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FORORD 

Som et ledd i den Praktiskpedagogiske utdanningen, har vi som gruppe gjennomført 

et utviklingsprosjekt som handler om bruk av PC som notatverktøy. 

Dette arbeidet har endt opp i denne rapporten som tar for seg arbeidet som er gjort i 

forbindelse med å presentere notatverktøyet OneNote for elever ved den 

videregående skolen. 

 

Vi ønsker å takke elevene som går vg2 Industriteknologi ved Hemne og Meldal vg 

skoler, og vg1 elektrofag ved Meldal vg Skole, for aktiv deltakelse i prosjektet. 

 

Vi ønsker også takke Frode Kyrkjebø i fagenhet for videregående opplæring i Sør-

Trøndelag fylkeskommune for tildeling av framsIKT-midler, og for hans interesse for 

prosjektet. Den økonomiske støtten ga oss mulighet til å legge til en ny dimensjon i 

prosjektet, ved bruk av digitaliseringsbrett. 
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INNLEDNING 

Vi har brukt  fylkeskommunens visjon om en papirløs skolehverdag som 

utgangspunkt for et undervisningsopplegg som består av 3 instruksjonsvideoer i bruk 

av OneNote, med praktiske oppgaver. Undervisningopplegget er presentert våre 

elever på hhv. Meldal vg.skole og Hemne vg.skole. 

 

Problemstillingen vi har valgt er som følger: “Hvordan bruke OneNote i undervisning 

og læring?” 

 

Vi har lagt merke til at en del av elevene våre tar få notater, og mange av de som 

noterer på papir har ikke noe system, slik at ark/notatbøker forvinner. Dagens elever 

får utdelt egne PCer. Disse skal brukes bl.a. til å ta notater. Utfordringen er at vanlige 

tekstbehandlingsprogram og regneark er lite effektivt å ta notater med. Skal du for 

eksempel notere en formel fra tavla, må du ofte skifte verktøy eller bruke 

tilleggsprogram for å få dette til. Dette fører til at notattaking vil gå for sakte, og gjerne 

blir “lagt på hylla”. 

 

Ved å gi elevene opplæring i programmet OneNote 2010, ønsker vi å oppnå at 

elevene kan bruke PC effektivt som notatverktøy. Notatene kan da lagres på elevens 

PC, på skolens nettverk eller de kan lagres og eventuelt deles via internett. 

 

Fylkeskommunen har flere lisenser på programmer som omhandler tekstbehandling, 

det mest kjente og benyttet er Microsoft Word. Et godt verktøy til sitt bruk,men 

begrenser seg stort sett til tekst. Microsoft Office inneholder også programmet 

OneNote, som etter vår oppfatning er bedre egnet til å ta notater og organisere 

informasjon. OneNote er lite kjent og lite brukt i organisasjonen. 

 

OneNote er en digital notatblokk hvor alle notater og informasjon kan samles på 

samme sted. Det er enkelt å sørge for god oversikt i dette programmet, der vi kan 

organisere notater, bilder, tekster, filmer og lydopptak, som er laget eller samlet inn. 

Programmet gir oss også mulighet til å produsere og håndtere digitale skisser og 

håndskrift. Stoffet organiseres i notatblokker, faner, sider og undersider. 

Ved innliming fra nettsteder genereres det automatisk link til de sidene det er kommet 
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fra, slik at det er enkelt å finne tilbake for utfyllende informasjon. 

 

Informasjonen som lagres på OneNote blir lett å finne fram i, selv om det legges inn 

store mengder stoff.  

 

OneNote er en del av Microsoft Office pakken, noe som gjør det enkelt å komme i 

gang. Her finner vi mange av de samme verktøyene som vi kjenner fra andre 

tekstbehandlings- programmer fra før. 

 

Vi mener at den digitale notatplattformen OneNote er mye bedre egnet til å ta notater 

enn Microsoft Word og har i den sammenheng utviklet tre introduksjonsvideoer for 

OneNote på norsk (andre er på engelsk) for å gi elevene et alternativ.  

 

Høsten 2011 gikk det ut en mail fra prosjektet “framsIKT” v/ Frode Kyrkjebø i Sør- 

Trøndelag Fylkeskommune, til alle videregående skoler i fylket. Der etterlyser de 

ideer på “hvordan ny teknologi og nye løsninger kan brukes for å øke læringen i den 

videregående skolen”. I mailen trekkes det fram blant annet bruk av nettbrett, 

OneNote og kunnskapsdeling. Dette ga oss idéen om å trekke bruk av 

digitaliseringsbrett, eller tegnebrett, inn i prosjektet vårt. Gjennom økonomisk støtte 

fra framsIKT-prosjektet fikk vi realisert denne idéen.  

 

Vi søkte om midler til å kjøpe inn 40stk. Wacom Bamboo Pen digitaliseringsbrett med 

penn. Dette antallet valgte vi for å dekke behovet for de tre klassene vi planla å gi 

undervisning i OneNote, i tillegg til at vi i prosjektgruppa trengte et eksemplar hver for 

å øve oss på. 

 

Å trekke inn tegnebrett ga prosjektet en ny dimensjon. Det gjorde prosjektet mer 

interessant, både for oss og elevene, men vi fikk også en del ekstraarbeid med å 

sette oss inn i teknologien. Vi måtte også endre fokus på deler av 

undervisningsfilmene, for å sikte oss mer inn mot bruk av tegnebrett. 

