
Det er mange som kan bidra med gode 
eksempler på bruk gjennom lang 
erfaring - bruk disse gjennom å bygge deg 
opp et PLN (personlig læringsnettverk) for 
eksempel på Twitter. Meld deg også inn 
på nettsteder beregnet på lærere både i 
Norge og andre land - og delta på 
konferanser, enten fysisk eller via nett. 
Mye av denne informasjonen får du ikke 
gjennom undervisning.

Bruk av digitale 
verktøy er faktisk 
regnet som 
basiskompetanse!

Det du finner på disse sidene er 
blogginnlegg som ikke handler om 
hvordan man skal bruke digitale 
verktøy - disse innleggene er samlet i 
andre OneNote-bøker som kan lastes 
ned.

Ta gjerne kontakt med meg;

Morgendagens lærer
27. mars 2011
17:59
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I tradisjonell undervisning har kjerneelementer, 

bøker, video, demonstrasjoner blitt organisert i en 

bestemt form. Struktur på innhold er satt i et 

system før man begynner. Hva er det slike systemer 

gjør bra? Hva står på spill her? Hvilke forutsetninger 

er tatt? Skal man skalere opp utdanning, utdanne 

flere hvert år – da trenger du en struktur som kan 

skaleres, men slike systemer har svake punkter 

også.

Tenk deg en matrise hvor vi i ene enden finner 

myke elementer (menneskelig, fleksibel) og i andre 

enden de harde elementene (maskin, 

ufleksibel).  Er du programmerer så kan du gjøre 

mye på maskindelen; legge inn ny funksjonalitet 

osv – mens for sluttbruker er det mer ufleksibelt. 

Det betyr at systemene kan være hardere eller 

mykere og forskjellen ligger i hvilke ferdigheter 

brukeren har.

Hva gjør teknologi bedre enn mennesker? Dette er et spørsmål man ikke stiller ved integrering i skolen eller annen 

organisasjon. Hvis du vil ha en maskin til å gjøre noe som mennesker gjør bedre eller omvendt – da har man et problem. Vi 

vektlegger struktur, måling osv. Vi er et samfunn som vektlegger teknologi. Teknologi er hardt, strukturert og ufleksibelt. 

Teknologi har vært en forlengelse av den fysiske del av verden. Nå er vi på vei inn i en periode hvor vi utvikler verktøy for å 

utvide tanken/hjernen – vår evne til å “tenke sammen”. Et annet attributt med teknologien er at den kan reprodusere seg selv 

(illustrert med et samlebånd med biler) – det er litt dette vi ser i skolen også om dagen. Men er dette en god investering - får vi 

det resultatet vi ønsker? Standardisering er et annet punkt og det samme med systematisering. Man må følge reglene for å få 

resultatet du forventer. Teknologi vil derfor gjøre utdanningssystemet “hardere”.

Kreativitet og innovasjon er kritisk i en kunnskapsøkonomi. Struktur versus fleksibilitet er derfor en utfordring. Den store 

informasjonsmengden gjør at vi får ut mer og annen informasjon enn tidligere, bare pga størrelsen.

Et skifte av kontroll – hvis elevene har en bærbar PC kjemper du mot nettet med å få oppmerksomhet. Hvilke muligheter gir 

nettet oss i dag, og hvordan klarte vi å finne informasjon tidligere? Vi må endre oppførsel i klasserommet skal vi nå fram, vi 

må ha interaktivitet rundt informasjonsutveksling. Noen stenger ned systemene og løser det på den måten, men elevene 

kommer med andre måter å koble seg opp. Vi må ha et holistisk (helhetlig) syn på kontroll; individuell kontroll, forhandlet 

kontroll, beskrivende kontroll – det handler hhv om autonomi, dialog og struktur. Teknologi handler om å finne nye 

kontrollmåter, skalere og fjerne barrierer. Ta fordelene av å ha åpne ressurser og gjør dem tilgjengelig for andre.

Det lages også hindringer; det ene er finansielt – det handler om økonomi. En annen hindring er ferdigheter, og en tredje 

handler om hvordan vi tenker (mindsets). Hva bør ikke gjøres av datamaskiner? Teknologi er komplisert system, alt på sin 

plass – og sitter du igjen med deler har du et problem. Sosiale systemer er mer som mønstre – man spiller roller i forhold til 

hverandre, man har ikke samme struktur som i et teknisk system. Tillit og tilhørighet – dette hører hjemme når man skal 

snakke om læring og interaktivitet. Hvis vi ikke føler oss trygge i sosiale systemer er det hinder for læring, føler vi ikke 

tilhørighet gjelder det samme. Dette er nøkkelelementer i slike systemer.

Vi tror at alle elever er like, derfor er pensum lagt før elevene kommer – men de har ulike forutsetninger; interessert, tidligere 

kunnskap, erfaringer…tar man erfaringen til alle elevene i et klasserom vil man se kunnskapsgapet – noen forstår, andre ikke. 

Dette kan endre seg fra fag til fag.  

Sosial læring er derfor effektivt, det er “flytende”. Hvis vi kommer fra monolog til dialog kan man få tilpasset undervisning , ikke 

bare undervisning basert på den ene partens holdninger, kunnskap og verdisyn. En av de store fordelene med sosiale systemer 

er at man kan finne ut noe uten at man egentlig så etter det (serendipity). Riktignok kan man på nett la være å høre på de som 

man er uenig med, og det er en utfordring – man kan fort miste perspektiv….

Hvis noe kan tas opp på bånd – så gjør det bare en gang. Skift fokus; tenk informasjonsinteraksjon og ikke 

informasjonsdistribusjon. Hvorfor er det viktig? Kontroll er verdifullt på gitte nivåer og for gitte oppgaver;  fleksibilitet øker 

antall måter som leder fram til innovasjon. 

Learning analytics – ta utgangspunkt i den digitale identiteten til eleven (profil, data fra den virkelige verden, 

interaksjonsmønstre, portfolio, PLN, sosiale nettverk) ; 

analytics->prediction->adaption, personalization, intervention 

Historisk; vi har bedt elevene komme til våre områder – enten fysisk (klasserom) eller digitalt (f.eks LMS). Nå kan elevene delta 

i sine områder, koble læring mot den hverdagen de kjenner. Dette gir større fokus mot livslang læring. Strukturen i 

klasserommet må være teknisk basert, men bli drevet av sosiale systemer slik at det er  åpent.

Hva skal teknologi gjøre og hva gjør mennesker bedre enn 
datamaskiner?
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Selv om lærere i dag har tilgang til teknologi og har bedre ferdigheter 

enn tidligere viser det seg at det fortsatt er et problem å få lærere til 

å integrere teknologi i sin undervisning. Det er mange grunner til at 

det er slik; de blir overveldet av krav om å teste ut, de ser ikke 

verdien i å bruke teknologi innenfor sine fagområder, kanskje de 

jobber i miljøer hvor ledelsen ikke forstår eller oppmuntrer til bruk av 

teknologi eller det kan være at programvaren ikke er den type 

applikasjon man vil bruke eller man vet ikke hvordan man skal bruke 

den.

Det mangler ikke på kurstilbud for opplæring, og mange lærere reiser 

på kurs – men det skjer lite når man kommer tilbake til egen skole. 

Problemet er stort sett at kursingen gjelder hvordan man skal bruke 

programmene uten at man har fokus på hvordan man skal integrere 

dem i egen undervisning. Det holder ikke at man lærer hvordan man 

f.eks skal bruke et bildebehandlingsprogram hvis man ikke ser nytte 

eller bruk av det i egen undervisning. Man bruker teknologien til 

administrering, for å vise innhold – men man bruker det ikke som et 

verktøy for læring….og spørsmålet er naturlig nok hvorfor.

Job-related•

Just enough•

Just in time•

Just in case•

Just try it•

Det er her de 5 J’ene som er nevnt i tittelen kommer inn. På engelsk blir det

Job-Related 

Lærerens primæroppgave er å hjelpe elevene med å forstå et tema/fag – alt annet er sekundært. Fokuset må derfor ikke være teknologien i seg selv, men bare 

hvordan den kan understøtte læringen. Begynn med å se på hva elevene skal vite og hva de skal være i stand til å gjøre. Velg passende teknologier for å støtte dette, 

hvordan kan man bruke teknologien for å oppnå målet, hvor effektivt understøtter teknologien læringsmålene?

Just Enough 

Lærere trenger ikke å vite absolutt alt om programvaren, de trenger bare å vite akkurat nok til å kunne bruke den. Alt ekstra er bortkastet innsats. Det betyr at man 

skal føle seg vel med å bruke den i undervisningen, men man trenger ikke ha full oversikt. Man trenger stort sett bare å lære seg noen ferdigheter for å hjelpe 

elevene med å bruke teknologien. Det viktigste er at man forstår hvordan teknologien kan understøtte læringen. Finn egne løsninger på hvordan du skal bruke 

verktøy/programvare – det beste er prøv og feil, spør kollegaer, bruk FAQ (Ofte stilte spørsmål) og brukerveiledninger. På denne måten blir man sik rere og får større 

selvtillit i bruken enn om man kan få support med en gang noe ikke fungerer helt som planlagt.

Just enough

Just enough (akkurat nok) viser også til at man ikke trenger å ha mye teknologi i klasserommet – bare akkurat så det er fornuftig. Det blir ikke bedre læring av mer 

teknologi – bruk det du har, og har du ikke nok PC’er til alle så la dem samarbeide på de som er tilgjengelige – lær dem å dele. Det er kanskje derfor også viktig at 

lærerne ikke får opplæring i miljøer med mer teknologi tilgjengelig enn det de har på egen skole – det blir faktisk et problem for lærerne når de kommer tilbake til 

eget klasserom.

Just in Time 

Å lære når man er klar for både læringsprosessen og for å bruke det de har lært i egen undervisning er også et viktig poeng. Det er mange som går på kurs lenge før 

de har teknologien tilgjengelig på egen skole – slik læring er ikke effektivt. Lærerne bør også ha support tilgjengelig når de skal i gang med integrering av teknologien 

i klasserommet – det er da de trenger den. Mange kurs er også standardiserte, men det vil være bedre å tilpasse også denne – slik man legger opp til ellers i skolen –

tilpasset til ulike læringsstiler, kunnskaper og preferanser.

Just in Case 

Kort sagt handler det om å ha en plan B. Hva hvis utstyret ikke virker, hvis jeg er usikker på hvordan programmet skal brukes , hva hvis elevene ikke klarer å bruke 

det? Ha en plan B – bare slik i tilfelle. Det er mange ulike typer verktøy for læring – ikke la frykten for at noe skal gå galt hindre deg i å prøve. Planlegging av aktivitet 

er derfor viktig – og et tips på veien: mange elever er flinke og kan hjelpe andre elever med instruksjon i bruk av programvare og maskiner.

Just Try It 

Det viktigste for å få til endring er handling. Setter man ikke i gang er tid og penger brukt på opplæring og innkjøp bortkas tet. Merkelig nok har de fleste 

opplæringsprogram ikke oppfølging for å se om man tar i bruk kunnskapen og ferdighetene man har lært seg. Sørg for å følge me d, gi støtte – og sett litt press bak 

det å komme i gang med bruken. Feil vil forekomme – men det er en del av læringen og man må ha en kultur hvor prøving og feiling er tillat. Det er som det heter 

“den som aldri gjør feil, gjør neppe mye”.

Det er fire strategier for Just Try It-tilnærming; Læreren skal undervise i pensum, ikke teknologi. Sørg derfor for at teknologien støtter opp under dette (job -related) 

Lærere skal få støtte/support når de trenger det (og ikke tidligere enn dette), og de trenger oppfølging for å planlegge tekn ologirelaterte aktiviteter (Just in Time) 

Ikke vektlegg at lærer skal kunne alt om programvare og utstyr – de skal bare kunne det de trenger for å føle seg vel med bruken (Just Enough) Planlegg bruk av 

teknologien i klasserommet – ha en plan B (Just in Case)

De fem j'ene
- teknologi...

De fem J'ene - teknologi i klasserommet
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Å kjenne til hva en blogg er og begynne å lese 
noen – abonner på de som interesserer deg

1.

Bruk tid (også utenfor jobb) til å utforske 
verktøy som du har fått kjennskap til, for å 
styrke din egen læring

2.

Lag en wiki eller blogg for din egen klasse (det 
blir for mye å be om begge deler, men de har 
ulike roller som har betydning)

3.

Kunne embedde video og verktøy i blogg og 
wiki

4.

Ta initiativ for å se etter passende verktøy for 
dine elever gjennom….å begynne med punkt 1 
i lista

5.

Slå ut klasseromsveggene – samarbeid med 
mennesker utenfor skolen gjennom å bruke 
f.eks Skype

6.

Lag Twitterkonto – skap ditt personlige 
læringsnettverk med kontakter fra hele verden

7.

Men før man kommer så langt:

·  Behersk tekstbehandler, regneark og presentasjonsprogram 

·  Les/bruk epost. Vit hvordan du setter opp grupper. 

·  Kunne bruke skolens intranett 

·  Bruke multimediaverktøyene som kommer med elektronisk tavle. La elevene få bruke dem også. 

·  Vær trygg på å være på web – du må også kunne søke effektivt 

·  Forstå opphavsrettsproblematikk – og sørg for at elevene også er oppmerksomme i forhold til dette 

·  Bruk sosial bokmerking, da er dine favoritter tilgjengelige uansett hvilken PC du bruker 

Punktene er hentet fra artikkelen "What teachers should be able to do"

http://whatedsaid.wordpress.com/2010/06/24/what-teachers-should-be-able-to-do/•

Aktuelle lenker:

Hva lærere bør kjenne til…..
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Seth Godin har kommet med en liten arbeidsbok; “Poke the Box” ( her er 

lenke for nedlasting)- en slags arbeidsbok i det å ta initiativ og å få til 

endringer (og man kan kjøpe en lærebok til den – dette er en slags ny 

forretningside som man kan lese mer om her).

Jeg tenker at mye av det han nevner også kan brukes i forhold til IKT i skolen. Der må man også være litt uredd og prøve nye ting – uten 

øvelse vil man heller ikke lykkes. Skal man gå fra å være nybegynner til å håndtere disse verktøyene er det en prosess som in neholder 

elementer av å mangle kunnskap, å være usikker eller være redd for å gjøre feil. Flere ganger har jeg skrevet at man ikke kan tro at man 

vinner et kappløp på redskapskompetanse med elevene, men at man av og til må våge å slippe dem løs. Jeg synes derfor følgende sitat fra 

Seth Godin som står i boka kan passe inn også i den sammenhengen:

The job isn’t to catch up to the status quo; the job is to invent the status quo.

Vi er kanskje ikke så flinke til å ha tro på oss selv og Seth Godin peker på et sentralt spørsmål: Hvorfor er det så mange me nnesker som tror 

at tillatelse til å starte opp med noe/gjøre noe nytt/gjøre endringer kommer fra det å bli vurdert av andre? At vi trenger å vente på å bli 

valgt ut? Start med noe som du kunne begynne med i dag er hans forslag – gjør det enkelt, men gjør det….og gjør det nå.

Vi oppsøker ofte steder vi ikke har vært tidligere og gjør nye ting – livet består av å oppdage, bli overrasket og utforske…og det innebærer 

en viss risiko. Men vanligvis er det ikke så farlig som vi tror det kommer til å være – kanskje det til og med er moro og leder til nye eventyr. 

Det er vel som i ordtaket at det er bekymringene som aldri kommer som tar livet av oss?

Når vi prøver noe nytt eller tar en risiko føler vi oss ukomfortable, usikre og redde for å gjøre feil. Det er naturlig, men det er ikke naturlig å 

stoppe her – selv om det ofte er det vi gjør. Det er som jeg har sagt før – den som ikke gjør feil gjør sannsynligvis veldig lite. Hvis vi 

fortsetter er det en god sjanse for at vi kan overvinne frykten og gjenvinne selvtilliten, få kunnskap og tro på våre evner. Det er ikke noe 

galt i å gjøre feil, ikke engang mange – det er slik vi lærer hva vi ikke skal gjøre.

Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

- William Faulkner

På same måte som en idrettsmann må vi trene . Vi trenger øving, støtte og en god porsjon med mot. Vi blir ikke trent opp til å ta risikoer, 

men vi trenes i å være på møter, stoppe å snakke når vi blir fortalt at vi skal stoppe og til å bli sittende i timen. Vi tren es i å søke sikkerhet 

og i å dempe vår kreativitet – initiativ hører ofte ikke hjemme når man skal passe inn i eksisterende kulturer enten det er på jobb, skole 

eller i privatlivet. Det er litt det samme jeg har skrevet om tidligere i for eksempel innlegg som Skolen dreper kreativiteten og Vi lærer barna 

opp til å bli medarbeidere. Skal man virkelig gå inn for å drepe kreativiteten har jeg to innlegg med gode råd på veien; Drep gode ideer med 

en gang og 8 måter å drepe kreativiteten på. Dersom man ikke får ha drømmer om framtiden og støtte i at det faktisk er mulig å komme 

dit – ja, da tror jeg det virker inn på engasjement og motivasjon….og da mener jeg i negativ forstand.

Til mine egne sier jeg at de kan bli akkurat hva de har lyst til å bli – så lenge de vil det sterkt nok er mulighetene tilstede. Når jeg tenker på 

elever som ikke er engasjerte på skolen så tenker jeg litt det samme – er det noen som spør dem om hva de egentlig ønsker av framtiden? 

Svaret er sikkert ja hos mange – i alle fall håper jeg det. Disse trenger støtte på veien og en hjelp for å peke ut retningen….og de må forstå 

at graden av suksess avhenger av hva man gjør selv, de må lære seg å ta ansvar for egen læring. Det jeg ser som bekymrer meg mest er at 

flere av disse elevene har en tendens til å gi opp – det koster for mye å holde tritt med kravene. Og bare så det er sagt – det har i alle fall 

ikke noe med bruk eller ikke bruk av digitale verktøy i klasserommet (i så fall handler det om “ikke bruk” – bruk av IKT er flott i forhold til 

personlig tilpassing av opplæring. Det er i forhold til manglende motivasjon at jeg mener mange peker på PC’en som syndebukk – og det 

mener jeg er for enkelt.)

Å ta feil er naturlig og mange som har hatt suksess har feilet mange ganger før de fikk gjennombruddet. Mange tar ikke initia tiv fordi de er 

redd for å gjøre feil. Når vi møter noe nytt så ligger det i vår natur at vi ønsker å mestre med en gang. For mange er det va nskelig å ikke vite 

hva man holder på med eller hvor man skal ende opp. Den eneste måten å bli bedre på er gjennom trening. Være nysgjerrig, prøv e igjen, 

lære av feil, være tålmodig – og en dag blir man ekspert. Fram til da – prøv igjen.

Når vi lærer å ta initiativ vil vi også se vi muligheter overalt. Det heter at når en dør lukker seg åpnes en annen – og det er det nok noe 

sannhet i. Noen ganger gjør vi ting uten å tenke oss om, for eksempel å følge sosiale normer selv om vi egentlig ønsker å ta ledelsen. Når vi 

begynner med noe nytt vil vi inspirere andre til å gjøre det samme. Det er ingen bedre måte å lede på enn gjennom å gå foran som et godt 

eksempel – det gjelder alt i livet.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail

- Ralph Waldo Emerson

Hvis du skulle fortelle om din drøm – hva ville den handlet om?•

Hva ønsker du å lære andre? Hva ønsker du å lære av en slik erfaring?•

Hvis du fikk muligheten til å starte med noe som ville endre verden – hva ville det være?•

Hvordan vil verden se ut med en gang du tar initiativ?•

Hvorfor venter du – hva venter du på? •

Hvorfor er vi så redde for å prøve noe nytt?
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Sosiale medier som Facebook, Twitter, blogg og wikier gjør det mulig for 

mennesker å være sosiale, organisere, lære, spille/leke og engasjere seg i 

handel på nett. Det som gjør sosiale medier sosialt er at tekniske 

ferdigheter må øves sammen med typer ferdigheter, og oppmerksomhet 

er en av dem.

Oppmerksomhet er det grunnleggende fundamentet for hvordan individ 

tenker, hvordan mennesker lager verktøy og lærer hverandre hvordan de 

skal brukes, hvordan grupper sosialiseres og hvordan man utvikler 

sivilisasjon. Vi deler nedarvede mekanismer på linje med andre dyr, men 

mennesket skiller seg ut gjennom måten vi bruker vår oppmerksomhet og 

andre kognitive ferdigheter ulikt andre levende vesener.

Dette slo meg for fem år siden når jeg startet å undervise og så mye av det dagens lærere ser; elever som ser ned, ser ned på sine PC’er, elever 

som ikke har øyekontakt med læreren. Når elevene ikke så på meg når jeg snakket til dem følte jeg at jeg ikke fikk kontakt. For elevene er 

klasserommet en markedsplass med mange lokkende attraksjoner som trekker oppmerksomheten – en online-verden i konkurranse med fysisk 

tilstedeværelse. Hvis jeg ikke kan konkurrere med Internett om å få oppmerksomheten så er det mitt problem som lærer. Siden jeg underviser i 

sosiale medier kan jeg ikke ignorere eller forby bruk av PC i timene. Som en gjenytelse for å prøve å leve opp til en slik standard ba jeg elevene om 

å gjøre meg den tjenesten at de ble oppmerksomme på hvordan de fordeler sin oppmerksomhet, særlig med tanke på sosiale medier, i timen. Jeg 

ba dem også se på hvordan det foregikk utenfor klasserommet, bare som et eksperiment.

Multitasking er ikke bare negativt sammenlignet med fokusert oppmerksomhet. Det avhenger av hva som skjer i vår eksterne verden og vår 

interne verden for øyeblikket. Hvis vi ikke vet at vi må snu oss rundt hvis vi hører en bil tute lever vi ikke lenge. Vi har ulike former for 

oppmerksomhet som er passende i forhold til hvordan vi gjør ulike ting. Noen ganger må vi prøve å ta inn så mye informasjon som mulig (alle lys 

på), noen ganger må vi være årvåkne og se informasjon utenfor fokusområdet og andre ganger må vi blokkere ut alle distraksjoner og 

konsentrere vår oppmerksomhet (bare se det som er i spotlighten).

For å komplisere oppgaven ytterligere er noen av de flinkeste elevene multitaskere og de googler mine utsagn for å se om jeg virkelig vet hva jeg 

snakker om mens andre innrømmer at multitasking i klasserommet betyr at de har mindre oppmerksomhet på læreren og de andre elevene.

Kanskje det er så enkelt at mange elever ikke har lært hvordan de skal øve opp konsentrasjonen. Siden man alltid har tilgang på nett og 

informasjonsmengden der trenger de å lære å skru av alt unntatt spotlighten for å fokusere, og gjenkjenne når dette er en hensiktsmessig 

handling.

Jeg har gjort noen øvelser med elevene i forhold til å trene opp oppmerksomhetsferdigheter. Det første jeg ber elevene om nå er å skru av 

mobilen, ha ned lokket på PC’en og lukke øynene. Jeg sier jeg vil gi beskjed når det har gått 60 sekunder og ber dem om å ikke gjøre annet enn å 

observere hvor de retter oppmerksomheten uten noen eksterne distraksjoner. Selvfølgelig vil tankene vandre, det vet alle – jeg ønsker bare at 

elevene skal starte fra null, før distraksjonene bygger seg opp og at de begynner å erfare hvordan oppmerksomheten vandrer. Etter at de har 

åpnet øynene sier jeg at PC’en fortsatt kan være lukket igjen, jeg vil laste opp mine notater for denne timen så de trenger ikke bekymre seg over å 

ta notater (uten at jeg totalforbyr bruk av PC likevel).

Den andre øvelsen inkluderer at elevene opptrer som lærerteam og underviser sammen med meg. Disse elevene kan ha PC’en åpen og ta notater 

for hele klassen i en wiki. Resten av elevene kan fylle ut med mer informasjon etter timen. Mange elever sier de ikke lærer uten å ta notater, og 

jeg er enig i at det å skrive notater er en viktig måte å lære på – men jeg er ikke sikker på om det er den eneste måten.

Etter disse første øvelsene har jeg ingen restriksjoner på om PC er oppe eller igjen, men jeg ber dem om å notere seg hvor oppmerksomheten er i 

timen, og spør elevene som underviser sammen med meg om å notere seg hvordan det føles når medelever ikke ser på dem mens de snakker.

Den tredje øvelsen; jeg forteller klassen at fem av dem kan åpne PC når de ønsker, men dersom en sjette PC blir åpnet må alle ha ned lokket 

resten av timen. Jeg lar dem finne ut av hvordan dette vil fungere og jeg er svært tydelig på at disse øvelsene handler om å bli mer årvåkne i 

forhold til egen oppmerksomhet, ikke å kontrollere bruk.

Etter hvert blir elevene mer bevisst på hvordan de bruker oppmerksomheten og jeg begynner å vektlegge ideen om bruk av blogg og wiki som et 

middel for å samhandle med andre. Selv om mange elever er gode til å lære seg bruk av online-tjenester og kommunisere med medelever 

gjennom sosiale medier betyr ikke dette nødvendigvis at de forstår betydningen av egen deltakelse med et mye større publikum.

Oppmerksomhet er også viktig i klasserommet, men det må kanskje læres – og jeg mener fortsatt at mange av innvendingene mot bruk av PC handler 

om at man ikke har kontroll, det mangler klasseromsledelse. Howard Rheingold som har forfattet artikkelen “ Attention, and Other 21st-Century Social 

Media Literacies” på Educause review sier følgende:

Oppmerksomhetstyven og 
noen tips til handling
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Misforstå meg ikke, det er ikke mitt utsagn i overskriften – det er bare det jeg tror kan 

bli sagt i en del ITavdelinger rundt omkring i norske kommuner. Grunnen? Mange 

meningsutvekslinger på twitter, senest i kveld om ITavdelingers og kommuners praksis 

med å sette begrensninger på hva lærerne kan installere av programvare på PC’ene 

sine og hvilke nettsider de skal få besøke – i alle fall på skolens/kommunens nettverk

Man kan saktens undres hva grunnen kan være. Tror man at lærerne skal installere 
skadelig programvare? Har de fått det de trenger av programvare allerede? Blir drifting 
enklere for ITavdelingen? Uansett hva man ønsker å svare har jeg i alle fall en klar 
mening i forhold til det – jeg synes det er en umyndiggjøring av lærerne. Punktum!

Jeg har vært på skoler hvor min egen blogg er sperret for tilgang, jeg har sett lærere som ikke får installere enkle program som f.eks Virtual Magnifying 

Glass (forstørrelsesglass på skjermen som jeg finner veldig effektivt når man bruker prosjektor) og annen nyttig (og ofte gratis) programvare. Jeg ser skoler 

som stenger for kommunikasjon via web – det er vanskelig å kjøre opplæring og kurs når man ikke kommer gjennom brannmuren. Jeg ser skoler som sliter 

med å åpne og lese dokumenter som er helt vanlige fordi man ikke har programvare som er oppdatert, selv om man faktisk har be talt for å ha siste 

tilgjengelige versjon. Jeg ser at man ikke får brukt digitale ressurser man har kjøpt inn fordi man heller ikke får lov til å gjøre oppdateringer som endrer 

registerinnstillingene – selv enkle ting som å oppdatere java blir da et problem. I tillegg er det fortsatt problem med å få ting til å virke rent tek nisk – dette 

stadiet burde vi vært ferdige med for lenge siden.

