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Homo sapiens, Homo faber og Homo ludens (digitalis) 
Vi har ulik intelligens og lærer på ulike måter – noen gjennom tekst og andre gjennom 
visualiseringer, og en av mange utfordringer i skolen er derfor å tilrettelegge for den 
enkelte elev i forhold til type læringsstrategi. Organisasjonskulturen i skolen kan også 
være et problem i forhold til dette, man har faste handlingsmønstre som et resultat av 
både utdanning og praksis.  

Denne artikkelen er dels basert på TVNorge-programmet Blanke Ark, delvis på artikkelen 
“The end in mind”1  og delvis på kommentarer som på dette blogginnlegget2

Utdanning slik vi kjenner den handler nesten utelukkende om Homo sapiens 
(kunnskapsmennesket) hvor man ønsker å gi informasjon og fakta. På noen områder har 
dette utviklet seg videre til Homo faber3 (det arbeidende menneske, mennesket som 
lager ny kunnskap og som kontrollerer omgivelsene gjennom bruk av verktøy). Det man 
nesten helt har glemt er Homo ludens (det lekende mennesket, tenkere, innovatører) og 
som det ble foreslått for meg; kanskje vi skal kalle det Homo ludens digitalis – det 
lekende digitale mennesket? 

Når vi leker og tenker prøver vi å finne ut hvordan ting virker, hvorfor de virker og hvilke 
regler de er underlagt – og om vi kan endre betingelsene (omgivelsene) slik at de gjør 
noe annet enn de opprinnelig var tenkt til/for. Slik kunnskap og læring gjør det mulig å 
komme fra læring til kunnskap, fra læring til det å være og til å bli – men samtidig krever 
det innsats, fulgt av det å mislykkes, så må man redefinere og gjennom inkrementelle 
prosesser finne nye måter å løse ting på før man lykkes. 

Homo ludens (digitalis) er en rolle elever innehar kanskje flere timer om dagen i 
forbindelse med å spille spill, leve seg inn i ulike roller og i sosiale nettverk – men denne 
rolla må de ut av i det de passerer skoleporten. Har data- og rollespill for lav kulturell 
status hos de fleste lærere, og skyldes dette at lærere flest har lite kunnskap om emnet? 
Kan man se på datasill som en sentral form for multimodale tekster i elevene sin kultur? 

Er det slik at skolen er redd for å oppfordre til konkurranse av pedagogiske årsaker? Mye 
tyder på at elevene ikke oppfatter konkurranse som noe negativt, men dette finnes det 
ingen fasit på – mye avhenger nok mye av hva slags konkurranse man har og hvordan 
den skal gjennomføres. 

Ulike typer læringsstrategier 

I forbindelse med serien “Blanke Ark” var det tre faktorer som jeg merket meg: 

• det ene er at her settes det konkrete krav – elevene vet hva som er forventet til 
når (selv om ikke alle helt har klart å følge opp dette), det er viktig at elevene 
forstår at måloppnåelse handler mye om egen innsats, 

• det andre er at det er tydelig ledelse – her gir man tilbakemeldinger og har 
kontroll på klasserommet, på samme måte som over er det viktig at elevene 
forstår at det er egeninnsats, motivasjon og oppførsel som er stikkord for at man 
skal nå mål man har satt 

• det tredje er opplagt nok tilpasset opplæring – med utgangspunkt i at vi er alle 
forskjellige, og at det å da behandle alle likt betyr at vi gjør forskjell….Det å få en 
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opplæring som passer til den måten du lærer best på er sannsynligvis måten som 
har størst potensiale for suksess. 

Når det gjelder det siste punktet har TVNorge en egen “Blanke Ark-test”4 – en test man 
kan gjøre for å se hva slags type intelligens man er i forstanden hva slags læringsstrategi 
passer meg best. Testen viser både hva de ulike typene kjennetegnes av, hva man er 
god til og hvordan man lærer best – de kan gi gode pekepinn til hvordan man kan 
tilpasse opplæring for den enkelte, her er hovedpunktene for hver kategori: 

• Språklig intelligens kjennetegnes av at man leser, skriver, forteller historier og 
argumenterer. En med språklig intelligens er god til å huske navn, steder, 
tidspunkt, daglige ting, behandle fakta, kommunisere med ord og lærer ved å si 
ord, lese, skrive, se og høre ord, debattere, intervjue, dramatisere, bruke 
internett 

• Logisk-matematisk intelligens kjennetegnes ved at man liker å 
eksperimentere, lage teorier, arbeider gjerne med tall, stiller spørsmål, 
undersøker og tenker abstrakt. De med logisk-matematisk intelligens er gode 
i matematikk, tenker logisk, gode på problemløsing og på å sette ting i system. 
De lærer ved å kategorisere, klassifisere, forsøke å forutse, lage 
statistikker/beregninger/grafer/diagrammer, bruke regneark, lage 
matematikkstykker og lage undersøkelser. 

• Musikalsk intelligens kjennetegnes ved at man synger, nynner til melodier, 
lytter til musikk, spiller et instrument og lar seg påvirke følelsesmessig av musikk. 
De med slik intelligens er gode til å oppfatte toner, huske melodier, legge merke 
til rytmer, holde tiden og finne musikk som passer til framføring. Musikalsk 
intelligente lærer ved rytmer, melodier, sanger, å lage musikal, dramatisere, gjøre 
lekser til musikk, å “rappe” tekster og komponere musikk. 