 

I forkant av undervisningen gjennomførte vi en nettbasert spørreundersøkelse. Målet 

med forundersøkelsen var å finne svar på elevenes nåsituasjon i bruk av PC som 
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notatverktøy, og om de evt. syntes at de hadde programvaren de hadde bruk for. 

Vi ønsket med undersøkelsen å få kartlagt hvilke tekstplattformer som brukes, i hvor 

utstrakt grad PC brukes til notater og hyppigheten av notering på PC. 

 

Undervisningen med introduksjonsfilmer og oppgaver gjennomføres i klasserom 

på  TIP-avdelingen på Hemne VGS og Meldal VGS og elektro-avdelingen på Meldal 

VGS. På TIP-avdelingene gjennomføres undervisningen i VG2-klasser, og på 

elektroavdelingen i en VG1-klasse. 

 

Som grunnlag for evaluering av gjennomføringen ble det utført en nettbasert 

spørreundersøkelse. Elevene besvarte i denne undersøkelsen 13 åpne spørsmål 

som omhandlet filmene, programmet og digitaliseringsbrettet. 
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KUNNSKAPSDEL 

FAGLIG FORANKRING 

Undervisningsopplegget vi hadde ble gjennomført ved hjelp av korte filmer og 

repetisjonsoppgaver. 

Lærestoffet må presenteres i små enheter, og det må føres kontroll med at 

elevene går gjennom alle trinn i lærestoffet, og at de er aktive hele tiden. 

Skinner hadde spesiell tiltro til at elevene bruker materiell som er 

selvinstruerende. Lærestoffet må være bygd opp steg for steg, og eleven skal 

kunne arbeide med deloppgaver og bygge opp sin egen kompetanse bit for 

bit. (Lyngsmark og Risnes 1999, s51) 

Stoff som er lagret i korttidsminnet må repeteres innen en viss tid for å feste seg. Det 

å ta notat er fysisk betinget og er en måte å repetere det som sies eller skrives på 

tavla. Nytten av å repetere er i følge Imsen å flytte informasjon som fester seg i 

korttidsminnet over til langtidsminnet der det anses å være lagret for alltid. 

Hukommelse er ikke reproduksjon men rekonstruksjon. Ved gjengivelse er det 

helheten som dukker opp i minnet, resten konstruerer vi. I og med  at korttidsminnet 

har begrenset kapasitet må det være ledig plass for at ny innlæring skal skje. Noe 

informasjon må for at skal bli ledig plass flyttes over til langtidsminnet jfr. 3-trinns 

informasjonsbehandlingsmodell av hukommelsen. (Imsen 2005, s.220) 

 

For å skrive gode notater er det også greit å bruke figurer. Mange ganger kan det 

innen yrkesfagene være de skissene og figurene som blir tegnet som er det mest 

verdifulle, da dette billedliggjør stoffet som elevene skal huske. 

Når vi lærer, gjør vi samtidig erfaringer om hva det vil si å lære. Vi lærer noe 

om hvordan det er lurt å gjøre det, at en må prøve å nærme seg stoffet på 

bestemte måter, eller gjøre notater og tegne figurer og “kart” som viser 

sammenhenger og gir oversikt. Vi er altså i stand til å overvåke vår egen 

læringsprosess og å forbedre den gjennom bevisste teknikker.(Imsen 2005, 

s.207) 
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I 2006 kom den siste store utdanningsreformen kalt Kunnskapsløftet. 

Nytt i denne reformen er blant annet et større fokus på digital læring og kompetanse, 

dette for å tilpasse skolen til den teknologiske utviklingen generelt i samfunnet. 

 

Etter vedtak i fylkestinget, ble det fra høsten 2010 innført egen PC for alle elever på 

VG1 i Sør-Trøndelag fylkeskommunes skoler. Vi har sett at det ligger en utfordring i å 

tilpasse det pedagogiske opplegget opp imot dette. 

 

Under grunnleggende ferdigheter i Læreplanene for de forskjellige 

programområdene, finner vi punktet “Å kunne bruke digitale verktøy...” . 

 

I læreplanene for de klassene dette prosjektet ble gjennomført, står det: 

Fra Læreplan vg2 industriteknologi: 

“Å kunne bruke digitale verktøy i industriteknologi innebærer å arbeide med tegninger 

og rapporter. Det innebærer også å programmere og feilsøke på ulike styre- og 

reguleringssystemer.” (Udir.no 2006) 

 

Fra læreplan for VG1 Elektro: 

“Å kunne bruke digitale verktøy i elektrofag innebærer å foreta informasjonsøk og 

produksjon av teknisk underlag på systemer og enheter. Digitale verktøy brukes også 

til programmering, konfigurering og feilsøking.” (Udir.no 2006) 

 

Som et ledd i fylkeskommunens  og Utdanningsdirektoratets visjon om en papirfri 

hverdag i skolesammenheng, mener vi at god opplæring i elektronisk notat- og 

tekstbehandling vil være et steg på veien for å oppnå dette. 

 

 

Forundersøkelse 

For å kartlegge nåsituasjonen, gjennomførte vi en ukes tid før undervisningen en 

spørreundersøkelse med elevene som skulle delta i prosjektet. Undersøkelsen la vi 

ut på  egen nettside, med et webpubliseringssystem som heter Joomla, og den 

tilhørende modulen BF Survey. Vi valgte å bruke dette eksterne verktøyet fordi vi fant 
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ut at Fronter ikke har de mulighetene vi ønsket oss. 