Digital kompetanse er viktig – det er vi alle enige om. Jeg har jo tidligere sagt jeg er imot sperring av nettsider, hvordan skal man lære seg om “farene” d er 

ute om man aldri har tilgang. Men hvordan skal man forvente at en lærer skal kunne bruke IKT pedagogisk hvis man ikke har ver ktøyet man trenger, når 

man trenger det – og hva med kreativiteten når man ikke har noe rom for å “leke” med nye og kanskje til og med bedre verktøy enn de man har fra før?

Tenk om en snekker i dag bare skulle få lov til å spikre med hammer og ikke med spikerpistol, eller ikke få lage hull med en elektrisk drill – nei, manuelle 

redskaper har fungert i mange år så hvorfor gi tilgang til utstyr som kan være potensielt skadelig…hvis han ikke vet hvordan han skal bruke det på riktig 

måte – ja, skal vi kanskje måtte bruke tid og penger på opplæring? Kanskje han ødelegger disse moderne elektriske redskapene også – ja, det skulle tatt 

seg ut….

Det er klart at det ligger utfordringer i driftingen, men samtidig er det vel faktisk slik at lærerne må få de redskapene de trenger for å gjøre sin jobb – for de 

er faktisk pålagt å bruke digitale verktøy i sin undervisning. Basiskompetanse kalles det til og med, det er ikke noe spesial fag vi snakker om her. Er man 

redd det tar tid å “rette opp” feil på den enkelte PC? Jeg synes at man faktisk må legge litt ansvar over på læreren her og g jøre noen varianter: f.eks at man 

har en (mal)disk som man kan speile over når problemene oppstår – rett og slett formatere og reinstallere (eller i dette tilfellet kopiere over), det går mye 

raskere enn å drive feilsøk og prøve gjenoppretting. Det gjør riktignok at læreren mister det han har lagret og evt installer t, men det er faktisk en risiko 

læreren må ta og læreren må også sørge for å skaffe seg noe kompetanse før det trykkes vilt og installeres nye ting i lange b aner. Jeg skjønner at 

ITavdelingene ikke kan sitte i timesvis for å prøve å gjenopprette – sørg for at lærerne har utstyr og kompetanse til å ta backup eller lagre i skyen når det 

gjelder de filene som er kritiske, og gjør de ikke det så er det faktisk lærerens problem at han ikke har gjort det.

Jeg tror også at læreren er den som best kan avgjøre hva slags programvare som passer for å understøtte sin egen undervisning – det er ikke akkurat som 

når man bestiller inn lærebøker, da må alle ofte bruke de samme. Bruk av IKT er ment å kunne gi variasjon og tilpasses den en kelte – det er jo noe av 

poenget, i tillegg til dette med generell digital kompetanse. Det som er synd er at slike sperrer stenger for gode ressurser på samme måte som det stenger 

for dårlige, og de stenger for god bruk på samme måte som de stenger for dårlig bruk. Hvem er det egentlig som skal bestemme hva som skal være 

tilgjengelig? Jeg tror det henger litt sammen med slik man jobber ellers på en del arbeidsplasser – alle har samme tekstbehandler, sak- og 

regnskapssystem…og det er klart at i en kommune må alle bruke det samme regnskapssystemet – noe annet ville bli veldig ineffektivt. Men å bruke 

web2.0-teknologi og sosiale medier er ikke det samme som å bruke samme administrative støttesystem – det er noe helt annet, og det må man snart 

begynne å innse.

Så kan man spørre seg om ikke jeg forenkler, og ja – det gjør jeg…og man skal heller ikke generalisere. Jeg har sett mange ITavdelinger og kommuner der 

man virkelig prøver å få det beste ut av det – all honnør til disse. Det er sikkert mange ting man kan diskutere i forhold til både kompetanse, drift og 

sikkerhet – men jeg velger å si som Thomas Edison “Jeg følger ingen regler, jeg prøver å få noe gjort”….faktisk henger jeg på et sitat ti l – dette er fra 

Napoleon “Umulig er et ord som kun finnes i idioters ordbøker”.

Lærere er som barn - i alle fall skal de behandles som om de er det

   Side 7 for Teknologi    



I dag (14.09.2010) har jeg lest rapporten “The 2010 

CDW-G 21st-Century Classroom Report: Preparing 

Students for the Future or the Past”, og her er noen 

utdrag:

Studenter/elever sier teknologi er viktig for (sin 

egen) utdanning og framtid, men skolen 

imøtekommer ikke studentenes/elevenes behov

•

Lærere bruker teknologi for å lære bort, men 

mange studenter/elever mangler muligheter for 

å bruke teknologi i timene

•

For å bedre seg bør man fokusere på 

21.århundres ferdigheter og ta teknologien inn i 

klasserommene

•

Nøkkelfunn i rapporten er

Elever ønsker hands-on erfaring, 60% sier at lærerne 

regelmessig bruker teknologi for å undervise mens bare 

26% av studentene/elevene blir oppmuntret til å bruke 

teknologi gjennom dagen

“The use of technology in schools is behind 

current technology use in everyday life”

District IT professional

Anbefalingen går på å minske gapet mellom hvordan man bruker teknologi i hverdagen og hvordan man bruker teknologi i skolen (f.eks 

hvordan man bruker mobiltelefon/smarttelefon, blogg, sosiale medier, ulike digitale verktøy privat vs skole ). I tillegg må man tenke på 

framtiden – vi må få økt bruk av digital innhold og teknologier for læring f.eks interaktive tavler. Det teknologiske gapet kan bare bli større 

ettersom bare halvparten av skolene planlegger å oppgradere eller forbedre teknologien i klasserommet de nærmeste to årene.

Studentene/elevene har følgende anbefalinger til lærerne:

Sett sammen og styr din egen webside hvor vi kan kommunisere og bruke andre/flere digitale verktøy•

Gå på kurs og lær hvordan man bruker teknologien slik at vi ikke møter tekniske problemer i løpet av timen•

Bruk alle mulighetene som ligger i interaktive tavler•

Ikke lag en time rundt teknologien, lag en hvor teknologien er et tillegg•

Oppmuntre studentene/elevene til å bruke teknologi og gi oss lekser som involverer bruk av teknologi•

Ha notater, arbeidsark og annet materiale i digital form og gjør oppgaver tilgjengelig online for de som ikke kan være tilstede i timen•

Hva kan man begynne med:

Foreta undersøkelser for å forstå forventningene studentene/elevene har i forhold til bruk av teknologi•

Diskuter med lærere og IT-avdeling hvilke ressurser dere må ha•

Fokuser på profesjonell utvikling for å sikre at man forstår og bruker teknologien slik at man kan bruke disse verktøyene for å nå 

utdanningsmål/kompetansemål 

•

Fortid eller framtid?
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Her er en slideserie  

som sammenligner 

det å bruke digitale 

verktøy med 

verktøykassa til en 

håndverker.

digitalverktc
3b8ykasse

Digital verktøykasse
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En av de tingene som ofte framkommer med negativ vinkling er å bruke spill i 

undervisningen eller at det å ha PC tilgjengelig gjør at elevene bruker tiden på 

spill, chatting og sosiale medier. Mange synes barn og unge i dag bruker for 

mye tid på spill, og enkelte mener også at f.eks voldlige spill gir mer voldlige 

barn. Jeg synes ofte at debatten ikke blir nyansert eller balansert nok. Jeg, 

som tilhenger av spill, leser mange gode rapporter og undersøkelser om dette 

som er positive – samtidig finnes det også undersøkelser som viser det 

motsatte. Som tilhenger av å bruke data og også spill i undervisningen får man 

mange ulike tilbakemeldinger – en lærer sa faktisk en gang til meg at frafallet i 

vgs skyldes at ungdommene er hektet på spill… han om det.. 

I USA startet det i fjor høst noe som heter Quest to Learn, forkortet Q2L, som 

baserer seg på spillteori i sin undervisning. Jeg husker faktisk oppslagene i 

media før de startet; en skole som skulle basere sin undervisning på spill – det 

var nok mange som rynket nesen da…. I dag kom jeg over en artikkel som 

også omtaler Q2L – Educators Connect Games and Learning – og vil gjengi litt 

av innholdet derifra, og kanskje noen får noe å tenke over…

Først litt om Q2L sin pedagogikk og læreplan

Q2L sier selv at spill fungerer som regel-baserte læringssystemer og de skaper verdener hvor spillerne deltar aktivt. De bruker strategisk tenking 

for å ta valg, løse komplekse problemer, søke kunnskap, få (stadige) tilbakemeldinger og vurdere andres synspunkter ( se ting med andres øyne). 

De spiller ikke spill i meningen kommersielle spill, men de bruker teorien som ligger under for å skape spill -lignende erfaringer.

Pensumet er designstyrt og undersøkelsesbasert – noe som gjør at elevene fordyper seg i kompleks problemløsning hvor de blir utfordret til å 

være nyskapende rundt mulige løsninger. Praksis støttes av læreplanen og elevene får tid og rom til å eksperimentere med ulik e typer systemer; 

spill, simuleringer, små maskiner, sosiale systemer, økologi osv. Å bryte ned systemene for å oppdage nye måter å gjøre ting på er et sentralt 

komponent i tilnærmingen.

En sentral målsetting med denne pedagogikken er å hjelpe elevene til å lære å resonnere om sin verden. Evnen til å se verden i forhold til mange 

innbyrdes systemer (biologiske, teknologiske, politiske, sosiale o.l) støtter elevene i å nå målet. Man skal ha forståelse for dynamikken til 

tilbakemeldinger (forstå at små endringer kan påvirke på makronivå), forståelse av systemdynamikk (forståelse for at det er flere (dynamiske) 

relasjoner innenfor et system), forstå skjulte dimensjoner av et system (at endringer i enkeltelementer kan føre til endringer som man ikke lett 

kjenner igjen innenfor et system), forståelse av kvalitet på relasjonene i et system ( forstå når system fungerer/ikke fungerer på optimalt nivå ), 

forståelse for at lignende systemdynamikk kan eksistere i andre systemer som kan synes å være helt annerledes.

Et annet sentralt komponent er å hjelpe elevene med å forstå mange av de utilsiktede konsekvensene som kan oppstå gjennom bar nas 

deltakelse med og bruk av digitale medier. De skal lære kildekritikk og kritisk refleksjon – og de skal lære måter for å administrere og filtrere 

ulike informasjonsstrømmer. De skal lære å bli kritiske tenkere og i stand til å sette pris på, argumentere, forhandle og utt rykke sine 

synspunkter. Læreplanen er fokusert på å utstyre elevene med forståelse av nye modeller for statsborgerskap, engasjement og o ffentlig 

deltakelse som er mulig innenfor nettverking.

Pensumet skaper sammenhenger for kontinuerlig tilbakemelding og refleksjon – noe som gjør det mulig for elever å vise og dele kunnskaper 

med lærere og medelever, samt å få kontinuerlig tilbakemelding på sitt arbeid og ideer. Elevene skal fungere som sosio -tekniske ingeniører i 

etablering av “lekne” systemer; spill, modeller, simuleringer, historier osv. De skal lære om hvordan system fungerer og hvor dan de kan bli 

endret eller endres. Gjennom design lærer elevene å tenke analytisk og helhetlig, de eksperimenterer og tester ut teorier, vu rderer andre som 

en del av systemene de oppretter. Spilldesign fungerer derfor som pedagogikk.

I læreplanen til Q2L lærer elevene å bygge “smarte verktøy” (verktøy for å tenke med) – f.eks elektroniske ordbøker, ligninger, simuleringer osv. 

Læreplanen gir også varierte muligheter for elever å oppleve og utforske sin potensielle framtid gjennom bl.a praksisplasser.

Q2L bruker naturlig nok mye teknologi, men de har fire sentrale prinsipper:

Teknologi skal være knyttet direkte til pensum og læringsmål•

Integrert teknologi legger bredde og dybde til pedagogiske erfaringer•

Integrering av teknologi er gjort med hensikt og med fokus på pedagogikk•

Teknologi er et verktøy•

Hvilke erfaringer har de hatt så langt?

Arana Shapiro, Q2L sier “when we were creating the program, we knew that is was going to be something that we were going to t ake the 

responsibility in educating our teachers about”.

Eksperter sier at om det er lærere som underviser på Q2L eller i et tradisjonelt klasserom så må man tilby profesjonell (ette r)utdanning i forhold 

til å mestre utfordringene gjennom å gå fra tradisjonell undervisning til spillbasert undervisning – læringsmetoden er helt avhengig av effektiv 

instruksjon. Shapiro sier at spillbasert instruksjon er utfordrende spesielt for lærere som har undervist på tradisjonelt vis i lengre tid, de må nå 

lære å undervise på en ny måte…og legger til at de lærerne som underviser på Q2L er svært oppmerksomme på at det tar tid å fo rstå modellen 

fullt ut. På Q2L har de satt av tid til opplæring helt siden skolen startet opp i fjor høst, men de fleste lærere ellers som er interessert i spillbasert 

læring får ikke systematisk opplæring – noe som kan være forklaringen på at det ikke er mye utbredt. Veldig få lærere får undervisning i hvordan 

man skal integrere spill i læring generelt sett, det kan være tema på noen konferanser og workshops og noen får en aha -opplevelse, men finner 

det vanskelig å komme i gang på egen skole bl.a pga manglende infrastruktur.

Spill selv. For å kunne effektivt integrere digitale spill i læring må lærerne også spille noe selv. De må kjenne til hva som er i spillet og 

hvordan det virker før de bruker det med sine elever. Å finne en walkthrough kan være et godt utgangspunkt (en walkthrough er en 

skriftlig gjennomgang av spillets forløp trinn for trinn og i kommersielle spill vil man enten finne en slik på produsentens hjemmeside eller 

ved å gjøre søk). I kommersielle spill finner du gjerne også “cheatsheet” – en oversikt over “jukse”-koder som gjør det enklere å komme 

gjennom spillet.

•

Sett av tid til opplæring av stab gjennom å dedikere tid og rom for å snakke om spillbasert instruksjon – dette hjelper prosessen 

framover.

•

Bli involvert. Å bruke spill i klasserommet er ikke en passiv aktivitet. Elevene trenger lærerens hjelp til å trekke forbindelse mellom hva 

som skjer i spillet og hva de lærer i klassen.

•

Stol på elevene. Mange kjenner godt til digitale spill og å spørre dem om å dele sin kunnskap kan bli både engasjerende og forsterkende. 

Bruk elevene mens vi venter på at det skal komme egne opplæringsprogrammer for lærerne.

•

Ikke vær redd. For at spillbasert instruksjon skal være suksessfylt må lærerne føle seg trygge på at det er lov å feile. Hvis man unngår nye 

tilnærminger vil man heller ikke omfavne innovative læringsmetoder.

•

Noen tips til de som vil prøve ut spillbasert læring

Spill i undervisningen?
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Å prøve ut spill selv før man tar det i bruk i klasserommet tar mye tid, men riktig integrert kan det bli et effektivt og eng asjerende 

læringsverktøy. Spill har tilgang, måling og evaluering som en del av sin natur. Selv om mange elever kanskje kan lære alene gjennom spill vil det 

være viktig å ha en lærer til å guide gjennom diskusjoner og trekke linjer mellom spill og undervisning, vise de overordnede ideene, forklare 

konsept/ideer/vokabular.

Hva tenker jeg?

Jeg har spilt og spiller en del selv og har en rekke ulike spillmaskiner stående her hjemme – N64, GameCube, Wii og Xbox – ja, jeg har også hatt 

Game Boy og Game Boy Color og nå har jeg en Nintendo DS ( selv om mine tenåringsjenter syntes det var litt flaut at jeg dro fram min rosa DS 

mens vi ventet på flyplassen). På PC’en har jeg også hatt en del spill gjennom årene og på spill er noe av det første jeg husker Slinky på en 

Commodore64 (hvis det fortsatt er noen som husker denne).

Jeg spiller litt sammen med ei venninne og andre bekjente i samme aldersgruppe synes nok vi er litt rare (“at dere gidder” sier de), men det er 

ganske hyggelig. Vi spiller helst adventurespill og det jeg kan si er at det gir noen utfordringer i forhold til å tenke nytt . Ofte er det slik at vi ikke 

vet hvor vi skal eller hva vi skal gjøre – vi får mange merkelige redskaper å hjelpe oss med og det krever koordinering, se ting både i tid og rom 

og å finne nye bruksområder og virkemåter for redskapene vi har fått. Ganske så lykkelige blir vi når vi får den karakteristi ske lyden av at vi har 

løst noe (i Zelda-spillene). Det krever konsentrasjon og utover i spillene blir det mye å huske på – bare å forflytte seg rundt omkring krever at 

man husker hvor de ulike tingene befinner seg slik at man “warper” til riktig plass. I tillegg finnes andre læringsmål; f.eks hvis du skal svinge deg 

fra tau til tau så finner du fort ut at jo lenger nede på tauet du er jo større svingradius får du og at du svinger raskere j o kortere tau du har - det 

er bare at noen må fortelle elevene at det de faktisk lærer er om pendelbevegelser, at hastighet på svingningene og hvor stor pendelbuen er 

henger sammen med lengde på tau (eller fra festepunktet til hvor massen befinner seg for å si det mer “akademisk”), akselerasjon, mekanisk 

energi og bevegelsesenergi osv. Jeg henger på et tidligere tips; prøv deg på noen av disse spillene hvor du skal løse oppgaver og hvor fysiske 

lover har innvirkning på det du gjør.

Hvor mange har unger som har spilt Pokemon-spillene? Overrasket over hvor mange figurer de vet navnet på og hva de utvikler seg til, hvilke 

svakheter de har og hvilke figurer som er best å bruke i ulike typer kamper? Veldig mange som omtaler disse fantasifigurene s om om de var 

virkelige vesener, tenk om de viste like stor innlæringsevne og husket like mye i forhold til skolestoff….Spillene jeg omtale r er kommersielle spill, 

men jeg tror at denne type tilnærming til lærestoff kan være nyttig hvis man har et spill av mer pedagogisk art.

Dessverre synes jeg mange av de pedagogiske spillene blir for kjedelige, og mange er også slik at det ikke straffer seg å gje tte…noe som for meg 

er helt uforståelig, det kan virke som alle skal få positive tilbakemeldinger uansett hva de presterer. Tanken i seg selv er jo god, man skal 

oppmuntre – men det er feil type oppmuntring når man roser de som bare trykker vilt. Det ville være som å gi god karakter på norsk stil b are 

fordi man har skrevet mange ord uten nødvendigvis at de er stavet korrekt, at grammatikken er rett og at det er en viss samme nheng i teksten.

Jeg tror derfor at å tenke i retning av spillbaserte opplevelser kan ha noe for seg, men at man må tenke pedagogikk – og oppfordrer flere til å 

leke seg litt med spill og å tenke spillteori slik Q2L har lagt til grunn. Kanskje man kan starte enkelt og ikke nødvendigvis lage et stort digitalt spill, 

men å tenke i retning av “hvordan skal et spill som skal lære oss noe om xx være” – det vil kreve at man setter seg inn i stoffet og lager 

tilbakemeldinger på korrekte og gale svar og bestemmer hvilke konsekvenser dette skal ha. Nå finnes det etterhvert også mange typer 

programvare som gjør at man faktisk relativt enkelt kan lage digitale spill og at dette bare vil øke trenger man ikke være sy nsk for å se. Jeg ser 

f.eks at et gammelt PC-spill som Sim City er litt i retningen jeg tenker – her skal du disponere et budsjett hvor du har ulike typer inntekter ( f.eks 

skattelegging), utgifter til infrastruktur (veier, strøm, vann), sosiale tjenester (skole, helse, brann, politi). Dette kan gi mange typer tanker i 

forhold til hvordan kommunen fungerer. Velger du feil kan du risikere opprør og streik, hærverk osv. Hvis man lager veldig gode storyboards for 

noen slike pensumorienterte spill så kanskje man kan få studenter på informatikkstudier til å bli interessert i å programmere disse (f.eks som en 

bacheloroppgave?) – er det noen som har noen formeninger om hvorvidt dette kan være aktuelt?

Oppdatert: jeg så akkurat på informasjon fra Udir om læreplan i arbeidslivsfag (forsøk) - sjekk ut kompetansemålene og vurder opp mot det som 

er nevnt i de siste avsnittene -  her et par eksempler på hva jeg mener:

Beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester og produkter, samtale om økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og 

kunne presentere dette for andre – også digitaltBruke relevante faguttrykk i det aktuelle fagområdet (min kommentar: tror dere ikke at 

faguttrykk blir brukt i spill? i Sim Zoo brukes f.eks uttrykkene vegetasjon og populasjon)

•

Utføre arbeid i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetsregler (min kommentar: dette er typisk at bør være inne i spill som forutsetninger for 

hva man kan gjøre/ikke gjøre og konsekvenser av at det ikke overholdes. F.eks vil man i Sim City oppleve at hus raser sammen hvis de ikke 

blir vedlikeholdt…)

•
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I dag en rask oversettelse av “6 Possible Reasons Your Educational Technology 

Is Underused” fra ICT in Education.

Lærerne vet ikke hva som er tilgjengelig. Selv om du vet er det ikke 

sikkert alle andre vet. Vet du hva som er tilgjengelig i musikkrommet, når 

sjekket du hva som var av naturfagutstyr?

1.

Lærerne vet ikke hvordan de skal bruke det – eller hvorfor de skal bruke 

det. Gi forslag, spør om andres mening.

2.

Lærerne vet ikke hva elevene vet. Et eksempel: hvis du underviser i 

geografi og vil at elevene skal tegne en graf som viser nedbør…da vil ikke 

du kaste bort tid på å lære elevene hvordan man skal lage et diagram i 

regnearket – da bruker du av tiden som er avsatt til 

naturfagundervisningen. Skaff oversikt over hva elevene har lært og skal 

lære – og planlegg etter dette.

3.

Lærerne føler seg ikke trygge eller mangler kompetanse. Øk dine 

ferdigheter og tryggheten kommer også.

4.

Det er vanskelig å booke ressursene – og når det er vanskelig lar man 

heller være.

5.

Omgivelsene er ikke innbydende – og det kan være mange ulike grunner 

til dette. Gammelt utstyr, skitne tastatur, ødelagte mus eller mange 

oppslag om hva du ikke har lov til å gjøre. Utstyret kan være ustabilt –

virker det en dag så kanskje det ikke gjør det neste dag. Rommet kan 

også være lite funksjonelt, kanskje det er for varm eller med for mye støy.

6.

6 mulige grunner til at skolens 
IKT-verktøy ikke blir brukt
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http://www.ictineducation.org/home-page/2010/5/25/6-possible-reasons-your-educational-technology-is-underused.html
http://www.ictineducation.org/home-page/2010/5/25/6-possible-reasons-your-educational-technology-is-underused.html


Senter for IKT i utdanningen har kommet med “Kvalitetskriterier for digitale 

læringsressurser” – og jeg synes det står mye godt her…ikke minst liker jeg 

spørsmålene man bør stille seg i forhold til digitale læringsressurser (som jeg har 

nevnt tidligere er digital kompetanse noe helt annet enn digitale 

læringsressurser – og skal man bruke digitale læringsressurser bør det gi noe mer 

enn det trykte mediet, det er i alle fall min mening). Anbefaler at man tar en titt 

på hele rapporten – jeg har bare gjengitt spørsmålene under:

Hvilken funksjonalitet bidrar til å skape engasjement, og hvordan bidrar 

design og struktur til dette?

•

Hvordan utnyttes bilder, grafikk, video, lyd med mer for å skape 

engasjement?

•

Hvilke valg er gjort for at ressursen skal bidra til læring og ikke bare 

aktivitet?

•

Hvor effektivt kan eleven komme i gang med deg faglige innholdet (ikke 

bruke tid på å finne fram)?

•

Hvordan bidrar ressursen til at flest mulig kan benytte den (ref universell 

utforming), i hvilken utstrekning kan den tilpasses den enkelte elev, 

hvordan legge til rette for god differensiering og hvordan kan elevenes 

mediekompetanse utnyttes og utvikles?

•

Brukerorientering

På hvilke måter kan brukeren benytte ulike medietyper i ressursen?•

Hvordan bidrar evt interaktivitet til å fange elevenes faglige interesse?•

Hvordan sikres det at informasjon som formidles er oppdatert?•

Hvordan legger den digitale læringsressursen opp til at enkeltdeler kan benytttes selvstendig?•

I hvilken grad åpner ressursen for at eleven kan tilpasse innholdet itl egen læringssituasjon?•

Legger ressursen opp til kommunikasjon mellom elever, mellom lærer og elev eller med andre?•

På hvilke måter utfordrer ressursen elevene faglig?•

I hvilken grad lenkes det opp til alternative kilder og oppdatert informasjon?•

Hvordan utnyttes det spesifikke ved ulike medietyper i læringsarbeidet?•

I hvilken grad er ressursene nyskapende og hvordan kan den bidra til utvikling av faginnholdet?•

Den digitale ressursens egenart

Hvordan er læringsressursen koblet til læreplanen og kompetansemål?•

Er læringsressursen egnet for å nå målene som er definert?•

Er ressursen rettet mot en bestemt alders- eller målgruppe, hvordan er den innrettet for å kunne nå evt målgrupper?•

I hvilken grad støtter ressursen til rette for at elevene selv kan evaluere sin innsats?•

På hvilken måte kan ressursen hjelpe elevene til refleksjon i etterkant av vurderingsarbeidet?•

Legges det til rette for at elever kan gi tilbakemeldinger og vurderinger til hverandre?•

Hvordan støtter ressursen elevene i det videre arbeidet etter evt vurdering?•

Hvordan åpner den digitale læringsressursen for bruk i ulike læringssammenhenger?•

Hvordan støtter den digitale læringsressursen samarbeidslæring?•

I hvilken grad kan elever og lærere legge inn eget innhold i ressursen?•

I hvor stor grad gir evt lærerveiledning innspill til anvendelse? •

Faglig og pedagogisk orientering

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser
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http://iktsenteret.no/sites/default/files/kvalitetskriterier.pdf
http://iktsenteret.no/sites/default/files/kvalitetskriterier.pdf


Alle (eller i alle fall nesten alle) kan sykle, vi tenker ikke over hva vi 

gjør – og vi tenker i alle fall ikke over hvordan sykkelen er bygd opp eller 

fungerer (i alle fall ikke når vi lærer å sykle).

Når vi bruker penn tenker vi ikke over hånden som holder den eller 

pennen i seg selv, hvor man får blekket fra eller hvordan den er 

oppfunnet, vi rett og slett ser det som et verktøy og bruker det til vårt 

formål – å skrive noe…Den eneste gangen vi tenker på pennen i seg selv 

er når den ikke virker eller når vi ikke finner den.

Når vi skal lære elevene å bruke tekstbehandler så handler det mest om 

å lære dem å skrive bedre, hjelpe dem til å kommunisere bedre og bli 

flinkere til å løse problemer. Å lære teknologien i seg selv er bare et 

biprodukt; det viktige er oppgaven ikke verktøyet, ikke programvare 

eller utstyr – det er det vi har i hodet som er nøkkelen.

