
Foreldreveiledning 

Skolestudio – alle læreverk samlet på ett sted 

 

Skolestudio er et læringsmiljø som samler de digitale læreverkene til Gyldendal på ett sted for lærere 

og elever. Der finnes løsninger som Fagrom, Smart Øving, Smart Vurdering og Gyldendals 

Skolebibliotek, i tillegg til en rekke andre produkter utviklet til nye læreplaner. Lærere og elevene har 

alt læringsinnhold de trenger for å møte Kunnskapsløftet 2020 på ett sted, i Skolestudio. (Porteføljen 

av digitale læremidler i Bærum kommune inkluderer Fagrom og Skolebibliotek, ikke Smart Øving og 

Smart Vurdering. 

 

 

Fagrom – heldekkende digitale læremidler 

 

 
 Fagrom er en digital versjon av det tradisjonelle læreverket som tidligere var i bokform. 

Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og 

tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som 

gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til 

papirbok eller Smart bok. 

 

Læreverkene i Skolestudio i de ulike fagene er organisert i ulike temaer. I hvert tema finner lærere og 

elever forslag til en rekke undervisningsopplegg og ekstra ressurser som de kan bruke i klasserommet 

i undervisningen eller som hjemmearbeid. Innholdet er variert og består av både tekster, filmer, 



lydfiler, fellesaktiviteter, leker og individuelle oppgaver. Alt arbeid elevene gjør blir lagret mens de 

jobber. Lærer får god oversikt over hva klassen har gjort og kan også se de enkelte elevens svar på 

oppgaver.  

  

Tilpasning 

Læreren kan tilpasse innholdet i Fagrommene til den enkelte elev. Når læreren er inne i et 

undervisningsopplegg kan hen enkelt fjerne eller legge til aktiviteter. På den måten kan man 

skreddersy ulike opplegg til ulike elever ut ifra type innhold, mengde eller vanskelighetsgrad. De 

tilpassede oppleggene tildeles deres til elevene gjennom en egen funksjon i Skolestudio. De kan også 

lime inn url til de tilpassede oppleggene i andre digitale løsninger som skolen bruker.  

 

Elevene får også lydstøtte på alt av innhold i Fagrommene. Dette vil være en blanding av innlest lyd 

fra Gyldendal og syntetisk tale generert automatisk. Elevene kan skru på lydstøtten ved å klikke på et 

eget lydikon som ligger ved siden av innholdet.  

 

 

 

Bilde av tekst med lydikon til venstre 

 

 

Universell utforming  

Fagrom i Skolestudio følger WCAG 2.0-standarden for universell utforming. Det vil blant annet si 

følgende:  

 

• Det gis tekstlige alternativer på ikke-tekstlig innhold 

• Eleven kan selv navigere gjennom innholdet og besvare oppgaver ved hjelp av 

tastaturnavigering 

• Eleven kan hoppe over oppgaver og innhold som ikke er relevant eller tilpasse 

• Vi respekterer nettleserinnstillinger som skriftstørrelse og preferanse for animasjoner 

 



  

Tips til foresatt 

Det dessverre ingen egen innlogging for foresatte til Fagrommene i Skolestudio i dag. Som foresatt er 

det likevel et par ting du kan være oppmerksom på hvis du ønsker mer oversikt eller innsikt i arbeidet 

til eleven:  

 

- Be eleven vise deg Mitt arbeid som viser hvilke gjøremål læreren har tildelt den siste 

perioden (se bilde under) 

- Gå inn på et gjøremål eller annet innhold sammen med eleven og se besvarelser. Alt 

elevarbeid blir lagret og eleven kan når som helst gå inn og se arbeidet de har gjort  

- Noen lærere gir også elevene kommentarer på arbeidet de har gjort i Fagrommet. Gå inn 

sammen med eleven og les kommentarene læreren har gitt (se bilde under) 

 

 

 

 Bilde av Mitt arbeid og oversikt over gjøremål tildelt fra lærer 

 

 

 

 

 Bilde av elevens arbeid og kommentar fra lærer  
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