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Innledning 

I sin bok "Digital demens", uttrykker Manfred Spitzer (2014) en generell skepsis til databruken blant 

barn og unge. Han mener at barns hukommelse ødelegges av bruken av digitale verktøy og medier. I 

boken mener han at bruk av nettbrett, smarttelefoner, og andre digitale verktøy hemmer utviklingen 

av barns kognitive og sosiale egenskaper, og at vi vil få en større andel demente i år 2050. Han mener 

også at det er uansvarlig å hevde at hukommelsen kan stimuleres ved bruk av digitale medier og 

dataspill. 

Påstanden om langtidsvirkningene kan det være krevende å diskutere, siden vi vet lite om 

langtidseffektene ved bruk av digitale medier. Jeg har i dette dokumentet derfor valgt å møte noe av 

Spitzers argumentasjon, ved å fremme styrkene ved bruk av digitale verktøy i videregående skole 

Spitzer går så langt at han sier at det ikke finnes noen grunn til å hevde at moderne 

informasjonsteknologi vil forbedre læringen i skolen (Spitzer & Heyerdahl, 2014). Jeg skal forsøke å 

komme med noen helt konkrete eksempler der digitale verktøy har blitt brukt med hell, og 

argumentere for hvorfor digitale ferdigheter er viktig i møte med dagens digitale samfunn. 

Digitale ferdigheter 

For å snakke om bruken av digitale verktøy i skolen, bør man først se på de grunnleggende digitale 

ferdighetene. Med Kunnskapsløftet (LK06) ble det innført 5 grunnleggende ferdigheter. Det nye nå 

var at digitale ferdigheter ble sidestilt med muntlige ferdigheter og det å kunne lese, regne og skrive. 

Utdanningsdirektoratet skriver følgende: 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og 

forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter 

og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne 

seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. (Utdanningsdirektoratet, 2012) 

Videre legges det vekt på at digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og aktiv 

deltagelse i arbeid og samfunn. Erstad (2007) sier at IKT er "...dels med på å endre premissene for de 

tradisjonelle aktivitetene i skolen som å lese, skrive og regne, og dels så skaper IKT helt nye premisser 

i form av simuleringsmuligheter i for eksempel kjemi eller fysikk, kommunikasjonsmulighetene ut 

mot verden utenfor skolestua og informasjonstilgangen gjennom bruk av Internett". 

Til tross for disse føringene fra Utdanningsdirektoratet, har man ved enkelte tilfeller sett et forsøk på 

å avdigitalisere den norske skolen ved at man inndrar mobiltelefoner og kutter ned på databruken 

(Kjølleberg, 2014; NTB, 2013; Stakkestad, 2014). 
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Bruk av mobiltelefon i skolen 

På enkelte skoler har de tatt i bruk såkalte mobilhotell, der elevene kan levere inn sine 

mobiltelefoner (Stakkestad, 2014). Argumentet er at elevenes konsentrasjonsevne skal bli bedre, og 

holdningene minner noe om holdningene til Spitzer (Normannsen, 2014). Til tross for at mye tyder på 

at BYOD (bring your own device) blir en del av fremtiden (Søby, 2013), har altså flere valgt å forby 

ulike digitale verktøy i klasserommene. 

Allerede før Kunnskapsløftet (LK06), skrev ITU følgende i sitt problemnotat (ITU, 2003): 

"Å ha digital dannelse som visjon og mål for satsingen innebærer at alle utdanningsinstitusjoner skal 

strebe etter å tilby elever og studenter (alle lærende) en mulighet til å bruke IKT fortrolig og 

innovativt for å utvikle ferdigheter, kunnskaper og kompetanse som de trenger for å oppnå 

personlige mål, og for å være interaktive deltagere i et globalt informasjonssamfunn." 

Som en visjon skal fremtidens skole respektere og utnytte elevenes personlige valg av medier. 