Velkjent fra foredrag jeg har vært på er analogien om han som kjøper drill – det er jo ikke drillen som er hans behov, han har behov for 

å lage et hull. På samme måte sier artikkelen; hvis du jobber for et ukeblad – vil de si; “jeg trenger et bilde” eller “jeg trenger et digitalt 

kamera”?

Det handler derfor ikke om verktøyet i seg selv, det handler f.eks om å kunne se kritisk på innholdet på en nettside, et spil l, video osv 

og forstå hvorfor man har brukt akkurat dette mediet for å forme vår tenking. Det handler ikke bare om å kunne håndtere et digitalt 

kamera, lage en video o.l. Det handler om at det blir brukt og hvor godt det blir brukt.

Vi lever i en interaktiv verden, og vi skal lære våre barn hvordan de skal kommunisere. Tidligere kommuniserte vi med tekst, våre barn 

lærer å komunisere med bilder. Vi forholdt oss til papir, det trykte – våre barn ser også lys og lyd, det krever nye ferdigheter.

Å forstå informasjon handler mye om å ubevisst og intuitivt kunne trekke ut det essensielle, forstå betydning og mening.

Stille gode spørsmål – kan du ikke stille gode spørsmål vil du ikke få gode svar•

Tilgang til og kunne skaffe informasjon fra den beste kilden•

Analysere og kritisk reflektere – evnen til å evaluere informasjon i forhold til relevans, nøyaktighet og troverdighet•

Legge til informasjon, lage produkter som løser virkelige/reelle problemer (fra visjon til praksis; å lage en film, bygge ei bru, spille 

inn lyd, skrive en tekst, delta i debatt)

•

Tilgang til både produkt og prosess; hva ble lært og hvordan ble det lært. Kan dette forbedres?•

Fem-stegsprosess de unge trenger:

Ikke fortell alt – ta ikke bort gleden over utforsking og erfaring ved læring.. Husker du når ungene tok sine første skritt? Du ga vel ikke 

en dårlig karakter fordi de gikk ustøtt og ikke så langt? Nei, du oppmuntret dem til å fortsette – slik er det med læring også

Kunnskap er ikke nok - bruk må også til
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Mange vgs-elever gis ikke forutsetninger til virkelig å forstå 

matematikk. De risikerer derfor å miste nødvendige 

kunnskaper for et framtidig yrkes- og samfunnsliv. Det viser 

granskningen av 55 vgs utført av Skolinspektionen.

De fleste av de 150 timene som vi har besøkt brukes mest til 

mekanisk regning. Undervisning som trener problemløsning og 

matematisk kreativitet blir satt i bakgrunnen. Følgen blir at 

elever lærer seg regler utenat, men de forstår ikke hva de gjør 

og hvorfor. Det kan føre til at de ikke engang reagerer om 

svaret de kommer fram til er helt urimelig kan prosjektleder 

hos Skolinspeksjonen – Monica Gillenius – fortelle.

Skolinspeksjonens har gransket 55 vgs og sett på om lærerne 

følger læreplanene som de skal. Flertallet viser at flertallet av 

elever ikke får undervisning i hele læreplanen, bare i 

begrensede deler. Mange elever er understimulerte og synes 

matematikk er kjedelig.

Mange mangler, men også gode eksempler.

Granskningen fokuserer på feil/mangler og problemer siden det er på disse områdene skolene må forbedre seg. Men 

granskingen viser også flere gode eksempler der lærerne gir elevene individuelle utfordringer og mulighet til å utvikle sine 

matematiske evner i et kreativt miljø. Fellesnevneren for disse er høy kompetanse hos læreren om læreplan, godt samarbeid 

med andre lærere og bevisste satsinger fra skolen når det gjelder kompetanseutvikling i matematikkdidaktikk.

Hovedfunn.

Granskingen er ikke generell for alle skoler i Sverige, men peker ut viktige problemområder og hva som kan gjøres for å høyne

kvaliteten i undervisningen.

Flertallet av lærerne har ikke tilstrekkelige kunnskaper om læreplan. Læreplanen gir svak eller dårlig veiledning. En 
grunn kan være at den er vanskelig å forstå og at skolene bruker for liten tid på å diskutere hvordan undervisningen skal 
gjennomføres. Flertallet av lærerne stoler i stedet på at læreboken tolker læreplanen på en rimelig måte.

•

Lærerne gjør det unødvendig vanskelig for elevene. Ensidig fokus på mekanisk regning i læreboken dominerer timene og 
diskusjoner om matematiske problemer har man lite tid til. Det finnes lærere som vil forenkle for elevene og som derfor 
ikke underviser på en måte som trener problemløsning og matematisk kreativitet. Dessverre får det motsatt effekt. 
Elevene får dårligere muligheter til å utvikle sentrale ferdigheter – dette forverrer læringen på lengre sikt.

•

Elevene får for lite utfordringer. Alle elever får ikke de utfordringene de trenger for å kunne utvikles ut fra sine 
forutsetninger. Dessverre forekommer det at lærere har forutinntatte meninger om f.eks elevenes forutsetninger på 
enkelte yrkesfag. Det finnes eksempler på undervisning som kan beskrives som “fordummende” og som fører til at 
elevene får problemer med å forstå og bruke matematikk både nå og i framtiden.

•

Forskjell på resultat på prøver og på eksamen. I stort sett samtlige skoler er karakternivå høyere i matematikk enn hva 
som er resultat på nasjonale prøver. Forskjellen viser at det finnes mangler i skolens kvalitetssikring av en rettferdig og 
likverdig bedømmelse av karaktersettingen.

•

For at alle elever skal få den undervisningen de har rett til kreves det et målrettet og kraftfullt utviklingsarbeid på stort sett alle 

skolene som er gransket. Hver rektor må ta sitt ansvar for å administrere/styre og lede undervisningen og lærerne må ta ansva r 

for å utvikle innhold og metoder i undervisningen.

Aktuelle lenke:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Nyheter1/Elever-lar-sig-utantill-utan-att-forsta/

Mange lærer utenat uten å forstå
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Hva skal man måle - kunnskap eller kompetanse? Det kan 

være vanskelig å stille de riktige spørsmålene, men dette 

kan kanskje være en liten huskeliste. For de yngste er det 

gjerne faktakunnskapen og forståelsen man vil teste, for de 

eldre handler det mer om å bruke kunnskapen man har -

eller måle kompetansen om man heller vil bruke det 

uttrykket.

Kunnskap. 

Hva gjorde x når….•
Hvem gjorde denne handlingen•
Hvilket navn ga x til y•
Når møtte x y•

Dette spørsmålsnivået bruker man når elevene er i ferd med å starte sin egen tekstproduksjon. Bilder, tegninger o.l 
vil kunne hjelpe med å gi riktig svar – og man finner gjerne svaret direkte i teksten. Spørsmålene er av typen:

Forståelse. 

Hvorfor gjorde x dette•
Hvordan vil x ….•
Sammenlign x med y (og bruk ordet…)•
Lag en tegning som viser hvordan x følte seg når…•
Finn et bilde (i boka/på nett) som illustrerer følgende setning….•
Hvorfor var x slem mot y•

Dette spørsmålsnivået er for å se om eleven forstod fakta og kan tolke dem – og det er kanskje dette nivået man 
bruker mest når man skal lære et nytt språk. Her blir man spurt om å sammenligne, se forskjeller, illustrere og 
klassifisere. Det brukes ofte muntlige spørsmål og støtte gjennom for eksempel venndiagram. Spørsmålene er av 
typen:

Problemløsning. 

Hvorfor sendte x et brev•
Hva ville du gjøre hvis du skulle…•
Kan du fortelle hvordan du ville..•
Skriv en ny slutt på historien•
Hvilke spørsmål ville du stille x hvis du fikk anledning•

Dette nivået handler om å bruke kunnskap man (nylig) har fått til å løse problemer på ulike måter. Stikkord er 
bygge, velge, konstruere, utvikle, organisere, velge ut, løse og identifisere. Spørsmålene er av typen:

Analyse.

Hvordan vet vi at x var bekymret. Finn setningene i fortellingen.•
Sammenlign følelsene til x i begynnelsen og i slutten av historien.•
Sett disse setningene i riktig rekkefølge.•
Se på ordene som er listet opp. Skriv riktig ord i riktig kolonne (for eksempel  hvilke ord som beskriver hvem)•
Kan du finne hvilke ulike følelser x hadde i løpet av historien•
Hva tror du er det neste som vil skje•

På dette spørsmålsnivået har man kanskje ikke nok vokabular og språk for å uttrykke svar. Målet er at man skal bli i 
stand til å fullføre; klassifisering, kontrastering, sammenligning, kategorisering og sette i rekkefølge/”tidslinje”:

Syntese. 

X har ikke venner her fordi hun er ny-tilflyttet. Hvordan ville du løse problemet.•
Hva ville du endre i fortellingen•
Hva skjer hvis du ikke forteller sannheten•
Hvordan ville du endre en historie for å lage en ny slutt•
Hvordan kan du endre fortellingen, på hvilke andre måter kunne x gjøre…..•

På dette spørsmålsnivået kan eleven sette sammen informasjon på nye måter gjennom å kombinere nye mønstre 
eller foreslå alternative løsninger. Elevene skal kunne velge, kombinere, lage, designe, finne opp, forutse, løse og 
endre.

Evaluering. 

Hva tror du vil skje hvis x ikke sier sannheten•
Hva likte du ikke og hvorfor•
Tror du at x var et godt menneske – hvorfor/hvorfor ikke•
Hva likte du best av det du leste – fortell hvorfor du likte akkurat det•
Hvorfor bestemte x seg for å ….•
Hva ville du gjort hvis du var x og dette skjedde•

Her skal man lære å ta avgjørelser, bedømme handling og evaluere arbeid.

Kunnskap eller kompetanse?
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Pedagogiske ressurser vurderes og bedømmes ofte separat fra den 

tiltenkte bruken – de bedømmes etter gitte kriterier eller annen form for 

sertifisering. Kvaliteten på ressursen blir derfor sett på som en 

karakteristikk av innhold og ikke pedagogisk erfaring. Kvaliteten er ikke en 

konstant – den må sees i en sammenheng – en kontekst med en bestemt 

elev eller lærer, en kontekst som heller ikke er konstant.

Kvaliteten er et forhold mellom en bestemt ressurs eller tilbud og måten den blir brukt, oppfattet og verdsatt gjennom 

samhandling i en pedagogisk sammenheng. Praksisen med å vurdere kvalitet uavhengig av pedagogisk praksis blir derfor mot sin 

hensikt. Det er ikke mulig å definere overordnede kvalitetskriterier for pedagogisk kvalitet som kan garantere kvalitet når man 

ikke vet noe om læringsmiljøet den brukes innenfor.

Elevene blir ofte sett på som mottakere av informasjon og kunnskap, og ressursene brukes for å informere dem om ting de ikke 

vet. Men man må arbeide sammen, stille de riktige spørsmålene og vurdere egnethet i forhold til problemene som skal løses. 

Elevene er ikke bare mottakere, men også skapere av kunnskap og ressurser. De samler inn fra nett og andre steder, setter dem

sammen, endrer dem og deler med andre.

Validering av kunnskap er nøkkelen i slike settinger – men ikke lett å oppnå siden rett og galt ikke lenger bare kan bestemmes av 

et fastlagt pensum. Det handler mer om at man må reflektere over egnethet og kunne bruke kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger man har tilegnet seg. Det er ikke bare å krysse ut en sjekkliste. Selvfølgelig er man avhengig av gode ressurser o gså –

elevene skal lære seg å veien fra reproduksjon til forståelse, kunne sette sammen informasjon, anvende kunnskap, få kompetans e 

og vise ansvarlig framferd. Kvalitet må derfor sees på som en helhet av den pedagogiske praksisen, ikke bare begrenses til de t å 

sette et nivå på en tilgjengelig ressurs.

Dette innlegget er delvis basert på artikkelen Open Educational Practices: Unleashing the power of OER.

http://www.efquel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=217:open-educational-practices-unleashing-the-

power-of-oer&catid=54:category-quality-in-eLearning&Itemid=66&lang=en

•

Aktuelle lenker:

Pedagogiske ressurser: Kvalitet må sees i 
sammenheng med pedagogisk praksis

   Side 17 for Læring    

http://www.efquel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=217:open-educational-practices-unleashing-the-power-of-oer&catid=54:category-quality-in-eLearning&Itemid=66&lang=en
http://www.efquel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=217:open-educational-practices-unleashing-the-power-of-oer&catid=54:category-quality-in-eLearning&Itemid=66&lang=en


Dette er en historie om en gutt som hadde problemer med å 

komme gjennom skolen. Han fikk privatundervisning i fransk, 

men fortsatt snakker han dårlig fransk. Derimot vant han en 

konkurranse hvor han holdt tale. Ingen sa da: den gutten er 

jammen en god taler, gi ham en som kan veilede og trene 

ham til å bli enda bedre…nei – vi gir veiledere på de tingene vi 

er dårlige på – og skolesystemet støtter en slik praksis. Når vi 

som barn vokser opp har vi drømmer og visjoner, men disse 

blir raskt knust. Det snakkes om å bli advokater og leger, men 

ingen sier “du burde bli en entreprenør”.

Entreprenører er de barna som har ideer, som har pasjon, som ser 

behovene ute i verden – og som vil prøve å gjøre noe med det. 

Ønsket er at barn i tidlig alder kunne omfavne entreprenørskap og 

dersom vi får flere entreprenører vil vi kunne endre nesten alt som 

oppfattes som problemer i verden i dag - det er alltid noen som har 

en ide for hvordan man skal løse slike utfordringer, riktignok med 

vekslende hell.

“Gi en mann en fisk og han er mett en dag, lær ham å fiske og han vil alltid være mett” - både foreldre og samfunnet forøvrig har 

et ansvar for å lære våre barn å fiske framfor å bare servere dem fisken hvis vi skal bruke metaforen i det gamle visdomsorde t. 

Tenk om vi kunne lære de som har entreprenørskapsevner om entreprenørskap akkurat som vi sender andre med evner for 

eksempel  innenfor naturfag i den retningen. Mange barn ville da kunne være med på å starte bedrifter framfor å ta imot 

sosialhjelp. Det vi gjør er å lære barne det de ikke skal gjøre; ikke slå, ikke bit, ikke bruk bannord – og vi lærer dem at de må få 

virkelig gode jobber, for eksempel  lege, advokat, økonom, lærer eller pilot. I media får de høre at det er flott å være mode ll, 

artist eller sports-helt.

I skolen lærer vi ikke barna å skape nytt, vi lærer dem opp til å bli medarbeidere – så hvem skal starte bedriftene de skal jobbe i?

Aktuelle lenker:

http://www.ted.com/talks/cameron_herold_let_s_raise_kids_to_be_entrepreneurs.html?utm_source=newsletter_weekly_

2010-06-22&utm_campaign=newsletter_weekly&utm_medium=email

Vi lærer barna opp til å bli 
medarbeidere - ikke entreprenører
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Skolen er ikke så annerledes enn resten av næringslivet - og på 
enkelte områder mener jeg at skolen har mye å lære av 
næringslivet.

Vurdering er et ord som brukes mye i skolen og jeg mener 
vurdering er bra – hvis man ikke vet hvor man skal er det vanskelig 
å komme dit. Kartlegging er et annet ord som blir mye brukt, 
spesielt med tanke på kompetansekartlegging – i skolen må man 
som i alle andre virksomheter ha en oversikt over hvilken 
kompetanse man har, og hvilken kompetanse man trenger….både 
nå og i framtiden – man må dekke kompetansegapet.

I forhold til kompetanse har det tidligere blitt sagt av andre at vi 
skal utdanne elever til yrker som kanskje ikke finnes i dag – og da er 
det vanskelig å vite hva de skal ha opplæring i. Dette er jeg helt 
enig i, men det som er mindre tydelig i utsagnet (hvis man ikke 
mener det ligger implisitt) er at man faktisk ikke vet hva slags 
kompetansegap som skal fylles heller; hvilken kompetanse er 
læreren nødt til å ha i framtiden?

En av de tingene jeg har påpekt tidligere er at jeg synes man samler inn mye data i forbindelse med ulike typer vurderinger 
og rapporteringer, men at man i mindre grad bruker disse dataene til å gjøre endringer. Da blir en slik registrering unyttig og 
tidkrevende. Kvaliteten på det som registreres er også viktig – det må være systemer som sørger for at man måler de rette 
tingene. Dersom man har dårlige data (dårlig informasjon) blir kvaliteten på vurderingen dårlig også – dette er ren logikk. 
Dårlig kvalitet kan være at man ikke er grundig nok eller det kan være at man måler feil – og begge deler får uheldige 
konsekvenser. Tenk på en sak som brusprodusentene – hvis de ikke hatt fulgt med og skjønt at vann på flaske var det som 
kom ville de blitt sittende med store bruslagre til ingen nytte, mens de som tidlig gjorde endring i sin produksjon gikk ut som 
vinnere. Selvfølgelig handler det også her om kvalitet – leverer man ikke gode produkter er man ute av markedet, men dette 
siste hører vi lite om innenfor utdanning (i alle fall på grunnskolenivå og tildels på videregående, det er nok mest høyskoler 
og universiteter som mest merker konkurranse)

Vurdering bør foregå kontinuerlig, man må gjøre korrigeringer når det er nødvendig. Jeg synes det er fint at man både skal ha
framover-, underveis- og tilbakemeldinger. Tenk om en bedrift bare skulle gi tilbakemelding etter at du har gjort noe – aldri 
noe i forkant om hva som ble forventet eller hvordan du skulle jobbe? Tenk om en bedrift bare skulle vurdere et par ganger i 
året framfor kontinuerlig – jeg klarer ikke helt å forestille meg en slik situasjon selv om det sikkert forekommer det også. 
Tenk bare på ting som økonomistyring – dette har man fortløpende vurdering på (i alle fall de fleste steder). Man overvåker 
eksterne omgivelser, man videreutvikler prosesser for å bli enda bedre, man sørger for å ha nødvendig kompetanse, ha nok 
ressurser i form av mennesker, råvarer, økonomi og lignende – har man ikke kontroll og oversikt har man fort en virksomhet 
som går veldig dårlig.

Elevene utvikler seg og det vil variere hvilke behov de har – og skal ikke vurderingen være et grunnlag for hva og hvordan 
man skal jobbe framover – akkurat slik som en virksomhet må gjøre korrigeringer på grunnlag av den informasjonen de 
besitter til enhver tid? Det betyr ikke at man skal se dem over skulderen hele tiden, jeg ville i alle fall ikke anbefalt det som 
noen god lederstrategi i arbeidslivet. Å ha noen under kontinuerlig overvåking og standardisere både prosesser og 
mennesker var noe som hørte til den industrielle tidsalderen selv om noen ledere praktiserer det i dag også – ikke akkurat 
noe bevis på at man har tro på sine medarbeidere. Tradisjonen fra den tiden var å levere det som skulle leveres uten å tenke 
alt for mye på de som produserte. Kanskje vridningen som jeg nevnte i et tidligere blogginnlegg (Arbeidsdagen styres av 
moter) faktisk tyder på at vi nærmer oss dette igjen – å ha fokus på resultater framfor mennesker….Jeg håper vi fortsatt 
kommer til å si at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs.

Framfor å fortelle hva man skal gjøre har jeg mer tro på det å kommunisere, delta og være involvert. Hvis jeg ikke forstår hv a 
bedriften ønsker og hvorfor ting må være på gitte måter og følge fastlagte rutiner – hvor interessert er jeg da i å gjøre det på 
denne måten? Vi får jo forutsette at jeg har noe respekt og fortrinnsvis skal gjøre som bedriften ønsker, men samtidig ønsker
jeg å få svar på spørsmål – og jeg ønsker videreutvikling. Skulle vi aldri stilt spørsmål ved måten å gjøre ting på hadde vi 
fortsatt levd i steinalderen. Og hvorfor skal det ikke være slik i skolen også? Jeg tror at man må være delaktig og ta ansvar for 
egen læring innenfor rimelighetens grenser – og man må få være med å sette mål og krav, forstå at det er både plikter og 
rettigheter.

På samme måte som vi ville blitt frustrerte og kanskje funnet en annen jobb hvis vi bare fikk oppgaver vi ikke mestret vil no k 
også elevene føle litt det samme – det er bare det at de ikke kan finne en annen “jobb”, i alle fall ikke i grunnskolen. I 
videregående tror jeg vi ser det hos noen i form av at de slutter underveis. Mennesker som ikke opplever mestring på 
arbeidsplassen, men likevel blir der fordi de ikke har noe annet å gå til – tja, hva slags motivasjon og engasjement tror dere 
disse har på egen arbeidsplass?

Ser man på arbeidsmiljøloven skal man kunne ha innflytelse på eget arbeid, ikke bare ha ensidige oppgaver og en mulighet til 
å utvikle seg. Det er ikke uten grunn at vi har slike bestemmelser – og slik må det være i skolen også. Enkelte arbeidsplasser 
er nok mer preget av at man må følge rutiner og at oppgavene er relativt ensidige, for eksempel innenfor industrien – og 
noen liker det slik, ofte fordi de føler trygghet gjennom at de vet akkurat hva som er forventet og vet de har full kontroll på 
hva de skal gjøre (med andre ord føler de mestring). For meg ville det blitt et mareritt å ha en slik arbeidsdag og skulle je g 
overføre dette til en skolesituasjon måtte det være å sitte og ta imot informasjon og gjøre oppgavene som blir tildelt uten å
stille spørsmål, aller helst ved bare å gjengi det jeg har hørt blitt sagt – og hvor mye ville jeg da ha lært? Mye faktakunnskap 
sikkert, men å kunne bruke den – det er jeg ikke like sikker på.

Skal man kommunisere og være involvert kreves det at man har et miljø som tillater dette. Man må føle trygghet, man må ha 
gode relasjoner. Det må være rom for å stille spørsmål, også kritiske – men man må også akseptere at beslutninger som 
strider i mot det man mener selv blir tatt og handle deretter. Tenk om vi ikke skulle stille spørsmål ved noe eller at alle svar 
var gitt – enten det er på skolen, jobb eller hjemme? Hva skulle da bli endret? Hva skulle vi se av nyvinninger? Det ville ikke 
gitt mye progresjon – det er i alle fall min mening.

Vurdering, kartlegging og kompetansegap
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I dag er jeg inspirert av English Journal og en artikkel av Alfie Kohn; “How to 

Create Nonreaders” – her en kort oversettelse:

“Hvis du får linjert papir, skriv den andre veien” (altså på tvers av 

linjene).

Alfie Kohn viser til et spansk ordtak som han sier kan oversettes omtrent slik:

Det er vanskelig å motivere andre, den eneste som du faktisk kan motivere er 
deg selv. Har du nok makt kan du selvfølgelig får folk (og elever) til å utføre 
ting – det er hva belønning og straff handler om. Men du kan ikke få dem til å 
gjøre ting bra; du kan kommandere dem til å skrive, men du kan ikke 
kommandere god skriving og du kan ikke få dem til å ønske å gjøre det.

Motivasjon varer ikke evig – men det gjør heller ikke en dusj – derfor er det anbefalt å gjøre det daglig 

(Zig Ziglar) 

•

Motivasjon er kunsten å få mennesker til å gjøre det du ønsker at de skal gjøre (Eisenhower) •

Fortell meg og jeg glemmer. Lær meg og jeg husker. Involver meg og jeg lærer (Benjamin Franklin)•

Her må jeg bare legge inn noen sitater om motivasjon:

Det en lærer kan, og som alle (lærere) bør gjøre, er å arbeide med elevene for å skape en klasseromkultur, et klasseromsklima og et 

pensum som vil nære og understøtte det grunnleggende: å få mening om seg selv og verden, å bli (svært) kompetent på oppgaver 

som er ansett som viktige, å knytte bånd til andre (samarbeide) og uttrykke seg selv. Motivasjon er noe som kan støttes og om

nødvendig tilegnes. Det er ikke noe vi kan få elevene til å være gjennom å oppføre oss på bestemte måter. Vi kan prøve å få dem til å 

motivere seg selv, men vi kan ikke motivere dem. Kanskje det virker semantisk å gjøre en slik forskjell, men det er ikke bare ord.

Øk mengden med stoff som skal leses. Elever liker å lese bøker de selv har valgt. Men det er lett å underminere fordelene av å 

velge fritt. Alt du trenger å gjøre er å si at elevene skal lese et ubestemt antall sider eller i et bestemt antall minutter hver 

kveld. Konsekvensen av å bli fortalt hvor mye de skal lese er at de setter på stoppeklokken. Elever som tidligere satt ned og

leste for hyggens skyld vil også legge fra seg boka etter den forutbestemte tiden.

•

La dem skrive rapporter. Det er ikke noe de hater mer enn å bevise at de har lest. Bruk lange ark hvor de skal notere ned når 

de starter og slutter eller be dem skrive bokrapporter hvor man nesten ikke trenger lese boka i det hele. Da vil man i mange 

tilfeller sørge for at elevene hater boka de har lest uansett hvordan de følte det før de begynte arbeidet.

•

Isoler dem. La dem lese og skrive på egen hånd framfor å lage lesegrupper – da mister de interessen raskt.•

Fokuser på ferdigheter. Framfor å la dem bli engasjert av historien bør man fokusere på jamber, definisjoner, sjangre, 

vokabular, grammatikk osv. Å forstå definisjoner har omtrent like mye å gjøre med leselyst som å pugge atomvekter har å 

gjøre med naturfag.

•

Tilby belønninger. Skap en oppfatning av at det å lese egentlig ikke er noe man har lyst til med mindre det vanker en gulrot.•

Forbered dem til prøver. Det er ikke testene i seg selv som er ødeleggende, men det som kommer forut (akkurat på samme 

måte som at livet er å leve framover – informert om og i forventning om – døden). Dersom læringen bare peker fram mot en 

test får det samme effekt som å tilby belønninger. Vektlegger man tester og karakterer effektiviseres ødeleggelsen – og hvis 

prøvene i tillegg er preget av at man skal huske fakta og mestre mekaniske ferdigheter er du godt i gang med å drepe både 

lese- og skrivelyst.

•

Lærere har derimot mulighet til å drepe motivasjonen. Det er ikke bare en teoretisk mulighet, det skjer i altfor mange klasse rom hver 

dag. Husk innledningen om å skrive den andre veien. – her kommer noen forslag til hvordan man kan drepe lese- og skrivelysten.

I forhold til det siste innspillet; begrens valgene, er kanskje norske skoler noe bedre stilt enn de det henvises til her. Riktignok har 

Kunnskapsløftet sine mål som skal nås, men hvordan man skal nå dit har man en viss innvirkning på – lærerne har noe 

autonomi….hvis de vil. Det jeg kanskje ville ha tatt med her er knyttet mot innledningen; skrive på tvers – overført på denne måten: 

la dem levere oppgaver på ulike måter og ikke bare på samme måte hver gang eller samme måte for alle.

Han trekker fram noe annet viktig; spørsmålet mange foreldre stiller når de håpefulle kommer hjem “Hva har du gjrt på skolen i 

dag” – og ofte er svaret “Ingenting”. Og det stemmer; mange har ikke gjort noe, det er skolen som har gjort mot dem. Det blir en 

form for passivitet; de blir tildelt både tid, sted og oppgaver. 

