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øve sig på smartphonen» 
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inspirationkälla för yngre.» 
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FORORD 

 
Nordplus-prosjektet Det digitale Nord har de siste to årene arbeidet med mobil læring på 

smarttelefon.  

Det er utviklet og prøvd ut en modell hvor underviserne selv ganske enkelt kan legge ut 

undervisningsmateriell i form av oppgaver på smarttelefon for eleven/kursistene.  

Prosjektet har jobbet med den pedagogiske siden så vel som den tekniske.  

I dette temaheftet vil vi formidle hva vi har gjort, og hvordan. Dessuten tar vi med noen 

eksempler. Vi vil også vise fram noen av de erfaringer vi har høstet så langt. Prosjektet har 

vært et skandinavisk-færøysk samarbeid, og språket i dette heftet vil veksle mellom dansk, 

norsk og svensk. 

Partnere i prosjektet: 

VUC Sønderjylland (koordinator), Hermods, Færøyene Handelsskole,  

LärCentrum i Østersund og Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning. 

Folkeuniversitetet Nettstudier, Oslo, deltok i første del, mens Genit, Hamar, var med i andre 

halvpart av prosjektet. 

 

 

Oktober 2012 

 

Kaj Engen Nielsen    Torhild Slåtto   Kurt Johansson   Jan Larsson 

prosjektkoordinator 
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Bakgrunn for prosjektet  

Prosjektet Digital Nord kom i gang etter initiativ fra VUC Sønderjylland. Formålet med 

prosjektet er å ta i bruk smarttelefoner som et verktøy i voksnes læring. 

Følgende institusjoner har deltatt: 

VUC Sønderjylland, prosjektkoordinator 

LärCentrum i Östersund 

Hermods (Sverige) 

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning 

Færøyene Handelsskole 

Folkeuniversitetet Nettstudier var med i første del, og Genit deltok i andre del av prosjektet. 

Fokus i prosjektet - mobile enheter 

Vi valgte å fokusere på mobil læring via smarttelefoner. De unge, og i stadig sterkere grad 

også voksne og eldre, bruker smarttelefonen som en integrert del av sine hverdagsverktøy. 

Globalt er det en stigende tendens til å prøve ut undervisning på mobiltelefon. I Norden er 

bruk av smarttelefoner på voksenutdanningsområdet helt i sin spede begynnelse. Prosjektet 

ønsket derfor å være med og utvikle dette området, med spesiell fokus på forbedring av 

undervisningstilbud og  bedre muligheder for voksne, ikke minst voksne i utkantområder, 

eller personer med behov for «second chance». 

En «smarttelefon» er en mobiltelefon med funksjonaliteter som i en personlig datamaskin. 

De fleste «smarttelefoner» er mobiltelefoner som har e-post, adressekartotek, kalender, 

samt adgang til internett. I motsetning til en alminnelig telefon kan en installere ny 

programvare på smarttelefonen, og den blir integrert med eksisterende programvare. 

Programvaren kan være utviklet av telefonprodusenten eller av en tredjepart. Ofte vil en 

smarttelefon ha enten tastatur eller trykkfølsom skjerm. Et stort framskritt ved moderne 

telefoner som iPhone fra Apple, HTC Legend med Android eller andre nyere telefoner av 

samme type er, at de kan komme på internett via et trådløst nettverk (WIFI) eller via 

telefonens 3G-forbindelse.  

Smarttelefon og undervisning 

Smarttelefonen øker tilgjengeligheten til undervisning, idet den tilbyr fleksibilitet og 

uavhengighet av tid og sted. Hvor undervisningen på voksenutdanningsområdet tidligere var 

basert på tradisjonell klasseundervisning som krevde at kursistene/elevene/studentene var 

fysisk til stede, har fjernundervisning/nettundervisning åpnet opp for at voksne i alle 

områder av landet har mulighet til å delta i undervisning som de ellers ikke ville kunne delta i 

på grunn av den fysiske avstanden. Med smarttelefonen utvides mulighetene.  

 

Smarttelefonen kan ses som et supplement til både den tradisjonelle klasseundervisningen 

og fjernundervisning – som et middel til å gjøre undervisningen mer variert. Kursister kan 

laste ned undervisningsapplikasjoner og abonnere på forskjellige undervisningselementer, 

for eksempel øvingsoppgaver, instruksjoner, stave-, lese- og regne-tester. Smarttelefonen er 



5 
 

enkel å ta med seg, den kan avspille/ta opp lyd og video, og den kan ta bilder, noe som kan 

gjøre undervisning og oppgaveløsning mer spennende. Samtidig gir den fagdidaktiske 

fordeler ved at en kan gi mer variert og fleksibel undervisning. Som en ekstra bonus kan 

dette bidra til at flere gjennomfører kursene sine. I prosjektet Digital Nord har vi prøvd ut 

noen muligheter. 

 

Teknisk tilrettelegging 

De verktøy som Digital Nord har utviklet er en teknisk plattform som kan brukes fritt:  

  a) Ved hjelp av VUC Sønderjyllands verktøy Skablet er det utviklet brukervennlige 

  forfatterskabeloner/maler/maller/vizards som kan brukes til materialproduksjon. 