 

I starten av denne undersøkelsen stilte vi spørsmål om hvordan elevene tar notater 

fra undervisningen, om de bruker PCen til å ta notater, og hvordan de organiserer 

notatene sine. Litt over halvparten svarte at de tar notater på PC, men mesteparten 

bruker papirnotater i tillegg. Mange  av de som noterer på PC har basert seg på å 

bygge opp en struktur med egne mapper for hvert fag eller emne. Bare 1 av de 29 

spurte sier han/hun ikke har gjort forsøk på å notere på PC. 

 

Videre spurte vi de som hadde svart “ja” på PC-bruk hvilke programmer de har brukt 

til notering, om de har støtt på problemer underveis, og hvordan de løser notering av 

formler eller skisser som læreren skriver eller tegner på tavla. Ikke uventet svarte de 

fleste at de har brukt Word. Bare 3 elever svarte at de har brukt OneNote, og 2 av 

dem da i kombinasjon med andre program. Nesten alle sier de ikke har støtt på 

problemer under notering, men når vi spør hva de gjør for å notere formler og figurer, 

svarer de fleste at de går over til papir og blyant. 

 

Den ene eleven som svarte “nei” til PC-bruk begrunnet svaret sitt med at han/hun 

syntes at det var “kjappere med papir og blyant”. 

 

Deretter spurte vi elevene hva de syntes om opplæringen i bruk av programmene på 

elev-PCen. De aller fleste var tilfreds med opplæringen. 

 

Til slutt i undersøkelsen spurte vi om elevene var kjent med programmet OneNote. 

Bare 6 av de 29 spurte svarte at de kjente til OneNote fra før. 

 

Spørsmålene vi stilte er gjengitt i vedlegg 1 og 3, “Spørsmål til forundersøkelse” og 

“Skjermbilder fra forundersøkelse”. 
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FREMGANGSMÅTE / METODE 

Planlegging  

Vi planlegger undervisningen ut fra den didaktiske relasjonsmodellen. 

RAMMEFAKTORER 

Tid som er avsatt til undervisningen er inntil 3 skoletimer. 

Undervisningen gjennomføres i klasserom på hhv. TIP-avdelingen på Hemne VGS, 

TIP- og elektro-avdelingen på Meldal VGS. På TIP-avdelingene gjennomføres 

undervisningen i VG2-klasser, og på elektroavdelingen i en VG1-klasse. 

Elevene  bruker egne pc-er med digitaliseringsbrett og har programmet OneNote 

installert. 

Vi viser egenproduserte undervisningsfilmer på storskjerm eller projektor i 

undervisningen. 

Vi benytter en nettserver til å gjennomføre spørreundersøkelser og samler svarene i 

en database. 

LÆREFORUTSETNINGER 

Utgangspunktet for undervisningen er at elevene har liten eller ingen erfaring med 

dette programmet. Det tas utgangspunkt i at elevene har en normalt god 

basiskunnskap i å bruke Windows og håndtere de andre programmene i Microsoft 

Office. 

MÅL 

Målet for opplæringen er å gi elevene et verktøy de lettere kan ta gode notater med 

på PC. I dette ligger muligheten til å notere tekst, håndskrive formler og skissere i ett 

og samme program hvor alt lagres automatisk etter hvert som det skrives eller 

tegnes. 

Vi ønsker at dette programmet skal hjelpe elevene til å enkelt få en god struktur på 

sine notater fordi alt samles på en plattform og struktureres i notatblokker og faner. 

Vi ønsker at prosjektet skal hjelpe elevene til å få en best mulig utnyttelse av pc-en 

på skolen og i skolearbeidet. 
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INNHOLD 

Før undervisningen skal vi gjennomføre en forundersøkelse for å kartlegge 

nåsituasjonen. Selve undervisningen vil bestå av tre undervisningsfilmer med 

øvingsoppgaver. Når undervisningen er gjennomført vil vi ha en prøveperiode på 

noen uker, før vi til slutt gjennomfører en etterundersøkelse. 

PROSESS 

For å kartlegge nåsituasjonen, lager vi en en spørreundersøkelse.     

Elevene er lokalisert i tre forskjellige klasser, fordelt på to skoler og rent praktisk ble 

vi enige om at spørsmålene må være nettbasert og at svarene samles i en database. 

Med spørreundersøkelsen ønsker vi å finne ut hvordan elevene tar notater, om de 

gjør det på pc, og  hvilke programmer de eventuelt bruker. Det ble også spurt om 

noen hadde kjennskap til programmet OneNote. 

 

Vi lager tre korte filmer med skjermopptak og tale som skal brukes i 

undervisningsdelen. 

Elevene får tilbud om å legge filmene på egne maskiner, for senere å ha mulighet til 

å repetere. 

 

Selve undervisningen skal foregå i klasserom og filmene blir vist på projektor eller 

storskjerm. Hver film inneholder emner som kommenteres med tale. Dette sammen 

med at elevene har programmet oppe på sin maskin gjør at de kan følge med ved å 

gjenta det som vises på skjermen. 

 

Hver film avsluttes med øvingsoppgaver der elevene får prøve det som er 

gjennomgått. Disse øvingsoppgavene lages slik at de starter oppbyggingen av en 

struktur de senere kan bruke i forbindelse med egne fagnotater. 

Filmene skal gi elevene en innføring i programmet OneNote, med tilstrekkelig 

informasjon slik at elevene raskt får tatt i bruk de mest vanlige funksjonene som 

trengs for utnyttelse av programmet. 