Det handler ikke om å velge det ene eller det andre; for eksempel  hvilken av disse bøkene vil du lese. Dypere læring og 

entusiasme krever at vi lar elevene generere muligheter framfor å velge fra en meny.

•

Autonomi kan bli støttet, og valg kan bli tatt, kollektivt. Selv om det er viktig at eleven får mulighet til å treffe egne personlige 

valg er det viktig at klassen som helhet også får mulighet til å velge sammen, på samme måte som i mye av samfunnet ellers.

•

Det er ikke alt eller ingenting. Man kan godt ha struktur. Det kan handle om direkte involvering – f.eks samtaler mellom lærer 

og elev hvor man kan diskutere seg fram til enighet. Det kan være indirekte involvering; å sette opp bredere tema med flere 

parametere og at elevene velger ut fra disse.

•

Selv om elevene får mer innvirkning vil de første punktene i dette innlegget fortsatt være gyldige. Belønninger vil fortsatt virke 

mot sin hensikt selv om elevene får velge hva belønningen skal være.

•

Her er derfor noen prinsipper og forslag til hvordan man kan støtte framfor å ødelegge autonomien;

La elevene jobbe med flere litteraturverk og generere egne spørsmål og diskusjonsoppgaver – både for seg selv og andre•

Før de starter skrivearbeid så ha en brainstorming på mulige spørsmål de vil ha om konstruksjon og leserinntrykk framfor å 

bare la dem følge lærerens guide eller evaluere skrivingen mot forhåndsdefinerte rubrikker.

•

La elevene spørre resten av klassen om forslag når de er i gang med skrivearbeidet. Følg opp med diskusjoner om forslagene er

fornuftige og brukbare for å promotere refleksjon som enhver kan dra nytte av.

•

Når du skal gi tilbakemeldinger, begynn med å spørre elevene individuelt og som klasse hva slags type respons de vil ha mest 

nytte av.

•

Spør elevene om hva de tenker i forhold til alternativer til konvensjonelle prøver (Hvordan kan du vise meg at du forstod, hvor 

du trenger hjelp og hva jeg kanskje må tenke gjennom på nytt i forhold til egen undervisning)

•

Husk at gruppeavgjørelser ikke trenger stemmesedler. Hjelp dem med å få en dypere forståelse av demokrati gjennom å inngå 

kompromiss og skape konsensus.

•

Noen avsluttende forslag:

Elevene lærer seg utenat uten å forstå•

Åtte måter å drepe kreativiteten på•

Drep gode ideer med en gang•

Skolen dreper kreativiteten•

Vi lærer barna opp til å bli medarbeidere

Andre aktuelle blogginnlegg som delvis omhandler det samme:

Ikke-lesere og hvordan du 
får elever til å bli det
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Vi lærer barna opp til å bli medarbeidere•

Mer om læringsstiler (de 5 E’ene)•
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Det rapporteres mye i norske skoler, men bruker man disse 
dataene fornuftig eller er det bare for rapporteringens skyld? Et 
spørsmål som kan være lurt å tenke gjennom er “Hva 
kjennetegner en god vurdering av en elevs kompetanse?”

Gjennomsiktighet, at man må utvikle et tolkningsfellesskap hvor 
mange parter er inkludert. Ikke minst at elevene skal involveres i 
sin egen læring og foreslå karakter – de er ofte vel så “strenge” i 
sin bedømming som læreren og det å kunne vurdere sin egen 
læring relativt objektivt er viktig (tror jeg). 

“Regnskapsplikt” – og dette begrepet handler om at den som 
vurderer både skal rapportere resultat videre til skoleleder, men 
også tenke etter om denne måten å vurdere er effektiv med tanke 
på både ressurser og kostnader.

Vurderingens gyldighet er også tema; vurderer vurderingsformen 
det som burde vurderes – og som et eksempel; vurderer man pen 
håndskrift eller tekstlig innhold. 

En av de kanskje vanskeligste utfordringene (tror jeg) må være 
rettferdighet – har alle like forutsetninger i forhold til måten man 
vurderes på. Er det slik at ikke alle er nødt til å levere skriftlig, men 
at de som er svake skriftlig kan levere muntlig besvarelse der det 
er naturlig? 

At man bruker vurderingsformen på samme måte hver gang 
handler om pålitelighet. 

Hvis det er viktig kan det observeres.•
Hvis det kan observeres, kan det beskrives før 
undervisningen starter.

•

Hvis det kan beskrives, kan det vurderes i grader av 
mestring underveis

•

I forhold til å vurdere grad av mestring syntes jeg at begrepet 
klargjøringskjede var fint;

Vurdering for læring
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Conrad Wolfram har et foredrag på Ted.com; “Teaching kids real math 

with computers“ som kan være interessant for de som skal undervise i 

matematikk.  Her et kort resyme:

Først stiller han spørsmålet: Hva er matematikk? Hva mener vi når vi 

sier vi skal lære bort matematikk? Conrad Wolfram mener det 

spørsmålet kan deles inn i fire trinn:

Vi må lære å stille rett spørsmål, og et paradoks her er at vi ofte 

stiller feil spørsmål og da får vi galt svar (se også blogginnlegget 

“Kunsten å stille spørsmål“)

1.

Deretter må vi gjøre om problemer fra den virkelige verden til 

matematiske problemer

2.

Vi må gjøre beregninger/utregninger, og få et matematisk svar3.

Vi må gjøre om det matematiske svaret så det passer i den 

virkelige verden igjen og spørre “Ga dette meg svaret på 

spørsmålet?”

4.

Ironien her ligger i at vi bruker omtrent 80% av tiden på trinn 3, det eneste av punktene som en datamaskin kan gjøre bedre e nn oss….Han 

sier at det vi virkelig burde lære elevene er trinn 1, 2 og 4 – matematikk er så mye mer enn rene beregninger. Tidligere var det ikke andre 

muligheter enn å regne ut med penn og papir, men det er ikke lenger begrensningen – og det er innenfor utdanning man henger mest 

igjen. Å gjøre utregninger/beregninger med penn og papir bør vi bare gjøre dersom det gir mål og mening – og i enkelte tilfeller mener han 

at det gjør det. Et eksempel er overslag – da er det raskere å gjøre det på papir (eller i hodet) enn gjennom å bruke PC og legger til at i 

tillegg til dette er det kanskje en håndfull konseptuelle prinsipper han mener det kan gjøres gjeldende for.

Du trenger å lære basiskunnskapen først. Hva er basiskunnskap? Er det grunnleggende for bilkjøring at du vet hvordan du reparerer 

den eller hvordan man designer en bil? Er det grunnleggende for skriving at du vet hvordan du spisser en fjærpenn? Conrad Wolfram 

sier at han tror ikke det – det handler om å skille på hva du forsøker å gjøre fra hvordan det blir gjort og hvordan det kan 

automatiseres. Tidligere måtte du gjerne kunne mye teknisk om bil, i dag tar automatikken seg av det. Han sier også at han blir 

forvirret av noe annet i forhold til basiskunnskapen. Egentlig lurer han på om det ligger en slags mekanisme i forhold til når ting ble 

oppfunnet – er det da slik at mange tenker at siden papiret ble funnet opp før PC er det bedre å starte med papiret? Burde det ikke 

heller handle om å bruke det beste verktøyet?

•

Det neste er at man blir dummere av at PC’en utfører regnestykkene, at det blir en slags meningsløs trykking på tastaturet. Er det slik 

at det er fordummende å gjøre noe på PC mens om man gjør det samme med penn og papir så blir det intellektuelt? Tror vi virkelig 

at matematikk i skolen i dag er mer enn at elevene bruker tillærte regler og fremgangsmåter på problemer de egentlig ikke helt 

skjønner og at de heller ikke forstår grunnen til at de gjør det man gjør? Conrad Wolfram tror ikke det – og sier videre at det verste 

er at det man lærer er utdatert og lite praktisk anvendbart utenfor skolen.

•

Ofte har folk motsigelser og han trekker fram de mest brukte;

Å bruke PC kan endre ting drastisk innenfor matematikkfaget, men som ethvert annet verktøy kan det brukes på meningsløse måte r. En 

slik meningsløs handling er når man bruker PC gjennom skoleåret, ja nærmest har fullt multimedieshow for å forklare konsepter ……for å 

lære elevene å løse matematikkproblemer med penn og papir. Og det er slike automatiserte ting som de burde bruke PC til uanse tt – helt 

bakvendt. Han legger til at med PC kan man gjøre problemene mer komplekse, det er derfor ikke slik at PC virker fordummende –

oppgavene i dag er det som er fordummende.

Å forstå prosesser og prosedyrer er viktig i matematikken, men Conrad Wolfram sier at svaret på det er programmering. Program mering er 

den mest brukte måten i dag til å få utført matematiske prosesser og prosedyrer, og gjennom å la elevene arbeide med dette ka n man 

både få testet om de faktisk forstår og det blir mer engasjerende og motiverende. La elevene leke med matematikken, føle den, ha 

interaksjon med den – det gir dem erfaring og intuisjon.

Noe av det viktigste for å få endring er å endre på eksamensformen – man må på samme måte som man kan bruke PC i skoleåret også få 

bruke den til eksamen. Man kan ikke bruke PC i undervisningen for så at den skal legges bort når man skal testes i forståelse n – at man da 

skal bruke penn og papir. Gjennom å bruke PC til eksamen kan man stille andre typer spørsmål, spørsmål som har relevans til 

virkeligheten. Skal man få til en bedre matematikk må man endre pensum, og skal man endre pensum må eksamensformen endres før st.

Matematikk er viktig for samfunnsøkonomien – og Conrad Wolfram tror at de landene som først endrer pensum og eksamensform vil få 

store forsprang. I dag handler mye om kunnskapsøkonomi……den datastøttede kunnskapsøkonomien. La oss få endring og minske gape t 

mellom matematikken som det undervises i på skolen og den matematikken som brukes i virkeligheten.

Matematikk og skolen
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Teksten under er hentet fra  “Rätten til kunskap” – en 

kvalitetsgransking fra Skolinspektionen om hvordan skolen 

kan løfte alle elever. 

Undervisningen savner i stor grad elevaktivitet og 

refleksjon

•

Undervisningen er ikke tilpasset elevenes behov i 

tilstrekkelig utstrekning

•

Forventningene til elevene er lave eller stereotype•

Rektorene tar ikke tilstrekkelig stort ansvar for 

undervisningens kvalitet

•

Granskingen har gjort følgende funn:

De gode eksemplene man har funnet er i skoler hvor elevene jobber på en reflektert måte og har høyt aktivitetsnivå i timene. 

Elevene er engasjerte og dette skyldes at lærerne både kommuniserer og samarbeider med elevene, og lærerne har tatt 

utgangspunkt i elevenes interesser, bakgrunn, behov og forutsetninger når de har lagt opp undervisningen. De samme 

lærerne har høye forventninger til elevene og omtaler dem som “sosialt kompetente, lærevillige og åpne”.

I omtrent halvparten av skolene som er gransket foregår det enveiskommunikasjon. I stedet for å tro at elevene kan lære av 

hverandre skal man arbeide i stillhet. Undervisningen foregår ved at elevene jobber selvstendig eller at læreren har 

enveiskommunikasjon. Mange elever er stille og passive i timene, de kjenner seg ikke trygge nok til å prate.

Klassen sees på som en homogen gruppe. I omtrent halvparten av skolene tar ikke lærerne utgangspunkt i elevenes 

erfaringer, bakgrunn og interesser – og lærerne synes også dette er vanskelig og at de derfor ser på klassen som en homogen 

gruppe.

I 24 av 40 skoler tilpasser lærerne bare delvis eller ikke i det hele tatt undervisningen etter elevenes behov og forutsetninger. 

I de tilfeller hvor det er noen form for tilpassing er dette gjerne i form av at de skal gjøre flere eller færre regnestykker enn de 

andre. Elever som trenger utfordringer får ikke dette. Risikoen er at elevene blir i et slags mellomsjikt og kommer seg ikke 

videre i sin kunnskapsutvikling.

I over halvparten av skolene har man for lave forventninger til elevene – men det finnes store variasjoner mellom lærerne på 

samme skole. Generelt sier lærerne at det er lettere å ha høye forventninger til elever som presterer bra. Skoler som har lave 

forventninger ser på elevene fra en problemorientert synsvinkel (“dette er en vanskelig klasse, veldig krevende”). Lave 

forventninger kommer også til uttrykk i at skolene er fornøyd med at elevene når godkjentnivå.

Forholdet mellom lærere og elever kan bli bedre og er en forutsetning for at elevene skal kunne lære på en god måte. Man 

må kjenne eleven for å tilpasse undervisningen etter behov og forutsetninger.

For å gi alle elever mulighet for å oppnå gode resultater kreves det at undervisningen gjennomføres på en slik måte at 

elevene blir interesserte og motiverte for å utvikle sin kunnskap. Det er av stor betydning at elevene ut fra egne erfaringer og 

tidligere kunnskap får mulighet til å diskutere og reflektere med hverandre i timene, at lærerne har høye forventninger og at

undervisningen tilpasses etter behov og forutsetninger. Hvordan undervisningen blir lagt opp og blir utført er avgjørende for

alle elevers mulighet til kunnskapsutvikling.

Retten til kunnskap
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Englands New Forest (ny skog) blir kalt “ny” fordi den ble anlagt i 1079 

av Wilhelm Erobreren. Han ville ha en eikeskog for jakt, og tømmeret 

kunne bli brukt til båtbygging flere hundreår senere. Han tenkte 

langsiktig. La oss følge hans eksempel, frigjør deg fra dagens 

bekymringer og prøv å forestille deg at du er fem år fram i tid – i 2015.

I den industrielle tidsalderen var det slik at sjefene instruerte og 

fortalte arbeiderne at de ikke var betalt for å tenke. I 

informasjonsalderen ble mennesker oppmuntret til å tenke, men bare 

“inni boksen” – tenke innenfor prosedyresett og regler, og oppgavene 

kom fortsatt ovenfra og ned. I 2015 har man en dynamisk strøm av 

makt, autoritet, kunnskap og tillit. Endringene kommer så raskt at 

arbeidet og læringen er smeltet sammen til en aktivitet. Arbeiderne 

reagerer på nye situasjoner slik de synes er best, styrt av 

organisasjonens verdier og sin egen magefølelse.

Vi tenker optimistisk om 2015, arbeiderne leder bedriftene like bra som sjefer og eiere og blir ikke lenger behandlet som tannhjul i et 

maskineri. Folk har frihet til å bli alt hva de kan bli – og de tar ansvaret som kommer med en slik frihet.

Å lære det du trenger, når du trenger det•

Å styrke innlæringen fordi du kan bruke kunnskapen umiddelbart•

Å vite hvor du finner informasjonen i stedet for å huske den•

Å lære fra nettverket og deg selv framfor fra instruktører som følger et pensum•

I denne nye verden er det en evigvarende prosess med å lære mens man jobber og ikke borte fra arbeidsplassen – basert på:

Bedriftene ønsker ikke å drive opplæring, de vil ha ting gjort. Den tradisjonelle måten å drive opplæring på ( fylle informasjon i hodene 

på folk) er ofte en dyr og lite sikker måte sammenlignet med å bygge “know-how” i forbindelse med arbeidet. Det er derfor vi snakker 

om å arbeide smartere – ikke bare ha kunnskap om hvordan man skal gjøre ting, men faktisk gjøre dem.

Folk blir motivert fordi de ønsker (personlig) utvikling/fremgang. Kjepp og gulrot motiverer bare manuelt arbeid og gir ikke mening for 

de som arbeider med hodet. Der penger før var motivasjon er det å få til ting blitt motivasjonsfaktoren, heller stolthet fram for 

omdømme. Har du høye forventninger til folk vil de vanligvis leve opp til dem, har du lave forventninger vil du heller ikke få mer enn du 

forventer (se også: Hvorfor jobber ikke de beste for deg? Ta en titt i speilet..)

Gode evner til å søke etter og finne relevant informasjon når vi trenger det•

Kritisk tenking for å filtrere på relevans og sannhetsgehalt•

Kreative evner for å generere nye ideer•

Analytiske evner for å løse problemer og ta beslutninger•

Samarbeidsevner for å identifisere og bygge nettverk og skape gode relasjoner med mulige kilder for kunnskap og ekspertise 

både innenfor og utenfor virksomheten

•

Sosiale evner for skape relasjoner og bygge tillit•

Evner for å resonnere og argumentere•

Evne til å validere data og underliggende forhold som kunnskap og informasjon er basert på •

I den nye verden i 2015 blir vi oversvømmet med informasjon og vi må derfor utvikle:

Jobbe smartere i ca år 2015
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Overskriften er inspirert av et innlegg på weblogg-ed: “Disposable 

Reform” – og noe av det som kommer fram der er at progressive 

utdanningsfilosofier er elevsentrert og fokusert rundt det å styrke læring 

som tillater egen utforsking, samtidig er det et paradoks at de fleste 

utdanningsprogram har læreren som fokuspunkt i klasserommet. Linda 

Darling-Hammond sier videre at det å ha elevsentrert, utforskende 

undervisning krever at også lærerne må utdannes til å håndtere en slik 

læringsstrategi/metode – lærerne må lære å lære, og ikke bare lære å 

lære bort.

Dette fikk meg til å tenke litt, og noe av det jeg har vært inne på tidligere 

er at jeg skulle ønske at man beholdt gleden over å lære. Tenk 

1.klassingen som skal til på skolen – de (eller mange av dem i alle fall)

kommer til skolen fulle av forventninger…de skal lære bokstaver og tall, 

lære å lese og regne – de stiller spørsmål og er nysgjerrige. En lærer som 

var på besøk en dag sa til meg “det skjer noe med dem i løpet av kort tid –

plutselig er det mange som synes skolen er kjedelig”….og selv om jeg ikke 

skal generalisere så tror jeg det ligger litt sannhet i det. Tenk om vi kunne 

beholde den læringslysten vi hadde når vi begynte på skolen resten av 

livet ?

Jeg lærer stadig noe nytt føler jeg – og jeg synes det fortsatt er moro. Noe har jeg bruk for – mye blir mest kuriositeter 

som jeg ikke helt vet hva jeg skal bruke til. Det skjer ofte på denne måten; i går satt jeg og tenkte litt på en oppgave jeg 

skal lage til neste uke. Jeg vet ikke helt hva den skal bli, men jeg har begynt å tenke. Jeg vet den skal handle om vann – så 

hva vet jeg om vann og hvordan passer det inn mot kompetansemålene i Kunnskapsløftet? Jeg vet en del, men så gjør jeg 

noen søk rundt på nettet og finner litt av hvert – vannets kretsløp, kjemisk formel og egenskaper, vannmangel og mye 

annet ….Jeg tenker videre på tema vannmangel – jeg finner plutselig en side med interessante fakta av ulikt slag og som 

jeg ikke helt vet hva jeg skal bruke til ennå: 

Jorda er den eneste av planetene i vårt solsystem som har et navn som ikke stammer fra gresk-romersk mytologi•

Vi brukte ikke 0 (null) før i middelalderen, og tegnet = (er lik) ble først tatt i bruk i 1557•

Gjennomsnittsfamilien i Afrika bruker ca 25 liter vann pr dag, en amerikansk gjennomsnittsfamilie mer enn 946 liter 

pr dag (og så vet jeg at nordmenn bruker omtrent 200 l pr pers pr dag)

•

Du kan ikke snorke og drømme samtidig, og selv før fly var funnet opp drømte mennesker om å fly•

Resirkulering er ikke nye nytt, det som ble mest resirkulert tidligere var bein (bl.a til så forskjellige ting som knapper 

og gelatin)

•

Slik dukker det stadig opp ny kunnskap – om den kan omsettes til kompetanse av noe slag kan jo diskuteres (og så går det 

jo litt tid på å sitte slik og havne på helt andre veier enn opprinnelig tenkt)…men likevel er det slik aktivitet som holder 

hjernen i trim (tror jeg i alle fall). Jeg stiller stadig spørsmål som jeg tenker jeg ville lurt på hvis jeg var elev; hvorfor blir vi 

egentlig så blå rundt munnen av blåbær og hvorfor skifter månen farge – av og til hvit og av og til mer rødgul? Jeg tenker 

på hvordan jeg reiser – og så tenker jeg på at selv vikingene reiste til f.eks Middelhavet, tenk det….med de skipene….og 

hva med språket – hvor lærte de det? Jeg leser om eksperimentell hud som blir dyrket fram og som nærmest gjør oss 

usårlige – og tenker på om vi blir cyborglignende i framtiden…er det liv på andre planeter mon tro? Og hvordan ser det i så 

fall ut?

Mange spørsmål og få svar – men å stille spørsmål er viktig for å lære. For å lære søker jeg aktivt informasjon. Det er det 

jeg tenker. Gjøres det i skolen? Jo, selvfølgelig blir det stilt spørsmål i skolen – men jeg tenker likevel på om ikke mye bare 

blir presentert som fakta. Jeg kunne godt tenkt meg at det ble stilt mer spørsmål… 

“Never do for someone what they can do for themselves. Never.”

Saul Alinsky

Lære å lære bort? Nei, lære å lære!
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Mye av det jeg har skrevet handler om innovasjon, entreprenørskap og 

kreativitet – oppmuntringer om å omfavne det å tenke utenfor boksen, å gjøre 

nye ting….Ikke bare innenfor dette med nyskaping, men også innenfor 

endringsledelse – det er litt samme problemstillingene som oppstår.

Vi skal ut av et gammelt spor og inn på et nytt – og vanligvis er det ikke 

smertefritt. For å trekke paralleller til det jeg ofte møter så er det da IKT i skolen 

som er et betent tema; de som er for og de som er imot – og så forteller de som 

er for til meg hvilke holdninger de møter; vi vet ikke nok, vi har ikke nok 

kompetanse, vi har ikke forskning som viser at dette støtter opp under 

undervisningen, vi har alltid gjort det slik osv.

Litt ironisk kommer det derfor noen tips til hvordan du kan drepe gode ideer 
med en gang (ikke ment til etterfølgelse): 

Spill trygt – hør på den indre stemmen som forteller deg at du ikke bør stille deg åpen for hogg, hvorfor skal du 

legge hodet på hoggestabben?

1.

Kjenn dine begrensninger – ikke vær redd for å gjemme deg2.

Husk: det er bare en jobb – minn deg selv på at du ikke har betalt for å komme med ideer3.

La skepsis være ditt mellomnavn – vis alle hvorfor du tror ideen ikke er god4.

Vær tøff – be om å se dataene som understøtter5.

Respekter historien – la alltid tvilen komme fortiden til gode6.

Stopp galskapen før den kan starte – knus ideer i startfasen med din kunnskap om virksomheten7.

Bruk erfaring som et våpen – vært der, gjort det8.

Hold øynene igjen – og sinnet og….dette med sosiale medier er bare en flopp (gjør som strutsen)9.

Fortell til deg selv at det ikke er noen problemer – det er ikke oss, det er økonomien (i landet/verden) som skaper 

trøbbel

10.

Undervurder dine kunder – hvis de ikke spør så ikke tilby noe nytt11.

Gi høylytte råd – styr de ansatte inn i sikre farvann12.

Vær mistenksom overfor de kreative – hva vet vel de forresten?13.

Hvis alt annet feiler, oppfør deg som den voksne – ikke lek, vi har arbeid vi skal ha gjort 14.

På Openforum.com fant jeg hele 14 uttalelser som viser hvordan du kan drepe kreativiteten og evt nye ideer med en 

gang:

Drep gode ideer med en gang!
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I skolen er det som regel slik at vi blir presentert for ferdige svar og 

påstander, ofte i form av faktasetninger. Kan svar bli undervist i separat 

fra det å stille spørsmål? Alle påstander og faktaopplysninger er svar på 

spørsmål, men spørsmålet blir ikke anerkjent. Skulle lærebøker vært 

skrevet i spørreform? Dette er spørsmål som reises på nettstedet 

criticalthinking – og siden jeg tror at nysgjerrighet er en god motivasjon 

kommer her et lite sammendrag av noe av det som står der:

Tenking/tankevirksomhet blir drevet av spørsmål.

Tenk over det – hvis vi aldri stilte spørsmål ville vi heller ikke ha svarene, vi hadde aldri undersøkt og forsket. Spørsmål 

stimulerer tanken.

Det er spørsmål som definerer oppgaver, uttrykker problemer og avgrenser problemstillinger mens svar gjør at tanken 

stopper opp. Det er bare når svaret generer et nytt spørsmål at vi tenker videre. Kvalitet på spørsmålet gir også kvalitet 

på svaret.

Å stille spørsmål er å lære.

Lærer man noe av å pugge fakta eller lærer vi mer av å stille spørsmål? Jeg tror at å vekke nysgjerrigheten er den beste 

måten å motivere noen til å lære i alle fall. Tenk gleden over å oppdage, å finne ut selv framfor å få det ferdig servert. 

Spørsmål gjør at vi må undersøke ; hvilke informasjonskilder har vi, hvor korrekte er de – tar vi ting for gitt? Hvilke svar 

får vi på våre spørsmål og hvor nøyaktige er de – vi må evaluere og analysere, vi må være spesifikke i hva vi spør etter. 

Logikk er også et stikkord; gir dette mening av noe slag?

Døde sinn gir døde spørsmål .

Skal man engasjere må spørsmålene som stilles generere nye spørsmål hos mottakeren. Spørsmål må være tanke -

stimulerende og ikke slik det ofte er at man generer spørsmål og svar uten å tenke gjennom eller tenke nytt. Både denne 

artikkelen og andre artikler har nevnt at et av de oftest stilte spørsmålene fra elever er “Kommer dette til å være med på 

prøven?”. Overfladiske spørsmål gir overfladisk kunnskap.

Sokratiske spørsmål.

Å stille sokratiske spørsmål er viktig for kritisk tenking fordi det innebærer å tenke systematikk og dybde, samt en 

interesse for å vurdere sannhet eller sannsynlighet av ting.

Svare på alle svarene med et ytterligere spørsmål (som ber om eleven om å utvikle en dypere og fyldigere tenking)•

Prøve å forstå grunnlaget for det som blir sagt /trodd og følge opp dette gjennom å stille flere spørsmål•

Behandle alle påstander som knutepunkt for ytterligere tanker•

Behandle alle tanker som om de trenger videreutvikling•

Se at alle spørsmål forutsetter at man har hatt tidligere spørsmål, og at alle tanker bygger på at man har hatt andre 

tanker tidligere. Når man stiller spørsmål så ha i mente hvilke spørsmål som kan ligge forut for dette

•

En lærer som ønsker å føre en sokratisk dialog bør:

Hva prøver du å oppnå gjennom å si dette? Hva er fokuset ditt i denne tankerekken?•

Hva slags informasjon bygger du på? Hvilken erfaring overbeviste deg om dette? Hvordan vet vi at informasjonen 

er korrekt?