  Malene gir forfatteren mulighet til å samle tekst, bilder, lyd, video og interaktive       

  øvelser og gjemme dette på en form før det publiseres.  

  b) Det foreligger også en administrativ modul for forvaltning av institusjonsstyrt 

 materialdistribusjon.  

  c) Det er utviklet en applikasjon som kan motta materialet på smarttelefonen og  

 legge det inn i en dynamisk meny. 

Forfatterverktøyet 
Kaj Engen Nielsen ved VUC Sønderjylland er en av utviklerne av forfatterverktøyet Skablet. Han 

forklarer her hvordan verktøyet er bygd opp og hvordan det kan brukes: 

I Digital Nord-projektet valgte vi at anvende et forfatterværktøjet SkabLet, som er udviklet af VUC 

Sønderjylland’s egne programmørere. Valget faldt på dette produkt, da det er nemt at bruge, og 

lærerne helt selv kunne fremstille materialerne, og løbende opdatere og distribuere disse, helt uden 

hjælp af teknisk personale. Desuden var det muligt, i projektet, at få tilrettet en udgave, så 

slutproduktet kan distribueres direkte ud på en smartphone, uden at skulle registrere materialet i 

App-store o.lign.  
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Åpningssiden til Skablet, www.skablet.dk  

Forfatterværktøjet indeholder muligheden for, at skabe enkelte sider med billede, lyd og 

videooptagelser, samt anvende en pallette af interaktive øvelsesskabeloner. Netop det sidste var 

svært at finde i en integreret løsning, uden at det ville blive besværligt at arbejde med i 

udviklingsprocessen, eller uden at det ville blive dyrt at producere materialer i på sigt. 

Forfatterværktøjets redskaber 

Forfatterværktøjet . SkabLet – indeholder en HTML-editor til at lave simple sider, med tekst, tabeller, 

billeder, lyd, video m.m. Der er mulighed for at integrere documenter fx af typen PDF I materialet.  

 

Mest interessant er opgaveskabelonerne. Disse giver mulighed for at lave interaktive øvelser ud fra 

24 modeller, hvoraf nogle understøtter brugen af lyd, billeder og video.  

Opgavemodeller 

1. Indtastningsopgaver 

1.1. Udfyldningsopgave med lyd  Eksempel  

1.2. Simpel diktat til gengivelse af sætninger  Eksempel  

1.3. Udfyldningsopgave med tabelgitter  Eksempel  

1.4. Stavelsesdeling  Eksempel  

2. Flervalgsopgaver 

2.1. Flervalgsopgave med lyd  Eksempel  

2.2. Flervalgsopgave ud fra billede og lyd.  Eksempel  

2.3. Flervalgsopgave med flere valgmuligheder i rullemenuer, med 

alternativknapper eller afkrudsningsfelter.  

Eksempel  

2.4. Split-opgave med svarmuligheder i rulleliste.  Eksempel  

2.5. Flervalgsopgave som ’skattejagt’ på rigtige udsagn.  Eksempel  

3. Træk og slip 

3.1. Udfyldningsopgave som Drag&Drop med etiketter.  Eksempel  

3.2. Drag&Drop til sortering af ord og begreber i forskellige 

kategorier.  

Eksempel  

http://www.skablet.dk/
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash02.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash02.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash01_c.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash01_c.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/ClozeGrid.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_ClozeGrid.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/stavelsesdel.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_stavelsesdel.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash01_b.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash01_b.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash01.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash01.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/ClozeSelect.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/ClozeSelect.htm
http://skablet.dk/pub/page.aspx?source=../Materialer/R000001/K000001/M001947/00058156.xml&stylesheet=default_11.xsl
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Split2.htm
http://skablet.dk/pub/page.aspx?source=../Materialer/R000001/K000001/M001947/00065236.xml&stylesheet=default_11.xsl
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/SimpleChoice.htm
http://skablet.dk/pub/page.aspx?source=../Materialer/R000001/K000001/M001947/00065237.xml&stylesheet=default_11.xsl
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash02_b.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash02_b.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash04.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash04.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash04.htm
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3.3. Split-opgave med kort til træk og slip.  Eksempel  

4. Aktiv tekst 

4.1. Klikbar tekst til fx Ordskattejagt.  Eksempel  

4.2. Generering af pup-up bogmærker i tekst.  Eksempel  

4.3. Klikbar tekst til at rette stavefejl.  Eksempel  

5. Leg med læring 

5.1. Traditionelt memory til tekst og små ikoner samt lyd.  Eksempel  

5.2. Tetris til sortering af ord og begreber i forskellige kategorier.  Eksempel  

5.3. Glosetræning med billeder og lyd  Eksempel  

5.4. Som den traditionelle gætteleg Hangman.  Eksempel  

5.5. Ordpuslespil, der blander bogstaver i ord eller ord i sætninger.  Eksempel  

6. Aktivt billede 

6.1. Placering af etiketter i hot-spots på baggrundsbillede.  Eksempel  

6.2. HotSpot til oprettelse af musefølsomme steder på et 

baggrundsbillede.  

