
Klasseromsledelse eller sanksjoner? 

Utallige ganger har diskusjonen sirklet rundt tema; skal man sperre nettet eller enkelte 
nettsider i forbindelse med at elevene får bruke PC i timene. Mange mener at elevene 
heller blir sittende og surfe i stedet for å gjøre oppgaver og følge med.  

I forbindelse med innføring av PC i skolen øker behovet for klasseromsledelse. Læreren 
må være tydelig og ha klare grenser (det skal ikke tørkes støv av spanskrøret, men 
læreren må være “sjefen” i klasserommet - se også Aftenposten “Først må vi få bedre 
lærere”1, at elevene er klar over hva som forventes både i form av oppførsel og resultat 
er helt opplagt (akkurat som vi gjør i barneoppdragelsen ellers; har klare grenser og er 
konsekvent).  

Retningslinjene for bruk må være helt klare og skolene må ha en klar formening om hva 
slags regler man skal ha – det er stor variasjon mellom lærere også innenfor samme 
skole. Nå er det ikke noe problem at lærerne har ulik oppfatning, men det som er viktig 
er at elevene har forståelse for hva som er akseptabel oppførsel og ikke i forhold til den 
enkelte lærer – dette bør man nedfelle i form av klasseregler (eks i vår klasse kan vi 
bruke PC til følgende aktiviteter; finne informasjon på nett, løse oppgaver, osv...noen 
lærere synes det er greit man f.eks leser epost – dette er også en digital kompetanse – 
andre synes ikke det..dette er det læreren som må bestemme).  

Her er et utdrag fra en elevblogg – kanskje noe å tenke på?: 

Rapport fra mitt (og de fleste) klasserom en vanlig undervisningstime med 
forelesning på vgs: 

• Mellom 2 og 5 elever noterer det læreren sier. 
• 10-12 er på Facebook eller Nettby. 
• 5-10 spiller dataspill. 

Jeg tuller ikke. Overdriver ikke en gang. Noen på bakerste rad sitter til og med med 
ørepropper eller hodetelefoner. Samtidig som læreren snakker. Uten å prøve å skjule 
det. 

Hva gjør læreren? Snakker til de som vil høre. For vi finnes faktisk. Et sted, mellom 
alle elevene som er på Facebook og spiller dataspill, sitter vi. Og noterer. 

Pisaundersøkelsen viser at norsk skole er et av OECD-landene med størst problemer med 
umotiverte elever og lite arbeidsro i timene. Forskning om læringsutbytte i skolen viser: 
Gode resultater oppnås når lærere framstår som dyktige ledere med struktur på 
undervisningen. Gode faglige resultater oppnås i skoler og hos lærere som prioriterer 
læring for an generell elevaktivitet. Gode resultater har sammenheng med tydelige krav 
og noe mindre elevansvar for egen læring. (Kilde: PISA-undersøkelsen, Kjærnslie m.fl. 
2004, 2007) 

Sperre tilganger til nett eller enkelte nettsteder? 

Vi har en helt klar formening om at man må tenke mer på å skape gode holdninger i 
hvordan man skal bruke digitale verktøy i skoletiden framfor å prøve å sperre bruken. 
Elevene vil alltid finne måter å omgå slike hindringer, og de som lykkes vil raskt spre 
framgangsmåten videre – slik sett et ypperlig eksempel på delingskultur…kanskje ikke 
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helt ønsket i kollegiet riktignok. Har de ikke internett gjennom skolen sitt nett er vi helt 
sikre på at flere av elevene har tilgang på f.eks oppringt bredbånd – det blir jo billigere 
og billigere, så kostnad er snart ikke hindringen. Vi tror derfor at hvis man prøver å 
sperre tilganger vil man bruke altfor mye tid og ressurser i forsøket på å holde elevene 
borte fra nettet til at man faktisk kan bruke tiden til undervisning – dette er et kappløp 
man ikke vinner. 

Om regler og rutiner: 

Regler og prosedyrer/rutiner varierer fra klasse til klasse, men alle velfungerende klasser 
har dem. 

