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Innføringen av IKT i skolen førte 
blant mye annet også med seg en 
omkalfatring i lærernes retteva-
ner. Å forlate skrivepulten med 
den røde pennen til fordel for PC 
og tastatur var slett ingen «myk 
landing» med rettebunker som 
plutselig var raskere unnagjort. 
Snarere tvert imot. Fingertrøbbel 
med å skrive innimellom trange 
tekstlinjer - endre farge og evt. 
bruke parenteser o.l. - var uvant, 
kronglete og tidskrevende. 
Mange lengtet nok tilbake til å 
sette raske røde streker og skrible 
ned mer eller mindre leselig 
kommentarer i margen. All 

erfaring tilsa jo også at et flertall 
av elevene brydde seg minimalt 
om hva som sto der. De leste bare 
karakteren.

Plug-in til Word 
og Google docs
Salgssjef Palle Petersen og teamet 
hans tok turen fra Danmark til 
NKUL i Trondheim for å mar-
kedsføre produktet overfor 
norske skolefolk.
– EasyCorrect er egentlig en 
plug-in til Word og Google docs. 
Det vil si at programmet fungerer 
på alle maskiner med Word 
installert – det være seg PC eller 
Mac. Eller ved bruk av Google 
docs. Programmet er foreløpig 
produsert på dansk, svensk og 
norsk bokmål, forteller han.

Enkelt sagt får læreren opp en 
rettemeny med 60 knapper for 
ulike valg øverst på skjermen. Ved 
å klikke på en knapp, blir en for- 
håndsbestemt kommentar 
plassert tilpasset teksten der 
markøren står - og retteprosessen 
kan gå videre. Med et enkelt klikk 
utføres det som tidligere kostet 
både fikling og svette. Arbeids- og 
tidsbesparelsen er åpenbar.

Med 60 valgmuligheter blir det 
meste av gjentatte kommentarer 
dekket opp – særlig fordi læreren 
selv helt eller delvis kan redigere 
inn sitt eget sett med kommenta-
rer. Alternativet er å bruke de 
ferdige kommentarsettene som 
følger med fra produsenten.

EasyCorrect - et columbi-egg
Lett å drive rettearbeid 
på PC? Mange lærere har 
nok opplevd det stikk 
motsatte. Nå er program-
met EasyCorrect her. Med 
en løsning som er så 
enkel og kjapp at man 
bare lurer på en ting: 
Hvorfor har ingen tenkt 
på dette før?

Thor Søndenaa

(TekST)

Vidar alfarneS 
(foTo)

Begreper som likviditet, budsjett, 
kalkyle, regnskap, produkt, 
markedsforståelse og strategi er 
vesentlige i økonomisk teori. Men 
de har også en lei tendens til å 
forbli teoretiske fagord inne i ei 
lærebok.

Hubro Education vil gi elevene 
muligheter til å jobbe praktisk 
med økonomi og bedriftsstyring 
og har designet et spill til formålet.

Trening i 
administrasjon og ledelse
I et interaktivt spillmiljø blir 
elevene loset gjennom prosessene 
med å lede en bedrift i et marked i 
konkurranse med andre bedrifter/ 
elevgrupper i klassen. Spillets to 
hovedfaser handler om plan-
legging og marked. Gjennom 5 

versiteter. Høsten 2016 ble det 
også lansert et produkt for videre- 
gående skoler. Spillet kommer 
både i en norsk, svensk og 
engelsk versjon.

En av gründerne, Monica Tenn- 
fjord, var tilstede på NKUL for å 
presentere produktet. Hun for- 
eller at de allerede har rundt 
30 brukere på universitets/
høgskolenivå i hele Skandinavia, 
og at antallet brukere på vgs-nivå 
er økende etter at de lanserte 
vgs-versjonen sist høst. Se også 
www.hubroeducation.no

Dataspill gir praktisk 
trening i økonomiske fag
En nyutviklet nettbasert 
bedriftssimulator som lar 
elevene trene på be-
driftsledelse i et fiktivt 
miljø, er produktet Hubro 
Education nå tilbyr 
elevene på videregående 
skole.

