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Fortiden…



«Frøken… hvorfor kan vi ikke gjøre leksene på Commodore 64…?»



«Frøken… hvorfor kan vi ikke gjøre leksene på Commodore 64…?»

« Frøken…hvordan kan jeg få min Commodore 64 til å gi meg 

beskjed når jeg skriver feil?»



Fremtiden…





Fremtiden…
…det er dere!



Spørsmålet er derfor…? 



Hvordan kan fremtidens 
læringsplatform støtte deres 
mål og visjoner?  



Hva vil endre seg i fremtiden? 

X-faktoren…    vs Det som ikke vil forandre seg!



Hva er det som 
ikke vil forandre seg i 
fremtiden?



Selv om mulighetene, pedagogikken, 
kravene og forventingene endrer seg 
så er det fortsatt mye som har vært, 
er og kommer til å være rimelig 
universelt, eks:

- planlegge undervising

- engasjere og motivere 

- vurdere og reflektere



IKT (itslearning;-) skal:

- støtte skoleier i å nå målene og 
visjonene

- støtte lærere og elver i å nå sitt 
fulle potensiale

- være brukervenlig og effektivt 





På kort og lang sikt…
Hva ser vi i krystallkulen? 



Men først…



Analyserapporter & Industritrender

Kundeinput og brukerundersøkelser

Nasjonale og internasjonale standarder og prosesser

Sekundærforskning

Hvor kommer inspirasjonen fra?



• itslearning

• Ranselpost

• Sms

• E-post

• Brev

• FB 



GOOGLE APPS

OFFICE 365API

DISTRICT 
RESOURCES

PUBLISHER 
CONNECTIONSIS

ONE
LOGIN

En portal
- Enkelt

- Oversiktelig

- Sikkert (GDPR…)

- Gjenbruk & deling

- Integrasjoner med 
3djepartsverktøy og 
innhold

- Sentral admin av kurs 
og læringsressurser.



Rask, enkel og effektiv tilgang til 
verktøyenedu trenger, når du 
trenger dem, på den enheten du 
vil ha dem

Eksepsjonell brukeroppplevelse
på tvers av platformen

Ingen barriærer mellom 
itslearning og skyverktøyene du 
bruker hver eneste dag

Ut-av-kosen oppsett og 
vedlikehold av “Enterprise” 
løsninger

Bruk de verkøyene du ønsker å 
bruke, som passer din stil og dine 
prosesser, og tilpass dem til ditt 
bruk

Bedre oversikt – ukeplaner, 
hendelser, aktiviteter samlet ett 
sted, på tvers av fag

Forbedret & Personalisert 
bibliotek

Mer innhold, både “OER” og 
lisensiert innhold

Kjerneområder for produktstrategien

Daglig arbeidsflyt Sømløs integrasjon med 
skytjenester

Undervisnings- og 
læringsverktøy

Innhold og mål

Mobil & Nettbrett



To eksempler på et enklere liv!

Daglig Arbeidsflyt



Eksempel: Forbedret brukeropplevelse

• Store forbedringer i 
brukeropplevelse på tvers 
av platformen

• Konsistent og gjenbrukbar 
filbehandling på tvers av 
platformen

• Bedre navigasjon og nytt 
søk

• Renere design, forbedret 
hjelp og “Tool tips”, bedre 
veiledning i produktet 
(«Walk Me»)

Eksempel: “Dine filer”





Eksempel: All in one grader

Alle aktiviteter og oppgaver en bruker 
gjør kan gjøres ”i kontekst”

Vi fjerner ekstra navigasjon og gjør 
relevante handlinger tilgjengelig der du 
trenger dem.







Oppgave med mal-fil



Grenseløs tilgang – ingen gjerder mot skyen

Sømløs integrasjon mot skytjenester



Ingen vegger mot skyen
Vi må fjerne all friksjon du opplever mellom 
itslearning og skytjenestene du bruker her 
eneste dag

• Nytt rammeverk for skytjenester for 
sømløs integrasjon

• Skytjenester tett integrert i de daglige 
arbeidsflytene



Sømløs integrasjon mot O365

• I dag:

 Samhandling med 0365 dokumenter

 Lenking til 0365 ressurser

 Innlevering av studentarbeid via O365

• Fremover

• Lærere kan “klone” oppgaver med 
maldokumenter

• Opprett og bruk O365 dokumenter på 
tvers av itslearning

• Sømløs kobling mellom O365 dokumenter 
og All-in-one grader

• Lærere kan gi vurderinger og 
tilbakemeldinger direkte i dokumenter 
mens arbeidet pågår



Integrasjon mot Microsoft Teams

Transparent pålogging mellom Teams og itslearning

Automatisk populering av studenter til “Team 
klasser”

Bruke kraften til “Team Conversations” for å gi 
lærere muligheten til å samarbeide og dele både fra 
sine kurs og fra Teams



Verktøy tilpasset deg og din hverdag

Undervisnings- og læringsverktøy



Eksempel:
Læringsstier
En sekvens med ressurser som en 
student kan jobbe seg gjennom i 
sitt eget tempo.

Lærere kan strukturere materialet 
i steg, sette regler og kriterier for 
navigasjon gjennom stegene.

Kan deles, gjenbrukes og videre 
tilpasses av lærere etter behov

Innhold presenteres på en enkel 
måte – i en kontekst – for 
elevene.



Eksempel:
Kameratvurdering

Elever kan vurdere og 
revidere medelevers 
arbeid levert i 
oppgaveverktøyet.

Elevvurdering blir en del 
av selve oppgaveen.



Eksempel: “Din Uke” - Ukeplaner



Eksempel: 360 rapportering

• Nå: En helt ny 360graders rapport som viser både 
overordnet oversikt for kurs og et “Dypdykk” for 
hver student
◦ Elevaktivitet: Engasjement i kurs, antall besøk i kurs, 

tid brukt i kurs.

◦ Elevfremdrift: Oppgavegjennomføring, tid brukt pr 
oppgave. 

◦ Vurderinger: Trenger og gjennomsnitt (hvis ønsket)

◦ Hurtig navigering, fokus på elever, gir rask tilgang til 
fremdrift, vurderinger eller fokus på område, og få 
en rask oversikt over elevenes fremdrift.

◦ Quick navigation, focus on student and quickly view 
activity, progress and grades or focus on area and 
quickly view each student’s progress.

• Kommer: 360graders rapport for skoleledere



Storskala tilgang til digitalt innhold

Innhold og Mål



Biblioteket Større

Smartere & 
mer personlig

Fantastisk
opplevelse



Integrasjoner med 3djepartsverktøy og innhold

• Selvbetjent oppsett og forvaltning
• Utvider eksisterende APIer
• IMS LTI & LTI “Deep Linking”

Video Solution Video Solution
Time Table Solution



Fagfornyelsen

Hvordan jobber vi med…



Fagfornyelsen & itslearning

• I startfasen – jobber mot skoleåret 2019/2020

• Hvordan vil verktøyene og prosessene vi lager, støtte Fagfornyelsen?

• Tverrfaglighet: Arbeid og vurdering på tvers av fag

• Dybdelæring: Bruke og vise kunnskap på tvers av fag

• Rapportering på tvers: Innsikt på tvers av fag



Takk for oppmerksomheten

Spørsmål? 
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