VURDERING 

Vi vil også observere elevene mens de ser filmene, og mens de løser oppgavene på 

slutten av hver film, for å få et inntrykk av hvilket utbytte de har av 
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undervisningsopplegget. 

Noen uker etter undervisningen er gjennomført vil vi ha en etterundersøkelsen. 

Denne undersøkelsen vil forhåpentligvis også gi svar på hvor vellykket dette 

prosjektet har vært. 

Produksjon av opplæringsfilmer 

Brainstorming på tema/humoristiske innslag 

For å gjøre opplæringsfilmene mer interessante og “pirrende” for elevene, bestemte 

vi oss for å legge inn noen humoristiske innslag. I starten av planleggingen hadde vi 

en brainstorming og kom opp med en del idéer om hvordan dette kunne løses. Noen 

emner som vi var inne på var: “Fysikk på roterommet”, “Verden som den var før 

OneNote ble tatt i bruk”, “Stabler med papirnotater som raser i hodet på noen”, 

“Skolesekk stappfull av papirnotater”, “Papirer som flyr ut av et elevskap når døren 

åpnes”. Vi endte til slutt opp med én scene med papirnotater som raser, og én scene 

fra en tavleundervisningssituasjon på TIP. 

Grunnlag for undervisningsplanlegging    

Under planleggingen av selve undervisningsdelen av filmene hadde vi tilgang på et 

4-timers videokurs om OneNote fra nettstedet Lynda.com. Dette kurset var veldig 

omfattende og detaljert, og på engelsk, så å bruke dette direkte var aldri aktuelt. 

Derimot ga det oss god hjelp med å velge ut hvilke emner vi skulle ha med i våre 

filmer.   http://www.lynda.com/OneNote-2010-tutorials/essential-training/65716-2.html 

Valg og uttesting av programvare for opptak og redi gering 

Neste trinn i prosessen var å finne programvare for skjermopptak og videoredigering. 

Per Sigbjørn har erfaring med Sony Vegas Movie Studio HD 

(http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope) fra sin tid på linja for Media og 

kommunikasjon, så det ble et naturlig valg for videoredigering. Dette programmet 

håndterer greit video i høy oppløsning, noe som er nødvendig for å få med seg 

detaljene i brukergrensenittet i OneNote. 

Å finne et brukbart program for skjermopptak viste seg å være en større jobb. 

Kriteriene vi satte var at programmet skulle være gratis (åpen kildekode), kunne ta 

opp video og lyd samtidig og kunne lagre i videoformater som Sony Vegas kunne 

håndtere. Etter en del uttesting falt valget til slutt på CamStudio Recorder 
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(http://www.camstudio.org) 

Kamera- og lysutstyr hadde vi selv privat, så vi slapp unna å investere i nytt eller låne 

teknisk utstyr. 

Valg av “location” 

De to scenene med “skuespill” ble tatt opp på Meldal Videregående Skole. Her brukte 

vi en kontorplass på elektroavdelingen til den første scenen, og brukte returpapir og 

gamle bøker som rekvisita. Til den andre scenen fant vi et klasserom på TIP-

avdelingen med ganske gode lysforhold. Her måtte vi lete fram et whiteboard for å få 

gjennomført den planlagte scenen. 

Opptak på “location” 

Opptakene ble utført med Helge og Morten som skuespillere, og Per Sigbjørn som 

kameramann. Vi hadde bare et ganske “løst” manus til scenene, men vi greide oss 

likevel med få opptak. 

Skjermopptak 

Jobben med skjermopptakene var naturlig nok det som tok mest tid under produksjon 

av filmene. Utstyret vi brukte til dette var en av våre jobbdatamaskiner, med 

øretelefoner med mikrofon tilkoblet. Vi hadde heller ikke her laget noe detaljert 

manus, så selv om vi hadde en ganske grei plan på hva vi skulle ta opp, ble det ofte 

noen småproblemer. For eksempel når funksjoner i OneNote ikke virket akkurat slik 

som vi trodde, eller rett og slett “krøll på tunga” ved innlesing av kommentarene. 

Dette førte til at vi fikk veldig mange korte klipp som måtte ses/høres gjennom, 

sorteres og til slutt klippes sammen. 

Redigering og rendering 

Klipping og redigering av filmene ble utført med programmet Sony Vegas Movie 

Studio HD. Dette er et program som er enkelt og intuitivt i bruk, og som vi hadde 

erfaring med fra tidligere videoprosjekter både på jobb og privat. Programmet gjør det 

også enkelt å legge til tekster og effekter i filmene. 

Når redigeringsjobben var ferdig satt vi igjen med 3 filmer, hver med en lengde på ca. 

10 minutter. 
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Innhold i filmene 

I den første filmen prøver vi å gi elevene et overblikk over strukturen i programmet. Vi 

går først fort gjennom “menybåndet” som vi kjenner fra de andre programmene i 

Office-pakken, og hurtigknappene i toppen. Deretter viser vi hvordan 

brukergrensesnittet er oppbygd med  åpne notatblokker i venstre kant, hver 

notatblokks seksjoner i toppen, og sider og undersider på høyre side. Vi går også 

forskjellige måter og steder å opprette og lagre notatblokker på i denne første filmen. 

