ta opptil 10 minutter, tid som da skaper uro i klassen og usikkerhet 

og frustrasjoner hos lærer. Eldre maskinvare blir også tregere og tregere. KR-IKT har god 

kompetanse med plattformen og oppdaterer grunn-imaget jevnlig. Likevel går det mye tid til 

re-installasjon i skolene. Maskinene fungerer tilfredsstillende i situasjoner uten nettilgang, 

men krever gjerne en eller flere batteriladinger i løpet av en skoledag, noe som krever rutiner 

og infrastruktur for dette, som f.eks. ladetidspunkter, ladeskap eller ladestasjoner.   

 

Skolene må vurdere om plattformen støtter synet på læring skissert i denne strategien og 

om den skapende dimensjonen kan ivaretas med Windows PC-er. Det er en forholdsvis lite 

egnet plattform for den første lese- og skriveopplæringen og skapende 

småskolepedagogikk.  

 

Figur 9 - Regjeringens mål for framtid, fornyelse og 

digitalisering i skolen, om infrastruktur.. 
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Nettbrett i grunnopplæringen. 

Flere skoler i Kristiansand har valgt å bruke nettbrettet Apple iPad i læringsarbeidet med de 

minste. iPad er enkle å sette opp via KR-IKT’s felles styringssystem for nettbrett, VMware 

AirWatch, de er svært enkle i bruk, og de fleste barna har erfaring med bruk av 

berøringsskjermer fra tidlig barndom og barnehage. Skolene som bruker denne teknologien 

sammen med de minste barna melder også om at de på en svært god måte understøtter de 

arbeidsmåtene som kreves for å nå målene i læreplanen. På denne plattformen finnes også 

et svært godt utvalg applikasjoner, apper, som egner seg godt i skolen. Skolene erfarer at 

bruk av iPad endrer læringssituasjonen, legger til rette for mer kreativitet og skaperglede og 

at de opplever mer motiverte elever som opplever større grad av mestring. Elevene er stolte 

av egne produkter. God effekt av nettbrett i læring får likevel ikke skolene før de får til en 

endring i metodevalg og lærers arbeidsmåter, og dette krever en systematisk 

kompetanseheving av de ansatte. Elevene har mindre behov for opplæring.  

 

Skolene opplever iPad som en vedlikeholdsfri plattform som er umiddelbare klare til bruk 

med batterikapasitet som gjør at de kan benyttes aktivt mer enn en hel skoledag. De er 

enkle å ta med på ulike læringsarenaer, og sammen med tilleggsprodukter kan de benyttes 

borte fra skolens dekningsområde. I klasserommet er det enkelt for elever å vise eget arbeid 

på klasserommets projektor og lerret, og appene legger opp til at det er lett for selv de 

“svakere” elevene å produsere innhold som ser flott ut og som de er stolte av.  

 

Særlig er det mange skoler som opplever svært positive effekter i den grunnleggende lese- 

og skriveopplæringen med iPad. Innføring av iPad sammen med metodikken STL+ (“å skrive 
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seg til lesing med teknologistøtte”)8 har gjort at elevene lærer å lese og skrive raskere enn 

tradisjonell lese- og skriveopplæring, samt at det bidrar til en mer inkluderende og tilpasset 

opplæring.9 Dette er noe skolene må vurdere når de skal velge teknologiplattform for de 

yngste elevene.  

 

 
 

ChromeOS 

Den teknologiske plattformen som øker mest i Europas skoler er ChromeOS. Dette er 

Googles nettbaserte operativsystem for rimelige og raske bærbare og stasjonære PC-er. 

Disse maskinene er raske å logge på, støtter flerbrukermiljøer godt siden alle filer og 

brukerinnstillinger ligger lagret i skylager, og de ligger prismessig godt under en standard 

Windows PC. Flere skoler i Kristiansand har de siste årene anskaffet seg klassesett med 

bærbare Chromebooks for å prøve ut denne teknologien.  