Bærbare PC-er, håndholdte datamaskiner (PDA) og mobiltelefoner skal være integrert i 

skolehverdagen. Dette ble også videreført i LK06 som en egen grunnleggende ferdighet, ved at 

elevene skal kunne bruke digitale verktøy.  

Hele 83% av barn i alderen 9-16 år har tilgang til en smarttelefon, og det er viktig at de lærer å bruke 

disse på en konstruktiv måte. Kanskje kan elevene skrive på mobiltelefonen i norskfaget? Kanskje de 

kan dokumentere forsøk i naturfag med mobilkamera? Utover dette finnes det også mange 

applikasjoner som kan benyttes pedagogisk. Utdanningsdirektoratet mener at det er viktig at elevene 

lærer seg å bruke disse på en forsvarlig måte (Utdanningsdirektoratet, 2012). Dette lærer de ikke når 

de fratas denne muligheten. 

Sosiale medier 

Bruken av sosiale medier har hatt en kraftig økning i de siste 10 årene. Vi ser også at flere og flere 

lærere begynner å benytte seg av mulighetene disse sosiale nettverkene kan tilby. Unge mellom 16 

og 24 år er den gruppen som bruker Facebook mest til sosial organisering (Enjolras, 2013). Det vil 

derfor kunne være nyttig å la elevene ta i bruk denne kompetansen i klasserommet. Det kan for 

eksempel være hensiktsmessig opprette egne lukkede grupper for klasser. Her kan elevene diskutere 

fag, og de kan spørre medelever eller læreren dersom det er noe de lurer på. Med tanke på at de 

fleste bruker smarttelefoner i dag, skaper dette en samtidighet og en sterk sosial tilstedeværelse. På 

mange måter kan en slik Facebook-gruppe oppleves som et utvidet virtuelt klasserom. 
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Spitzer hevder at vi blir mindre sosiale når vi bruker digitale verktøy. I boken «Liker – liker ikke» 

(Enjolras, 2013), hevdes det derimot at den sosiale kapitalen økes ved riktig bruk av sosiale medier og 

at det gir flere muligheter. Enjolras (2013, s. 34) sier: «Digitale nettverk kan dermed betraktes som en 

utvidelse av mulighetene for hver enkelt til å utvikle sine personlige nettverksbaserte fellesskap uten 

å bli begrenset av tid og rom». Han hevder også at online fellesskap kan være like nyttige og 

meningsfulle som fysiske lokale fellesskap.  

Omvendt undervisning 

Omvendt undervisning er et godt eksempel på nyttig bruk av digitale verktøy.  Vi har i den siste tiden 

sett at flere og flere lærere har tatt i bruk denne metoden for å styrke sin undervisning. Omvendt 

undervisning går ut på at læreren spiller inn undervisningen på forhånd slik at elevene kan se på disse 

videoene på for eksempel YouTube, eller andre lignende kanaler. På denne måten kan elevene selv 

velge hvor mye de vil se av videoen, og de kan se videoen så mange ganger de vil.  

Et eksempel på dette ser vi på Bamble videregående skole, der matteundervisningen foregår 

gjennom omvendt undervisning(Bakkebø, 2014). På denne måten vil læreren kunne bruke tiden på 

skolen til veiledning og oppfølging av elevene. 

Spill og læring 

Østerud (2009, s. 21) hevder at spillerne vil kunne "...gjennomgå avanserte læringsprosesser idet de 

blir konfrontert med utfordringer som går ut på å analysere situasjoner de havner i, for så å fatte 

strategisk fornuftige beslutninger". I enkelte spill må også spilleren foreta etiske valg. Et 

forskningsprosjekt av ITU ved Stovner videregående skole våren 2008, medelte læreren at elevene 

var svært engasjerte, og at dette også gjaldt elever som viste svak motivasjon ved ordinær 

undervisning (Østerud, 2009).  

