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Orientering om lansering av Office365 til studenter ved 
NTNU og sammenheng med e-læringssystemet
litt sammenhenger, hvorfor og hva… på noen minutter…

Tore Indreråk, PL IT i Utdanningen
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NTNU’s overordnede satsning utdanning
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Eier: Prorektor/Studiesjef

Nytt e-læringssystem (LMS)

Eier: Prorektor/Studiesjef

Digitalisering av eksamen/vurdering

Eier: Prorektor/Studiesjef og NTNU IT

Innovativ utdanning IT

Spennende krevende endringsprosesser
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På oppdrag fra Studiesjef Inge Fottland er det gjennomført intervjuer/dialog med ca 40 
faglærere, studenter og ressurspersoner innenfor området innovativ utdanning, inkludert 
dialog med de prioriterte innovative prosjektene. To uavhengige kartlegginger…



• John Brumo
• Alf Inge Wang
• Peter Berg
• Lars Lundheim
• Henning Fjørtoft
• Mats Ehrnstrøm
• Heidi Brøseth
• Mette Langås
• Katja Hakel
• Jonas Person
• Roger Midtstraum
• Hallvard Trætteberg
• Tore Haugen
• Rune Tranås
• Carl-Fredrik Sørensen
• Tone Merethe Berg
• Inger Dagrun Langseth
• Hilde Lea Lein

Samt dialog og 
samtaler med NTNU’s
prioriterte 
innovative prosjekter:

• Inge Fottland & Knut Veium
• Tonje Høivik & Frank Børø (MMS)
• Åge Søsveen med flere (IKTiSU)
• Reidar Lyng & Leif Martin Hokstad (UniPed)
• Lisbeth Tangen med ledere biblioteket
• Håkon Alstad & Ole Langfeldt (NTNU IT)
• Vegar Moen (NTNU EVU)
• Geir Øyen (IME)

• Studenttinget & AltUnd
• Hele Administrativ ledergruppe NTNU

• Samt eksterne bidragsytere

Bidragsytere behovskartlegging Innovativ Utdanning IT:

• En god del studenter (Mange anonyme, men bla annet grupper fra  maskinlinjen, arkitektlinjen og psykologilinjen.)
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Faglærere på NTNU med interesse for å benytte innovativ undervisningsteknologi 
savner en oversikt over hvilke løsninger, verktøy, metoder som anbefales brukt på 
NTNU. I dag er det mange ulike tilbud og løsninger på internett, og faglærere 
generelt har verken tid eller interesse av selv å teste ut ulike løsninger i en 
uoversiktlig flora på internett, som stadig er i endring.  

Det er også stor variasjon i kompetanse og interesse av å lære seg bruk av nye 
verktøy/løsninger. Generelt bør NTNU i første rekke introdusere lavterskeltilbud, 
helst basert på kjente løsninger. Disse må være lett tilgjengelige samt ferdig 
testede løsninger/verktøy/tjenester, integrert dersom aktuelt. Og deretter bygge 
videre...

Hovedfunn 3: Behov for enkel tilgang på anbefalte digitale tjenester
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Oppsummerte klare anbefalinger fra behovskartlegging *)

• Lavterskeltilbud, gjerne i kjente verktøy (lite ønskelig å lære seg mye nytt).
• Savner oversikt over anbefalte verktøy og løsninger (må være lett tilgjengelig)
• Løsninger må i størst mulig grad fungere sammen (integrerte / innlogging)
• Savner tilgang til støtte og veiledninger (samt enkle juridiske avklaringer)
• Savner tilrettelegging, for stor terskel med selv å finne frem til gode verktøy

Konkretisert ideskisser som tilsvar på behovene i form av tilrettelagte, ulike  «Verktøykasser»
Prosjektnavn: IT verktøy til støtte for læring

Verktøykasse Student Verktøykasse Faglærer

*) Behovskartleggingen bestod av intervjuer/dialog med ca 40 faglærere, 
studenter og utnevnte ressurspersoner innenfor fagområdet. inkludert dialog 
med de prioriterte innovative prosjektene.
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Office365, Office-produktene, 
samhandlingsverktøy og 100TB lagring 
til hver student i første omgang….

STARTPAKKE STUDENTER 
JANUAR 2015
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LMS
(e-æringssystem)

Kjernesystem og 
spesialfunksjoner

Anbefalte internett tjenester

NTNU kontrollerte systemer

Sammenheng mellom LMS (e-
læringssystemet) og O365 
(NTNU kontrollerte 
verktøykasser)

Mail Kalender

Eksempler:

Alle internett-tjenester

Eksempler:

http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside
http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside
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NTNU tar nå et innovativt 

steg ut i skyen og tilbyr 

moderne digitale tjenester til 

alle studenter inkludert hele 

100 TB  lagring hver!

NTNU skal bli ledende innenfor innovativ utdanning, 

og lanseringen er et av mange steg som må gås tiden 

fremover. Verktøy og tjenester innenfor innovativ 

utdanning er nærmest i sin helhet basert på 

skyløsninger. Derfor sendes studentene, som allerede 

«lever på nettet», ut i «skyen» i første omgang. De som 

vil får fri pakke med verktøy for dokumentproduksjon, 

samhandling, sosial læring, deling og et massivt 

datalager tilrettelagt for deling og samhandling 

uavhengig av tid, sted og plattform. 

Tiltaket har sitt utspring fra NTNU’s

satsning innenfor It i Utdanningen, et nytt 

program opprettet i samarbeid mellom 

Utdanningsstaben, Studieavdelingen

og NTNU IT

http://1drv.ms/1y8f0ht
http://www.ntnu.no/adm/prorektor-utdanning
http://www.ntnu.no/adm/sa
http://www.ntnu.no/adm/it
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Takk for oppmerksomheten
Ha en fortsatt strålende dag,
dette blir et bra semester!