Eksportering til andre formater og det viktige poenget at lagring skjer automatisk i 

programmet blir også fremhevet. Mot slutten av filmen går viser vi hvordan en 

oppretter seksjoner, sider og undersider, og hvordan disse kan flyttes rundt med dra-

og-slipp. Det siste punktet i filmen er en oppgave for elevene, der de blir bedt om å 

opprette seksjoner for hvert fag de har undervisning i, med noen sider og undersider. 

 

Film nummer to omhandler hvordan man lager notater av forskjellig type i OneNote. 

Vi viser først “vårt første notat”, og hvordan notater kan plasseres hvor som helst i 

dokumentet. Så går vi gjennom klipping og liming fra internettkilder, og hvordan disse 

kan kobles automatisk med lenke til kilden. Deretter tar vi for oss de forskjellige 

typene innhold en for en. Dette var tenkt for å gi elevene en rask oversikt over 

mulighetene i programmet. Også denne filmen avsluttes med en oppgave, der 

elevene blir bedt om å legge inn flest mulig forskjellige typer innhold i en notatside. 

 

Den tredje og siste filmen har fokus på formler, figurer og håndskrift. Her starter vi 

med en scene fra en undervisningssituasjon på TIP, hvor Helge spiller lærer og 

Morten spiller elev. Dette klippet tok vi med for å fremheve utfordringen med notering 

av formler og figurer på PC. Vi har også med et par tips om hvordan muspekeren i 

tegnemodus kan gjøres mer synlig, da den i utgangspunktet kan være nesten umulig 

å holde rede på.  

Utover i filmen tar vi for oss tegning av en enkel figur, og innskriving av formler som 

tilhører denne. Dette blir utført med hjelp av tegnebrettet. Deretter viser vi hvordan en 

kan notere med håndskrift, og konvertere dette til vanlig tekst. Det siste vi viser før 

denne filmens oppgaver, er hvordan en kan markere (“gule ut”) viktig tekst i notaten.  

Oppgavene i denne filmen går ut på å tegne figurer, skrive inn formler og konvertere 

håndskrift til tekst. 
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BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING 

Undervisningen ble gjennomført i klassenes vanlige klasserom, der filmene ble vist 

på storskjerm eller projektor. Elevene brukte sine egne PCer, hvor de hadde 

OneNote ferdig installert. Drivere og programvare til tegnebrettene hadde også blitt 

installert på forhånd.  

 

Før vi startet filmvisningen informerte vi elevene om hva de skulle gå gjennom, og at 

de skulle løse oppgaver på slutten av hver film, slik at de skulle være litt forberedt. 

 

Morten og Helge hadde delt ut tegnebrettene på forhånd, mens Per Sigbjørn ventet 

til pausen mellom film to og tre med utleveringen. Å vente med utlevering førte 

muligens til at elevene holdt mer fokus på funksjonene i OneNote som ble presentert 

i de to første filmene, men samtidig var tegnebrettene helt ukjente for dem når de 

skulle ta det i bruk i den siste filmen. 

 

Øvingene mellom hver film virket engasjerende og elevene var opptatt med å komme 

seg videre. Etter at den siste oppgaven var løst, fortsatte elevene å prøve ut 

programmet og tegnebrettet, og fant faktisk fram til en del funksjoner som vi i 

prosjektgruppa selv ikke hadde vært borti. 

 

Elevene uttrykte engasjement, og hadde stor sans for denne undervisningsformen. 

De syntes det var greit med korte, informative filmer uten noe unødig prat.   
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RESULTAT OG DRØFTING  

Gruppa kom fram til en problemstilling som et resultat av bekymringer rundt elevenes 

noteringer, eller kanskje også mangel på disse. Innføring av PC i skolen ser vi på 

som et verktøy elevene kan benytte spesielt til notater.  

 

Etter en gjennomgang av programmer fylkeskommunen har lisens på, og andre 

gratis programmer som kan lastes ned fra internett, fant vi ut  at Microsoft OneNote 

er det beste alternativet for vårt prosjekt. Da med tanke på at en kan ha mange 

forskellige typer innhold i notatene, arbeidet lagres automatisk, og ikke minst, 

elevene har programmet installert på sine datamaskiner fra før. Andre fordeler med 

dette programmet er håndskriftmulighetene som gjør det mulig å skrive for eksempel 

en lang formel med mus eller penn og konvertere til maskintekst med et tastetrykk. 

 

Vi har også savnet gode opplæringsvideoer, da spesielt på norsk. Dette bestemte vi 

oss for å utfordre. Vi lagde derfor tre introduksjonsfilmer for OneNote på norsk 

(trøndersk). 

Etterundersøkelse  

Etterundersøkelsen ble laget på samme nettområde som vi laget forundersøkelsen. 

Alle spørsmålene ble lagt opp slik at elevene kunne svare med tekst (ikke 

avkryssing). Vi forventet å få korte ja/nei svar på en del av spørsmålene. 

 

Det første det ble spurt om var om elevene syntes filmene var en god måte å bli 

undervist på. Dette spørsmålet ble misforstått av et par elever, men resten var 

ubetinget positive til undervisningsformen. 

 

Deretter ville vi vite hvor ofte elevene noterer på PC nå, etter at de har fått prøvd 

OneNote en periode. Der er det noe delt, men ca. 2/3 av de spurte elevene sier de 

noterer mer eller mye mer enn de gjorde før. 

 

Det kan festes noe usikkerhet rundt det antallet som har hatt økning her, da denne 

prøveperioden havnet på et litt ugunstig tidspunkt for TIP-elevene som deltok. Dette 

kan begrunnes med at det var av forholdsvis lite klasseromsundervisning i denne 
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perioden. Ut i fra det er det en mulighet for at tallet kanskje kunne vært høyere for de 

som har en økning. Men dette blir da kun gjetninger. 