Eksempel  

7. Rammer og menuer 

7.1. Navigationsramme til flere HTML-sider  Eksempel  

8. Andet 

8.1. Opgaveformulering med e-mail svarfacilitet.  Eksempel 

 

Til distribution på smartphones er udvalget pt mere begrænset, idet dette forudsætter at resultatet 

er designet til at kunne afvikles på en lille skærm, samt at der ikke genereres Flash baseret materiale, 

der som bekendt ikke understøttes på en iPhone. 

 

 

http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash03_b.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash03_b.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ordskattejagt.htm
http://skablet.dk/pub/page.aspx?source=../Materialer/R000001/K000001/M001947/00065239.xml&stylesheet=default_11.xsl
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Bogmaerker.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Bogmaerker.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Fejlord.htm
http://skablet.dk/pub/page.aspx?source=../Materialer/R000001/K000001/M001947/00065240.xml&stylesheet=default_11.xsl
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash03.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash03.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash04_d.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash04_d.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Gloser.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Gloser.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ordgyder.htm
http://skablet.dk/pub/page.aspx?source=../Materialer/R000001/K000001/M001947/00065245.xml&stylesheet=default_11.xsl
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/ScrampleWords.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_ScrampleWords2.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash04_b.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash04_b.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash04_c.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Flash04_c.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_Flash04_c.htm
http://skablet.dk/skablet/editor/editor.aspx
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_HTMLEditor.htm?source=SkabLet/doc_skabeloner/materialer/00041139.xml
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/forum.htm
http://skablet.dk/skablet/doc_skabeloner/Ex_forum.htm
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Udviklingsprocessen 
Processen I at udvikle materialer består af fem faser: 

1. Forfatterarbejdet  

Arbejdet består i at udtænke indhold til et materiale, valg af modeller til interaktive 

øvelser, valg af eventuelle videosekvenser, lyd, billeder osv. Ved mere omfattende 

materialer, kan man vælge at beskrive materialet i forfatterskabeloner - en form for 

”drejebog” inden produktion. Ved enklere materialer, eller i den daglige videreudvikling 

af eksisterende materialer, kan man lave materialet direkte i forfatterværktøjet. 

 

2. Medieproduktion 
Der fremstilles medieelementer(fotooptagelser, speak og video) ud fra beskrivelsen i 

eventuelt mediemanus. Man kan overveje om der skal fremstilles et speaker-, lyd, 

video og billedmanus , forud for produktionen af medierne. 

 

3. Medieredigering og konvertering 
Medieelementer behandles og konverteres til rette formater, ud fra 

specificerede krav. Disse uploades i mediebasen i Skab-Let 

 

 

4. Produktion af undervisningsmaterialet 
Tekst i forfattermanus kopieres over i Skab-Let. Eventuelle 

billed-, video-, og lydfiler indsættes de angivne steder.  

Materialet gennemses og gemmes i arbejdsmappen i SkabLet. 

 

5. Distribution af materialet 
Færdigt materiale kopieres til etv. en publiseringsmappe i 

SkabLet. Her fra distribueres dette via et link (eller en 

RSS-feed) til et valgfrit publiseringsområde. Det kan være 

et website, et LMS, email eller hvad man nu foretrækker. 

Materialet tilgås direkte på en computer via link, eller via 

iGoogle, iTunesU, socialt medie eller andet.  
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Sådan bindes materialet sammen i SkabLet 

Under ”Moduler” i SkabLet, fastlægger man selv en navigationsstruktur. SkabLet 

bygger selv menustrukturen, der styrer den overordnede navigation til de 

underliggende sider, med tilhørende mediefiler og interaktive øvelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerveiledning 

En brukerveiledning (norsk) finnes i vedlegg 1. 

Forfatterens/lærerens arbeid 

Det er lærerens eller kursutviklerens oppgave å lage et pedagogisk, motiverende 

læringsmiljø, enten det er i et klasserom eller på en smarttelefon. For lærere/kursutviklere 

som ønsker å ta i bruk mobile og håndholdte medier i undervisningen, kan det være nyttig å 

gjøre seg kjent med mulighetene i Digital Nord, med de ferdige maler/skabeloner/maller for 

bruk på det lille formatet som en mobiltelefon er. 

Vår anbefaling er at en først av alt foretar en pedagogisk avklaring på hva en vil tilby 

kursistene/studentene/elevene på smarttelefon, og deretter ser om det lar seg realisere 

gjennom de maler som Digital Nord har utviklet.  

I den pedagogiske avklaringen bør en ta stilling spørsmål som følgende:  

a) de fagdidaktiske vinkler og interface-design 

b) innhold og uttrykk 

c) brukergrenseflaten (design, manøvreringsgrad, skrifttyper, tekstmengde) 

d) kommunikasjon i sanntid og/eller asynkron kommunikasjon  

e) bruken av lyd/video/bilder, interaktive øvelser 

 

Mediefiler 

Html-side Html-side 

Billedfiler 

Opg-side 

Billedfiler 

Html-side 

Billedfiler 

Opg-side Opg-side 

Billedfiler 

Html-side 

Forside SubMenu SubMenu 
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Praktisk veiledning i oppgaveproduksjon 

Å lage oppgaver som kan benyttes på smarttelefon kan se vanskelig ut første gang en prøver, 

men etter å ha produsert den første, vil en oppdage at det faktisk er raskt gjort, samtidig 

som det er spennende og gir læreren en glimrende anledning til å fokusere på punkter som 

hun vet elevene/kursistene har særlig behov for. Nedenfor har Kaj Engen Nilsen satt opp en 

oppskrift på hvordan en kan gå fram for å lage oppgaver. Han har tatt utgangspunkt i et 

færøysk sagn om risen og kjerringa. 