Mikroskopbilder er små. 
Men med et kamera på 
objektivet kan læreren 
vise bildet på skjerm/
whiteboard. Motics siste 
oppfinnelse går skrittet 
lenger og bringer bildet 
ut til hver elev.

En ekstrafunksjon i kameraet 
setter opp et lokalt WiFi-nettverk i 
klasserommet. Hvert kamera som 
blir produsert har en unik 
IP-adresse. Via en app som kan 
lastes ned gratis, kan elevene 
hente bildet fra lærerens mikro-
skop direkte på sin egen skjerm. 
Samtidig kan bildet vises på stor 
skjerm foran i klasserommet.

Alle elevene i klassen - uansett 
plassering - kan på denne måten 
få fullt innsyn i hva læreren viser 
fram på kateteret. De kan også ta 
mål på eget bilde, lagre det, ta det 
med hjem for å studere og huske 
bedre hva som foregikk i timen.

Erik Duhs Nilsen i Gammadata 
demonstrerte med både mikro-
skop og mobiltelefon på sin stand 
på NKUL. Ifølge produsenten skal 
kameraet kunne tilpasses alle 
typer mikroskoper og stereoluper 
(binokularer).

Tilbyr spilltrening i økonomi og ledelse Gründer Monica Tennfjord 
og salgsrepresentant for vgs Merville-Destin Mouho demonstrerte 
Hubro-spillet på NKUL.

Thor Søndenaa
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spill-år er målet å styre bedriften 
slik at den blir bedre enn de andre 
og selvfølgelig komme ut med et 
positivt driftsresultat.

Læreren har hele tiden full innsikt 
i hvordan de ulike gruppene 
opererer. Han kan også gå inn og 
overstyre markedet i den ene eller 
andre retningen.

Spinn-off fra NTNU
Hubro Education ble etablert i 
2013 og er en spinoff-bedrift fra 
Institutt for Industriell Økonomi 
og Teknologiledelse på NTNU. 
Målgruppen var i begynnelsen 
studenter på høgskoler og uni-

Danske lærere har utviklet et retteprogram - en plug-in - for for Word/ Google docs. F.v. markedsmedarbeider i 
Norge, Helle  Dyhrfjeld, gründer Jacob Gadegaard, en av de som var nysjerrig på produktet, Louise Rennemo  fra 
Hemne VGS og salgssjef Palle Linaa Petersen 

Kan lese inn lydkommentarer
For bruk i ulike språkfag - evt. 
også nynorsk - står læreren fritt til 
å utarbeide egne kommentarer på 
det språket han/hun ønsker 
dersom det ikke finnes blant 
standardvalgene som følger med 
programvaren. Installert kan 

programmet kan dekke opptil 10 
ulike fag med hver sitt kommen-
tarsett – språk, samfunnsfag osv. 
- på en enkelt PC.

EasyCorrect gir også en oppsum-
merende kommentar til slutt. 
Læreren kan i tillegg om han 
ønsker det, lese inn en muntlig 
kommentar som blir lagret som 
en lydfil sammen med den 
ferdigrettede oppgaven.

Eleven kan lese og høre kommen-
tarene på egen PC bare Word er 
installert. EasyCorrect skal bare 

installeres på lærernes maskiner.

Dansk-utviklet
Produktet er utviklet av danske 
lærere. Målsettingen var å gjøre 
rettearbeidet lettere samt å 
inspirere elevene til å bruke mer 
tid på å lese rettekommentarene.

– EasyCorrect blir i dag brukt av 
rundt 1.700 danske lærere på 100 
skoler. Nå er også 50 norske 
skoler registrert, forteller 
Petersen, som også har møtt 
mange interesserte på NKUL.

Lokalt WiFi i klasserommet

Erik Duhs Nilsen fra Gamma-
data viste fram en ny type kamera 
for mikroskop. Bildet kan bli 
overført direkte til elevenes 
mobiltelefoner.