 

På spørsmål om de synes at det var et nyttig verktøy de fikk lære seg, var alle enige i 

at de hadde nytte av OneNote. Alle mente også at det er et godt alternativ til Word. 

 

Det er få som har noe å påpeke som fungerer dårlig i OneNote. Det er to elever som 

nevner musepekeren i tegnemodus. Dette er noe vi i prosjektgruppa har sett på 

også, da musepekeren er svært liten når vi skal tegne. Det kan være vanskelig å 

finne den på skjermen. Derfor har vi tatt med et par tips i undervisningsfilmene som 

gjør det lettere å se hvor pekeren er. 

 

Det var en av elevene som hadde opplevd programmet som noe rotete. Men ut i fra 

at 26 elever hadde svart på undersøkelsen, var det vel kanskje forventet at 

programmet ikke passet alle. Men når vi spør om de vil fortsette å bruke OneNote 

som notatverktøy svarer 17 av de 26 elevene at de kommer til å bruke det, mens 

bare to er ganske klare på at dette ikke er noe for de. De øvrige svarer kanskje, 

delvis eller vet ikke. 

 

Deretter ble det gitt noen spørsmål som gikk på bruken av tegnebrettene. Der svarer 

20 elever at de bruker dette til å notere tekst, formler og figurer. De fleste sier de 

også bruker tegnebrettet til andre ting, bl.a. tegning, spill og som alternativ til vanlig 

datamus. 

 

Det ble spurt om de syntes undervisningen på OneNote og tegnebrettene burde vært 

adskilt. Men der svarte så godt som alle at dette bør gjøres samtidig, slik som det ble 

gjennomført i prosjektet.  

 

Vi lurte på om elevene ville fortsette å bruke programmet hvis de ikke hadde 

tegnebrettene. Der får vi til svar at 17 elever fortsatt kommer til å bruke det uansett, 

mens 5 er litt mer usikre. 3 svarer nei. 

Dette gir oss et ganske godt signal om at tegnebrettene kanskje ikke er en 

nødvendighet her, men blir betraktet som et godt tilleggsverktøy.  
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Til slutt ble det spurt om elevene ville anbefale opplæring på OneNote til nye elever til 

høsten. Elevene var enstemmige om at dette kunne de anbefale videre. Dette må vi 

kunne si er en hyggelig tilbakemelding på det arbeidet vi har lagt ned i prosjektet. 

 

Det ble bedt om kommentarer til prosjektet helt til sist i spørreundersøkelsen. Her var 

det kun noen få som hadde skrevet noe, men de tilbakemeldingene som kom var 

positive. 

En elev skriver: "Gi elevene muligheter til og begynne med opplæring i OneNote så 

fort de starter på HVS” (Hemne vgs)  

 

Alt i alt var svarene i undersøkelsen positive. Elevene virker veldig godt fornøyd både 

med undervisningsopplegget, funksjonaliteten i OneNote og de nye mulighetene med 

tegnebrettet. 
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KONKLUSJON 

Refleksjon omkring arbeidet 

Filmopptakene som illustrerer den papirhverdagen vi er vant til og overgangen til den 

papirløse var tatt opp med få opptak. Det samme med undervisningssituasjon fra 

klasseromsituasjonen. Ut fra elevenes reaksjoner, må vi si at disse scenene ble godt 

mottatt, selv om vi ikke syns de ble så humoristiske om vi hadde ønsket.  

 

Redigeringen av filmene og skjerminstruksjonene var ganske tidkrevende, så å bruke 

egenproduserte instruksjonsfilmer som en fast undervisningsmetode blir nok 

vanskelig. Men selvsagt, hvis flere grupper lager filmer og deler med andre lærere, 

for eksempel på nettsteder som delogbruk.no burde en kunne dekke en del emner. 

Noen erstatning for tradisjonell klasseromsundervisning blir det nok aldri, men som et 

supplement syns vi det er en grei metode. 

 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i klasserom samlet. Engasjementet elevene 

viste under spørreundersøkelsen gav beskjed om  at de setter pris på denne formen 

for besvarelse. 

 

Elevene har uttrykt at tidsrommet fra opplæringsfilmene ble presentert til 

etterundersøkelsen kunne vært lenger. Dette er også prosjektgruppa enig i. For å bli 

god på å ta notater på PC kreves øving, så for å få en riktig tilbakemelding burde 

perioden vært adskillig lenger. Idéelt sett burde undervisningen vært gjennomført 

tidlig på høsten slik at elevene hadde fått maksimalt utbytte av notatverktøyet 

gjennom skoleåret. 

Undervisningen ble også en del forsinket i forhold til tidsplanene vi satte opp i starten 

av prosjektet. Dette var på grunn av at det ble en del venting på svar på søknaden vi 

sendte til Fylkeskommunen, og deretter venting på å få digitaliseringsbrettene fra 

leverandøren. 

 

Noen av elevene har i etterkant, når de blir spurt, kommentert erfaringene med 

tegnebrett som lite anvendelig. De mener at nytten av brettet ikke står i forhold til det 

ekstra arbeidet med  oppkobling og å huske å ta med pennen og ledningen. Andre 



YPU: Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring 

 
 

20 
 

spør om de kan få kjøpe tegnebrettene når testperioden er over. Dette er da elever 

fra elektroavdelingen. Disse bruker antakelig PCene mer til daglig, så det kan være 

en forklaring på at tegnebrettet har passet bedre for dem. 

