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IKT i skolen 

Som de fleste kanskje har fått med seg er IKT i skolen løftet opp som en grunnleggende 

ferdighet etter Kunnskapsløftet. Det betyr at elevene skal ha IKT integrert i alle fag – ideelt 

sett. Forutsetningen for å få til dette er at for det første må læreren være villig til å tilegne seg 

kunnskap og bruke det i undervisningen. For det andre må det være utstyr tilgjengelig. For det 

tredje må utstyret fungere, og det må fungere når det trengs. På Hedalen barne – og 

ungdomsskole vil jeg påstå at den første forutsetningen er tilstede. Det er mange flinke og 

engasjerte lærere, og de aller fleste er gode til å tilegne seg ny kunnskap ut i fra tiden og 

hjelpen de har til rådighet. 

Utstyr er også en forutsetning, og det har vi en del av ved skolen vår. Det må sies at mye av 

utstyret er veldig gammelt og klar for utskifting, men så lenge det fungerer er det ikke mange 

som klager på det. Problemet blir når det vi har ikke fungerer lenger. Gammelt utstyr byr 

stadig på problemer, og i høst har det vært en overgangssituasjon der kommunen har både 

skiftet læringsplattform (til It’s Learning) og server. Spesielt bytte av server har vist seg å 

være problematisk. Vi har opplevd å være uten Internett i perioder, noe vi gjerne er avhengig 

av, og vi bruker mye tid på å logge oss på. Enkelte lærere har brukt nesten hele skoletimen før 

elevene har kommet inn.  

Når det er noe som ikke har fungert, enten utstyr eller Internett har ikke vi hatt mulighet å 

ordne det heller. Noe av grunnen er nok at IKT Valdres har fryktelig mye å gjøre for tiden da 

det er problemer ved flere skoler. En annen grunn er også ressursen som er gitt til IKT - 

arbeidet. Ressurser og oppgaver samsvarer ikke ved alle skoler, og jeg regner med IKT 

Valdres også er frustrerte over at IKT - kontaktene ikke får gjort den jobben de ønsker skal 

gjennomføres på den enkelte skole. 

Det er ikke til å komme unna at situasjonen går ut over kvaliteten på undervisningen, og 

lærerne blir frustrerte, og velger bort IKT i undervisningen. For en liten periode hadde dette 

gått helt fint, men det nærmer seg et år med ustabile tilstander. Jeg som IKT – kontakt vet at 

dette jobbes det intenst med for å rette opp, og jeg vet at det er mange faktorer som spiller inn 

når det blir slik. IKT Valdres testet ut dette systemet på enkelte skoler før de satte i gang 

prosessen. Noe av grunnen til at det ikke fungerer overalt, er dårlig og gammelt utstyr som har 

med det tekniske å gjøre. Dette har jo vært kommunens ansvar å sørge for, men den 

økonomiske situasjonen har gjort det vanskelig. Da er det ikke lett for IKT Valdres å overta. 

Det må nevnes at planen for det nye systemet er meget bra, og om det hadde fungert slik det 

er tenkt, hadde det vært enkelt for oss. Det tror jeg det kommer til å gjøre etter hvert! Gamle 

maskiner skal byttes ut, alle skal på samme server, og det skal maksimalt ta et par minutter å 

logge seg på. Dersom en maskin slutter å fungere, vil IKT – kontakten enkelt kunne re - 

installere den slik at den er som ny, ellers blir den byttet ut.  