•

Hvordan kom du til den konklusjonen? Kan du forklare hvordan du tenker? Finnes det alternative konklusjoner?•

Hva er hovedideen din? Kan du forklare ideen?•

Hva (eksakt) tar du for gitt her? Hvorfor antar du at det er slik?•

Hva antar du når du sier dette? Antar du at…?•

Hvilket ståsted har du når du sier dette? Finnes det andre ståsteder/synspunkter som vi burde overveie?•

Jeg er ikke helt sikker på hva du egentlig spør om – kan du utdype/forklare?•

Aktuelle spørsmål:

å uttrykke en subjektiv mening•

formidle fakta (objektivt)•

å komme opp med det beste svaret gjennom å vurdere ulike alternativer•

Tanker har tre mulige funksjoner;

Det kan være vanskelig å svare på et spørsmål før man vet hva slags gruppe svaret/tanken hører hjemme i; er det f.eks et 

subjektivt svar/et personlig valg som etterspørres? Hvis ikke – er det mulig å komme opp med et korrekt svar (objektivt)

…eller er det slik at når vi jobber med spørsmålet kan det få ulikt svar avhengig av hva slags ståsted vi har? Hvis svaret er

ja på det siste – hva vil være det beste svaret hvis vi tar alle forhold i betraktning.

La oss si at alle tanker står i en menneskelig kontekst – da må vi forstå konteksten for å forstå tanken; fortell oss mer om 

situasjonen – hva skjedde?

For å lede en sokratisk diskusjon må du tenke gjennom hvilke spørsmål som kan ligge foran spørsmålet du vil stille –

hvilke svar må man ha før man kan svare på spørsmålet og form dette spørsmålet. Gjør så det samme med dette 

spørsmålet osv. Du vil ta ende opp med en logisk liste over spørsmål som er relevante for å ha en sokratisk diskusjon 

rundt hovedspørsmålet, og som danner base for en systematisk dybdegjennomgang.

Jeg har kommet til at det å lage sokratiske spørsmål er adskillig enklere å lese om enn å utføre i praksis, men jeg tror 

absolutt dette har noe for seg….Se også blogginnlegget Sokrates trippelfiltertest. En annen aktuell bloggpost er om de 

fem E’ene (om læringsstiler).

Kunsten å stille gode spørsmål
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Selv de som var en torn i siden er en gave.

Alle kjenner vi disse som er en pest og plage eller som gjorde livet 

surere enn det trengte å være – de som fikk oss til å føle oss 

dumme eller som ikke deltok i gruppearbeid. Men lærdommen du 

har fått med disse kan du ta med deg ut i den voksne verden –

disse menneskene kan kanskje være arbeidsgivere, kollegaer, 

naboer eller svigerfamilie. De ser kanskje verden på helt andre 

måter enn dag – de utfordringene du derfor har møtt i skolen har 

gitt det verdifull kompetanse innenfor diplomati og kompromiss.

•

Ditt personlige beste er best.

Det vil nesten alltid være de som er bedre enn deg, og ofte vil 

bedømmelsen av hva som er best avhenge av hvem som dømmer. 

Men har du gjort ditt beste skal du være stolt av det uansett hva 

karakteren viser – og er du skuffet over deg selv må du lage en 

plan for å gjøre det bedre i tiden framover.

•

Når skoleåret nærmer seg sin slutt og kan man kanskje ta opp litt 

livslærdom som elevene kanskje ikke er klar over at de har lært seg i 

klasserommet – slik i tillegg til det ordinære pensumet, litt refleksjon før 

ferien.

Gruppepress er naturlig.

Vi er sjelden helt alene – og selv om vi tror gruppepress hører til blant barn/unge er det faktisk noe du møter i den 

voksne verden også, at vi skal presses inn i fastlagte konvensjoner. Det som er viktig er at du tar et standpunkt til 

hvem du ønsker å være og hvordan du ønsker å framstå. Hvis noen ber deg om å gjøre noe som er i strid med din 

visjon om deg selv så sier du “nei”. Du må selv stå ansvarlig for dine handlinger.

•

Behandle andre som du selv ønsker å bli behandlet.

Dette er et godt, gammelt visdomsord – og det betyr ikke at alle behøver å være dine bestevenner. Det betyr å 

behandle alle med grunnleggende vennlighet, omtanke og respekt – akkurat som du ønsker å bli behandlet av andre.

•

Å feile betyr ikke å falle ned, men å forbli nede.

Å feile er menneskelig, det er bare de som ikke gjør noe som aldri feiler. Mange av de mest suksessrike menneskene 

gjennom historien har opplevd å feile, de lærte av feilene og har senere fått stor suksess. Det gir oss utfordringer, 

lærer oss utholdenhet, lærer oss å reflektere og vokse.

•

En aktiv kropp betyr en bedre fungerende hjerne.

Det er hevet over enhver tvil at dersom du passer på kroppen din fungerer alt bedre – alt fra fysisk aktivitet til nok 

søvn og et fornuftig kosthold inngår i utsagnet.

•

Målsetting er grunnleggende for å lykkes.

Vet du ikke hvor du skal er det vanskelig å komme dit. Sett derfor bevisste mål og planlegg etter disse – det krever 

hardt arbeid og engasjement, men det er verdt det.

•

Hvis du ikke er en del av løsningen er du en del av problemet.

Å tror at du ikke trenger engasjere deg er gjennom historien blitt motbevist mange ganger. Tenk på den som blir 

mobbet – står du taus på sidelinjen er du faktisk en del av problemet. Du har både ansvar og makt til å gjøre en 

forskjell i din verden.

•

Verdsett deg selv.

Det er umulig å verdsette noen eller noe hvis du ikke setter pris på deg selv. 

•

Livslærdom til ettertanke
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I dag om de 5 E-ene som det heter på engelsk – beskrevet som en 

konstruktivistisk tilnærming til læring. Jeg skal ikke uttale meg om dette er 

en god eller dårlig modell – det har jeg ikke kompetanse til – men jeg syntes 

den var interessant og gjengir derfor det jeg har funnet ut om dette.

Constructivism is a philosophy about learning that proposes learners 

need to build their own understanding of new ideas”

http://iisme.5ecommunity.org/index.php?area_id=569

To av de mest framtredende forskerne innenfor området er Jean Piaget og 

Howard Gardner – sistnevnte også kjent fra dette med mange intelligenser. 

Metoden med de fem e-ene var opprinnelig foreslått av BSCS (Biological 

Science Curriculum Study). Jeg gjengir under en presentasjon om temaet i en 

noe forenklet utgave og delvis fornorsket.

De fem E-ene – engage, explore, explain, extend, evaluate.

In this lesson students will explore the reasons why people in post-World War I Germany chose Hitler to “fix” 

their economic problems and recover lost German pride from the Treaty of Versailles. 

Utgangspunktet for leksjonen jeg gjengir under var spørsmålet om hvordan Hitler kunne få slik makt i Tyskland.

Engage – engasjer.

få tilgang til hva de kan fra før•

vekke nysgjerrighet•

få dem til å stille hvorfor-spørsmål•

motivere dem for å lære, få elevenes oppmerksomhet•

Formål: vekke elevenes interesse og få dem personlig involvert i undervisningen.

Et eksempel kan være at man bruker et utsagn/sitat og stiller følgende spørsmål:

Happiness is not the mere possession of money; it lies in the joy of achievement”

- President Franklin Delano Roosevelt

Hva tror du han mente med dette utsagnet?•

Er du enig? Hvorfor eller hvorfor ikke?•

Er penger nødvendig for lykke?•

Hva skjer hvis en stor gruppe av mennesker som er samlet på et sted har mindre penger enn det de trenger for å 

overleve. Forklar din oppfatning gjennom eksempel/eksempler.

•

Hva bør en regjering gjøre hvis menneskene i landet ikke har pengene de trenger for å overleve? Hva gjør den norske 

regjeringen for de som mangler penger for å overleve? Forklar svaret ditt med egne ord.

Elevene diskuterer i klassen rundt tema.

•

Explore – utforske.

elever jobber sammen•

elever må lage egne beslutninger•

elevene genererer spørsmål og ideer innenfor situasjonen/problemet/problemstillingen•

Formål: få elevene involvert i tema; gi dem muligheter for å finne løsningen på egenhånd

I eksempelet i presentasjonen brukes en Weimar-simulering; elevene blir plassert i en gruppe (fabrikkarbeider, bonde, 

butikkmedarbeider, statlig ansatt, sjef for foretak – alle disse har ulik lønn og ulikt i oppsparte midler). Deretter må de 

finne ut hvor mye av hvert av disse produktene gruppa trenger ukentlig ( brød, melk, ost, kjøtt, smør, egg, poteter, kaker). 

Etter at de har bestemt hvor mye de trenger for å overleve blir de presentert for kostnaden den første uka…og de 

påfølgende uker. For uke 2, 3 og 4 øker prisen dramatisk. Elevene vil fort innse at når de kommer til den fjerde uka vil de 

ikke lenger ha råd til å kjøpe den maten de trenger. Dette er altså en erfaring de tilegner seg.

Explain – forklare.

elevene blir spurt om å forklare egne erfaringer•

klassediskusjon•

flere spørsmål blir generert•

nye definisjoner blir utforsket•

Formål: elevene gis en sjanse til å bruke det de har lært så langt og finne ut hva det betyr/hva de kan bruke det til.

Elevene reflekterer over erfaringen med gruppene i Weimar-simuleringen. Hvilke endringer måtte man gjøre i 

matvareinnkjøp i løpet av disse fire ukene, hvordan ble livet endret som følge av dette, hvilke ting kunne du gjort som 

ville endret situasjonen som din gruppe er i for øyeblikket? Klassediskusjon: hvordan kan mennesker som bor i et 

demokrati fremme misnøye og få til endringer?

Extend – utvid.

elevene bruker kunnskapen på nye situasjoner•

elevene vurderer effekten av sin kunnskap•

elevene relaterer den til det virkelige liv og til andre konsepter•

Formål: la elevene bruke sin nye kunnskap og fortsette utforskingen av implikasjonene kunnskapen har.

I gruppene diskuterer man hvilke store politiske partier som var aktuelle i denne perioden ( Tyskland 1932: demokrater, 

kommunister, nazister) og konkluderer med hvilket parti de ville valgt basert på sine erfaringer så langt. De setter opp 

styrker og svakheter for partiene (elevene får tilgang til informasjon om hva de ulike partiene stod for –

“partiprogrammet”, dette lages som ferdig informasjon til dem). F.eks demokrater: vi planlegger å lage flere jobber 

gjennom offentlige byggeprosjekter, vi vil sørge for arbeidsledighetstrygd osv. Situasjonen gruppa er i ( etter Weimar-

simuleringen) vil måtte relateres opp mot denne type utsagn.

Evaluate – evaluer.

oppgaveløsning (for den enkelte elev)•

observasjon (læreren observerer)•

evne til å overføre kunnskap til andre tema

Formål: både elever og lærer slår fast hvor mye læring og forståelse som har funnet sted

De 5 E'ene
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evne til å overføre kunnskap til andre tema•

utførelse•

Vurdering•

Eks. klassediskusjon: hvorfor er valg viktige i demokratier (hvordan bruker man denne stemmeretten i dag sett opp mot 

tidligere tider)?

Personlige skriftlige refleksjoner: hvilken makt/kraft ligger det i å ha valg, hvilken innvirkning har velgerne på styring av

landet, hvorfor tror du at folk velger å ikke bruke stemmeretten sin, skulle noe bli gjort i for å få mindre 

“sofavelgere/hjemmesittere”? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Elevene lager en kort tale om hvorfor mennesker bør/ikke bør bruke stemmeretten i et demokratisk valg – og bruke 

historiske hendelser som eksempler (eks vurdering. Innhold: talen inneholder overbevisende argumenter til hvorfor folk 

bør/ikke bør stemme i et demokratisk valg gjennom å bruke minst 3 grunner. Historiske hendelser: talen inneholder minst 

et konkret eksempel fra historien som illustrerer viktigheten av å stemme/ikke stemme – og derigjennom støtter 

argumentene i forrige punkt. Overbevisning: talen har et språk som er sterkt og som viser støtte for argumentene – talen 

ville fange tilhørernes oppmerksomhet. Evt andre punkter…)

Elevene får også mulighet til evaluering (Omgivelser: var klasserommet et godt sted for læring. Innhold: visste du hva 

læringsmålet/målene var, følte du at du lærte det du ville, var undervisningen lagt opp slik at du forstod, følte du noe 

manglet – i så fall hva, hvordan kunne man endret undervisningen slik at du lærte bedre. Presentasjon: kunne læreren 

stoffet, var materialet forklart tydelig, svarte læreren på dine spørsmål, gikk undervisningen for fort, andre kommentarer 

om lærer. Aktivitet: lærte du mer av aktivitetene, hva var meningen med Weimar -simuleringen, var instruksjonene 

tydelige, hvordan kan aktivitene forbedres. Generelt: evt utfyllende kommentarer ).

Tyskland overgir seg i 1918 (slutt på 1. verdenskrig)•

Tyskland må undertegne Versaille-traktaten

- Tyskland får all skyld for 1. verdenskrig

- Tyskland blir tvunget til å betale de allierte statene for ødeleggelser under 1. verdenskrig

- Tyskland blir tvunget til å gi fra seg land til de allierte statene

•

Weimark-republikken trykker opp mye nye penger for å betale.•

Det blir massiv inflasjon i den tyske økonomien

- Mange tyskere uten arbeid

- Mangler basis-ting for vanlig liv (overlevelse)

•

Det tyske folket velger Hitler i 1933 og gir ham absolutt makt•

Læringsmålet her er å vise hvordan hendelser påvirker andre hendelser over tid – og kan gi en forklaring på ting som kan 

virke uforståelige i ettertid. Det man kanskje kan få en forklaring på i denne leksjonen er modellert slik:
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I dag inspirert av The Answer Sheet “Why fun is important in learning“. 

Jeg tror det er viktig å få fram gleden ved læring – den følelsen av at man 

har lyst til å lære mer, gleden over å mestre og forstå. Se også innlegget 

om Læringsstiler og visuell læring. 

Er det slik at barn kun lærer når de er alvorlige og stille? Selvfølgelig er 

det enklere å administrere et klasserom hvis alle sitter som “tente lys” –

men det er vel ikke så ofte det skjer (?). Noen steder prøver man ut 

alternative organiseringer med flere “stasjoner” i klasserommet –

enkelte lærere synes dette er vanskelig, at det blir kaotisk og mye støy. 

Enkelte lærere hevder at når man sitter tradisjonelt så er det slik at 

opinionsdannerne/beslutningstakerne sitter fremst – og ved bruk av PC 

får alle en stemme…andre mener PC-bruk gjør at man gjør andre ting og 

ikke følger med. Meningene er derfor mange om hva som er bra og hva 

som er dårlig – problemet er at vi har for lite forskning som faktisk kan 

slå fast noen fakta slik at det ikke bare blir synsing.

Artikkelen tar opp en interessant tanke:

“tenk deg at du tar med deg elevene til f.eks et atomkraftverk for å lære om fysikk – det er viktig at de får se det i 

praksis. Guidene som er der har denne rundturen/omvisningen kanskje flere ganger om dagen – men blir de fysikere 

av den grunn, eller ingeniører? Nei, de fleste forblir guider”.

Tanken i seg selv slo an en streng hos meg – det er gjerne noe i det, og den videre tanken er derfor: hvordan kan man få 

elevene interessert i f.eks fysikk, vi ønsker jo en større søkning til realfagene. 

Latter og læring

Tilbake til dette med latteren, artikkelen viser til en bok skrevet av nevrolog og lærer Judy Willis – og her et oversatt utdrag 

fra boka hennes:

Sannheten er at når glede om komfort blir skjøvet ut av klasserommet og erstattet med homogenitet, og når 

sponantitet blir erstattet med konformitet – da distanserer elevenes hjerner seg fra effektiv informasjonsbehandling 

og langtidsminne

Hun sier også at den gleden over å lære hver dag – litt slik vi gjorde i barnehagen – er måten vi kommer opp på et høyere 

tenkingnivå, der vi skaper nye forbindelser og får aha -opplevelser.

Så det å ha det moro fremmer læring, og hjernen og kroppen reagerer positivt gjennom å frigjøre ulike stoffer (f.eks 

endorfin og dopamin). I tillegg øker det pustevolumet (hjernen får mer oksygen).

Det å være i en positiv emosjonell tilstand eller hvor lærestoffet gir personlig mening, hvor det henger sammen med 

interesser, er nyskapende eller skaper undring. Har man en positiv følelsesmessig erfaring eller lærestoffet henger 

sammen med det man vet fra tidligere vil den nye kunnskapen få større oppmerksomhet i hjernen.

Eric Jensen (som også skriver om samme tema) viser de samme resultatene, men poengterer at læringen fungerte best når 

aktiviteten ga mening for den enkelte. Han sier at oppgaven må være relevant – hjernen vil ikke adoptere meningsløse 

oppgaver. Dette tror jeg også er riktig – ting som ikke gir mening for oss husker vi lite av. Det kan være at vi ikke ser relevans 

(hvorfor skal jeg lære dette, f.eks husker jeg at gammelnorsk husker jeg ikke mye av – har aldri hatt behov for det jeg lærte 

heller forresten), at vi ikke ser pointet (for meg: sitte og tegne av kinesiske tegn – prøv å tegne av og så legg bort og gjør 

etter hukommelsen….relater det til å lære bokstaver, selv om bokstaver er enklere). Unger har heller ikke samme 

tålmodighet som voksne – de vil vite med en gang hvorfor de skal lære noe…det holder liksom ikke å si at du får nok bruk 

for det en gang.

Le - og lær mer

   Side 32 for Læring    

http://www.pheedcontent.com/click.phdo?i=d2a2122eaafede148cb54c5d28f23d2e
http://evabra.wordpress.com/2010/05/28/l%c3%a6ringsstiler-og-visuell-l%c3%a6ring/


taksonomive
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Tenk aktivt og ikke passivt - her finner du 
noen aktive verb. Du finner denne 
infographic'en også som pdf øverst på 
siden.

Aktive taksonomiverb
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..

I dag (19.05.2010) en rask oversettelse av et blogginnlegg på 

The WebFooted booklady “Ask a Student” - et innlegg som 

fortjener å bli lest.

Hvordan lærer du best?•

Hvilke ressurser synes du er mest nyttige?•

Hva er lærerens rolle i undervisningen?•

Hvordan synes du elever kan få vist hva de har lært?•

Hvilken rolle har teknologien i din læringsprosess?•

I forbindelse med en presentasjon om tenåringer og bruk av 

teknologi spurte man elevene om:

Vi liker å finne ut ting på egenhånd og vi vet at det er slik vi virkelig lærer noe•

Vi har funnet ut at YouTube er en gullgruve når det gjelder “how-to”-videoer i omtrent alle emner•

Vi elsker å få kommentarer på arbeidet vårt fra andre enn læreren også – det gjør at vi reflekterer mer•

Vi ønsker at læreren kan gi oss en pasjon for læring, å veilede oss langs vår vei mot læring. Det er 

lærerens rolle å få elevene begeistret i forhold til fag, det å få dem til å ønske å lære mer om det.

•

Vi ønsker at læreren viser oss vei mot gode ressurser.•

Vi ønsker at læreren er der når vi står fast eller ikke forstår.•

Vi ser det er en verdi i samarbeid – det å få flere kreative løsninger på problemene•

Vi elsker å løse problemer•

Vi trenger tid til å tenke•

Vi ser på teknologien som en bedre måte å få organisert læringen og for å uttrykke oss mer kreativt•

Dette er hva elevene fortalte:

Lærere som hadde latt elevene bruke teknologi for å fullføre prosjekter kunne fortelle at elevene ble mer 

engasjert – og en viktig observasjon var at det var ikke bare de elevene som var gode ellers som stod fram, 

ofte var det de man ikke så mest av ellers som var mest kreative. Elevene var begeistret over eget arbeid og 

hadde også tatt med venner til klasserommet for å vise fram det de hadde gjort. (dette var et prosjekt hvor 

man skulle se samle eller lage bilder, musikk og sitater sammen med egne skriftlige eller muntlige svar – de 

brukte verktøy som animoto, posterous og wordle).

Noe man har lært; skal elevene bli gode problemløsere må man tenke som en arbeidsgiver. Ville jeg ikke 

ønske at mine ansatte vet hvordan de kan finne troverdig informasjon og så samarbeide om å lage en nyttig 

ressurs på arbeidsplassen? Lærerens jobb er å engasjere elevene i aktiviteter som lærer dem hvordan de skal 

løse problemer; kritisk tenking, finne og bruke ressurser, samarbeide, lage og uttrykke seg på effektive 

måter. Hvis vi virkelig ønsker å engasjere elevene må vi høre på hva de sier fungerer – og vi må vise dem vår 

pasjon for våre fag.

Spør en elev

   Side 34 for Læring    

http://bookminder.blogspot.com/2010/05/ask-student.html


Hvordan kan  kreativitet og nyskaping styrke elæringsprogram dersom de 

baseres på digital historiefortelling?  Systemet kalles MOD – movement-

oriented design, og prinsippene i det er omtrent det samme som jeg har 

omtalt i “Vil du endre verden? Fortell en god historie“. Historier har blitt fortalt 

til alle tider – det handler om informasjon, kunnskap, kontekst og følelser.

Prøver man å digitalisere et eksisterende produkt (f.eks en lærebok) i den 

forstand at man bare digitaliserer teksten (tekst på skjerm mer eller mindre lik 

tekst i bok) er det meningsløst fordi man kun presenterer fakta og 

illustrasjoner. I en skolesituasjon med analog bok vil man også ha en lærer 

tilstede – og læreren vil bli borte når man digitaliserer…faren for at man mister 

oppmerksomheten til leseren blir fort mye større på denne måten.

McKee sine prinsipper.

For å få i gang en engasjerende læringshistorie må følelsene svinge – fra positiv til negativ verdi. Positiv verdi i livet assosieres 

med det å være glad – læringsmessig kan “være glad” oversettes med tilfredstillelse over progresjon, å få ny kunnskap, kunne 

trekke forbindelser mellom ulike fagområder, oppdage nye ting osv. Negativ verdi i livet assosieres med å være ulykkelig –

læringsmessig kan vi oversette dette med angst for å ikke kunne, redsel for å gjøre feil eller ikke forstå.

“Lokkende” hendelse (vekke oppmerksomhet hos leseren)•

Progressive komplikasjoner•

Krise•

Klimaks•

(Del)løsning•

For å få følelsene til å svinge har McKee denne oppskriften på oppbygging av historien:

Han anbefaler også å bruke eksempler fra dagliglivet framfor å bare presentere fakta. Progressive komplikasjoner og konflikte r 

gjør historien interessant – at det å løse et problem utløser et nytt spørsmål som må besvares. Dette bør være med i en 

læringshistorie – at hvert svar utløser et nytt spørsmål som besvares i neste “læringsmodul”. McKee kaller det “Law of 

Conflict” og sammenligner det med musikk – konflikt er like viktig for å fortelle gode historier som lyd er for musikk…uten lyd 

ingen musikk…

Krise og klimaks vil være de stedene i en spillefilm hvor man står fast og (de uløselige) problemene hoper seg opp rundt en, 

dette kan være vanskelig å få inn i en læringshistorie…men får man det til vil læringseffekten bli større.

Løsningsdelen er der alle problemer løses – her finner man i læringshistorien svaret på spørsmålene som blir stilt gjennom 

historien.

Innovativ eLæring

Ordet kreativitet impliserer at man lærer noe nytt og en god læringshistorie må gi ny innsikt gjennom å knytte sammen 

kunnskap fra ulike områder – og nyskapingsevnen øker også dersom man kan bygge på ideer fra flere felt.

MOD – movement oriented design

Dette er et rammeverk foreslått for å lage kontekstualiserte historier – historier som brukes i en kontekst, for eksempel  

eLæring. Det grunnleggende ved MOD er bevegelse. Bevegelse blir definert som en mikrofortelling med klar begynnelse, 

midtstykke og slutt (alle gode historier må ha en begynnelse, midtstykke og slutt) . Begynnelsen må få brukeren (leseren) til å 

ønske seg å finne ut mer/lære mer. Midtstykket brukes for å levere det essensielle læringsstoffet og slutten må avrunde 

historien og dens læringsmål. Der det er mulig må slutten av en enhet ha en lenke til den neste (slik det står over – hvert 

problem som løses skaper nye spørsmål/problem osv). Dersom man ikke har de tre elementene i en historie vil den være 

ineffektiv – og det man forteller må være i en sammenheng, har man for mange lenker som peker i ulik retning blir ikke 

historien konsekvent og blir vanskelig å oppfatte og interessen daler.

MOD er en systematisk prosess for å lage en eLæringshistorie gjennom å starte med et tema eller en ide. Den består egentlig 

av to deler; kunnskap og fortellerkunst. Kunnskapsdelen er det som eleven skal vite etterpå, mens fortellerkunsten på en måte

er konvolutten som vi leverer kunnskapen i og som skal gjøre kunnskapsoverføringen engasjerende.

En måte å bruke MOD på som er enda mer effektiv er ved å la elevene lage sine egne læringsfortellinger rundt tema basert på 

de læringshistoriene de har gått gjennom selv.

Historiefortelling = engasjerende læring
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A “WebQuest,” as implied by the name, is an inquiry-based, on-line 

learning activity. During this activity students work in groups, 

dividing assignments among each other, so that everyone 

participates in a group-assigned role. The objective of the activity is 

to promote “transformative” learning outcomes, accomplished 

through the reading, analysis, and synthesis of Web-based 

information. Webquests were invented by Bernie Dodge and Tom 

March at San Diego State University in 1995.

Wikipedia forklarer webquest slik:

Hvordan lager man en webquest?

Du velger et tema – et tema som krever at man må forstå, reflektere, kunne bruke nettet og som må passe i forhold til 

kompetansemål (og som gjerne er vanskelig å undervise i)

•

Lag et design som passer tema.•

Beskriv hvordan du ønsker at elevene skal evalueres.•

Beskriv prosessen (framgangsmåten) – finn ressurser som eleven trenger for å skaffe seg informasjon.•

Gjør ferdig introduksjon, konklusjon og gi honnør (credits) til de som har laget quest’en. La noen andre evaluere utkastet ditt 

før du publiserer.

•

Kortversjonen:

En litt lenger versjon:

Følge kompetansemål•

Erstatte et undervisningsopplegg du ikke er helt fornøyd med, på denne måten presser du ikke inn noe ekstra – du erstatter 

noe med noe som er bedre (forhåpentligvis)

•

Bruk av IKT (internettsøk) – mange har problemer med å integrere IKT i undervisningen og dette er en god måte. Sørg for at 

du har valgt et tema der du faktisk er nødt til å gå på nett for å finne informasjonen.

•

Ikke bare faktaforståelse, men også refleksjon. Faktainformasjon passer best å bli gitt direkte – det krever ikke kreativitet, 

analyse og bedømmelse – velg heller noe hvor det er flere mulige løsninger eller hvor man kan se ting fra ulikt ståsted.

•

Velg tema med omhu – å skrive en quest tar tid og er utfordrende. Noen pekepinn på krav den bør oppfylle:

Det finnes mange godt utprøvde design for ulike typer av webquest – det avhenger av hva du ønsker å oppnå; utvikle kreativitet, 

forstå historiske hendelser og forutse hva som ville skjedd ut fra ulike hypotetiske scenarioer, analyse, sammenligninger, læ re å 

lære, argumentasjon, samle og organisere informasjon i en form som kan være nyttig for andre (“kokebok”), tidskapsel (relativ

verdi av aktiviteter og produkter) osv.