• Sosial intelligens kjennetegnes ved at man har mange venner, er med i 
grupper, snakker mye med folk, tar gjerne en pause for å prate og feirer gjerne at 
en oppgave er avsluttet. De er gode til å forstå mennesker, kommunisere, lede 
andre, organisere mennesker, forhandle og megle. De som har sosial intelligens 
lærer ved å undervise andre, dele med andre, samarbeide i par eller  grupper, 
intervjue, samtale og sammenligne. 

• Personlig intelligens kjennetegnes ved at man dyrker egne interesser, arbeider 
alene, motiverer seg selv, er bevisst på egne følelser og klarer å nå sitt indre. De 
er gode til å forstå seg selv, konsentrere seg, følge sin intuisjon og være originale 
– og lærer ved å diskutere hvordan det føles, stille spørsmål, arbeide i eget tempo 
og arbeide alene. 

• Kroppslig intelligens kjennetegnes ved at man beveger seg mye, bruker 
kroppspråk, har god kroppskontroll, er i fysisk kontakt, handler gjerne og blir 
rastløs ved for få pauser. De er gode til fysiske aktiviteter, sport, dans, teater, 
håndverk og tekniske ting. De med kroppslig intelligens lærer ved å bevege seg, 
dramatisere det som skal læres, oppleve med hele kroppen, lage modeller av 
byer/maskiner/ting osv. og å være fysisk aktive under læring 

• Visuell-romlig intelligens kjennetegnes ved at man tegner, bygger, skaper, 
dagdrømmer, ser på bilder og film. De er gode til å forestille seg (ting), merke 
endringer, løse labyrinter og gåter, lese kart/tabeller/diagrammer, bruke 
powerpoint o.l og lage film. De med visuell-romlig intelligens lærer ved å 
visualisere, drømme, danne indre bilder, arbeide med farger og med bilder. 

• Naturalistisk intelligens kjennetegnes ved at man er lydhør overfor naturen, 
skaper sammenheng, tar ansvar for dyr og setter verden i system. De er gode til 
å identifisere og organisere, oppdage uventede likheter, forutsi, lese spillets gang 
i f.eks fotball og tennis, lese forbindelser og mønstre i tilværelsen. De med 
naturalistisk intelligens lærer ved å gjøre eksperimenter, gjennom å spørre for å 

                                                 
4 http://www.tvnorge.no/programportaler/blanke_ark/blanke_ark/ta_blanke_ark_testen 
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finne sammenhenger, ordne og sette (ting) i system, skape orden i kaos, se 
likheter og slektskap og lage utstillinger. 

Hva betyr så dette i praksis? 

Jeg har stor tro på at hvis man får læring som passer med den måten man lærer best på 
vil det ha mye å si for motivasjonen – helt opplagt kan man tenke seg at de som henger 
etter med lesing (lite språklig intelligens) heller vil ha en bruksanvisning med mye 
tegninger framfor mye tekst (visuell-romlig intelligens). Dessverre er det vel slik at 
læring hovedsaklig er språklig og logisk-matematisk i skolen (forøvrig noe som passer 
meg godt) - men dette gjør at noen elever får store hull når det gjelder kunnskap…og når 
det er hull i grunnmuren er det vanskelig å få bygd et skikkelig og stødig hus oppå. Blir 
man liggende for langt etter fagmessig synker motivasjon også – det er rett og slett for 
mye å ta igjen….eller for å si det i bilder “elefanten man skal spise blir for stor, selv om 
man tar mange små biter tar det altfor lang tid”.. 

Hvordan skal man få innført denne type læring i skolen? 

Det ene er at man må ha en balanse mellom Homo sapiens, Homofaber og Homo ludens 
– ulike læringsstrategier, fra informasjon og fakta til utprøving og testing. Dette er 
vanskelig å gjennomføre i praksis (vil jeg tro, som nevnt tidligere er jeg ikke pedagog – 
jeg baserer dette på (forhåpentligvis) sunn fornuft) – i en klasse vil man selvfølgelig ha 
elever som er veldig forskjellige…og å tilrettelegge for alle krever nok tid, ressurser og 
kompetanse på ulike innlæringsmetoder.   

Det andre er at det krever nok mer institusjonell innovasjon og endring enn rene 
tekniske framskritt. Vi må tenke nytt når det gjelder hvordan vi organiserer læringsmiljø 
og læringsstrategier gjennom å bruke autentiske case og bruke teknologien som er 
tilgjengelig. 

Selv om teknologien er viktig og kan gi store forskjeller i forhold til læring er det likevel 
slik at det er minst like mye en kulturell utfordring (ref avsnitt om skolens organisasjons-
kultur). 

En lærer kom med følgende tips (se også hans blogginnlegg5);  

De to mest populære undervisningsoppleggene det siste halvåret har vært et rollespill 
om global handel6 og ulike Jeopardysekvenser laget med Stu’s Quiz Boxes7. Elevene har 
reagert med stor entusiasme. I tillegg hadde han fått elevene til å lage sine egne quiz’er. 

 

                                                 
5 http://didrikblogg.blogspot.com/2009/10/k-viss-og-flashcards.html 
6 http://www.od.no/Artikler/262.html 
7 http://quizboxes.com/ 
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