
Bruk av Samtavla 
når deltakerne befinner 
seg på ulike steder! 

Samtavla.no er et verktøy som er laget for å
støtte læring gjennom utforskende samtaler.
Utforskende samtaler kjennetegnes ved at alle 
bidrar med synspunkter, meninger og begrun-
nelser. I Samtavla deles mikroblogger (korte 
meldinger) på en felles tavle. 

Bruk av Samtavla i fjernundervisning krever litt forarbeid.

Du kan bruke Samtavla som verktøy både for helklasse 
og/eller mindre grupper. Hvis du skal bruke Samtavla til 
fjernundervisning i mindre grupper, bør gruppene organi-
seres før undervisningen starter. Elevgrupper kan delta
i Samtavla ved å bruke samme kallenavn – og slik dele 
tavle.

Du kan også veksle mellom gruppe og helklasse. Lærer 
har tilgang til både sin egen og til elevenes tavler, og kan 
velge å vise den tavlen som blir diskutert. Dette kan kom-
bineres ved å skifte mellom helklasse og gruppe 
i videokonferansen.

Hvorfor dette er viktig 
for deg som lærer

I situasjoner der fjernundervisning er 
nødvendig kan Samtavla fungere som 
et støtteverktøy for videokonferanser. 
Samtavla kan tjene som et felles refe-
ransepunkt for lærer og elever. 

I fjernundervisning er det ekstra viktig 
med tydelig struktur og ledelse. Å lage 
retningslinjer eller regler for samtalene 
kan være til god hjelp. 

Det kan også være nyttig å utforme mål 
for hva man skal oppnå med samtalen.

SAMTAVLA I 
FJERNUNDERVISNING

Hvorfor laget vi Samtavla?

Samtavla.no er et verktøy utviklet ved 
Universitetet i Oslo. Det er basert på mi-
kroblogging og visualisering av samtaler, 
og kan hjelpe elever til å ha bedre dialoger 
i klasserommet. 

Ved hjelp av Samtavla kan en lærer for-
mulere et spørsmål eller en utfordring, før 
elevene, enkeltvis eller i grupper, sender 
meldinger til en felles ”vegg” (f.eks. på 
storskjerm eller projektor).

Disse meldingene kan arrangeres interak-
tivt og ideer kan bli visualisert. 

Hashtags (#) og et kort meldingsformat 
(maks 140 tegn) bidrar til å fremme viktige 
læringsstrategier, som for eksemple å 
sammenfatte informasjon og identifisere 
sentrale begreper. 

https://Samtavla.no
https://talkwall.uio.no


Hvem står bak?

DiDiAC prosjektet er finansiert av 
Norges forskningsråd og er et sam-
arbeid mellom Universitetet i Oslo 

og Universitetet i Cambridge.

Prosjektet har integrert bruken av et 
mikrobloggingsverktøy, Samtavla, 

og ressurser fra Thinking Together, 
som er basert på mange år med 
praktisk forskning i klasserom.

Samtavla.no har pålogging gjennom 
Feide og driftes av Universitetet i 

Oslo. 

Skoleeiere kan ta kontakt for data-
behandleravtale og lokal oppfølging.

Videre anbefalinger

To videoer forklarer det grunnleg-
gende i Samtavla:  Her og her.

Du kan lese mer om organisering av  
dialoger i helklasse, 

og om hvordan du som lærer kan få 
til et effektivt gruppearbeid.

Du finner mer informasjon om  
dialogisk læring og undervisning og  

forskningen bak på samtavla.no.

Du finner også andre undervisnings-
forslag på startsiden din i Samtavla:

• Samtaleregler i klasserommet

Samtavla i videokonferanser

Lærer starter i en videokonferanse 
 med hele klassen og organiserer 

elevene i grupper.

Forklar første oppgaven, og la 
elevene delta med gruppenavn og 

pinkode til Samtavla. 

Gruppene diskuterer i videokonfe-
ranse. De bidragene gruppene blir 

enige om skrives i Samtavla.

Etter en tid kan gruppene presente-
re det de har kommet frem til. Hele 
klassen kan være med å diskutere 

gruppenes bidrag. 

Alle elevene i klassen kan bruke og 
bygge videre på det andre deltakere 

har skrevet.

       Tips for å komme i gang

• Lærere må først logge inn. Samtavla tilbyr innlogging gjennom Feide, Google 
og Facebook. Samtavler tas vare på og klassen kan fortsette på en samtavle 
senere. På startsiden oppretter du nye tavler. 

• Lærer formulerer et spørsmål eller en oppgave. Dette vises øverst på tavla til 
alle som deltar. Lærer kan velge bakgrunn som passer med oppgaven.

• Elevene deltar med kallenavn og pinkode. Hver elev eller gruppe har sin egen 
tavle.

• Trykk på den store pluss-knappen for å skrive et bidrag. Bidraget havner i 
fellestråden til venstre. Alle kan se hverandres bidrag der. 

• Dersom man ønsker å bygge videre på, utdype eller redigere et bidrag, velger 
man rediger-ikonet i menyen for bidraget.

• Hver elev eller gruppe kan dra ut bidrag fra tråden og arrangere dem på sin 
tavle. 

• Læreren får tilgang til elevenes tavler ved å velge deltager-ikonet i panelet 
til venstre. En og en tavle kan velges og vises for alle deltagerne på en felles 
tavle. Denne funksjonen er  effektiv hvis læreren ønsker å la deltagerne pre-
sentere sine tavler etter tur.

• Lærer kan velge å dele sin egen tavle eller elevtavlene. Denne funksjonen gjør 
at alle kan se og bidra på lærertavlen eller sine medelevers tavle på sin egen 
skjerm. Det er effektivt når elevene sitter hjemme.

https://www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/didiac/
http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/
https://www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/didiac/kontaktinfo/
https://youtu.be/YariGNHUI7c
https://youtu.be/bvAFVe8G4nI
https://talkwall.uio.no/static/Dialogisk-undervisning_-Samling2-1.pdf
https://talkwall.uio.no/static/Group-work-ensuring-that-all-students-collaborate-in-educutionally-effective-group-work-NO.pdf
https://samtavla.no
https://talkwall.uio.no/sharing/t_JXH3KaZJT