Oppgavene må være så objektive og konsistente/klare som mulig og elevene må tydelig forstå hvordan arbeidet blir vurdert og h va 

som er forventet – dette er altså i tråd med vurderingsforskriften. Å gi tilbakemeldinger underveis er viktig – denne 

tilbakemeldingen må være nyttig/brukbar. Det kan også være en ide å sette noen delmål underveis som kan brukes for å måle 

progresjon og ikke minst sørge for at man holder “rett kurs”. Noen tips man kan følge er:

Fokus på å måle utførelse, oppførsel eller kvalitet•

Verbal presentasjon (stemmebruk, kroppspråk, grammatikk og uttale, organisering)○

Presentasjonsverktøy (teknisk, estetisk, grammatikk og rettskriving)○

Skriftlig presentasjon (grammatikk og rettskriving, organisering, formatering)○

Kreativ presentasjon (nyskapende, overraskende, teknisk kvalitet)○

Samarbeid (samarbeid, ta ansvar, løse konflikter)○

Utseende/design (løsningens brukbarhet, kreativitet, argumentere for valgt løsning)○

Analyse (type innsamling og analyse)○

Refleksjon/vurdering (artikulering av kriterier, adekvat)○

Annet (nøyaktighet, organisering, ferdiggjøring, seleksjon)○

Vise tydelig hva som er lav/middels/høy måloppnåelse (spesifikke karakteristika)•

Skriv forklaring (beskrivelse) for hvert måloppnåingsnivå•

Innhenting av informasjon/prosess gjør at man er nødt til å ha de nødvendige ferdigheter innenfor hvordan man kan gjøre gode 

søk – se f.eks det jeg har skrevet tidligere om søkemotorer (fane IKTferdigheter - informasjonssøk nede på siden) og finne gode 

søkeord + tankekartet med hvor man finner informasjon (dette tankekartet er selvfølgelig ikke komplett – men kan kanskje være en 

start). Et annet godt tips er å organisere informasjon i tankekart – her har jeg skrevet en del om dette - og bruk av 

samskrivingsverktøy som iEtherpad o.l (fane IKTferdigheter – sosiale medier nede på siden).

Andre tips til ting du kan bruke når du skal lage prosess/framgangsmåte for hvordan man skal løse oppgaven: idemyldring, å sk ape 

konsensus (bli enige), evaluere innhold av nettsider, bruke primærkilder, intervjuteknikker, vurdere bilder, tidsbruk og 

argumentasjonsteknikk. Siden vi snakker digital kompetanse er også dette med kildekritikk viktig tema opp mot f.eks evaluerin g av 

nettsider (kildekritikk er jo viktig uansett – ikke bare i forhold til digital kompetanse).

I gruppearbeid må du sjekke at man forstår rollene og hvem som skal gjøre hva og når, i tillegg må rollene ha en betydning fo r hva 

slags jobb som skal gjøres. Hvordan man skal lage gruppene er en annen ting som må framkomme på en tydelig måte.

Sørg for at du har tilstrekkelig med ressurser til at elevene får nok informasjon til å løse oppgaven. Du må også sørge for a t de får 

nok veiledning underveis når gruppemedlemmene samhandler med hverandre (f.eks idemyldring) eller med data (f.eks analyse, 

intervju).

Det må være tydelig veiledning på hvordan oppgaven skal løses og hva resultatet skal være (overordnet tema, eksempler, type 

presentasjon)

Prosess og oppgave må henge sammen og det må være konsistens i utførelsen, språk må være tilpasset nivå. Det er også et par 

andre enkle regler; bryt opp tekst i punkter, plasser lenker fornuftig (slik at de ikke bare klikker vilkårlig), lengre forklaringer kan 

være på egne sider.

Webquest - kort intro
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være på egne sider.
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Kanskje det er slik at det er noen ferdigheter som er viktigere enn 

andre – vi ønsker jo alle at våre barn skal være høflige og vise i alle 

fall et minimum av folkeskikk. Hva er det som er viktigst i dag? Jeg er 

i dag inspirert av et blogginnlegg på The Apple “10 Things I Want My 

Students to Know” – og her min raske oversettelse av hva 

bloggforfatteren mener elever bør forstå eller ha kunnskap om når 

de forlater skolen: 

Vite hvor de skal finne informasjon eller få hjelp1.

Vite at det er greit å si “jeg vet ikke” – uten å føle seg dumme2.

Finne noe de liker og tilpasse det til sin karriere. Det hjelper 

hvis du liker/elsker det du gjør.

3.

Hvis du aldri prøver vil du aldri lykkes med noe. Kanskje du 

snubler underveis, men det er helt normalt.

4.

Interessene dine endrer seg over tid og det er greit. Du kan like 

å gjøre ulike ting til ulike tider – kanskje du også liker noen 

aktiviteter bedre enn andre.

5.

Sørg for å ha et hjelpeapparat (støttesystem)6.

Læring er en livslang aktivitet og selv om du er ferdig på skolen 

er du ikke utlært.

7.

Du kommer til å begå feil, men la ikke det ta kontroll over livet 

ditt. Det er ikke feilene som sier hva slags person du er, det er 

hvordan du håndterer dem som gjør deg sterkere og viser 

andre hvem du egentlig er.

8.

Vær ærlig. Integritet er viktig. Mister du den er det vanskelig å 

få den til bake. Mennesker stoler på og har tillit til de som har 

integritet, mister du tilliten er det som å knuse et glass – selv 

hvor flink man er til å lime det sammen vil det aldri bli slik det 

var før.

9.

Viktigst av alt: ha tro på deg selv.10.

Hva bør elevene vite/kunne 
når de går ut av skolen?
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“Transforming American Education. Learning powered by Technology“:

Utfordringen for utdanningssystemet er å komme på et nivå der læring og 

teknologi gir elevene engasjert, relevant og personalisert læringserfaring. I 

motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning krever dette at eleven 

blir satt i sentrum og at de får mulighet til å påvirke og ta ansvar for egen 

læring gjennom mer fleksible løsninger. Alle elever bør ha standardisert 

basiskunnskap, men man bør gi mulighet for videre læring gjennom både 

store og små grupper og man må gi tilpasset undervisningsstoff basert på 

behov, mål, interesser og tidligere erfaring. Gjennom å støtte læring på 

områder som eleven har interesse for kan personalisert læring øke relevans 

og gi høyere motivasjon og ytelse. I tillegg kan teknologi gi tilgang til flere 

ressurser enn det som er tilgjengelig i klasserommet og man kan trekke inn 

andre ressurser som flere lærere, foreldre, eksperter og andre typer 

mentorer utenfor klasserommet.

Det som er litt interessant og som vel ikke er så ulikt norske forhold er at den bygger på følgende antakelser:

Mye av grunnen til frafall i skolen og at mange ikke tar utdanning skyldes at man ikke klarer å engasjere elevene•

Hvordan elever lærer og hva vi vet om dem har endret seg, derfor må måten man underviser på også endres•

Måten vi tilnærmer oss læring på i dag er å måle hva som har blitt lært framfor å se på hvordan man lærer underveis•

Vi går glipp av en stor mulighet til å forbedre utdanningssystemet når vi samler data om elever og læring i siloer og ikke 

integrerer kunnskapen om dette og gjør den tilgjengelig for beslutningstakere på alle nivåer – individuelle lærere, skoler, 

regioner og styrende makter

•

Læring avhenger av effektiv bortlæring, og vi trenger å utvide synet vårt slik at vi inkluderer utvidede lærerteam med 

ulike roller som samarbeider på tvers av tid og sted – og som bruker teknologiressurser og verktøy som underbygger og 

styrker de menneskelig ressurser

•

Å skape engasjerende læringserfaringer og gjøre ressurser tilgjengelig for alle uavhengig av tid og sted vil kreve 

teknologi og spesialisert personell, prosesser og verktøy

•

Utdanningssektoren kan lære mye fra industrien om teknologi som gir økt læringsutbytte og samtidig øke 

produktiviteten i læringssystemet på alle nivåer

•

Akkurat som med helse, energi og forsvar har de styrende makter en viktig rolle i forhold til forskning og 

utviklingsutfordringer knyttet til bruk av teknologi i utdanningen

•

Det jeg savner i slike rapporter er kanskje mer konkrete planer – det blir ofte et sprang mellom (store) ord og handling. 

Visjonene om hvordan det bør være virker som om de er felles, planen for å komme dit er ofte fraværende. En figur de hadde 

som jeg likte godt har jeg gjengitt under (i min norske oversettelse) – en figur som viser hvordan de synes læring i det 21. 

århundre bør se ut. De peker på at det er ikke lenger slik at en størrelse er nødt til å passe alle – teknologien gir oss mulighet 

til å tilpasse til den enkelte. Figuren er en kontrast til tradisjonell klasseromsundervisning som ofte består av at en lærer gir 

samme informasjon til alle elever på samme måte.

En størrelse passer ikke alle
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Jeg har skrevet en del om digital storytelling – eller digital historiefortelling –

tidligere også og gjentar nok deler av det her også, men synes dette er så viktig 

å ta med seg i skolen. Inspirasjon kommer fra et hefte fra Microsoft som også 

inneholder en del eksempler på ulike slike historier som har blitt laget av 

elever i alle aldre, ja – faktisk har det vært brukt i barnehager også. Jeg synes 

det er viktig å tenke prosjektorientert og tverrfaglig i skolen – at IKT ikke er et 

eget fag – og da kan denne måten å jobbe på være en vei i riktig retning. (se 

også tema for photostory mm for å få noen ideer til hva slags historier man 

kan lage).

Elever i dag ønsker å bli engasjert i egen læring og bli inspirert til å utvikle egne 

ferdigheter og talent – og de ønsker å fortelle historier gjennom å bruke 

teknologi. Ved å integrere digital historiefortelling i undervisningen kan du nå 

dagens elever og samtidig hjelpe dem med å utvikle ferdigheter som er 

nødvendige i dagens komplekse, teknologirike verden.

Digital historiefortelling fungerer kanskje ikke for alle – men erfaringen viser at denne måten å lære på er en spennende og 

utfordrende måte å engasjere elever i læringsprosessen og inspirere dem til livslang læring. Det viser seg at spesielt når ma n bruker 

tema som har betydning for elevene – ting som har innflytelse på dem – da øker også interessen for samfunnsproblemer (også 

globale), å analysere, de investerer i sin egen oppførsel og opptreden og de blir begeistret over å lære. Mange lærere kan vi se til at 

karakterer har gått opp etter at man tok i bruk digital historiefortelling.

Digital historiefortelling gir en stemme til de som ikke alltid deltar i klassen og når man jobber sammen om et prosjekt er man mindre 

tilbøyelig til å være borte fra skolen. De utvikler samarbeids- og kommunikasjonsevner, de arbeider med praktisk problemløsning og 

de tenker mer kritisk. Når man integrerer teknologi i slike prosjekter øker fordelene ytterligere. Bare spør elevene om hva de helst vil 

gjøre; skrive en stil eller lage en digital historiefortelling. De fleste vil ønske å lage en digital historiefortelling – det handler om å 

kombinere historier med en mix av grafikk, tekst, tale, video og musikk for å formidle informasjon om et spesielt tema gjenno m å 

bruke teknologiske verktøy.

Digital historiefortelling er ikke bare lek, det har stor læringseffekt fordi prosessen med å konstruere slike digitale histo rier inspirerer 

til å finne dybdekunnskap, tenke mer komplekst og for å formidle på en kreativ måte. Samarbeid gjør at de må finne måter til å 

integrere hverandres arbeid, bli enige om stemning og vinkling av informasjonen.

Å lage digitale fortellinger er et prosjektarbeid – med de fordelene et prosjekt har; lære gjennom å gjøre (learning by doing), lære 

sammen, lære seg konfliktløsning, investere i egen læring, utvikle kreativitet, nettverking og publisering.

Oppmuntrer til undersøkelser og forskning•

Engasjeres i en dynamisk, interaktiv læringsprosess•

Øker evne til kritisk tenking, de tenker dypere, klarere og mer komplekst om innhold – særlig hvis innholdet er utfordrende.•

Det gir praksis i logikk, det å tenke sekvenser og konstruering av argumenter gjennom å lage storyboards for så å redigere.•

Det oppmuntrer til skriving og til å arbeide med å skrive bedre.•

Gir elevene en stemme•

Gir mulighet til å fortelle fra en personlig synsvinkel (enten sin egen eller at man taler på vegne av en annen karakter)•

Hjelper til med å beholde kunnskapen lenger – det emosjonelle aspektet hjelper elevene til å huske bedre•

Bedre læring gjennom at man oppmuntrer til mer effektiv kommunikasjon. En sideeffekt er at man får mer diskusjon, 

oppmerksomhet om samfunn (lokalt og globalt) – og man kan trekke linjer mellom det som skjer i klasserommet og det som 

skjer i omverdenen. Publisering øker dette båndet enda mer.

•

Øker kreativiteten, nye måter å tenke på og organisere materiale.•

Øker digital kompetanse – en kompetanse som vil være helt avgjørende i det 21. århundre.•

Digital storytelling i forhold til krav i det 21. århundre:

Dersom man ser på NETS (National Education Techonolgy Standards) viser det seg at alle de seks kravene blir oppfylt gjennom å

arbeide med digital storytelling;

kreativitet og innovasjon•

kommunikasjon og samarbeid•

undersøkelser og forståelse av informasjon•

kritisk tenking, problemløsning og beslutningstaking•

eBorger – være en del av det digitale samfunnet•

bruke teknologi•

Digital storytelling
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Flervalgstester er mye i bruk i skolen. En grunn er at de er enkle i den forstand at 

man får entydige svar, men det finnes mange utfordringer knyttet til dem også 

f.eks i hvordan de skal utformes. Med teknologien som ligger i bl.a 

læringsplattformene kan slike oppgaver bli løst automatisk, en stor fordel rent 

tidsmessig – men også med sine ulemper. I dag har jeg raskt oversatt et hefte om 

slike tester (Multiple Chocie Tests: Thinking handcuffs) som kanskje kan være til 

ettertanke:

Å misforstå et spørsmål kan resultere i “feil” svar selv om svaret er gyldig –

kanskje man bør tillate at eleven kan argumentere for sitt synspunkt og få noen 

poeng selv om det ikke var akkurat det svaret du hadde tenkt var korrekt. Litt 

avhengig av antall mulige svar kan eleven gjette rett svar. De kan også velge galt 

svar ut fra rette forutsetninger eller rett svar ut fra gale forutsetninger. Resultatet 

er derfor omgitt av usikkerhet og tvil.

Selv om en elev har noe kunnskap rundt tema får de likevel ikke poeng om de velger galt svar. Åpne svar (der eleven selv skriver inn svaret 

uten å ha svaralternativ) gir eleven mulighet til å demonstrere sin forståelse av emnet og få delpoeng for dette. Pensum kan være stort og 

kanskje deler av pensumet bare dekkes av et spørsmål – og dersom man velger feil; betyr det at de skal dømmes som om de ikke forstod 

noe – er det mulig å dømme at eleven ikke har forstått noe av tema i det hele tatt?

Elevene læres opp til å fylle ut alle svar i besvarelsen og for mange betyr dette å haste igjennom (særlig de siste) i rekordfart. Det gjøres 

ikke forskjeller mellom svar som er gjettet og svar elevene har tenkt nøye gjennom før de har valgt. Gjetting er et problem, og mange løser 

dette gjennom å gi “straffepoeng” for feil svar. Denne løsningen stopper gjetting, men for de som har tidsnød og som ville kl art flere 

oppgaver med lenger tid – de får heller ikke poeng for dette.

Hvordan bestemmer man lengde på eksamen? Hvor mange spørsmål er nødvendig for å vise hva slags kunnskap (kompetanse) eleven h ar 

innenfor tema? Hvor mye tekst skal det være, og hva vil naturlig lengde på tekst være? Noen leser raskt, andre leser sent. Hv or mange 

svaralternativ skal man ha? Hva skal måles? Hva skal ikke tas med? Hva skal vektes mer enn det andre?

Flervalgsoppgaver tester bare om man har rett eller galt svar. De måler ikke om man faktisk forstår innholdet. Tema kan være svart/hvitt, 

f.eks i matematikk så vil alltid 2+2 være 4 – men er det ikke også interessant å vite hvordan eleven kom fram til svaret, at de faktisk forstod 

hvordan man adderer?

Enkelte lærere fokuserer veldig på å oppnå gode resultater på slike tester, og dette presset kan medføre dårligere undervisni ng – bl.a i 

utslag av memorering framfor forståelse. Samtidig brukes resultatet på test som en indikator på hva man faktisk kan – og både lærer og 

elever vil framstå som kunnskapsrike, kanskje uten grunn.

Flervalgsoppgaver krever et sett med “test”-ferdigheter, og noen elever har bedre ferdigheter enn andre. Noen lærere lærer elevene 

strategier for hvordan man skal løse flervalgsoppgaver – f.eks at svaralternativer med ord som alltid eller aldri vanligvis ikke er korrekt fordi 

det er sjelden svar er så svart/hvitt. Dessverre har noen elever lagt seg til dårlige strategier, f.eks at det finnes et møns ter i hvilke svar som 

er korrekte – og myter som; er du i tvil velger du alternativ C. Hvordan skal man håndtere slike elever?

Flervalgsoppgaver baserer seg på ett rett svar for hvert spørsmål.På denne måten vil man alltid kunne være enige om hvor mang e poeng 

som er oppnådd – men prisen er stiv; autentisitet er ofret for oppfattet sikkerhet.

Tradisjonelt teller man opp antall rette svar og deler på antall spørsmål for å få et gjennomsnitt. Men hva betyr dette gjenn omsnittet? Hva 

forteller dette tallet oss? Hvis vi forestiller oss at vi får tre spørsmål for hvert emne, og så kunne vi se på hva eleven sv arte. Dersom det var 

to spørsmål og eleven fikk først 1 av 3 korrekte, men for det andre fikk han 2 av 3. Dvs han forstod 33% i første tema og 66% i andre tema 

da vil gjennomsnittet være 50% – hva betyr så dette? Og tenk på at disse tallene kan ha betydning for karaktergivning og videre 

utdanning…

Samarbeid = juks? Å samarbeide er en av ferdighetene vi ser er nødvendige i arbeidslivet, og spør man foreldre vil nok også d e si at det å 

lære seg å samarbeide er en viktig ferdighet. Hvor ofte får man lov til det i skolen? Hvor mange ganger i arbeidslivet får du ikke lov å bruke 

hjelpemidler eller spørre andre dersom du skal løse en oppgave?

Hvis vi virkelig var interessert i å måle hva elevene lærte skulle vi da ikke oppmuntre dem til å vise hva de faktisk tenker framfor å redusere 

læring til tall og bokstaver og øvelser. Flervalgsoppgaver gjør ikke til at man tenker selv; andre stiller spørsmål, andre gi r 

svaralternativene – man utstyrer elevene nærmest med mentale håndjern, håndjern som hindrer tankevirksomheten.

Lærere ser at det må brukes ulike læringsstrategier ut fra den enkelte elevs evner og ferdigheter, vi har ulike måter å lære på. Samtidig 

bruker man samme standardiserte måleverktøy for alle.

Det er stor forskjell mellom å måle enkle målbare ting og det å måle det som faktisk er viktig. Flervalgstester måler innenfo r et begrenset 

område når det gjelder hva som er lært – hvordan skal du måle humor, moral, kreativitet, egenart, motivasjon, empati osv.

Noe å tenke på før neste flervalgstest?
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Hvordan støtter vi den endrede rollen for læreren?•

Hva er lærerens rolle?•

Hvordan hjelper vi elever med å oppdage sin(e) 

pasjon(er)/interesser/drømmer?

•

Hva er den viktigste læringen som skolen formidler til elevene?•

Hva er meningen/hensikten med skolen?•

Hvordan tilpasser vi pensum til teknologier som barn allerede bruker 

(internett, mobil osv) ?

•

Hva gjør og hvordan ser en utdannet person ut i dag? …og i morgen?•

Hvordan kan vi støtte mer fleksibel læring i forhold til tid og sted?•

Hva er den essensielle praksis for lærere i et system hvor elevene lærer 

utenfor skolen? Hvordan bør denne praksisen være?

•

Hvordan sikrer vi at alle har lik tilgang til kvalitetsutdannelse og at alle får like 

muligheter?

•

Hvorfor stritter vi imot endringer?•

Hvordan validerer eller evaluerer du uformell læring?•

Hvordan måler vi effektivitet i individuell selvstyrt læring utenfor skolen?•

Hvordan gjør vi skolen morsommere? •

Hva nå?
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A learning environment will happen, whether intentional or not…so 

why not go about building a positive environment, intentionally.

Rodrick Lucero

Å ha en positiv klasseromsatmosfære er viktig fordi: 

Det øker elevenes engasjement

Det lager et trygt miljø

Det oppmuntrer elevene til samarbeid og deltakelse

Husk: folk støtter det de hjelper til med å lage/skape. Og det gamle 

ordtaket er fortsatt sant “elever vil ikke bry seg om hva du vet før de 

vet at du bryr deg”

Vær konsistent med forventningene som ligger i pensum, og dukker det opp ting som krever endring må du gi en begrunnelse.•

Gjør ditt beste for å lære og huske elevenes navn fra dag 1 – dette er nøkkelen til å skape relasjoner og et stort steg på veien for å 

lage en god kultur.

•

Begynn hver time med en kort gjennomgang – dette er kritisk for å få elevene i gang med tema.•

Det kan være beskjeder•

Det kan være et refleksjonsspørsmål som introduserer dagens tema•

En morsom historie•

En relevant nyhet•

Sørg for at alle sin “stemme” blir hørt i begynnelsen av hver time. Med en gang stemmene er i rommet kan elevene delta i å etablere 

klasseroms-kulturen. Du kan gjøre dette ved å dele klassen i mindre grupper gjennom å gi oppgaver;

•

Del hva du husker fra forrige gang•

Del hva du syntes var mest vanskelig å forstå i dagens lekse•

Del med de andre i gruppa hvordan du vil bruke det du lærte i forrige leksjon•

Gi alltid valg når det er mulig•

Ha tillit til at elevene vil gjøre de rette tingene•

Tenk på dine mål – er det bedre steder for undervisning for akkurat disse målene; skal man gå ut i grupper/to-og-to og snakke om et 

bestemt tema eller at man møtes et annet sted?

•

Oppmuntre elevene til å jobbe sammen med deg og med hverandre•

Spør regelmessig om tilbakemeldinger – her er noen forslag•

Be dem lukke øynene og holde opp antall fingre som representerer de tingene de har fått ut av dagens time. Du får umiddelbar 

respons på din effektivitet, og de vet at du bryr deg om hva de tenker

•

Be dem om raskt å skrive noen linjer om hva som gikk bra i dag og hva du synes jeg bør endre•

“Lukk” hver time, det er en måte å bygge opp forventning og en grunn for hvorfor elevene skal komme til din neste time. Eks:•

Neste time skal vi…•

Vær snill å lese ….•
Del en ny ting du lærte i dag…•

Hvordan bygge og vedlikeholde et positivt læringsmiljø? 

Dette innlegget er en oversettelse 

av “Building a Positive Classroom Culture 

and Climate” fra The Institute for 

Learning & Technology/Colorado State 

University.

http://tilt.colostate.edu/tips/tip.cf
m?tipid=136



Aktuelle lenker:

Skap en positiv klasseromsatmosfære
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Hva er det de beste lærerne gjør? En av de beste kildene for svar er 

elevene fordi elevene vet hva som fungerer for dem. Og hva sier de;

De kjenner oss personlig, våre interesser og våre styrker

Viser oss hvordan de er som individer

Smiler til oss

Oppmuntrer oss til å delta i skolens aktiviteter

Bruker tid også utenfor skoletimen for å hjelpe oss med å bli 

suksessfylte i sine timer



Gir oss konstruktiv tilbakemelding på oppgaver

Forteller oss hvorfor

Deler med oss at hvordan vi lærer henger sammen med det 

virkelige livet



Unnskylder seg når de gjør feil

Gir meningsfylte oppgaver

Er energiske, entusiastiske og liker sin jobb

“No significant learning occurs without a significant relationship” – Dr. 

James Comer

Man kan ikke argumentere mot viktigheten av kunnskap, men det alene er ikke tilstrekkelig for å fange essensen av god læring. . og 

sentralt for effektiv læring er å skape gode forbindelser. For å si det enkelt – ordene og handlingene til læreren avgjør om 

læringsprosessen skal bli bedre eller dårligere. Forhåpentligvis har alle elever hatt eller har minst en lærer i livet som gjorde en 

forskjell. Denne læreren er den som har høye forventninger, som oppmuntrer og også utfordrer elevene til å gå i retninger de aldri før 

hadde tenkt på.

Innlegget er basert på artikkelen 

“Opinion: What Makes a Great Teacher”.

http://www.aolnews.com/opinion/
article/opinion-whats-makes-a-
great-teacher/19584361?
sms_ss=email



http://evabra.wordpress.com/2010
/05/19/sp%c3%b8r-en-elev/



http://evabra.wordpress.com/2010
/06/26/a-bli-en-bedre-l%c3%a6rer/



Aktuelle lenker:

Hva gjør en lærer god?
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Det er greit å være nervøs før man skal begynne å undervise, det skjer 

også med de som er erfarne i faget i oppstarten av et nytt skoleår. Men 

de erfarne har tross alt erfaring med seg som de har samlet opp over 

tid, og her er noen punkter samlet fra en rekke lærere om hva de gjerne 

skulle ønske de hadde hatt kunnskap om før de startet i jobben:  

Det viktigste du vil lære barna kommer ikke fra en 

lærebok

•

Å kunne noe om elever med særskilte behov; 

opplæringsplan, humør, møtevirksomhet, lovverk osv.

•

At du setter klasseromsledelse som din førsteprioritet 

(fordi du kan ikke lære bort og de vil ikke lære hvis ikke du 

har kontrollen i klasserommet)

•

Å være ydmyk. Du har kanskje flotte ideer, men du vil ikke 

nå fram hvis du (som nybegynner) framstår som en 

bedreviter i forhold til de andre

•

Vekst kan ikke (alltid) måles i tall•

Vær proaktiv og ikke reaktiv•

Ta deg tid til å se litt på hva som skjer rundt deg. Når du 

finner ut hvem de erfarne og suksessfylte lærerne er går 

du til dem og ber om hjelp

•

Alle elever fortjener en individuell opplæringsplan•

Alt du tenker, sier eller gjør teller. Alt!•

Behandle dine elever som de var ditt eget kjøtt og blod•

Husk at barna er mennesker og ikke maskiner. Og husk at 

du er ikke en maskin du heller

•

Husk å ha tid for deg selv også, det vil bli satt pris på både 

av deg selv, dine venner og dine elever

•

Elevene hører kanskje ikke alltid etter, men de SER alt –

handling teller gjerne mer enn ord

•

Ta i bruk ressursene rundt deg; andre lærere eller andre 

du kan dele dine visjoner med. Ingen sier du trenger å 

gjøre alle endringer helt på egenhånd

•

Hvis du er nedfor så finn noen som kan hjelpe deg med å 

gripe fatt i situasjonen

•

Pensum endrer seg hele tiden og det som er viktig er 

derfor å utfordre elevene, lære dem hvordan man lærer, 

gi dem ulike måter å lære på og utvikle en forkjærlighet 

for læring

•

Innlegget er basert på artikkelen “What 

Veteran Teachers Wish They Knew 

Before Their First Day”.

http://theapple.monster.com/ben
efits/articles/9969-what-veteran-
teachers-wish-they-knew-before-
their-first-day

•
Aktuelle lenker:

Hva man skulle ha visst før første dag som ny lærer
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En løsning gir bare mening når man forstår problemet, og 

kanskje det er noe av utfordringen i dag. Utfordringen er at vi 

for første gang i historien blir forventet å forberede alle elever 

på å ha høyt kunnskapsnivå. Alt for mange elever avslutter ikke 

videregående skole – og selv om de avslutter mangler de mye 

kunnskap/kompetanse og man ser en minkende grad av 

engasjement. Det er et stort gap mellom hva de lærer i skolen 

og hva som er mulig utenfor skolen – og også et gap mot hva 

de trenger for å ha suksess i livet etter skolen. Hvordan kan vi 

minske gapet mellom oss og framtidens ledere?

