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Mange lærere kan ingenting. De klarer å bruke en pc, men omtrent 90% kan for lite. Ofte klarer ikke 

lærere å koble opp pc med lyd for eksempel.  

Et annet eksempel er at lærere ikke klarer å vise en youtubefilm mens de er på teams. De har ikke 

nok kunnskap om generelle programmer. Elevene kan alltid mer enn lærerne.  

De klarer ikke bytte skjermer. De kan ikke det grunnleggende. Alle bør få grunnleggende opplæring i 

datakunnskap. Lærere kan bruke mye tid på å finne ut av dette, noe som går ut over undervisningen. 

Noen lærere klarer ikke å dele dokumenter på OneNote. Det går ut over læringen. 

Jeg måtte levere en presentasjon i Flipgrid, det programmet har jeg aldri brukt før. Det er viktig at 

skolen bruker programmer som ungdommer kjenner til. Hvis ungdommer har oppgaver som de skal 

gjøre i nye program så må de sørge for god opplæring. De kan også være fleksible i forhold til at man 

kan levere på andre måter. Noen har god erfaring med Flipgrid, men opplæring er helt nødvendig. 

Skolen at satset på noen få skal ha kunnskap. Det er ikke godt nok. Alle lærere må ha god kunnskap 

om digital læring, både tekniske ferdigheter og kunnskap om program.  

Det er dumt at skolen krever at man må laste ned apper på privat telefon, for eksempel: 

stolpejakten, usynlige, runkeeper, endomondo, lifesum, flipgrid, teamsapp, onenote. Det er dumt 

fordi dette er en privat mobil. Noen må slette noe de har på telefonen, for å få plass til disse appene.  

Det må være orden i programmer, av og til kan oppgaver, dokumenter og lignende være vanskelig å 

finne igjen ting. 

Flere gøyale læringsspill. Creasa er ikke bra. 

Alle elever må bruke skolepc. Ved uhell bør man ikke være erstatningsansvarlig. Elevene mener at de 

har det. 

Skolen må sørge for at alt utstyret er i orden. Min pc virket ikke og, det ødela tre eksamener for meg. 

Flere har pcer som har løse skruer og liknende. Tidligere visse elevene i denne gruppa hvor it folka 

var på skolen, nå er de ikke sikre. Er de der? De kan være vanskelig å få tak i, og da mister man 

undervisning når man må vente på hjelp. 

It går inn på pc og for eksempel sletter bakgrunner. Elevene har lite informasjon om hva IT gjør på 

deres skole pc. Er de inne og ser på pcene etter bilder, bakgrunn og logger? 

It folka bør være mer hyggelige, de kan være litt skumle. 

Vi bruker word, onenote, powerpointm exel, geogebra, teams. De funker bra, men vi burde hatt flere 

alternativer. 



Ingen gode redigeringsprogram. Vi har oppgaver som krever redigering, men ingen program å gjøre 

det med. En oppgave kan være å lage en reklamefilm, men lyd, bilde, tekst skal legges til en video. 

Skolepc bør ha bra batteri! Noen holde ikke hele dagen. Flere har problemer med dette.  
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