OPGAVE 1, språkopplæring – metode A 
 

1. Brug en elektronisk udgave af lektionen: ”Sagnet om Risin og Kellingin”. 
 
2. Overvej hvilke opgaver man kunne knytte til denne tekst, eksempelvis:  
  a. Find  sammensatte ord i teksten  
  b. Find ord med forled i teksten  
  c. Lav en liste over navneord og udsagnsord (og tillægsord)  
  d. Indsæt teksten med stavefejl, og få rettet stavefejlene  
  e. Andet…  
 
3. Vurder hvilke af valgte øvelser der egner sig til at blive omdannet til interaktive SkabLet 
Opgaver, og vælg passende modeller.   
 
4. Hent den generelle forfatterskabelon på: http://digitalnorth.weebly.com/modeller.html 
 
5. Begynd at beskrive materialet i skabelonen.  
  a. Kopier teksten fra lektionen over i skabelonen. Husk at opdele teksten i små  
 områder der egner sig til at blive vist på en SmartPhone.  
  b. Beskriv eventuel anvendelse af billeder, lyd og video der skal indgå sammen   
  med teksten.  
  c. Gem forfatterskabelonen med et kort og logisk navn (se eksempel)  
 
6. Hent specifikke forfatterskabeloner til den/de opgavemodeller du vil anvende.  

a. Beskriv opgaven  
b. Gem forfatterskabelonen med et kort og logisk navn (se eksempel)  

 
7. Fremstil medieelementer  

a. Fremstil eller få adgang til de nødvendige medieelementer: billed-, lyd- og  
              videooptagelser.  

i.   Lav en tilpasning af disse i valgte redskaber jf. anvisninger  
ii.  Indsæt evt. kopier heraf i forfattermanus  
iii. Upload eventuel medieelementer i mediebasen i SkabLet  

 
8. Fremstil materialet i SkabLet  
  a. Login til SkabLet: http://skablet.dk - Området Mobil-e  

b. Fremstil materialet ud fra forfatterskabelonerne.  
i. Kopier teksten fra lektionen  over i HTML-Editoren.  

Husk at opdele teksten i flere sider der egner sig til at blive vist på en SmartPhone.  

http://digitalnorth.weebly.com/modeller.html
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ii.  Upload billeder, lyd og video der skal indgå sammen med teksten.  
iii. Fremstil opgaverne ud fra valgte modeller med angivelse af Titel, 

Beskrivelse og selve opgaveteksten/ordene og opgavelogik.  
iv. Gem opgaverne med et kort og logisk navn  

 
9. Test og afprøv dit materiale med en kollega.  
 

 
OPGAVE 1, språkopplæring – metode B 
 
Følg pkt. 1.-3. som i metode A  
 

4. Fremstil medieelementer  
a. Fremstil eller få adgang til de nødvendige medieelementer: billed-, lyd- og  
videooptagelser.  

i.   Lav en tilpasning af disse i valgte redskaber jf. anvisninger  
ii.  Indsæt evt. kopier heraf i forfattermanus  
iii. Upload eventuel medieelementer i mediebasen i SkabLet  

 
5. Fremstil materialet i SkabLet  
  a. Login til SkabLet: http://skablet.dk - Området Mobil-e  
  b. Upload billeder, lyd og video der skal indgå sammen med opgaverne.  

c. Fremstil opgaverne ud fra valgte modeller med angivelse af titel, beskrivelse og 
selve opgaveteksten/ordene og opgavelogik 

  d. Gem opgaverne med et kort og logisk navn  
 

Sagnet om Risin og Kellingin 
Island lå så ensomt derude i Nordatlanten og ville derfor forsøge at trække 
Færøerne tættere hen til sig. Af Riserne – som er kæmpejætter – blev der udpeget 
to til at udføre opgaven: Ægteparret Risin og Kellingin. De to nåede, som aftalt, til 
det yderste nordvestlige bjerg Eidiskollur på øen Eysturoy. Risin blev stående ude 
i havet, mens hans kone klatrede op på bjerget for at binde Færøerne sammen, så 
alle øerne kunne flyttes på én gang. Planen var at skubbe øerne op på ryggen af 
Risin, så han kunne bære øerne mod nordvest. Det gik dog slet ikke som planlagt. 
Kellingin tog alt for voldsomt fat, hvilket resulterede i, at den nordlige del af 
Eidiskollur revnede. Hele natten kæmpede hun hårdt for at fastgøre rebet, men det 
var en meget vanskelig opgave. Da morgengryet nærmede sig og dermed det - for 
Riser - farlige dagslys, skyndte hun sig ud i havet til sin mand. Desværre for sent. I 
samme øjeblik de begav sig hjemad – Risin forrest og hans kone bagved – steg 
solen op af havet og forstenede dem begge. Her står de stadig og længes mod 
deres hjemland uden nogensinde at få det at se igen. 
 