Vanligvis fokuserer vi på symptomene og ikke årsakene til 

problemene. Det er derfor vi ser folk ser etter fasitsvar heller 

enn å se på hva som ligger til bunn for problemene og hvordan 

disse kan løses. Noen ganger leter vi etter komplekse løsninger 

på enkle problemer.

Vår jobb som lærere er ikke å stå foran elevene og vise hvor smarte vi er – vår jobb er å hjelpe elevene 

oppdage hvor smarte de kan bli.

•

Det betyr ikke at lærere ikke har betydning, hva det betyr er at man i stedet for å tenke “hva skal jeg gjøre i 

dag” heller spør “hva skal mine elever gjøre i dag”.

•

Vår jobb er å hjelpe dem med å bli menn og kvinner som er i stand til selvstendig tenking, å gjøre nye og 

kreative ting og ikke bare repetere hva tidligere generasjoner har gjort. Dette er forskjellen på læring i 

tradisjonell forstand og livslang læring.

•

Når barn begynner i barnehagen er de helt avhengig av å bli fortalt hva de skal gjøre. Men dersom dette 

fortsetter gjennom hele utdanningen vil primærfokuset bli innhold og memorering – og som 17/18-åringer 

vil de fortsatt leve i en kultur av avhengighet. Vår jobb som lærere er å sørge for at når de er ferdig med 

utdannelsen så trenger de oss ikke lenger – akkurat som med foreldre; vi lærer barna å gå, og så går vi unna 

og lar dem gå selv.

•

Forstå at det handler om dem, ikke om oss.

Studer elevene.

Hvor er vi nå•

Hvor skal vi og hvordan skal vi måle suksess•

Hva er gapet mellom de to første punktene•

Det holder ikke å bare kunne pensum, vi trenger også å forstå elevene. Undersøkelser har vist at en av de kritiske 

faktorene i forhold til suksess er at læreren må ha forståelse for elevenes talenter, interesser, tidligere erfaringer 

og behov. Hvis vi ikke vet dette – hvordan kan vi da vite sikkert hva de allerede vet og hva de trenger å bli lært? 

(Hvis du ikke vet hvor du skal havner du sannsynligvis et annet sted)

Vi må tenke framtid, nåtiden er bare en tidligere form av framtiden.

Lag trygge omgivelser.

Læring krever at man er sårbar. Elever må tenke om igjen i forhold til ting de tror de vet, hvilken kunnskap de ikke 

har og være villige til å ta risikoer. Dette kan være lite komfortabelt og kanskje skremmende for enkelte. Det kan 

handle om enkle ting som innredning av klasserom, er de tørste må de få noe å drikke, er de sultne må de få mat. 

Enkle ting som sender viktige tause budskap – ting som gjør at elevene stoler på læreren. Sarkasme og 

latterliggjøring må unngås for enhver pris – slike negative opplevelser skaper frykt, frykt for at læreren vil stille 

elevene i et dårlig lys og dette skaper umiddelbart mindre engasjement.

Pasjon og mening.

Undersøkelser og forskning viser at forskjellen mellom en god og en suveren lærer ikke ligger i faglig kunnskap. 

Det handler om pasjon og entusiasme; pasjon for lærestoff og pasjon for å lære bort. Det er smertefullt å høre på 

uinspirerende lærere uten pasjon – disse vil miste sine elever.

Pasjonen må være ekte – det er ikke noe du kan late som, og elevene vil se om du virkelig bryr deg.

Vis elevene hvor mye de trenger å lære.

Elevene vet ikke hva de ikke vet•

Elevene vet at de ikke vet•

Elevene vet at de vet•

Elevene vet ikke hva de vet•

Det er fire stadier;

Behovet for læring stopper ikke opp – og lærerne må få fram at læring kan skje når som helst og hvor som helst. 

Hvis en elev er klar og er sulten på å lære – da er læring enkelt. Men noen elever er ikke klare fordi de tror at de 

ikke trenger forbedre seg – de ser ikke gapet mellom hvor de er og hvor de trenger å være.

Innholdet må også gi mening, det må ha en kontekst. Verktøyene de bruker må kunne brukes også i hverdagen og 

i arbeidslivet. Sluttproduktet må være lært i en prosess, oppgaver må være kvalitative og formative og ikke bare 

kvantitative og summative.

Vær tydelig selv om du ikke kan gjøre det enkelt.

En suveren lærer har evnen til å bryte ned komplekse ideer og lage dem enkle og forståelige. Essensen av det å 

lære og lære bort er kommunikasjon. Elevene må forstå hva læreren sier – uavhengig av tema, de må forstå hva, 

hvem, hvor, hvorfor og hvordan. Ikke bruk vanskelige begrep eller konsepter bare fordi du kan dem og fordi du har 

undervist lenge – da blir du en dårlig lærer.

Vær sårbar samtidig som du er troverdig.

Noen tror at det å være lærer er å framstå som om man har alle svar. Alle tegn på noe annet oppfattes som 

svakhetstegn. Disse er ofte dårlige lærere. Noen ganger kan det beste svaret fra læreren være “jeg vet ikke”. Du 

taper ikke troverdighet, men inngir tillit. Vi kjenner alle verdensmesterne – og vi stoler sjelden på dem, de er ikke 

ærlige med oss.

Å vise at du ikke vet viser bare at du også fortsatt er i en læringsprosess.

Undervis med hjertet, og ikke bare med hodet.

http://www.21stcenturyfl

uency.com/

•

Aktuelle lenker:

En bedre
lærer

Å bli en bedre lærer
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Undervis med hjertet, og ikke bare med hodet.

Den beste undervisningen foregår ikke ved hjelp av formler og oppskrifter, den er personlig. Lærerne må lære slik 

de er som personer. Hvis du ikke kjenner deg selv kan du heller ikke forstå dine elever.

Hvis du gjør en feil eller ting ikke fungerer perfekt første gangen – ikke anklag deg selv, det er lov å feile. Det er 

sjelden framgang uten at man av og til feiler, det er det man lærer av.

Etter at Edison hadde forsøkt å lage en lyspære mer enn 2000 ganger sa en annen til ham “du må føle deg som en 

taper”. Edison svarte “tull, nå vet jeg jo om mer enn 2000 måter jeg ikke skal lage en lyspære på”.

Repeter viktig innhold.

Hvis du vil at elevene skal huske må du gi dem mer enn en sjanse. Den første gangen du sier noe blir det hørt, den 

andre gangen blir det gjenkjent og tredje gangen blir det lært. Utfordringen er å være konsistent uten å bli 

forutsigbar eller kjedelig. De beste lærerne finner nye måter å uttrykke samme poeng. Elevene må få 

differensierte læringsmuligheter distribuert over tid. De trenger å praktisere og eksponere materialet på ulike 

måter, i ulike kontekster og med ulike perspektiver.

Still gode spørsmål.

Effektive lærere forstår at læring handler om å utforske det ukjente, og slik utforsking begynner med spørsmål…og 

ikke ja/nei-spørsmål.

Ikke bare overlever informasjon.

Akademisk suksess basert på å huske er ikke det samme som å forstå. Kulturen i det 21. århundre handler ikke om 

å gjenfortelle – det handler om hvordan du kan bruke informasjonen. Det handler om å finne relevant 

informasjon, og hvordan du kan trekke ut kunnskap som kan brukes til å løse reelle problemer.

De beste lærerne er mer opptatt av tenkingen bak svaret enn svaret i seg selv. Det som er viktigst i en prosess er 

det motsatte av sluttproduktet – det handler om reisen og ikke destinasjon. Det handler om å hjelpe elevene med 

å lære hvordan de kan tenke selv framfor å fortelle dem hva de skal tenke, og fokusere like mye på 

læringsprosessen som på eksamenskarakteren.

Stopp å snakke og begynn å lytte.

Det du gjør er like viktig som det du sier, husk at du blir iakttatt av elevene. En måte å vise at vi bryr oss om dem 

og at vi er interesserte er å lytte. Effektiv læring er en toveis-prosess – det er en dialog og ikke en monolog. Når du 

stiller et spørsmål så vent, ikke fyll tausheten – gode lærere tåler stillhet. Det er i disse stille stundene at noe av 

den mest produktive tenkingen oppstår – ikke forstyrr dem.

La elevene lære hverandre.

Vi er ikke de eneste elevene lærer av, de lærer også fra andre.

Unngå å bruke samme framgangsmåte på alle.

Gode lærere forstår at alle elever kan lære, men de forstår også at de lærer på ulike måter. Noen er visuelle, andre 

abstrakte, noen liker å lese. En størrelse passer ikke alle. Er ikke måten du underviser på relevant for eleven vil du 

ikke nå fram.

Ikke stopp å lære bort.

Endring er uunngåelig, forbedring er essensielt, overlevelse er et valg.

Vår jobb er ikke bare å gjøre det samme s
om tidligere, det er vår jobb å forme undervisningen til hva det kan være og hva det må bli. Endring er vanskelig, 
men en lang reise begynner med et enkelt skritt.

Den største bevegelsen skjer ved at du starter, det starter her og det starter nå. Det starter med meg og det 

starter med deg.
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Hvordan har du tenkt dine elever skal kreere/lage?1.

Hvordan vil du gi elevene ulike valg?2.

Hvordan skal elevene lære pensum?3.

3 korte spørsmål
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I dag er inspirasjon hentet fra Moving at the Speed of 

Creativity: “Cross-Curricular Teaching in a 1:1 

Environment”

Her en rask oversettelse (og med noen kommentarer 

vilkårlig spredt):

Tverrfaglig undervisning er som en bru over en stri elv – det 

involverer å ha en bevisst tanke om å tilføre kunnskaper og 

prinsipper fra flere akademiske disipliner samtidig. Man kan 

sammenligne det med en middag – vi spiser ulike typer ting samtidig 

(poteter, kjøtt, saus og grønnsaker), det er ikke slik at vi først spiser 

det ene og så det andre (først alle potetene, deretter alt kjøttet, alle 

grønnsaker og så til slutt spiser vi opp all sausen). Enda verre hvis vi 

skal krydre, den strør vi over det hele – ikke slik at vi spiser den for 

seg selv…

Det ligger en utfordring i det å jobbe tverrfaglig og samtidig lage 

pensumet relevant for elevene, og for mange er det kanskje en ekstra 

utfordring i at man skal lage et digitalt undervisningsopplegg. Noe av 

det som må til for å jobbe tverrfaglig er:

Reklamer for tverrfaglig undervisning, skaff aksept for tanken og forankring blant lærerne•

Utstyr lærerne med informasjon om tverrfaglighet og om mulige strategier å bruke•

Prøv utprøvde strategier/modeller og tips for suksess i 1:1 (bruk av digitale omgivelser/alle elever bruker PC) fra lærere (evt 

andre) som ikke er “teknikere” – teknikk/teknologi skal ikke være fokus, dette skal være et verktøy!

•

Utfordre deg selv til å lage en teknologistøttet tverrfaglig klassetime (digitalt undervisningsopplegg)•

Finn ut hva de andre lærerne og du har felles•

Snakk mer sammen•

Undervis samtidig på emner som overlapper fagmessig•

Kommunikasjon er nøkkelen for suksess når det gjelder tverrfaglig samarbeid:

Et veldig enkelt eksempel finner du et tidligere innlegg: lydbilde. Her kan man tenke seg følgende: lære om ulike retninger innenfor 

malekunsten (K&H), bruke digitale verktøy (bilderedigering, lydredigering), norsk muntlig presentasjon. Et litt større eksempel er 

webquesten Askefast i Oslo - her kan man trekke inn kompetansemål fra ulike fag avhengig av hvilken retning man vil gå. Det kan 

gå på norsk+matematikk (eks tabeller, måleenheter, regne med tid, regne gjennomsnitt osv) eller norsk+samfunnsfag (geografi –

lokalisering), norsk+naturfag (vulkaner). Alt kan også kobles mot digitale verktøy (presentasjonsprogram) og digitale ferdigheter 

(informasjonssøk, kildekritikk, nettvett). Eksemplene er kanskje ikke gode rent pedagogisk, men de er ingen oppskrift (type: 3 egg 

og 2 kopper sukker vispes til eggedosis) – de må sees som tips som den enkelte lærer må videreutvikle og sette sitt eget preg på.

Motivasjon varer ikke evig – men det gjør heller ikke en dusj – derfor er det anbefalt å gjøre det daglig (Zig Ziglar) ○

Motivasjon er kunsten å gå mennesker til å gjøre det du ønsker at de skal gjøre (Eisenhower)○

Fortell meg og jeg glemmer. Lær meg og jeg husker. Involver meg og jeg lærer (Benjamin Franklin) ○

Tema må motivere studentene•

Passe for flere nivåer•

Individuell tilpassing (at de som er flinke får utfordringer, at de svake også må få oppgaver tilpasset sitt nivå)•

Fokus – en enkel setning som sier noe om retningen og hva som skal læres. Det er viktig at man forstår hva man skal og 

hvorfor. Relevans er spesielt viktig – hvis vi synes oppgaven er meningsløs lærer vi lite eller ingenting

•

Vurdering – hva må du kunne for å stå•

Hvis du ikke vet hvor du skal blir det vanskelig å finne veien•

Motivasjon – noen motiveres av karakterer•

Generelle aktiviteter•

Bruk alle tilgjengelige ressurser•

Diskusjon•

Avslutning (kreativt prosjekt som kan bli evaluert på tvers av fag?)•

Oppgaver (rubrikker)•

Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon•

Når man lager digitale opplegg: husk god lagringskapasitet og ta backup! Vurder evt “skylagring”•

Noen ting å tenke på:

Tverrfaglig (digital) undervisning
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Skal man bekymre seg for de som tygger tyggegummi? Hva med 

mobiltelefoner som ringer i timen? Hva med elever som alltid 

kommer for sent? Hvordan skal vi reagere på at elever bruker 

støtende ord og uttrykk? Er dette problemer som krever handling 

eller skal vi fokusere på mer alvorlige problem?

Hva er egentlig god disiplin? Er det at elevene er engasjert i 

læringsprosesser – og er disse alltid stille og rolige, eller er de mer 

preget av kaos? Hva med problemstillinger som digital mobbing, 

seksuell trakassering, plagiering?

En definisjon av god disiplin i klasserommet er vanskelig å få entydig – også fordi lærere er ulike og har ulike 

toleransegrenser og rammer. Når det gjelder oppførsel hos enkeltindivider har det vist seg at vi har en del normer som 

gjør at vi reagerer i form av f.eks merknad – og en (amerikansk) undersøkelse har vist at blant oppførsel som ikke 

oppfattes som akseptabel finner vi f.eks: 

Vold•

Mangel på respekt for autoriteter•

Ikke fullføre arbeid/lekser•

Mobbing•

Uærlighet•

Skulking•

Å komme for sent•

Hva er da et disiplinert klasserom? Artikkelen peker på fem hovedområder:

Det fysiske klasserommet er innbydende og har nødvendige ressurser. Selv om man ikke har f.eks all teknologi 

man ønsker seg kan man gjøre ting som skaper et miljø med fokus på læring. Sette pulter slik at man oppmuntrer 

til samarbeid og selvstendig læring, redusere trafikkflytproblemer og sørge for at det materiellet man har er lett 

tilgjengelig. Bruk også veggplassen til å stimulere til engasjement gjennom å vise elevenes arbeid. Min 

kommentar: i forhold til trafikkflyt er det typisk slik at når alle skal til samme sted i klasserommet blir det kaos, et 

annet problem er der man skal hente noe i egen hylle og så er det noen som da skyver stolen tilbake og skaper 

bevisst problem – dette blir fort en konfliktsituasjon.

1.

Elevene forstår reglene og prosedyrene – og meldinger om kommende aktiviteter er lett synlig. Oppmuntrende 

plakater/slagord minner elevene på mål og ansvar. Elevene forstår hva de skal oppnå hver dag – og hvordan de 

skal komme dit. Min kommentar: dette er veldig viktig og ikke bare i skolen – det å vite hvor man skal og hvordan 

man kommer dit, at man er enig om hva som skal oppnås…hvordan skal man ellers komme dit (se også dette 

blogginnlegget).

2.

Elevene er aktivt engasjert i læringsprosessen. Aktiv læring generer mer støy enn tradisjonell tavleundervisning –

klasserommet er derfor preget av bevegelse, latter og støy. Elevene er oppe og ute av stolen – engasjert i 

interessante aktiviteter som oppmuntrer til refleksjon og utforsking/oppdagelser. Ingen elever sitter uvirksomme 

og halvsover i timene. Min kommentar: fyller man ikke tiden med aktivitet vil tiden bli fylt med noe annet….tenk 

over det

3.

Både elever og lærere behandler hverandre med respekt – det framkommer både verbalt og i kroppspråk. 

Elevene har tillit både til læreren og hverandre – de føler meningene blir verdsatt. Man setter pris på hverandres 

unike bidrag – det er en generell følelse av samhold og høflighet. Min kommentar: dette har jeg skrevet om 

tidligere, og det går an å trene på dette. Jeg har selv sett hvor ulikt klassemiljø det er i klasser som har både har 

fokus og trener på dette og klasser hvor dette ikke har vært tema….og har man først lagt grunnlaget forblir faktisk 

elevene slik videre opp gjennom klassetrinnene også.

4.

Elevene tar ansvar for egen læringssituasjon – de blir guidet av lærerne og de blir ikke truet med straff. I stedet 

blir de oppfordret til å forstå viktighet av å velge god oppførsel. Elevene ommuntrer hverandre og samarbeider 

med lærer om å nå faglige og adfersmessige mål som de selv har bidratt til å etablere. Lærerne bruker flere 

forskjellige strategier for å fremme ansvarlige beslutninger og skape selvhjulpne elever. Min kommentar: dette 

hører litt sammen med punktet over føler jeg – det å lære dem å ta ansvar for egne handlinger.

5.

Bli kjent med innholdet du skal undervise i. Hvis du ikke er trygg faglig vil undervisningen mangle autoritet. 

Elevene vil raskt oppfatte om du ikke behersker innholdet og vil ikke ha tålmodighet og respekt for en slik lærer.

1.

Bli raskt kjent med elevene – lærere som lykkes har god kjennskap til unges adferd generelt og sine egne elever 

spesielt.

2.

Ikke stol på straff for å disiplinere elevene. Lær heller så mye du kan om ulike disiplinære praksiser som er 

tilgjengelig for deg. Å vite hvilke handlinger som kan forhindre eller redusere potensielle disiplinære problemer vil 

hjelpe deg med å skape et produktivt, positivt klassemiljø.

3.

Presenter deg både for dine elever og dine kollegaer som en profesjonell pedagog – du skal opprettholde orden, 

organisere tid, lære bort og inspirere – gjennom å være en voksen rollemodell, en modell elevene trenger.

4.

Ta ansvar for din holdning til hvordan du håndterer problemer i klasserommet. Konsentrer deg om positive tiltak 

for å hjelpe elevene til selvdisiplin og utøv selvkontroll over eget stressnivå – da kan du være den effektive 

læreren elevene trenger. 

5.

Det er gjerne enklere sagt enn gjort, men de har også fem tiltak som kan hjelpe til: 

En artikkel fanget derfor min 
oppmerksomhet i dag (15.04.2010) : “5 
Characteristics of a Well-Managed 21st 
Century Classroom” – og her en rask 
oversettelse.

Et velfungerende klasserom
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Ønsker du at dine barn skal bli 
problemløsere?



Ønsker du at de skal kunne 
samarbeide konstruktivt med 
andre for å produsere fornuftig 
og verdifullt innhold?



Ønsker du at det de produserer 
skal være tilgjengelig for 
samfunnet?



Ønsker du at dine barn skal være 
kreative, nysgjerrige og 
fantasifulle?



Ønsker du at dine barn skal 
kunne skille mellom relevant, 
sannferdig informasjon og det 
som ikke er det?



Noen aktuelle spørsmål å stille dem (og 

skolen) kan derfor være:

Ønsker du at dine barn skal 
kunne arbeide selvstendig, også i 
forhold til egen læring?

•

Ønsker du at dine barn skal 
bruke teknologi for å lære og for 
å lage/produsere?

•

Ønsker du at dine barn skal ha en 
pasjon for læring?

•

Ønsker du at dine barn skal være 
engasjert på skolen?

•

Ønsker du at elever skal lære 
fra/om andre kulturer?

•

Ønsker du at de skal være 
uavhengige?

•

Og……Hva gjør dine barns 
skole/lærere for å oppfylle disse 
ønskene?

•

Spørsmålene er hentet fra artikkelen “A Summer Rant: 

What’s Up With Parents”.

http://weblogg-ed.com/2010/a-summer-rant-whats-
up-with-parents/



Aktuelle lenker: 

Samarbeid hjem-skole er viktig, noe som 
kommer fram både i forskning og i 
retningslinjer for skolen. Like viktig som å 
skape kommunikasjonskanaler som er 
hensiktsmessige kan det være å også få 
foresatte/foreldre til å tenke gjennom sin 
del av dette samarbeidet og hvorfor det 
er viktig.

Spørsmål du kan stille foreldre/foresatte:
27. mars 2011
19:31
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I dag har jeg lastet ned en pdf fra Edutopia; 

“Home-to-School-guide” – og den 

inneholder 10 tips til hvordan man kan 

styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Jeg har tidligere skrevet noe om dette 

samarbeidet, et samarbeid som ansees for å 

være svært viktig når det gjelder elevenes 

utvikling – samtidig som jeg synes det stilles 

få krav til oss foresatte. Vi vet liksom ikke 

helt hva vi skal bidra med og hvordan. 

Burde man ikke klargjøre dette; snakke om 

forventinger til hva man skal bidra med (det 

er ikke sikkert det bare er kakebaking og 

opprydding før nasjonaldager), om vi føler 

oss kompetente til å bidra/hjelpe i forhold 

til hva elevene skal lære og hvordan vi 

sammen kan gjøre utdanningen av våre 

barn bedre. (Jeg er ikke sikker på om alle 

tipsene under nødvendigvis vil fungere godt 

i Norge, men jeg tar med alle ti likevel)

Velkommen alle sammen – ja, også de som ikke har norsk som sitt 
morsmål. Selv om de bør/skal lære norsk bør man tenke over om 
det er mulig å tilrettelegge informasjon på flere språk. Det trenger 
ikke å være i form av dyre oversettertjenester, men å gjøre en liten 
innsats med en digital oversetter kan gjøre stor forskjell. Om ikke alt 
er korrekt så vil i alle fall mottakeren forstå hovedpunktene (i det 
store og hele). Slike nett-tjenester kan også være effektive utover 
det rent trykte – TweetDeck oversetter tvitringer mellom flere språk 
og kan gjøre språkbarrieren mindre. (min kommentar: også på 
mobilen og tab’en har jeg oversettelsesprogram – så man trenger 
ikke investere i ny og/eller dyr teknologi. Tenk på hvordan du selv 
reagerer hvis du er i et fremmed land og noen prøver å snakke med 
deg på norsk – du bryr deg ikke veldig om at grammatikken er helt 
korrekt, du bryr deg om at de faktisk prøver)

Være der – virtuelt. Det er mange måter 
man kan invitere foreldre/foresatte inn 
virtuelt i klassen. Løsninger som Edmodo 
(en slags twittertjeneste for 
klasserommet) gir en mulighet til 
deltakelse i sanntid. 
Læringsplattformene kan åpnes for å gi 
foresatte mer innsyn i hva som blir 
gjort/produsert (f.eks 
visningsportefølje/vurderingsgrunnlag)

Få aktive familier. Overvekt er et økende problem, 
sett i gang tilbud som gjør at hele familien deltar i 
aktiviteter. (min kommentar: tja, er dette skolens 
ansvar eller er det de foresattes ansvar – jeg tror at 
vi har mange muligheter for å være aktive, men at 
man ikke skal legge ansvaret på skolen)

Noen tips; 
- Kjenn dine mål: er det involvering eller engasjering du ønsker? Involvering handler om å selge ideer som kommer fra skole og myndigheter. 
Engasjering handler om å jobbe sammen i konteksten å skape tillit og samarbeid. Begge deler har sin plass, men engasjement handler om mer 
enn å kommunisere datoer eller fortelle foreldre om adferdsproblemer.
- En annen strategi er å involvere foreldre i hva barna lærer. En måte å støtte prosjektbasert læring er å peke ut en foresatt som er en slags 
foresattleder for hvert prosjekt. Denne representanten får et koordineringsansvar i forhold til å lage aktiviteter utenfor skolen som har en 
relasjon til prosjektet, f.eks hvis noen må reise til kommunekontoret for å gjøre et intervju kan kanskje en av klassens foresatte følge 
eleven/elevene.
- Oppgaver som involverer å intervjue familiemedlemmer er et annet tips for å få foreldre, besteforeldre og andre mer engasjert i hva som skjer 
av skoleaktiviteter. Dersom man skaper en kultur for foreldres involvering er en del av pensum skaper man et miljø hvor foreldre føler seg 
velkomne, hvor de kan stille spørsmål og komme med forslag. 

Vær der foreldrene/foresatte er. Å holde 
familien oppdatert på skoleaktiviteter krever 
mer enn en periodeplan nederst i sekken. Selv 
om skolen har en hjemmeside hvor man legger 
ut informasjon er det få foreldre som bruker 
lang tid på å surfe der, men samtidig vil man 
finne mange av dem på Facebook. En strategi for 
hva som skal postes der bør man i alle fall ha, og 
i tillegg tenke på hvordan informasjonsflyten 
skal foregå. Sosiale medier tilrettelegger for 
dialog, men husk at man også må kunne 
håndtere dette – da må det settes av dedikerte 
ressurser for oppfølging.

Smart-telefoner/mobiler. Her finnes det en 
rekke muligheter for å samarbeide med 
foreldre/foresatte – både i form av 
gratistjenester og det kommer også nye 
kommersielle tilbud for samhandling. Det kan 
være alt fra å sende ut meldinger om 
foreldremøter, aktiviteter, beskjeder til å 
utføre spørreundersøkelser. Noen ganger kan 
det være lurt å sende en kort oppdatering via 
mobil og så følge opp med epost eller møte. På 
den andre siden skal man tenke på når man er 
tilgjengelig og ikke – det må være et skille 
mellom jobb og fritid.

Arranger foredragskvelder, bokklubber, 
plenumsdebatter med tema skole og 
utdanning for å få de foresatte med i 
diskusjonen og for at de også kan holde 
seg oppdatert på hva som skjer innenfor 
utdanning.

