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Om meg 

Mine studier under nedstengingsperioden

Mitt oppsett for undervisning i skolen og digital mattehjelp

Om Onenote og mulighetene der

Oppsummering og spørsmål



OM MEG

 Utdannet lærer i kjemi, naturfag og matematikk

 Jobber ved Dahlske VGS i Grimstad og som hjelpelærer på MatRIC ved UiA

 Tar master i ren matematikk ved UIA

 Har vært interessert i digitalisering av undervisningen i flere år

 Har vært hjelpelærer på MatRIC Dropin siden januar

 Ble spurt om å ta digital MatRIC drop in når universitetet stengte ned i mars
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OM EGNE STUDIER I 
KORONATIDEN

• Vanlig undervisning inntil 
midten av mars

• Forelesninger via videochat
på Teams etter dette

• Opptak av forelesningene

• Muntlig eksamen via Teams 
hvor jeg delte skjerm og
skrev med tegnebrett samt
et ekstra kamera som filmet
meg fra siden
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MITT OPPSETT

• PC og to skjermer

• Wacom tegnebrett

• Headsett med mikrofon
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TEGNEBRETT
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MIN ERFARING MED 
DIGITAL 
UNDERVISNING

• Lager undervisningsvideoer 
til elevene mine
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MIN ERFARING MED 
DIGITAL 
UNDERVISNING

• Bruker både egne og andres 
undervisningsvideoer

• Setter det i system med onenote
klassenotatblokk som elevene får tilgang 
til

• En fane per kapittel

• Et ark per delkapittel 

• Onenote og tegnebrettet fungerer som 
tavle i klasserommet

• Alt tas vare på og settes i system

• Elevene kan se på nytt om de er hjemme 
og repetere før prøver

• Dette er også hvordan jeg bygger opp 
notatbøker til egne fag jeg studerer
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ONENOTE-
VERKTØYET I 
OFFICE-PAKKEN

• Tilgjengelig via office-pakken 
som alle studenten har via 
universitetet

• Som en stor digital ringperm

• Faner (skilleark)

• Ark innenfor hvert skilleark
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ONENOTE-
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VIDEOSAMTALE OG 
DELING AV SKJERM

• OneNote-blokken er delt via 
en lenke på MatRIC sin 
facebook-side

• Gjør at studentene kan poste 
spørsmål direkte og/eller ta 
kontakt via skype/teams 
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TILGJENGELIGHET

• Studentene kan poste spørsmål når
som helst og jeg svarer innenfor
kjernetiden min eller når jeg har tid

• Spørsmålene og svarene blir
liggende I onenote-blokken slik at 
andre også kan se dem

• Ulempe med OneNote er at den er
treg på å oppdatere hvis flere skal
skrive og snakke samtidig. Andre 
platformer fungerer bedre slik sett
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OPPSUMMERING
 Jeg har funnet et oppsett som fungerer bra for meg med PC og 

tegnebrett

 Ipad med penn er også et flott verktøy

 Mange mulige plattformer å bruke til dette

 Onenote er min favoritt og fungerer til å bygge opp en oversiktlig digital 
ringperm

 Gode tilbakemeldinger på at MatRIC har opprettholdt dropin-
tilbudet i nedstengingsperioden

 Fra artikkel på uia.no om MatRIC Drop in online:

- Det digitale drop-in-tilbodet er raskt, dei er flinke og vi får god hjelp via 
video, seier Charlotte Krispinussen Jacobsen, student på første året i
økonomi og administrasjon.

 Ganske enkelt å lære seg å jobbe på denne måten hvis man er
litt nysgjerrig og kan finne ut av tekniske ting
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https://www.uia.no/nyheter/matteundervising-og-
hjelpesenter-flytta-til-
internett?fbclid=IwAR0OEbMZxd9_l2i2Tg8-DzYVHYIa-
jdDxJ_doAGZy-dta00Opa8WK5RCz1k



SPØRSMÅL?
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