Effektiv og god klasseromsledelse er basert på elevenes forståelse av lærerens 
forventninger til elevenes atferd og arbeid. Et godt planlagt system av regler og 
prosedyrer letter kommunikasjonen av lærerens forventninger   
                                Kilde: Per E. Garmannslund, Oxford Research AS 

Noen enkle regler man kan følge: 
 
Man må ha en målrettet bruk, det skal være styrt av lærer. Man må ha klare regler og 
forventninger – helst felles for hele skolen om mulig. Tenk fagrettet bruk av IKT – gjøre det 
man alltid har gjort, bare mer effektivt og gjøre det man ikke kunne gjøre tidligere (eks 
simuleringer) 
 

• Alle skal slå ned skjermene når timene begynner 
• Skjermene slås ned når man ønsker elevenes oppmerksomhet 
• Når timen begynner må læreren (bør) gi tydelig beskjed til elevene om  

o om PC’ene skal brukes den timen (hvis ikke skal skjermen slås ned, hør at 
det klikker) 

o evt når PC’en skal brukes og hva PC’en skal brukes til 
 innhenting, bearbeiding, presentasjon eller kanskje bare til notater 

• Gi elevene konkrete nettsider de skal jobbe med, fritt søk tar mye tid og det tar 
oppmerksomhet bort fra skolearbeidet 

• Gå rundt i klasserommet og se hva de gjør på PC’en. La elevene notere på PC’en 
etter tavlegjennomgang mens du selv står bak i klasserommet (mens du skriver 
på tavlene bør PC’ene være lukket) 

• Bruk prosjektøren, la elevene lukke sine PC’er   
• Vær nøye med å føre anmerkninger når dere observerer at elevene er inne på 

spill, facebook, msn osv. Vi må være tydelig på at vi ikke aksepterer at elevene 
spiller spill m.m. i timene våre 

• Ved krav om innlevering av arbeidet som blir gjort i timene blir det mindre spilling 
og surfing på nettet 

• Sett krav til elevene 
o Utarbeide mål, delmål og strategi 
o Krav til produkt 
o Krav til standard 
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Dersom man ikke når fram – skal det gi følger? Absolutt – dette skal gå ut over 
orden og oppførselskarakteren, det er der det hører hjemme akkurat som andre brudd på 
ordensreglementet. 



Bård Vegar Solhjell2 sa følgende om bruk av ulike web2.0-verktøy (i dette tilfelle var det 
vel helst Facebook) og sanksjoner mens han var Kunnskapsminister; 

“Det skal vere opp til den lokale handlefriheten. Det er neppe (riktig) å forby, men å 
sørge for det samme som ellers. Sette klare grenser, ha klare regler, få elever til å forstå 
og vere med på dei, ha sanksjonar når dei blir brutt” 

Dersom skolen bestemmer seg for ikke å sperre vil sannsynligvis enkelte av lærerne 
reagere og komme med ønsker om ytterligere restriksjoner og vi foreslår derfor følgende 
svar: 

Da vi implementerte vårt nye webfilter så vi på hva vi blokkerte, hva vi er pålagt 
gjennom lovverk å blokkere og hva vi blokkerte  som vi ikke burde blokkere av 
nettsteder. 

Det vi har vedtatt er at vi ikke lenger ønsker å bruke webfilteret som et verktøy for 
klasseromsledelse. Å blokkere for å hindre distraksjoner løser ikke problemene med 
elevene – det oppmuntrer dem bare til å finne et annet nettsted som er like forstyrrende. 
Dette er ikke et teknologisk problem – det dreier seg om oppførsel. 

Det er vår intensjon at vi skal hjelpe elevene med å lære passende oppførsel i stedet for 
å tro at vi kan bruke filter som et verktøy for klasseromsledelse. Heller enn å blokkere 
nettsteder på ad-hoc-basis ønsker vi istedet å arbeide slik at elevene tar ansvar. Vi vet at 
de beste filterne i klasserom og datalab er menneskene i rommet  – både lærere og 
elever. Dette åpner for muligheter for elever og lærere til å bruke nettsteder i læringen 
som tidligere har vært sperret.  Dette krever at både lærere og elever har kontroll på 
teknologibruken framfor å stole på tredjepartsløsninger som aldri kan erstatte hvordan 
en lærer følger med elevene.
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