Oppgave 2 

Oppgaver av denne typen kan med hell benyttes for å øve til en prøve, for eksempel 
førerprøve, tester av ulikt slag, eller – slik eksemplet nedenfor viser – øvelse foran en 
danske «indfødsretsprøve» hvor det stilles spørsmål om kongehus, statsform, kultur mv. 
og gis tre alternative svar for hvert spørsmål. 
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Eksempel på oppgaver som kan benyttes i forbindelse med kunnskaper en trenger for den danske 
indfødretsprøve. 
 

Eksempler på oppgaver 

I Digital Nord er det utviklet en del oppgaver som er utprøvd på pilotbasis i kurs for voksne. 

Se eksempler på piloter på de følgende sider. 

Oppgaver laget hos Hermods, Sverige, som øvingsoppgaver i svensk for utlendinger: 
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Eksempel på oppgaver som er laget hos Genit, Norge, som øvingsoppgaver for 

nybegynnerkurs i slektsforskning: 
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Eksempel på oppgaver som er laget hos VUC Sønderjylland og testet ut på kursister som skal 

lære dansk: 
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Eksempel fra Haderslev Handelsskole:  

 

Evaluering av pilot-oppgavene – hva sier kursistene? 
Kursistevaluering fra VUC Sønderjylland: 
 

1. På hvilket fag/område testede du indholdet? (gerne flere svar)  

 FVU Læsning 100 % 

 FVU Matematik  

 CFL (Center For Læsning) 
 

2. Hvordan synes du, materialet fungerer teknisk set via Smartphonen? 

 Meget godt 31 % 

 Godt 56 % 

 Nogenlunde 11 % 

 Dårligt   0 % 

 Slet ikke   0 % 
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3. I hvor høj grad synes du, at du kan få udbytte af den træning, som smartphonen og denne type 
materialer kan give dig?  

 I meget høj grad 44 % 

 I høj grad 31 % 

 Nogenlunde 19 % 

 Begrænset   6 % 

 Slet ikke   0 % 
 
4. Vil du i fremtiden gerne arbejde med flere materialer på Smartphonen?  

 Ja 81 % 

 Nej 19 % 

 Måske   0 % 
 
5. Fortæl os frit om din oplevelse med testen. 
Sammenfatning af kursisternes beskrivelser: 
Positivt 
+ Rigtig god idé  
+ Super godt  
+ Spændende 
+ Nemt at lære  
+ Dejigt at man kan øve sig på smartphonen  
+ Rigtig godt system til undervisningen 
+ Kan godt lide det 
Negativt 
- Vil gerne kunne rette når man skriver forkert  
- Besværligt at skrive på phonen  
- Mangler flere opgaver 
 

Evaluering av pilot-oppgavene – hva sier lærerne? 
I en rapport fra lærere ved VUC Sønderjylland som har testet oppgaver på smarttelefon, er det 

kommet fram viktige poeng. Vi gjengir rapporten nedenfor: 

Ved VUC Sønderjylland i Danmark, der har ca 7.000 kursister, er alle kursister udstyret med en Apple 

Macbook eller en iPad. En af hensigterne var at man på sigt bliver 100% papirløse. Fjernstuderende 

arbejder med PC, mac, tablets eller hvad de nu har. 

Der blev udarbejdet opgaver både til dansk og matematik på FVU-niveau 1.  

I Center For Læsning, der dækker både FVU og ordblindeundervisning, foregår undervisningen dels 

men efterhånden som teknologien bliver mindre og bedre integreret i på afdelingerne og dels på 

virksomhederne. Her var det oftest papiropgaver der blev arbejdet med, 

undervisningstilrettelæggelsen, bl.a. med anvendelse af digitale materialer og interaktive øvelser, 

                                                           
1 FVU – Forberedende Voksen Undervisning – har som formål at opkvalificere voksnes grundlæggende dansk- og 

matematikfærdigheder. Vores kursister i FVU-undervisningen er således både voksne, der er i arbejde, er i gang med en 

uddannelse eller er ledige. En stor gruppe har dansk som andetsprog og fortsætter i FVU-undervisningen efter sprogskolen. I 

FVU-dansk arbejdes der på fire niveauer med læsning , retstavning og skriftlig fremstilling. 
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bliver anvendelsen af IT helt naturligt for alle på sigt. I den kompenserende ordblindeundervisning 

foregik stort set al undervisning allerede på computere. 

En naturlig følge af at gøre alle undervisningsmaterialer elektronisk tilgængelige er at udarbejde 

undervisningsmateriale til mobile enheder – smartphones, iPod og tablets. Mange af vore kursister 

benytter tablets til andre formål, så både i forhold til tilgængelighed til opgaverne og den 

motiverende faktor, der gerne skulle ligge i at placere undervisningsmateriale på ’samme hylde’ som 

spil- og underholdningsprogrammer (apps) måtte der her være en gevinst at hente for såvel kursist 

som underviser. 

I projektet valgte vi FVU-kursisterne som målgruppe for udarbejdelse og afprøvning af materialet. 

Det at placere opgaver, tekst og billeder i Skablet er enkelt og man har hurtigt den færdige opgave. 

