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10 på topp-feil i undervisningen 
På Ed Tech Journeys siterer Pete Reilly noen interessante tanker av Roger Schank:  “Top 
10 Mistakes in Education1” – og her er sammendrag på norsk: 

• Skal man lære må man også erfare, prøve ting ut – det holder ikke bare å huske 
ting. (Det er slik som jeg har sagt med dataferdigheter; prøv det i fingrene selv. 
Hvis du bare ser på andre som gjør ting lærer du ikke annet enn å se at andre 
gjør ting.) 

• Skolene skal konsentrere seg om læring og undervisning – ikke testing og 
sammenligning av produkter. (samtidig vil man ha ulike preferanser og bruke 
ulike typer verktøy – så helt bortkastet er ikke dette punktet, synes jeg i alle fall) 

• Hvorfor skal alle lære det samme – for en kjedelig verden hvis alle har akkurat 
samme kunnskap. La barna velge hvilken vei de vil gå og med god ledelse vil de 
velge rett og lage et levende og differensiert samfunn. (likevel synes jeg det er et 
sett med basiskunnskaper alle må kunne – så helt unyansert kan ikke dette 
punktet være) 

• Lærere tror de skal fortelle elevene hva de tror er viktig å vite. I stedet bør lærere 
bør hjelpe elevene med å finne ut hvordan man gjør ting elevene faktisk har lyst 
til å gjøre. (litt det samme som over, noen basisferdigheter må man ha – men 
kanskje man først og fremst må tenke motivering og gi gode forståelige grunner 
for at dette må man bare kunne?) 

• Skoler tror at instruksjon er uavhengig av motivasjon. Vi må passere punktet der 
vi tror noe er viktig å kunne – selv om man aldri bruker det/får bruk for det. Den 
menneskelige hukommelse glemmer gladelig ting som ikke har noen hensikt og 
hvorfor skal man da bruke tid på å lære elevene dette. Prøv heller å finne ut 
hvorfor noen ønsker å vite noe før du lærer det bort – og lær dem grunnen til 
hvorfor man skal lære det samtidig. (se også motivasjon i det 21. århundre2 og vi 
er alltid motiverte3) 

• Skoler tror at å studere er en viktig del av læringen, men det som er viktig er 
praktisering (learning by doing) Men du må praktisere ferdigheter du faktisk 
ønsker å vite mer om – å bruke tid på ting du ikke er interessert i har ingen 
hensikt. 

• Skoler tror at klasser fordelt på aldersgrupper er måten skolen skal organiseres på 
– en praksis som har oppstått over tid. Resultatet er at noen føler de er bedre enn 
andre og andre føler de er dårligere enn resten – man bør kanskje tenke å 
organisere på nivå? 

• Skoler tror at barn vil gjøre ting bare for å få bedre karakterer. Riktignok er dette 
en motivasjon for enkelte, men ikke for alle. Noen blir frustrert og gir opp. (her 
skal man også tenke på læringsstrategier – se også hva slags intelligens er du4) 

• Skoler tror at disiplin er en del av læringen. Trusler gjør bare barn stille og 
skremte – de lærer ikke mer. Det gjør dem redde for å feile, og det er noe helt 
annet. 

• Skoler tror at elevene har grunnleggende interesse i å lære det skolen bestemmer 
seg for å undervise i. Lær heller barna det de har lyst til å lære (se følelser og 
læring5) 

Interessante tanker og i tråd med at man skal legge tilrette for individuell 
undervisning/opplæring – men så veldig vanskelig å få til i praksis. 

                                          
1 http://preilly.wordpress.com/2009/11/20/roger-schanks-top-10-mistakes-in-education/ 
2 http://evabra.wordpress.com/2009/09/15/motivasjon-i-det-21-arhundre/ 
3 http://evabra.wordpress.com/2009/08/05/vi-er-alltid-motiverte/ 
4 http://evabra.wordpress.com/2009/10/18/hva-slags-intelligens-er-du/ 
5 http://evabra.wordpress.com/2009/08/05/f%c3%b8lelser-og-l%c3%a6ring/ 
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