Turkle (2005) mener at spillene krever ferdigheter som er komplekse og differensierte. Hun mener at 

det kreves strategisk tenkning, og at det handler om å tolke spillenes logikk.  

I skoleårene 2012-2013 og 2013-2014, deltok jeg og klassene mine i det europeiske 

forskningsprosjektet iTEC(Cléirigh, 2013; Lewin & McNicol, 2014) som ble arrangert av European 

Schoolnet. Det siste skoleåret var vi også en såkalt "case study"-klasse der det skulle forskes spesielt 

på vår gjennomføring av prosjektet. I Norge var det Senter for IKT i utdanningen som hadde regien. 

Målet her var å se på bruk av teknologi i fremtidens klasserom. Her fikk elevene blant annet lov til å 

lage tverrfaglige spill, der de tok i bruk kunnskapen de hadde fra andre fag inn i spillene de lagde. Ett 
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av hovedfunnene i dette prosjektet var at 85% av lærerne og elevene mente at engasjementet for 

skolearbeid hadde økt, og 67% av lærerne mente at elevenes oppnåelse ble bedret. Lærerne 

opplevde også at iTEC-tilnæringen forbedret deres pegagogikk og digitale kompetanse. 

I følge Medietilsynet (2014) oppgir 94% av alle barn i alderen 9-16 år at de spiller data/TV-spill på 

fritiden. Ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen har de tatt de mer kommersielle spillene inn 

i skolen(Christensen, 2014; Hauso, 2014), og kommer derfor elevenes mediehverdag i møte. 

Zombiespillet The Walking Dead brukes som en del av etikkopplæringen, Portal 2 brukes i fysikk, og 

strategispillet Civilization IV brukes i samfunnsfag, historie, norsk, fremmedspråk, geografi, religion, 

samfunnsøkonomi, politikk og menneskerettigheter. 

Men det finnes også spill som er spesielt utviklet for skolen med rene pedagogiske formål. Det 

norskproduserte spillet Enki er et godt eksempel på et slik læringsspill (Aas, 2014). I dette spillet skal 

elevene løse oppgaver innenfor matematikk, engelsk og naturfag. Slike spill egner seg spesielt godt i 

forhold til tilpasset opplæring, med tanke på at elevene kan spille i sitt eget tempo. 

Konklusjon 

Selv om det er lite vi vet om hvordan bruken av digitale verktøy påvirker oss på lang sikt, vet vi med 

sikkerhet at det er det er mange fordeler. Som vi blant annet ser i funnene fra iTEC-prosjektet (Lewin 

& McNicol, 2014), vet vi også at bruk av digitale verktøy vil kunne virke motiverende på elevene. 

Digitale verktøy er også nyttige og nødvendige i møte med dagens digitale samfunn. Dersom en elev 

for eksempel skal jobbe med matematikk i fremtiden, er sjansene store for at eleven vil måtte ta i 

bruk regneark.  

Spitzer sier at det er "...helt feil å tro at barn kan lære noe av et nettbrett der man ikke sanser noe 

som helst". Nettbrettet må ansees som et multimedialt verktøy, der man tar i bruk både hørsel og 

syn. Man kan altså ta i bruk ulike sanser, og nettopp derfor vil også IKT være et utmerket verktøy i 

forhold til tilpasset opplæring og differensiert undervisning (Erstad, 2007). 

"For utviklingen av digitale ferdigheter er det ikke skadelig å begynne tidlig", hevder Moser 

(Normannsen, 2014). Han hevder at man blir mer kompetent om man begynner som ung. Derfor må 

vi heller se på mulighetene ved bruken av disse verktøyene, enn å jobbe i mot utviklingen. Det er 

viktig at det forskes mer på bruk av digitale ferdigheter i skolen, og at det gis mer fokus på 

kompetanse blant lærere. På denne måten vil vi kunne få en god, konstruktiv og kunnskapsbasert 

diskusjon om digitale ferdigheter i skolen.  
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