Væsentligt at have for øje, når man udvælger opgavetyper, er begrænsningen i svarmuligheder – 

mere åbne opgaver med flere svarmuligheder passer ikke til disse opgavemodeller – det fungerer 

bedst med opgaver, hvor der kun findes ét korrekt svar. Netop dette har været en udfordring for i 

processen og har dels givet anledning til i flere omgange at ændre på en opgave, så der ikke skulle 

opstå tvivl for kursisten – og givet stof til diskussioner os undervisere imellem.  

Ved denne type træningsopgaver er der en stor gevinst ved at opgaverne er selvkorrigerende. 

Kursisten får straks respons på opgaveløsning og behøver ikke vente på, at læreren retter opgaven – 

dette åbner mulighed for og giver tid til at kursisten mere effektivt kan arbejde med flere 

træningsopgaver indenfor samme område og mulighed for at repetere opgaver, man tidligere har 

arbejdet med. Hvor læreren tidligere brugte tid på at rette opgaverne, kan tiden nu i stedet anvendes 

til at hjælpe kursisten netop der, hvor der er vanskeligheder og evt. behov for ekstra gennemgang af 

f.eks. teori. 

Hvis de selvkorrigerende opgaver skal bruges i en undervisningssammenhæng mhp progression (kan 

jo også anvendes som evaluering/test af gennemgået stofområde) stiller det flere krav til både 

underviser og opgaver: 

 niveauet skal passe til kursisten. Men det kræver, at underviser er opmærksom på at 

gruppere og placere opgaver i forskellige niveauer. (Er opgaven for svær, vil kursisten forsøge 

at løse opgaven ved ukvalificerede gæt. Ved scoring af lav rigtighedsprocent går 

motivationen tabt.) 

 indhold i opgaven – det man øver – bør primært være allerede gennemgået stof, da der ikke 

er plads til længere tekstmæssige forklaringer eller teorigennemgang. Man kan dog 

kompensere for dette ved at avnende lyd- og videooptagelser. 

 en let forståelig opgaveformulering, så kursisten ikke er i tvivl om, hvad man skal i opgaven 

 en kvalificeret respons på opgaveløsningen. Hvis kursisten laver fejl i løsning af opgaven, skal 

det vises tydeligt, hvor fejlen er. En samlet rigtighedsprocent er ikke tilstrækkelig til læring af 

opgaven. 

I projektet har denne del – præcisering af niveau (de enkelte FVU-trin) og hensyn til allerede 

gennemgået stof – ikke haft primær fokus. Her har det væsentligste været at få ideer til og afprøve 

mulighederne for mange forskellige opgavetyper i de enkelte modeller. 
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Efter at have set kursisterne arbejde med de forskellige opgaver på iPod-Touch – altså en 

skærmstørrelse som de fleste Smartphones - er det vores vurdering, at de modeller, der fungerer 

bedst i forhold til danskopgaverne er ’Flervalgsopgaver’ 1.1. og 1.2. Her skal tastatur ikke anvendes, 

og der gives præcis respons på ikke korrekt løste opgaver: 

Ideen om at opnå ekstra gevinst ved at udarbejde opgaver til træning af forskellige områder i 

grammatikken med valg af tekster fra dansk prosa og lyrik, mhp at kursisterne ad den vej møder og 

får kendskab til teksterne, fungerede ikke. Kursisterne er optaget af at løse den grammatisk stillede 

opgave korrekt og har – i hvert fald i første omgang – ikke øje for teksten (indhold, genre m.m.), der 

ligger bag. Vi fik ikke prøvet af, om et link til tekst/musik ville øge opmærksomheden på den del af 

opgaven. 

Med opgaver af denne type udfordrer vi den (basale) grammatisk/sproglige viden og kunnen – og de 

kan naturligvis ikke stå alene, men være et rigtig godt supplement til den øvrige undervisning. Krav 

om tilegnelse af grundlæggende paratviden findes over alt i skole- og uddannelsessystemet uanset 

niveau. Uanset om det er den lille tabel eller de latinske betegnelser for hjernens forskellige dele, er 

det – alt efter hvor man befinder sig i uddannelsesforløbet - stofområder, der kræves lært udenad. 

Her vil det være en uvurderlig hjælp til elever og studerende med de selvkorrigerende opgaver, der 

ligger parat til brug, hvor og når den studerende har tid til at øve sig, og vi vurderer, at der fremover 

vil være stort behov for anvendelse af denne type materialemodeller.  

Kursisters kommentarer til enkeltopgaver: 

 

Opgavebeskrivelsen ikke er tydelig nok – det bør 

understreges at billedet skal inddrages i 

opgaveløsningen. Ligeledes er billedet for stort i 

forhold til skærm og kan ikke gøres mindre. 
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Teksten er for stor/bred til skærmen. 

 

Ved tetris-opgaver er det et plus, at ord, man i første forsøg fejlplacerede, dukker op igen, så man får 

mulighed for at forsøge en ekstra gang.  

Ved opgaver, hvor respons udelukkende er rigtighedsprocent, efterspørges mere præcis respons dvs 

ved det enkelte fejlord/delopgave. 