Er problemstillingen besvart? 

Spørsmålene vi ønsket svar på angående bruk av OneNote i 

undervisningssammenheng ble oppfattet av elevene og bearbeidet, noe 

besvarelsene bekrefter. 

Overføringsverdien fra Word hadde stor betydning i introduseringen til OneNote 

og var til god hjelp for elevene i starten. Vi opplevde få problemer underveis, og 

elevene ble raskt fortrolige med hvordan de skulle bruke programmet. 

Sett i forhold til besvarelsene fra elevene og senere benyttelse av programmet i 

undervisning fungerer notatskriving på OneNote som et godt alternativ. Det er i 

forhold til Word i en annen klasse når vi tenker på fleksibilitet med typer av innhold, 

mulighetene for håndskrevet formler/tekst og automatisk lagring .   

Vi føler spørsmålene vi stilte oss ble godt belyst og både undervisningsopplegg og 

spørreundersøkelser ble godt mottatt av elevene, så vi sitter igjen med følelsen av å 

ha gitt elevene en åpning for bedre notatføring. 

Hvordan kan arbeidet videreutvikles?  

En måte å videreutvikle arbeidet på, kunne være å ta inn OneNote opplæring som en 

fast post på programmet for VG1-elevene på høsten. Dette spurte vi også elevene 

om i etterundersøkelsen, og alle svarte positivt på dette. Å innføre digitaliseringsbrett 

på utstyrslista kunne også vært aktuelt, i hvertfall for noen programområder. 

 

Notater kan repeteres på forskjellige måter, en måte er ved bruk av 

stemmeaktiveringsprogram som gjengir notatene verbalt. Dette er mest brukt for 

elever med skrive og lesevansker men kan med stort utbytte brukes av alle. 

Om gruppeprosessen 

Gjennom hele prosjektet har vi brukt Google Docs tekstbehandler for å gjøre 

gruppearbeidet så effektivt som mulig. Google Docs gir oss muligheten til å skrive på 

samme dokument i nettleseren, samtidig som vi har et felt hvor vi kan føre en 

samtale og diskutere mens vi skriver. Dette har gjort at vi ikke har vært avhengig av å 
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samles fysisk for å arbeide med prosjektet. Man har også mulighet til å vise hvilke 

endringer som har blitt gjort siden en sist var logget inn, når gruppemedlemmene har 

jobbet hver for seg. 

 

I tillegg har vi brukt Lync til konferansesamtaler, med og uten video, når gruppen ikke 

har hatt anledning til å møtes.  

 

Siden vi har vært en liten gruppe på bare tre medlemmer, har vi valgt å ikke velge 

noen gruppeleder. Samarbeidet har gått bra, og arbeidsoppgavene har blitt fordelt 

jevnt på medlemmene der det har vært mulig. 

Hva har vi lært?  

Vi har gjennom prosjektet lært å bruke OneNote i undervisningssammenheng. Per 

Sigbjørn har parallellt med prosjektet brukt OneNote daglig i undervisningen, og føler 

at programmet gir god hjelp i å strukturere undervisningen. Hvis en bruker 

programmet fast i all undervisnging får en også god oversikt over hva som er 

gjennomgått i løpet av skoleåret.  

 

Skrivebrettet var nytt for oss alle og krevde en del tilpasninger i starten, rent 

teknisk/motorisk, men med noe øving kan dette benyttes i stor grad. 

 

Vi har også lært en del om å produsere filmer og nettbaserte spørreundersøkelser. 
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Vedlegg 1: Forundersøkelse, liste med spørsmål 

• Hvordan tar du notater fra undervisningen? 

[ Plass for svar med tekst.. ] 

• Hvordan organiserer du notatene dine? 

[ Plass for svar med tekst.. ] 

• Har du prøvd å ta notater på PC’en? 

[ Radioknapp Ja/Nei ] 

a. Hvis Ja: 

1. Hvilket/hvilke program har du brukt 

[ Plass for svar med tekst.. ] 

2. Har du støtt på noen problemer? 

[ Plass for svar med tekst.. ] 

3. Hvordan løser du problemet hvis læreren bruker skisser 

eller setter opp formler når det undervises fra tavla? 

[ Plass for svar med tekst.. ] 

a. Hvis Nei: 

� Hvorfor ikke? (her kan vi kanskje forvente “Læreren lar 

oss ikke bruke PC” :-) ) 

[ Plass for svar med tekst.. ] 

• Hva synes du om opplæringen på bruk av programmene på elev-PCen? 

[ Plass for svar med tekst.. ] 

• Er du kjent med programmet OneNote? 