 

Chromebooks krever et robust trådløst nettverk men er til gjengjeld et meget driftssikkert 

valg når maskinpark skal velges. Alt foregår “i skyen” og operativsystemet oppdateres uten 

at brukeren merker dette. Maskinene krever lite strøm og batteriene har god kapasitet, slik at 

underveislading er unødvendig. Oppstart og pålogging foregår meget raskt, og 

flerbrukersituasjoner vil ikke påvirke kvalitet eller hastighet da alt er “skybasert”.  

Mange skoler har gode erfaringer med Chromebooks og G-Suite for Education, og melder 

om brukervennlighet og tilgjengelighet på høyt plan, helt uten tekniske utfordringer og 

påloggingstid.  Plattformen ser også ut til å være svært holdbar, hvor tre år gamle maskiner 

oppleves like raske og har samme kapasitet som nye.  

 

Noe usikkerhet rundt eksamensavviklingen gjenstår på en slik ung plattform. Kan ressurser 

og tjenester åpnes og stenges i henhold til Utdanningsdirektoratets retningslinjer? Kan 

Googles regneark tilfredsstille det tradisjonelle kravene til matematikkeksamen? Stadig flere 

kommuner får på plass løsninger for disse utfordringene og i samarbeid med KR-IKT bør vi 

finne en løsning for dette. 

                                                
8 http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/lesing-og-

teknologi/leseopplaring-stl/  
9 Roås, S.E. (2013) “Alle med … En studie av hvordan lærere vurderer at bruk av datamaskin med 
digital og syntetisk tale har påvirket den første skrive- og leselæringen” og Finne, T. (2013). “STL+. 
Knekke lesekoden på PC med talende tastatur og talesyntese” 
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Teknologien anbefales fra mellomtrinnet og oppover, hvor tekstskaping og touch-basert 

tastaturbruk blir mer fremtredende og det forventes en stadig økende andel samskaping og 

samskriving som pedagogisk virkemiddel.  

 

Teknologiske hensyn 

De ulike teknologiske plattformene har alle ulike styrker og svakheter, og disse må skolene 

kjenne til før de velger løsning. Fokus på læring og pedagogikk må styre plattformvalget i 

størst mulig grad, så skolene må gjøre en grundig analyse av sin egen pedagogiske 

plattform, sin ønskede situasjon, og hvilken læringsteknologi som best støtter denne.  

 

Eksamensavviklingen er en utfordrende situasjon som på svært mange måter avviker fra 

skolens læringsarbeid. Det er selvsagt en faktor som må vurderes, men den bør ikke være 

altoverskyggende. I 2017, er det mye som taler for at nettbrett er læringsteknologien som 

egner seg best på småskoletrinnene (1.- 4. klasse). Plattformen har et stort tilfang 

applikasjoner som er laget for kreativitet, skaping, elevaktivitet og samarbeidslæring i en 

formfaktor som er svært håndterbar for de minste. Nettbrettet veier lite og er svært raskt i 

oppstart. Slik det teknologiske landskapet ser ut nå, vil vi anbefale nettbrettet Apple iPad 

som læringsteknologi for de yngste elevene, i det minste 1.-3. trinn. På 4. - 7. trinn, og på 

ungdomstrinnene, 8. - 10. trinn vil alle de tre skisserte plattformene kunne fungere svært 

godt. Elevene driver i økende grad med tekstskaping på disse trinnene, og tastaturets rolle i 

denne prosessen er viktig. Både Windows PC-er og Chromebooks har alle fysisk tastatur og 

mus/pekeflate. Velges iPad som læringsverktøy på ungdomstrinnene, anbefales det et 

eksternt tastatur som elevene kan benytte ved behov.  