Memory-opgaver vurderes både positivt: «sjove og lærerige», og knapt så positivt: fokus er på selve 

det at huske og ikke på danskopgaven – og der er jo forskel på både opgaver og kursister!! 
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http://digitalnorth.weebly.com/ 

 

På  http://digitalnorth.weebly.com/  kan du finne mer stoff om prosjektet, om Skablet og 

ellers også en blogg. 

  

http://digitalnorth.weebly.com/
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          VEDLEGG 1 

Brukerveiledning for Skablet på norsk 

Liv Marit Haakenstad, www.genit.no 

Oktober 2012 

Skablet er et forfatterverktøy for deg som vil lage pedagogisk materiale for mobile enheter. Dette er 

utviklet i Danmark, og programmeringsspråket som ligger til grunn er HTML 5. Skablet har dansk som 

primærspråk. I denne brukerveiledningen har vi satt inn noen forklaringer av begreper i parentes der 

de norske begrepene er ulikt de danske.  

 

Skjermdump fra en iPad som viser kursoversikten. 
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Oversikt over Skablet 

1. Gå til hjemmesiden for Skablet, http://www.skablet.dk/ (Tips: Bruk denne lenken hver gang, 

slik at du ikke havner på feil plattform.) 

2. Du vil nå få valgene forfatterværksted.dk, rettemetoder.dk og mobil-e.dk. Velg det siste 

alternativet. Logg deg på med brukernavn og passord. 

3. Der kommer du til Forfatterverkstedet med menyene Moduler, Dokumenter, HTML Editor, 

Opgaver, Genveje (Snarveier) og Mediebasen. 

 

Innloggingssidene for Mobile-e.dk. 

 

Skriv inn brukernavn og passord 

http://www.skablet.dk/
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Forfatterverktøyet i Mobile-e.dk. Her kan du velge mellom menyene Moduler, Dokumenter, HTLM 

Editor, Opgaver, Genveje (Snarveier) og Mediebasen. Øverst til høyre kan finner du en hjelpefil under 

spørsmålstegnet (se http://skablet.dk/help/help.htm), eller du logge deg ut av Skablet.dk.  

Ved hjelp av Forfattermenyen kan du: 

 skrive dine egne tekster i HTML-editoren  

 legge til bilder, lyd og videoer 

 bruke ferdige oppgavemaler (oppgaveskabeloner). Dette er en rask og enkel måte å lage 
oppgaver på 

 utveksle dokumenter med ditt forfatterteam 

 oppbevare bilder, lyd og videoer i en mediebase 

 opprette snarveier (genveje) til materialet ditt 

 få oversikt over materialet ditt 

 

Om menyen i Forfatterværkstedet 

Når du trykker på de ulike knappene, vil vinduet av og til deles mellom to menyer. Dersom du ikke 

ønsker å ha dette oppe, må du avslutte det ene ved å klikke på krysset øverst i høyre hjørne. 

  Moduler 

I moduloversikten velger du først din læreplass. Her kan du opprette ny modul eller slette en. Du kan 

også velge Vis eller Download for de enkelte modulene. Velger du Vis, får du se alle leksjonene slik de 

vil fremstå på en mobil enhet. Ved hjelp av knappen Download kan du laste ned hele modulen til din 

PC eller Mac, og senere sende dette til kursdeltakerne.  

Menyen Moduler gir deg en fullstendig oversikt over leksjonene og deres innhold. Her kan du øverst 

til høyre opprette nye mapper og vise alt innholdet i de ulike leksjonene (Fold ut alle). 

Du kan både redigere mapper og filer herfra. Ved å høyreklikke på mappa (leksjonen) får du opp en 

ny meny. Herfra kan du velge mellom Kopier mappe til…, Slet mappe og Egenskaber. 

Det finnes også en egen meny for de enkelte filene. Høyreklikk en fil, og du får valgene Åbn, Rediger, 

Kopier til…, Slet fil og Egenskaber. 

 

  Dokumenter 

I menyen Dokumenter kan du laste opp ferdige dokumenter som skal brukes i en leksjon. Klikk på den 

blå og hvite knappen rett under der det står Dokumenter. Herfra kan du klikke Velg fil, bla deg frem 

til en fil på PC-en din, klikk Velg og deretter Upload for å laste den opp. Du kan også legge til detaljer 
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om dokumentet som Titel, Emne, Forfatter, Note og Udgiver. Filen kan merkes dersom det er 

copyright på den, og du kan velge om den skal være tilgjengelig for alle (Fælles). 

 

  HTML Editor 

Når du klikker på HTML Editor, må du velge den modulen hvor dette skal lagres, og trykke OK. Her får 
du flere muligheter til å redigere teksten, og alle knappene har selvforklarende tekst. Det finnes en 
egen knapp for å lime inn tekst fra Word. Den vil da rense dokumentet for en del koder.  Du kan også 
sette inn bilder, YouTube-filmer, Falsh, Media og Dokumenter som er lastet opp i 
Forfatterværkstedet. Nederst i vinduet har du tre muligheter for visning – Normal, HTML og Preview.   
 