[ Radioknapp Ja/Nei ] 
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Vedlegg 2: Etterundersøkelse, liste med spørsmål 

1. Syns du OneNote videoene er en god måte å utføre undervisning på? 

[ Plass for svar med tekst ] 

2. Hvor ofte noterer du på PC nå? 

[ Plass for svar med tekst ] 

3. Syns du OneNote er et nyttig verktøy? 

[ Plass for svar med tekst ] 

4. Syns du OneNote er et godt alternativ til f.eks. Word? 

[ Plass for svar med tekst ] 

5. Tar du mer PC-notater nå enn før du fikk opplæring i OneNote? 

[ Plass for svar med tekst ] 

6. Er det ting du synes fungerer dårlig i OneNote? 

[ Plass for svar med tekst ] 

7. Vil du fortsette å bruke OneNote som notatverktøy? 

[ Plass for svar med tekst ] 

8. Bruker du tegnebrettet til notering av tekst, formler og figurer? 

[ Plass for svar med tekst ] 

9. Bruker du tegnebrettet til andre ting enn å ta notater? 

[ Plass for svar med tekst ] 

10. Burde opplæring på OneNote og tegnebrett vært adskilt? 

[ Plass for svar med tekst ] 

11. Vil du bruke OneNote selv om du ikke har tegnebrett? 

[ Plass for svar med tekst ] 

12. Vil du anbefale at OneNote videoen/opplæringen kjøres for 1.årselevene til 

høsten? 

[ Plass for svar med tekst ] 

13. Har du ellers noen kommentarer til prosjektet? 

[ Plass for svar med tekst ] 
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Vedlegg 3: Eksempler på skjermbilder, for- og etter undersøkelse 

 

 

 

  



YPU: Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring 

 
 

26 
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Vedlegg 4: Utlysning fra prosjektet framsIKT v/Frod e Kyrkjebø 

 



YPU: Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring 

 
 

28 
 

Vedlegg 5: Søknad om midler fra prosjektet framsIKT  

Fra 

Morten Hageskal,  

Hemne vg Skole 

Per Sigbjørn Stølen og  

Helge Jostein Løseth,  

Meldal vg Skole 

 

Frode Kyrkjebø 

Fagenhet for videregående opplæring 

Sør –Trøndelag Fylkeskommune                    Løkken Verk 17.10.11 

 

SØKNAD OM TILDELING AV FramsIKT MIDLER  

 

Vi har gjennom PPU -utdannelsen fått i oppdrag å, gjennomføre et utviklingsprosjekt. 

Dette skal gjennomføres som et gruppeprosjekt på våre respektive skoler. 

Problemstillingen vi har valgt heter: “Hvordan bruke OneNote i undervisning og 

læring”. 

 

Som et ledd i fylkeskommunens visjon om en papirløs skolehverdag, har vi tenkt 

tanker rundt elevenes bruk av PC som notatverktøy. Vi har lagt merke til at en del av 

elevene våre tar lite notater, og mange som tar notater har ikke noe system, slik at 

ark/notatbøker forsvinner. Dagens elever får utdelt egne PCer, og disse kan brukes 

bl.a. til å ta notater. Problemet er at vanlige tekstbehandlingsprogram og regneark er 

lite egnet til å ta notater utover tekst. Skal du for eksempel notere en formel fra tavla, 

må du ofte skifte verktøy eller bruke tilleggsprogram for å få dette til. Dette fører til at 

notater vil gå for sakte, og blir gjerne “lagt på hylla”. 

Vi har inntrykk av at elever som tar elektroniske notater bruker Microsoft Word. Word 

er et utmerket program til sitt bruk men begrenser seg til tekstbehandling uten for 

mange tillegg. 

 

Notatprogrammet OneNote som er en del av STFKs Office-pakke, har større og flere 

muligheter og er en nærmest optimal plattform når den utnyttes. Det er en kompakt 
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plattform som dekker det meste innen notatbruk, det være seg tekst, formler, bilder, 

videoer, tegning osv. 

Det vi mener med kompakt er at notater i flere fag ligger “inne” samtidig og arrangert i 

et kartotek som hurtig åpnes/lukkes, hurtig forflytting fra mappe til mappe er en viktig 

faktor for effektiv notatskriving. Og ikke minst, alt lagres automatisk! 

 

Som tilleggsverktøy kunne vi tenkt oss å bruke et digitaliseringsbrett (tegnebrett) for å 

forenkle skissering, formelskriving osv. 

Dette vil da medføre noen kostnader for prosjektet, som det er ønskelig å søke om 

midler til. 

 

Som den første delen av prosjektet ønsker vi å lage en enkel introduksjonsvideo i 

bruken av OneNote, der vi viser OneNotes muligheter med tanke på tekstbehandling, 

notat, tegning, formel, sortering, deling og fletting. Mye av ny informasjon elever 

finner er bla. fra YouTube og videoen vil i så måte være en kjent læringsmåte. 

Deretter vil vi ta en spørreundersøkelse som dreier seg om OneNote totalt, 

sammenlignet med andre plattformer som er benyttet/benyttes. 

 

Prosjektet skal avsluttes i midten av mars 2012, da det skal presenteres for PPU -

klassen ved Frikirken på Moholt. 

 

Prosjektet er tenkt kjørt i klassene 1ELA og 2SSTR ved Meldal VGS, samt 2IT ved 

Hemne VGS. Det dreier seg da i første omgang om ca 37 elever. 

 

Vi ønsker i denne forbindelse å søke om midler til datautstyr og dekning av 

vikartimer. 
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Det vi ser for oss er: 

 

40 stk Wacom Bamboo Pen digitaliseringsbrett             á ca. 400,-    16.000,- 

6 stk Vikartimer for å dekke inn noe av tidsforbruket     á ca 600,-       3.600,- 

Sum                                                                                                     19.600,- 

 

 

Med vennlig hilsen prosjektgruppa 

Morten Hageskal 

Per Sigbjørn Stølen 

Helge Jostein Løseth 
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Vedlegg 6: CD med introduksjonsfilmer 

CD er naturlig nok vedlagt kun på papirversjonen. 