 

 
 

De forskjellige plattformene krever ulik drift og vedlikehold. Windows PC og Apple iPad 

drives i dag av KR-IKT i samarbeid med skolene. IKT-kontaktene på de enkelte skolene 

nullstiller både PC og iPad, og i tillegg gjør de sammen med skolens ledelse vurdering og 

installering av pedagogisk programvare på iPad. Administrasjonssystemet på iPad har en 
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årlig lisenskostnad på kr 95 pr enhet. Chromebooks drives i dag av skolene selv med svært 

begrensede muligheter for å tilpasse innholdet. En sentral drift med muligheter for lokal 

administrasjon og tilpassing vil kreve en engangslisens pr enhet på kr 70, i tillegg til at KR-

IKT legger til rette for kompetanseheving ressursmessig. Dette er en tjeneste 

Oppvekstsektoren søker å opprette sammen med KR-IKT, og vil da gi skolene økte 

muligheter til å tilpasse innholdet på ChromeOS-plattformen til egen praksis. 

 

Ved at Kristiansand kommune og KR-IKT legger til rette for å støtte alle de tre nevnte 

teknologiske plattformene vil skolene kunne velge den læringsteknologien som passer best 

skolens forutsetninger, og da føle et eierskap til dette viktige valget. I tillegg vil elevene 

gjennoms sin 10-årige skolegang kunne oppleve læring på flere teknologiske plattformer, 

noe som gjør dem i stand til å beherske flere teknologier og dermed bli mer kompetente 

teknologibrukere i fremtiden.  

Finansiering 

Valg av teknologi som læringsplattform vil alltid inneholde et økonomisk aspekt. Ulike 

kommuner velger ofte ulike modeller for finansiering, innkjøp og drift av digitale enheter for 

elevene. Dette er avhengig av flere faktorer som f.eks. teknologivalg, forventet levetid på 

produktene, avskrivningsregler, utrullingstakt, drift, støtte og kommuneøkonomi. 

 

Innkjøp og eie 

Kristiansand kommune har en tradisjon hvor skolene kjøper og eier elevenes IKT-utstyr. 

Dette har i Kristiansand ført til at nyinnkjøpte Windowsbaserte PC-er har blitt holdt svært 

lenge i drift, gjerne mer enn 5 år. En annen konsekvens er at skolene har kjøpt brukte PC-er 

gjennom gjenbruksordninger. Disse fremstår som rimeligere alternativer, men med 

tilsvarende kortere livsløp. Begge disse løsningene fører til at IKT-utstyret i mange tilfeller 

holdes i drift lenger enn den teknologiske utviklingen skulle tilsi, og at utstyret mot slutten av 

livssyklusen oppleves som tregt, slitt og ustabilt med svært begrenset batterikapasitet.  

ChromeOS stiller lavere krav til den teknologiske plattformen, og derfor er Chromebooks 

både billigere og har en lengre forventet levetid.  

 

I handlingsprogrammet for Kristiansand 2018-2021 legges det til rette at skolene tilføres 

sentrale investeringsmidler for å sikre og opprettholde en 1:1-dekning i løpet av 2020 etter 

en finansiell anbefaling om nettbrett og Chromebooks med en levetid på fire år for 

barneskolen og Windows PC med tre års levetid på ungdomstrinnet. Midlene fordeles basert 

på oppgitt elevtall på de ulike trinnene fra GSI-tellingen. 

 

Operasjonell leasing med høy restverdi vurderes  

Dette er en løsning mange kommuner har valgt ved implementering av iPad i 

læringsarbeidet. Med operasjonell leasing med høy restverdi vil en kunne raskt rulle ut iPad 

til alle, siden den årlige kostnaden er lik i løpet av hele treårsperioden. Da vil utstyret også 

oppleves som nytt og moderne, med høy teknologisk kvalitet. Den nåværende 

innkjøpsavtalen tillater ikke leasing, men oppvekstsektoren ønsker å få dette vurdert i 

forbindelse med en fremtidig ny innkjøpsavtale på IKT-utstyr. 
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Tiltak 

Påfølgende avsnitt vil gi en kort presentasjon av kommunens forslag til initiering og 

videreføring av tiltak. Med utgangspunkt i nåværende status i skolene, innkjøpsavtaler og 

målsettinger for sektoren, er det foreslått og initiert tiltak med tanke på innhold og tjenester, 

kompetanseutvikling, teknologiske plattformer og infrastruktur.  

