
Kursrekke i digital kompetanse 
 
Digital ressursgruppe ved Trondheim 
Voksenopplæringssenter inviterer til en nettbasert 
kursrekke om digitale verktøy i undervisningen 
våren 2021. 
 
Det arrangeres tre kurssamlinger i løpet av våren med påfølgende evaluering (se oversikt). 
 
Gjennom kursene håper vi å bidra med tips og triks til digital undervisning, gjøre deg 
tryggere i arbeidet på digitale læringsplattformer, og skape entusiasme og interesse for 
tekniske løsninger som kan gjøre lærerjobben enklere og morsommere.  
 
Kursene er gratis og åpne for lærere ved alle voksenopplæringssenter i Trøndelag fylke. 
 
Kursene vil være både teoretisk og praktisk rettet, og du vil få mulighet til å prøve ut de ulike 
mulighetene som presenteres. Det kan for mange være nyttig å sitte sammen. Etter noen 
uker med utprøving i egen praksis og oppfølging fra kursholdere, vil vi samles igjen for en 
evaluering for å diskutere hvordan arbeidet har gått. 
 
Første kurssamling vil foregå på Google Meet 29. januar fra kl 08.30-11.45. 
 
Påmeldingsfrist til første kurssamling er 18. januar. Påmelding her. Begrenset antall plasser. 
 

Kursplan for våren 2021  

1. kurssamling:  
29. januar, kl 08.30-11.45 

2. kurssamling:  
3. mars, kl 12.30-15.45 

3. kurssamling:  
14. april, kl 12.30-15.45 

a) Komme i gang på 
læringsplattform 
 
b) Videoverktøy 
(Screencast-o-matic, og 
Wevideo eller Prezi) 
 
c) Undervisning på digital 
kommunikasjonsplattform 
(Meet, Teams, Zoom)  
 
 
Evaluering:  
17. februar, kl. 14.30-16.00 
 
Påmeldingsfrist 18. januar. 

a) Komme i gang på 
læringsplattform 
 
b) Videoverktøy 
(Screencast-o-matic, og 
Wevideo eller Prezi) 
 
c) Undervisning på digital 
kommunikasjonsplattform 
(Meet, Teams, Zoom)  
 
 
Evaluering:  
24. mars, kl. 14.30-16.00 
 
Påmeldingsfrist 12.februar. 

a) Læringsplattform 2.0 
 
b) Alternativ læringsplattform 
for deltakere med lavt 
språknivå 
 
c) Padlet 
 
c) Lingdys 
 
d) Smart Notebook 
 
Evaluering:  
5. mai, kl. 14.30-16.00 
 
Med forbehold om endringer. 
Mer informasjon og påmelding 
kommer. 

https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Kurs_konferanser_og_moter/?c=263623


Første kurssamling vil du ha mulighet til å velge ett av disse tre kursene: 
(Kursene fra første kursdag repeteres andre kursdag. Her står du fritt til å velge det samme kurset 
igjen eller melde deg på et av de andre to.) 
 
a) Komme i gang på læringsplattform 
 
På dette kurset vil vi se nærmere på hva læringsplattform er, og hvordan den kan brukes for 
å nå pedagogiske mål. Hvordan kan vi motivere, engasjere og skape lærelyst ved bruk av 
læringsplattform? Vi ser på eksempler fra Google Classroom. Bruker du en annen 
læringsplattform, vil funksjoner og utseende kunne se annerledes ut, men det er grunnidéen 
og den pedagogiske hensikten i eksemplene som er viktige å få tak i. 
 
Kurset passer for deg som er ukjent 
med læringsplattformer og ønsker å ta 
det i bruk i ditt pedagogiske arbeid. Det 
kan også passe for deg som allerede 
er litt kjent med verktøyet, men ønsker 
innspill og ideer til hvordan du enda 
bedre kan utnytte potensialet 
læringsplattform har.  
 
 
 
b) Videoverktøy (Screencast-o-matic, og Wevideo eller Prezi) 
 
Lær hvordan du kan lage videoer til bruk i din undervisning. 

● Opptak av skjerm og/eller webcam  
● Enkel redigering av video og voice-over 
● Videopresentasjon 

 
Du vil få en innføring i bruk av opptaksprogrammet 
Screencast-o-matic, og vil kunne velge om du vil 
lære mer om enten Wevideo eller Prezi. 
 
Prezi: https://prezi.com/v/xghkqxktodkn/  
Kurset krever noe digital grunnkompetanse. 
 
 
c) Undervisning på digital kommunikasjonsplattform (Meet, Teams, Zoom)  
 
Pedagogiske virkemidler som er viktig å tenke på når man gjennomfører digital undervisning.  
Kurset vil foregå på Google Meet, som er en plattform for digital undervisning, men innholdet 
er overførbart til andre plattformer som Teams eller Zoom. Kurset vil også diskutere når det 
er lurt å jobbe direkte (som vi gjør under 
kurset) eller indirekte.  
Kurset er lagt opp som en undervisningsøkt 
der du er eleven, og passer for deg som 
ønsker å bli tryggere i grunnleggende digital 
kompetanse.  

https://prezi.com/v/xghkqxktodkn/