Lagre (eller upload, Gem eller Last opp) 
For å lagre det du har skrevet, trykker du på knappen Upload. Et nytt vindu dukker opp. Under Søg i 
velger du mappe. Deretter skriver du inn navnet på fila i Navn, og velger så om denne skal være av 
typen Info, Tekster, Opgaver eller Andet. Klikk Upload. Klikker du så på femte knapp fra venstre i 
øverste del av knapperekka, kan du få en forhåndsvisning av teksten. Herfra kan du også skrive ut 
teksten din. Det finnes en knapp med et spørsmålstegn på i knapperekka. Den fører til en god 
oversikt over knappene og deres funksjoner på engelsk. 
 
Opprett mappe 
Første gang du skal lagrer et dokument, må du opprette en mappe å legge filene i. Gå da til Moduler, 
og klikk deg frem til der du ønsker å opprette mappen. Klikk på knappen øverst til høyre, gi mappen 
et navn, angi hvor den skal plasseres i Indexen, om den skal være offentlig eller ikke, og klikk OK. 
Du skal nå kunne hente inn igjen denne mappen i HTML Editor, og kunne lagre filene dine i den. Du 
må dobbeltklikke mappen for å åpne den, gi filen et navn, velg type og lagre ved å klikke Upload.  
 
Du avslutter HTML Editor ved å klikke på krysset i øverste høyre hjørne.  

Forfatterarbejdet i SkabLet fungerer bedst på PC i InternetExplorer, og Safari på Mac. Det færdige 

resultat kan afvikles i alle større browsere, og til mobile platforme er kravet blot at de er kompatible 

med den nye HTML5 standard. 

 

  Opgaver 

Opgaver inneholder flere ferdige maler for oppgaver som kan brukes for innlæring av det stoffet man 
arbeider med.  Hver oppgavemal har et eksempel.  
Åpne Opgaver ved å klikke på knappen i forfatterværkstedet. Deretter velger du ditt 

undervisningssted og klikker OK. Velg den oppgaven du vil bruke, studer først eksemplet, og legg så 

inn din egen tekst. Klikk Opret. 

Du kan også hente eksisterende oppgaver for å redigere dem.  

Du avslutter Opgaver ved å klikke på krysset i øverste høyre hjørne. 
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  Genveje (Snarveier)  

I menyen Genveje (snarveier) er det tre muligheter øverst til høyre. Haker du av det du ønsker å 

forhåndsvise, og så klikker på knappen Vis i nettleseren, vil du få se hvordan materialet ditt vil se ut 

på den mobile enheten. For å laste ned ønsket materiale haker du av ønsket materiale, og klikker på 

knappen Download. Det finnes også en knapp for å folde ut alle mappene. 

 

  Mediebasen 

I Mediebasen kan du laste opp Foto, Lyd, Tegning eller Video. Materialet kan også lastes ned til din 

PC eller Mac ved å klikke på knappen Download. Du kan også bruke podcast eller RSS-knappen til å 

kopiere en lenke og laste ned materialet til en ekstern harddisk som for eksempel en iPod ved hjelp 

av iTunes.  

 

Slik bruker du Skablet 

Etter å ha logget deg inn på http://www.skablet.dk/  med ditt brukernavn og passord, og valgt mobil-

e.dk, går du til Moduler i Forfatterverkstedet og lager et navn til kurset ditt. Jeg har valgt å kalle mitt 

Slektsgransking. Gå så til HTML Editor for å legge inn den teksten som du vil bruke i kurset ditt. Husk 

at du kan velge mellom flere typer dokumenter, som Info, Tekster, Opgaver eller Andet. Det neste du 

kan gjøre er å legge til oppgaver. Du vil finne eksempler på de ulike oppgavene som du kan teste ut. 

Dette er en god hjelp for å finne fram til oppgaven som passer ditt kurs best. Lagre oppgaven. Pass på 

at du åpner mappa der du skal lagre oppgavene, ellers vil du få en feilmelding.  

Under hver enkelt oppgave kan du velge Hjælp. Da får du opp en oversikt over hvordan de enkelte 

oppgavene kan lages. Når du er ferdig med materialet til kurset går du til Genveje, og velger kurset 

ditt. Du kan teste det ut ved å klikke på Vis i browser, eller klikke Download dersom det skal brukes 

uten å være koblet til Internett. I det du klikker deg inn på Vis i browser, vil du se lenken til kurset i 

adressefeltet i leseren din. Dette kan du kopiere og legge inn på for eksempel på en hjemmeside.  

Kurset Slektsgransking finner du på lenken http://www.skablet.dk/DigitalPub/?less=22269. 

 

Kurset på den mobile enheten 

Når du åpner kurset på smarttelefonen, tilpasses skjermstørrelsen til din mobile enhet. Inneholder 

oppgaven rulletekst, må du gjøre et valg og så klikke Ferdig i iPhone. I Android trykker du Utført. Klikk 

på knappen med en hake for å se hva resultatet ble. Dette vil gi deg en svarprosent, og vise deg 

http://www.skablet.dk/admin/default.aspx
http://www.skablet.dk/DigitalPub/?less=22269
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hvilke oppgaver du har svart rett og galt på. For å gå tilbake til kurset må du bruke tilbakeknappen i 

nettleseren din.   

 

 

 

Skjermdump fra en Android-telefon som viser to av oppgavene i kurset. 

  

 

 

 

 

 

 

 