 

Innhold og tjenester 

Oppvekstdirektøren vil videreføre dagens ordning med å tilgjengeliggjøre G-suite for 

Education for alle elever og lærere i Kristiansandsskolen, og anbefaler denne som standard 

produksjonsplattform fra minimum 4. trinn og oppover.  

 

Tilgang til læringsplattformen itslearning videreføres fram til kommunesammenslåingen i 

2020. Ny vurdering av denne tas i forbindelse med denne prosessen. 

 

Oppvekstdirektøren viderefører de sentrale innkjøpene av nettbaserte støttetjenestene og 

programvarene.  

 

Kristiansand kommune tar del i utviklingen og bruk av Nasjonal digital læringsarena for 

grunnskolen (NDLA-G), og sikrer med dette godt faglig og pedagogisk innhold for alle elever 

i alle fag på alle trinn. Midler til dette settes av i en fireårsperiode, med sikte på videreføring. 

Kompetanseutvikling 

Oppvekstdirektøren viderefører dagens samarbeidsavtaler med Universitetet i Agder rundt 

Profesjonsfaglig digital kompetanse. Kompetansemodulene som utvikles her tilbys lærere og 

skolene. 

 

Nettverket for IKT-kontakter videreføres med seks årlige samlinger. Disse legges til fast 

tidspunkt i uka, slik at skolene enkelt kan frigjøre IKT-kontaktene fra undervisning.  

 

Skolene bør primært dra nytte av den kompetansen som de IKT-kompetente innad i skolene 

representerer. Dette kan være enkelte i personalet på den enkelte skole, men en kan også 

tenke seg at det vil kunne være elever med spesiell interesse innenfor enkelte tekniske sider 

av teknologibruk. En vanlig ordning er at disse representerer digitale mentorer eller 

superbrukere ved innføringen av nye digitale funksjoner, plattformer og programmer på den 

enkelte enhet.   

 

Det bør også vurderes å legge til rette for at et antall “digitalpedagoger” innad i kommunen. 

Disse kan bistå skoler som ikke har god nok internkompetanse til selv å drive utvikling på 

området. Deres oppgave vil bl. a være å veilede og inspirere skolene i pedagogisk 

implementering av teknologi i undervisningen på flere ulike områder og prosesser. 
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Senter for IKT i utdanningens IKT-plan er fortsatt gjeldende IKT-plan for 

Kristiansandsskolen, og de tilhørende kompetansepakkene bør jevnlig være del av skolens 

interne kompetansehevingstiltak. 

 

Skoleledelsen bør legge til rette for individuell kompetanseheving, enten som etter- eller 

videreutdanning gjennom sammen med lærere vurdere deltakelse på Massive Open Online 

Course (MOOC)-initiativer som f.eks. IKT i læring i regi av NTNU. Det fins også tilsvarende 

initiativer levert av andre aktører.  

 

Deltakelse på relevante samlinger, seminarer, konferanser eller tilsvarende anbefales for 

både skoleledelse, IKT-kontakter og lærere i satsings- eller kompetansehevingsperioder. 

 

Teknologisk plattform og infrastruktur 

Oppvekstdirektøren anbefaler at skolene gjør et grundig pedagogisk valg av teknologisk 

plattform basert på pedagogiske analyser og vurderinger. Elevenes læring skal stå i 

sentrum. 

 

Det er et mål at Kristiansandsskolen har en teknologisk 1:1-dekning for alle 

ungdomsskoleelever og lærere innen skolestart 2018. Videre ønsker vi en tilsvarende 

dekning for småskolen innen skolestart 2019 og for mellomtrinnet 2020. Med utnyttelse av 

allerede eksisterende utstyr vil nok likevel de fleste skolene kunne nå 1:1-dekning før målets 

tidsramme. 