Gjør lesing til en familiesak. Det er så mange 
muligheter for foreldre, besteforeldre og andre til 
å bli involvert i bygge opp under leseferdigheter –
det handler om å lese sammen. Grunnen til at 
dette punktet er med i oversikten er at mange 
familier ikke har råd til å kjøpe bøker, og i USA 
finnes det veldedige organisasjoner som bidrar 
med å skaffe bøker for disse. Her i Norge er vel 
biblioteket et godt alternativ.

Bygg partnerskap med de foresatte. Når 
foreldre og skole styrker samarbeidet vinner 
alle – særlig elevene. Men det skjer ikke uten 
innsats, og timeplan er ofte full for både 
foreldre og lærere.

Hva med å ta samtalen med foreldrene hjemme hos dem? Å 
møte en lærer kan være en påkjenning for enkelte foreldre, 
særlig hvis de føler at egne skoleerfaringer ikke er så idylliske. 
En strategi er å møte disse hjemme hos dem selv for å møtes 
som mer likeverdige partnere. (min kommentar: lurer litt på 

Hjem-skole-samarbeid
27. mars 2011
21:29
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La eleven lede foreldresamtalen. Foreldrenes oppmøtefrekvens har en 
tendens til å øke når barna deltar. Eleven får en mulighet til å vise sine 
presentasjonsferdigheter og til å reflektere over nåværende og 
framtidige læringsmål. Det blir en mer aktiv hendelse hvor både eleven 
og de som er ansvarlige for opplæringen (både skole og foresatte) 
sammen identifiserer styrker og vekstpotensiale og legger plan for 
framdrift. Dessverre er det mange foreldre som ikke vet hvordan de skal 
støtte opp under læringen, særlig hvis de selv ikke lyktes godt på 
skolen – og slike samtaler kan være et verktøy for å vise hvordan de kan 
hjelpe sine barn med å lykkes. Husk bare å ha fokus på samtalen og ikke 
på presentasjonen.

man ikke skal legge ansvaret på skolen)
Hva med å ta samtalen med foreldrene hjemme hos dem? Å 
møte en lærer kan være en påkjenning for enkelte foreldre, 
særlig hvis de føler at egne skoleerfaringer ikke er så idylliske. 
En strategi er å møte disse hjemme hos dem selv for å møtes 
som mer likeverdige partnere. (min kommentar: lurer litt på 
om denne praksisen vil virke for eller mot sin hensikt i Norge). 
Å sørge for foreldre-engasjement er viktig og enkelte skoler 
tegner nærmest en kontrakt på samarbeidet. Hva slags 
involvering forventer man av foreldrene? Å være foreldre, 
kommunisere, delta i frivillig arbeid, læring hjemme, 
beslutningstaking og deltakelse i samfunnet (min kommentar: 
også dette lurer jeg på hvordan ville bli tatt i mot i Norge)
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Basert på artikkelen “Parents and Teachers 
Urged to Celebrate Summer Learning“ på 
The Apple. I artikkelen fra The Apple står det 
at undersøkelser viser at barn 
glemmer/mister deler av det de har lært hvis 
de ikke blir engasjert i lærende aktiviteter 
gjennom sommeren. Det kan jeg godt tenke 
meg at kan være sant. I artikkelen forteller 
de om en organisasjon som heter National 
Summer Learning Association som setter 
fokus på hvordan opplæringsprogrammer 
gjennom sommeren er med på å minske 
prestasjonsgap og fremme utvikling. 

Å sette mål og lage utfordringer•
Forstå barnas interesser•
Kommuniser med lærere•
Lag læringserfaringer•
Engasjer barne i kreative, lavkost-
aktiviteter

•

Oppretthold rutine og struktur•
Sett rammer og vær tydelig på at du 
har forventninger

•

De oppmuntrer derfor foreldre og lærere til:

De anbefaler at man prøver å lage et 
program som passer eget budsjett. Se om 
skoler, høyskoler og organisasjoner i 
lokalsamfunnet har tilbud med læringsfokus i 
sommerferien. Gå til biblioteket – dette er 
en flott og gratis ressurs, finn bøker som 
passer til ditt barn og sett av tid til lesing 
hver dag.

Fokuser på kommunikasjon. Få 
barnet til å diskutere eller skrive om 
bøker han/hun leser eller at de lager 
en oversikt over favoritthendelser og 
aktiviteter gjennom sommeren.

•

Dra fordel av lokale tilbud. Reis til 
parker, museer, dyreparker og 
friluftsområder.

•

Utforsk og lær. Hvis du er på biltur så 
velg et sted med et tema for læring. Å 
reise på telttur/campingtur koster lite 
og her er en god anledning til å lære 
om naturen.

•

Gi matematikk mening. Mål objekter 
rundt huset og i nærområdet. Sjekk 
temperatur daglig. Legg sammen eller 
trekk fra beløp når du handler. Lær 
brøk når du lager mat.

•

Lek ute. Skru av TV og elektroniske spill og prøv heller å 
organisere fysiske aktiviteter utendørs.

•

Bidra i lokalsamfunnet. Vis hvordan man kan delta, 
vær med på å rydde i parker, hjelpe eldre osv – dette 
bygger opp omtanke for andre og stolthet av eget 
nærmiljø.

•

Lag timeplan. Ha daglige rutiner gjennom sommeren 
med struktur og begrensninger. Nøkkelen er å både ha 
balanse (ikke for streng, men ikke før løs) og å holde 
barna engasjert.

•

Forbered høsten. Finn ut hva barnet skal lære om neste 
skoleår – og begynn å øve på dette.

•

Sommerlæring
27. mars 2011
23:07
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Skal lærere blogge, og hva skal de blogge om? Det er spørsmål 

det ikke finnes fasitsvar på. Personlig har jeg stor glede av å 

blogge, for meg er det som jeg har nevnt mange ganger tidligere 

først og fremst en måte for meg å reflektere over og huske på 

ting – og jeg har mye gjenbruk av det jeg skriver. Det er bare en 

bonus at andre finner nytte i den også 

Du bør ha en formening om hva du vil med bloggen – en blogg 

som har en tydelig retning er mye lettere å få lesere på enn en 

som skriver om alt mulig mellom himmel og jord (hvis det er 

antall lesere som er målet ditt). Skriv om noe som interesserer 

deg, og vær tydelig på om du ønsker å dele informasjon, 

diskutere eller reflektere.

Jeg skriver stort sett faglig (og forhåpentligvis mest saklig), men noe å huske på er at det som blir publisert ikke 

forsvinner – ikke engang om det blir slettet, så man bør tenke seg om hvis man har tenkt til å skrive noe som er lite 

gjennomtenkt, provoserende eller omtale andre (spesielt hvis det er i negative ordelag). Å omtale elever eller kollegaer 

negativt – selv om man ikke bruker navn, er ingen god praksis og de er lettere å kjenne igjen enn du kanskje tror. På den 

andre siden er det godt mulig å være kritisk og ta standpunkter, en blogg trenger nødvendigvis ikke være enten angrep 

eller forsvar – og det er ikke noen konflikt mellom å ha integritet og ta standpunkt og det å presentere seg selv på en 

akseptabel måte.

Å ha respekt for sine lesere er viktig – både i form av hva slags språk du bruker, hvordan du svarer de som 

kommenterer….og husk at kan du ikke si det samme som du skriver ansikt til ansikt med noen – ja, da bør du tenke deg 

om en gang til før du trykker publiser. Noen bloggere får mange kommentarer på det de skriver, andre (som meg) får 

ganske få – generelt sett ser det ut til at det å få lite kommentarer er det som er mest vanlig.

Selv om man har lyst til å uttrykke frustrasjon over hverdagen og kanskje prøver å gjøre det anonymt er det vanskelig å 

forbli anonym – og jeg synes nok ikke at frustrasjoner over arbeidsplass nødvendigvis bør publiseres offentlig. Det heter 

seg “lovpris offentlig, korriger privat” – og i alle fall tenker jeg at lokale problemer først og fremst bør løses der før man tar 

steget til offentlig polemikk. Anonymitet er derfor en av tingene jeg ikke vil anbefale, har man noe å fortelle kan man gjøre

det under eget navn.

Skal man først publisere noe bør man tenke på hva slags språk man bruker. Jeg prøver å være svært nøytral i måten jeg 

skriver på, språket sier en del om hvem du er – og bruker du et upassende språk kan det nok skape trafikk selv om det 

kanskje ikke var akkurat de leserne du hadde som målgruppe. For en tid tilbake snakket jeg med noen tenåringer og 

spurte dem hva de tenkte om egen språkførsel på nett – og de tenkte egentlig ikke noe særlig over det. Samtidig var de 

enige i at dersom noen hadde mye skrivefeil og dårlig grammatikk så ville man kanskje bli oppfattet som litt dum…

Noen ganger er man så opptatt av å virke profesjonell at fremmedordene hagler, mitt tips: skriv enkelt og forståelig og 

forklar heller hvis du er nødt til å bruke ord som kan være ukjente for mange (jeg pleier å gjøre slik; man bør unngå 

redundans i databasene. Redundans betyr å ha samme informasjon lagret flere plasser, og problemet blir at det blir flere 

steder du må holde samme informasjon vedlike. Utfordringen blir ofte at man korrigerer noen steder, men samtidig 

glemmer andre – og da er spørsmålet; hvilken informasjon er korrekt).

Skal man skrive blogg må man oppdatere jevnlig, ikke nødvendigvis flere ganger om dagen – men en viss forutsigbarhet. 

Dersom du ikke har noe å skrive om bør du heller la være en å skrive bare for å skrive – det er nok unyttig informasjon 

som blir publisert og lagret uansett. Publiserer du jevnlig og har interessante innlegg vil det etter hvert danne seg en 

tilhørerskare – så ikke gi opp om du ikke har mange lesere i starten. Jevnt og trutt arbeid er det som skal til. Tvi, tvi 

Skal lærere blogge?
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De siste ukene har jeg laget flere oppgavesett som omhandler ytringsfrihet og 

demokrati med bakgrunn i det arabiske opprøret. Slike oppgaver får en til å 

tenke over dette med ytringsfrihet – og for meg også digital kompetanse.

Jeg tror det kan være vanskelig å forestille seg et Norge uten ytringsfrihet, 

samtidig ser vi hvor opptatt andre er av å få det. Vi både sier og publiserer våre 

meninger uten frykt for konsekvenser – eller kan vi si det av og til gir 

konsekvenser i form av digital mobbing, noe som er ille nok selv om vi ikke står i 

fare for å bli kastet i fengsel og utsatt for vold fra myndighetene om vi skulle 

kritisere styresmaktene. I forbindelse med det arabiske opprøret så alle hvor 

viktig det var at informasjon ble distribuert – det var ikke uten grunn at 

myndighetene i Egypt stengte nettet, det er en form for maktbruk og en måte å 

kontrollere på. Kommunikasjon er viktig – vi synes kanskje det er så opplagt at vi 

ikke tenker over hvordan det er å ikke ha det og kanskje vi heller ikke tenker over 

at enkelte steder i verden blir informasjon sensurert og/eller manipulert.

Det er derfor viktig å gi unge ballast i form av hvordan man skal oppføre seg på nett, både av hensyn til egen sikkerhet og f or 

samhandling med andre. Utøvelse av demokrati gjennom digitale kanaler er et kompetansemål i grunnskolen – og da må det 

trening til. Et annet kompetansemål er å skille på meninger og fakta, et tredje å kunne argumentere for sitt synspunkt og et 

fjerde å respektere andres meninger. Jeg synes alle disse også handler om digital kompetanse.

Digital kompetanse er derfor mer enn ren redskapskompetanse, det handler ikke bare om å kunne bruke teknologi og 

programvare – det handler ganske mye om å tenke.

“Storebror ser deg ” var den store trusselen når Orwell skrev “1984″. Det mange er redd for i dag er lagring av data og hvordan 

disse dataene skal brukes, men urovekkende mange er lite redde for å eksponere seg selv i mediene på måter som er lite 

heldige som for eksempel gjennom lite gjennomtenkte ytringer i sosiale medier eller deltakelse i enkelte realityserier. Jeg tenker 

her på serier som Big Brother og Paradise Hotel, eller som noe av det siste hvor man skal se om man “er like pen på innsiden 

som utsiden” – her viser man fram hvor dårlig enkelte oppfører seg i ulike situasjoner….ikke akkurat noen god jobbsøknad 

mener jeg.

Framtidens CV blir en digital portefølje – det er jeg ganske sikker på. Arbeidsgivere vil samle informasjon fra nettet – det er dyrt 

å ansette feil menneske. Det vil handle om å kunne vise fram “den digitale mappa si” – vise fram hva man er god for. Omdømme 

vil bety mye – og en annen ting som vil få stadig større betydning er hvem du kjenner…og da i form av hva slags nettverk du har.

(oppdatert 06.03.11: ser at Aftenposten i dag har en artikkel med samme tema – vittig at akkurat denne kom bare noen timer 

etter at jeg skrev blogginnlegget)

For noen år tilbake ble jeg spurt i forbindelse med en mulig jobb; “kjenner du mange her i distriktet?” “Ja”, sa jeg . “Hvor mange 

og hvem er de?” Jeg ble litt satt ut – det hadde ikke skjedd meg før at noen var så konkrete i sine spørsmål. I dag ville det vært 

lettere – jeg kan for eksempel vise til mine forbindelser på LinkedIn og vise til hvem jeg følger og hvem som følger meg på 

Twitter. Jeg har stor nytte av mitt nettverk - det er en umåtelig stor hjelp mange ganger, og det er klart at det er en verdi jeg har 

med meg og som for rette arbeids- eller oppdragsgiver kan være en viktig faktor når man skal avgjøre hvem man skal ansette 

eller gi oppdrag. Jeg kan også vise til hva jeg har produsert på en helt annen måte enn tidligere, og vise til hva andre mene r om 

det – nok en fordel jeg kan dra med meg i forhandlinger om jobb/oppdrag. Men det kommer ikke av seg selv, og dette skal også 

læres – spørsmålet er hvor og når; jeg viser til kompetansemålene jeg nevnte innledningsvis til hvor jeg mener mye av læringen 

må foregå. Selvfølgelig skal ikke skolen ha eneansvar for dette, enhver må også ta ansvar selv og foresatte har også 

opplæringsplikt – utfordringen er at mange foresatte ikke har noe forhold til hvordan man skal oppføre seg på nett.

Å ha ytringsfrihet er bra – og vi skal sette pris på at vi har den. Samtidig kan den bli en klamp om foten for de som bruker den 

uten å bruke hodet. Enkelte skoler stenger eller ønsker å stenge tilgang til sosiale medier, noen stritter i mot å bruke IKT i 

undervisningen – men ønsker man elevenes beste og ønsker at de skal få best mulige forutsetninger framover så kan man ikke 

gjøre slikt. Snarere tvert imot – man må åpne opp og lære dem “spillereglene”. Det er mange “storebrødre” som ser deg der ute 

på nettet, men samtidig har vi fordelen av at vi kan si hva vi vil – da vil det være en fordel at vi har lært oss å presentere oss selv 

på best mulig måte uten at vi slik som karakterene i “1984″ blir nødt til å undertrykke meninger og skjule våre sanne 

synspunkter. Det ligger ikke nødvendigvis en konflikt i det å ha egne meninger, ta standpunkt og uttrykke disse og samtidig 

presentere seg selv på best mulig måte.

Det spiller ingen rolle om "storebror" ser meg
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Vurdering er et begrep som er mye brukt om dagen; det skal være 

vurderingsmapper/porteføljer som viser progresjon og elevene skal drive 

egenvurdering…og når det gjelder egenvurdering så hører jeg at elevene 

begynner å bli ganske gode på det og at de er ganske så ærlige. Spørsmålet er litt 

hvor mye andre driver slik egenvurdering, både lærere og andre voksne – enten 

de er i yrkeslivet eller ikke?

Mange av oss har registrert oss på LinkedIn som er en slags digital portefølje; vi 

skriver inn hva vi har jobbet med, vi kan legge lenker til ting vi har gjort, vi kan 

legge inn oppdateringer fra sosiale medier, vise grupper vi er medlem av og ikke 

minst kan vi vise hvem vi kjenner rundt om i det ganske land – ja, og andre land 

også for den delen. Jeg har en sterk følelse av at LinkedIn vokser raskt i Norge om 

dagen – men det er bare en magefølelse. Det som jeg imidlertid vet er at det å 

profilere seg, eller markedsføre seg om man vil, i det digitale landskapet blir 

viktigere og viktigere.

Livslang læring krever at man reflekterer over hva man kan, hva man har oppnådd og hvor man vil – og det kan derfor være lurt å 

lage seg en slags elektronisk portefølje eller visningsmappe om man heller vil bruke det begrepet….akkurat som elevene gjør i

skolen og av de samme grunner: se utvikling og progresjon, dokumentere hva man har gjort og hva man kan – og kanskje også si 

noe om hvor man vil. Skal man komme videre er det viktig at man har et forhold til hva man kan og hvor man er – og så bygge 

videre på det.

Det kan være vanskelig å komme i gang – hvilken ende skal man egentlig starte i? Noen spørsmål som kan være utgangspunkt er; 

hva summerer opp hva jeg har gjort til nå – hva har jeg lært, hva har jeg oppnådd så langt, hva vil jeg i framtiden – mine planer 

både på kort og lang sikt? 

personlig informasjon•

formell bakgrunn (utdanning, kurs, sertifiseringer)•

prosjekter du har jobbet med, steder du har deltatt for eksempel  workshops og seminarer•

framtidsmål•

ting du har publisert; blogg, artikler, podcasts, videoer, presentasjoner, slideshows osv•

utmerkelser du har fått, ting som er skrevet om deg offentlig, “skryt”•

interesser•

lenker til aktuelle nettsider•

bilder/video/presentasjoner av ting du har gjort eller fra din arbeidsplass som kan vise deg i “action”•

egne refleksjoner om personlig utvikling, interesser, mål osv•

Det neste steget er å samle sammen informasjon, for eksempel ;

Nå er det sikkert ikke alt du vil vise fram – så du plukker ut dine beste ting, de som best viser hvem du er, de som gir et bilde av din 

totalkompetanse. Hva du kan…og hva man kan forvente av deg i framtiden. Dine refleksjoner om hvorfor du mener dette gir et 

riktig bilde av deg og hvorfor du mener disse tingene er viktige er kanskje det aller viktigste – hvorfor har du valgt ut akkurat disse 

elementene for å presentere deg, på hvilken måte viser det din erfaring og kunnskap? Dette er din mulighet til å fortelle din

historie, og jeg tror at det å kunne presentere seg digitalt på en god måte vil bli en viktig ferdighet i løpet av overskueli g 

framtid….kanskje tiden allerede er her?

Det hele kan du sette sammen til en presentasjon – og her er det mange valg å velge blant, det er opp til deg. Alt fra blogg til å lage 

en elektronisk CV, presentasjon på LinkedIn, framstille det som en ordsky i Wordle, lage det som en interaktiv poster med Glo gster, 

presentere innholdet i en wiki, lage en video – og mange, mange andre måter….

Noe av det du kan oppnå ved å begynne arbeidet er f.eks at det viser for andre hva du har oppnådd, hva du kan og hva man kan 

forvente. Det gir deg selvtillit og er et bevis på at du kan prestere. Det viser din utvikling og hva du har oppnådd både per sonlig og 

profesjonelt. Du får bedre IKT-ferdigheter, og det støtter deg i arbeidet med å samle, organisere og reflektere – og gir deg et 

grunnlag for å tenke videre på livslang læring. Hvorfor vente lenger? 

Egenvurdering
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I dag (24.10.2010) har jeg lest rapporten “Risks and safety on the 

internet” og har tatt ut noen punkter som gjelder barn/unges 

medievaner. Rapporten lastes ned på denne lenka. Spørreundersøkelsene 

er foretatt i en rekke land og for aldersgruppe 9-16 år. Gjennomsnittet 

kan derfor variere veldig både i forhold til geografi og alder.

85% sier de bruker dem hjemme, og 60% bruker den i stua eller et 

annet oppholdsrom – men nesten halvparten sier at de kan bruke 

den på sitt eget soverom eller i et annet rom hvor de kan sitte 

alene. Det betyr at foreldre/foresatte har problemer med å følge 

med på hva som skjer.

•

Den andre plassen man bruker PC er på skolen - hele 63% bruker 

den der. Det gjør at skolen er et viktig sted for å lære god bruk og gi 

råd, men i EU sett under ett vil nesten en tredjedel ikke få et slikt 

tilbud.

•

Andre steder man bruker PC og internett er hos venner og 

slektninger. Minst vanlig er offentlige steder som internettkafeer, 

offentlige biblioteker og lignende

•

Hvor bruker man PC og internett?

Gjennomsnittsalderen er ni år (i de nordiske land 8 år) – og det er ikke noen stor forskjell på kjønn. •

Når starter ungene å gå online?

I gjennomsnitt er 57% online hver dag eller nesten hver dag, 35% en eller to ganger i uka, 6% en eller to ganger i måneden og

bare 2% sjeldnere enn dette.

•

Det er ikke veldig stor forskjell på kjønn, men sosial/økonomisk status spiller inn – de med høy sosial/økonomisk status er 

oftere online enn de med lav sosial/økonomisk status.

•

Hvor ofte er de online?

I gjennomsnitt 86 minutter; 9-10 åringer bruker en snau time mens 15-16 åringer er online i nesten to timer.•

Hvor lang tid bruker de online hver dag?

Hva sier de selv at de kan i forhold til digital kompetanse og sikkerhet?

% sier de kan Gutter (11-12 

år)

Jenter (11-12 

år)

Gutter (13-16 

år)

Jenter (13-16 

år)

Totalt

Blokkere meldinger fra de jeg ikke vil snakke 

med/høre fra

43 47 71 71 62

Finne informasjon om trygg bruk av Internett 48 42 70 69 62

Bokmerke en nettside 50 44 71 66 61

Endre personlige innstillinger på en profil 32 35 64 64 54

Sammenligne ulike nettsider for å se om informasjon 

er sann

40 34 63 61 54

Slette leserlogg (nettsider jeg har besøkt) 37 31 62 59 52

Blokkere uønsket reklame eller spam 34 32 60 53 49

Endre filterinnstillinger 14 13 40 28 27

Gjennomsnitt antall ferdigheter 1,4 1,4 4,8 4,5 3,1

I gjennomsnitt mener en tredjedel av 9-16 åringer at utsagnet “Jeg vet mer om internett enn mine foreldre” er sant, en tredjedel er 

delvis enig og en tredjedel er uenig. Forskjellen her ligger mest på alder; de yngste har minst tiltro til seg selv mens de e ldste er mest 

enig.

Et tankekors er at selv om de mener dette og har stor tro på egne evner viser det seg at når det gjelder de åtte ferdighetene de ble 

spurt om (ref tabell over) så kan de i gjennomsnitt bare 3 av dem.

Det viser seg også at barn i gjennomsnitt bruker mer tid på internett enn sine foreldre, men i de nordiske landene er tidsbru ken nokså 

lik for både barn og foreldre.

Bruk av internett til skolearbeid viser seg å være hovedaktivitet – hele 84% svarer dette, og det understreker viktigheten av å 

integrere internett i skolesammenheng.

•

Få innhold fra andre (se videoklipp) 83%○

Spille spill 74%○

Kommunisere (Instant Messaging) 61%○

Andre aktiviteter er:•

Publisere bilder 38%○

Publisere statusmeldinger 31%○

Bruke webkamera 29%○

Fildelingssider 17%○

Virtuelle verdener 17%○

Blogge 10%○

Mindre vanlig er:•

Hva gjør ungene på nett?

Når det gjelder utsagnet “Det er mye på internett som er bra for unger på min alder” svarer (i gjennomsnitt) 43% at det er sa nt, 46% 

sier det er litt sant og 12% sier at det er usant. Aldersmessig varierer det også her, de eldste er mer tilbøyelige til å vær e enige i 

utsagnet enn de yngre.

O til ca 10 kontakter 9%•

Mellom ca 10 og 20 kontakter 20%•

Mellom ca 20 og 50 kontakter 21%•

Mellom ca 50 og 80 kontakter 31%•

Flere enn 80 kontakter 19%, de færreste mer enn 300 kontakter (9%)

Gjennomsnittlig har 57% egen profil i sosiale nettverk, i aldersgruppen 15-16 år har hele 81% egen profil. Når det gjelder hvor mange 

de har kontakt med i nettverket viser gjennomsnittstallene at

Unges medievaner
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Flere enn 80 kontakter 19%, de færreste mer enn 300 kontakter (9%)•

Blant brukerne av sosiale nettverk sier 40% at profilen er privat slik at bare venner kan se den, 28% sier den er delvis priv at og hele 

29% sier den er offentlig slik at alle kan se den.

Halvparten av 11-16 åringene sier det er helt eller delvis sant at de synes det er lettere å være seg selv på nett enn når man møter 

folk ansikt til ansikt. Litt færre (46%) sier de snakker om ulike ting på internett enn når de møter folk i virkeligheten og en tredjedel 

sier de at de deler private ting på nett som de ikke ville delt ansikt til ansikt med andre. 

% som har i løpet av siste 12 måneder Aldri Sjeldnere enn månedlig Oftere

Sett etter nye venner på Internett 60 19 21

Lagt til mennesker de aldri har møtt ansikt til ansikt i lister eller adressebøker 67 17 16

Utgitt seg for å være en annen på nett enn de er i virkeligheten (ikke idtyveri) 85 9 6

Sendt personlig informasjon til noen de aldri har møtt ansikt til ansikt 85 9 6

Sendt bilde eller video av seg selv til noen de ikke har møtt i virkeligheten 87 8 5

Gjennomsnittlig svarer 8% at ens eget barn har blitt urolig over (blitt opprørt, sett noe man ikke syntes man burde sett, sett 

noe man følte seg ukomfortabel av) online. Samtidig svarer 12% av ungene bekreftende på det samme og hele 55% sier at det 

er ting på nett som kan virke slik for andre unger på samme aldersnivå som dem selv. Når det gjelder pornografiske eller 

seksuelle bilder online sier gjennomsnittlig (over siste 12 måneder) 5% av de ser det mer enn en gang i uka, 6% sier en eller to 

ganger i måneden, 12% sier sjeldnere enn en til to ganger i måneden og hele 77% sier ikke i det hele tatt. De eldste ser det 

oftere enn de yngste, og de ser det omtrent like ofte på internettsider som på TV, filmer eller video/DVD. Geografisk er det 

flere i Nord- og Øst-Europa som blir eksponert enn i øvrige regioner av EU.

•

Resultatene viser at det er færre som blir mobbet digitalt enn ansikt til ansikt – men selv om tallene ikke er skremmende høye 

er tendensen at digital mobbing øker i omfang. Det skremmende her er at blant barna som har blitt utsatt for en eller annen 

form for digital mobbing er det bare en tredjedel av foreldre som vet det, 56% sier nei og 14% vet ikke.

•

Når det gjelder barn som har sendt eller mottatt meldinger med seksuelt innhold sier vel halvparten av foreldrene at ens egne

barn ikke har sendt eller mottatt slike meldinger, 22% er klar over at de har sendt eller mottatt og hele 26% vet ikke. 

•

Foreldre vet lite.

   Side 59 for Sosiale medier    