 

Direktøren anbefaler bruk av nettbrett som læringsteknologi for 1.-3. trinn, og bærbar 

datamaskin fra 4.-10. trinn, og vil finansiere en slik løsning. Det er også et ønske at KR-IKT 

utvider dagens tekniske støtteordning til også å inkludere en utrullingstjeneste for 

Chromebooks, slik at de som velger denne plattformen kan søke støtte og få bistand til 

utrulling.  

 

Strategien for implementeringen av ny digital praksis må som nevnt ta utgangspunkt i 

enhetenes aktuelle digitale status, og differensieres i takt med modenhet og digital 

opprustningstempo på den enkelte skole og hos den enkelte lærer. Rommet for 

differensiering må likevel foregå innenfor rammene av et minste felles multiplum som 

kommunen har satt for Kristiansandsskolene, med både tanke på digital dekning, 

pedagogisk bruk av IKT, og satsingen på inkluderende læringsmiljø i FLIK. På den måten vil 

en kunne sikre at sektoren, som helhet, vil gjennomgå et systemisk løft i sin satsning på 

læring med teknologi i klasserommet. 

 

Skoler med utilfredsstillende trådløsdekning kan få oppgraderes etter behov ved at utstyret 

dekkes sentralt og skolene besørger kabling og montering. 

 

Det vil utarbeides en egen implementeringsplan for utstyrsutrullingen. Denne planen vil 

fungere som et verktøy for skolene med hensyn til den økonomiske tildelingen og innkjøp, 

avklare driftsansvar, felles retningslinjer for bruk og ansvar, en IKT-kontrakt for bruk og på 

hvilke punkter skolene skal rapportere på, samt andre relevante områder.    
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Tilstøtende prosjekter.  
 

Digital mobbing 

I tillegg til vektlegging av digital tilgang og kompetanse, vil kommunen også arbeide 

forebyggende på det digitale området, spesielt med tanke på barn- og unges digitale 

sosialisering, og de inkluderings- og ekskludering praksiser som ikke er synlig for voksne (og 

medelever) i den daglige undervisningspraksisen og skolehverdagen. Det vil i den 

sammenheng igangsettes et forskningsprosjekt våren 2018, knyttet til temaet ‘digital 

mobbing’. Prosjektet vil innta et “barneperspektiv” og involvere samtlige ungdomsskoler i 

Kristiansand kommune. Prosjektet er også koblet til den nasjonal læringmiljøsatsingen: 

Modellutprøving; Inkludering på alvor, som er et toårig prosjekt initiert av 

Utdanningsforbundet for perioden 2017-2019. 

 

Lesing 

Den gode leseskolen er et begrep som står sentralt i utviklingen av Kristiansandsskolens 

fremtidsbilde. Lesing på skjerm krever andre ferdigheter og strategier enn lesing på papir, og 

det er viktig at elevene mestrer begge. Pedagogisk senter har utarbeidet kvalitetsmål og 

tegn på god praksis til støtte for all leseopplæring i Kristiansand. 

 

Realfagskommune 

Kristiansand kommune er del av pulje 2 av Utdanningsdirektoratets realfagsatsing. Som del 

av strategien rundt dette har kommunen inngått et samarbeid med Vitensenteret hvor vi 

sikrer en dag med programmering for alle 5.-klassinger og deres lærere. I tillegg orienterer 

mye av strategien seg rundt opplæring i, og innføring av Nysgjerrigper-metodikken. Denne 

betinger helt klart digitale ferdigheter og kunnskaper.  

 

Lærende nettverk 

Fagnettverk og ledersamlinger benytter seg av metodikken Lærende nettverk. 

Kompetansebygging og -spredning gjennom nettverksbygging mellom skoler og barnehager 

skal øke den enkelte enhets kompetanse og sørge for felles forståelse for utfordringer innen 

sektor og fagområder. Digitale verktøy benyttes i forberedelser og gjennomføring av 

nettverkssamlinger. 
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