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Livsvisdom 

Hva nå? 

Skolen er i endring, og det er kanskje på tide - for den har hengt igjen ganske lenge i forhold til 

store deler av arbeidslivet. Den henger litt for mye igjen fra tiden etter den industrielle revolusjon 

- hvor målet var å utdanne arbeidere til industrien. Man skulle sitte i ro og følge med, ta inn 

kunnskapen som ble formidlet. I dag er det noen som sammenligner klasserommet med det å gå 

inn i et fly; sitt ned, se fram, fest setebeltet og slå av alt elektronisk utstyr. 

 

Selv om teknologien har kommet for å bli i skolen er det mange som ikke ønsker den 

velkommen. Husk at teknologi kanskje er det eneste som kan utjevne sosiale og geografiske 

forskjeller når det gjelder hva slags utdanning dagens unge skal få - og husk også at de 

konkurrerer ikke bare lokalt, de konkurrerer på et globalt marked. Gi dem forutsetninger for å 

klare seg. 

 

Men selv om skolen har lang tradisjon i å utdanne er det slik at læring foregår på andre måter i 

dag. Spørsmålet er også om vi ønsker å utdanne mennesker til medarbeidere eller til 

entreprenører - forbereder vi elevene på livslang læring? 

 

Så i den nye skolehverdagen; 

 Hvordan støtter vi den endrede rollen for læreren? 

 Hva er lærerens rolle? 

 Hvordan hjelper vi elever med å oppdage sin(e) pasjon(er), interesser og 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, 

PC, spill 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 selvstyrt læring utenfor skolen? 

 Hvordan skal vi gjøre skolen morsommere? 
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Livslærdom 

På slutten av skoleåret kan man ta opp litt livslærdom som elevene kanskje ikke er klar over at de 

har lært seg i klasserommet. 

 Selv de som var en torn i siden er en gave. Alle kjenner vi de som gjorde livet surere en 

det trengte å være, de som var en pest og en plage, som fikk oss til å føle oss dumme eller 

som ikke deltok i gruppearbeid. Lærdommen du fikk kan du ta med deg ut i den voksne 

verden; de kan være arbeidsgivere, kollegaer, naboer eller svigerfamilie. De ser kanskje 

verden på en annen måte enn deg, de utfordringer du har møtt i skolen har gitt deg 

verdifull kompetanse innenfor diplomati og kompromiss. 

 Ditt personlige beste er det beste. Vi har lett for å bedømme oss selv gjennom å måle oss 

med andre, og det vil i de fleste tilfeller finnes de som er bedre enn deg. Ofte vil 

bedømmelsen av hva som er best være avhengig 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 framtiden. 

 Gruppepress er naturlig. Vi er sjelden helt alene, og selv om man kan være fristet til å tro 

at dette bare hører til blant barn og unge finnes det også i voksenverden - vi skal presses 

inn i fastlagte konvensjoner. Det som er viktig er at du tar et standpunkt om 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 og oppfatning av deg selv - så si “nei”. Du må selv stå ansvarlig for 

dine handlinger. 

 Den gylne regelen. Behandle andre som du selv ønsker å bli behandlet - uten at det betyr 

at du trenger å være bestevenner med alle. Det betyr å behandle alle med grunnleggende 

vennlighet, omtanke og respekt - akkurat slik du selv 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. Husk at 

det er i oppoverbakke du når toppen, deretter bærer det bare utfor igjen. Å feile gir oss 

utfordringer, lærer oss utholdenhet og lærer oss å reflektere over situasjoner slik at vi kan 

vokse. 

 En aktiv kropp betyr en bedre fungerende hjerne. Passer du på kroppen din, fra fysisk 

aktivitet til nok søvn og kosthold - da fungerer alt bedre. 

 Målsetting er grunnleggende for å lykkes. Vet du ikke hvor du skal er det vanskelig å 

komme dit. Sett bevisste mål og planlegg etter disse. Det er hardt arbeid og krever 

engasjement, men er verdt det. 

 Hvis du ikke er en del av løsningen er du en del av problemet. Dersom du tror at du ikke 

trenger å engasjere deg så se på historien - der er det motbevist mange ganger. Ser du en 

som blir mobbet og ikke gjør noe, da er du 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.  
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 Det er lov å være god. I Norge har vi mye jantelov, og rakker ofte ned på oss selv eller vil 

gjøre prestasjoner som ubetydelige som mulig. Et visdomsord sier; når en nordmann 

roser en annen er det ikke godt å si hvem som har det verst. Hvorfor skal vi ikke få lov til 

å vise fram det vi har fått til - uten å skamme oss? 

Hva du skulle visst før første dag som lærer 

Det er greit å være nervøs for 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 ikke kan lære bort, og 

elevene 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 elevene er mennesker og ikke maskiner. Husk at du ikke er en  maskin du heller. 

 Husk å ha tid for deg selv, 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 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. 

 

Det er også mange lærere som føler at det er mange ting de ikke vet når de kommer ut i arbeid; 

alle samtaler og all planlegging. Ikke bare undervisningen, men å legge opp planer for perioder, 

utvikle vurderingskriterier, rette oppgaver og gi tilbakemeldinger, dokumentasjoner, særskilt 

oppfølging og kontakt med andre samarbeidspartnere som PPT. Alt tar tid. Det er viktig å utvikle 

gode rutiner med en gang slik at man slipper dobbeltarbeid. Teknologi kan hjelpe til med å gjøre 
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ting mer effektivt, men også dette skal læres. 

 

Ikke undervurder det å skape seg PLN (personlig læringsnettverk). Slike kan være analoge og 

innenfor skolens vegger, men se også på hva du finner utenfor - gjennom sosiale medier kan du 

finne mange lærere som kan gi deg støtte og hjelp.  

 

Selv om mange andre synes det må være enkelt å være lærer og ha mange, lange ferier - så betyr 

det ofte lange kvelder med planlegging og retting, helger hvor du sitter begravet i arbeid. Det er 

ikke alltid så lett å få forståelse for dette hos andre. 

Hva må elevene ha lært når de går ut av skolen? 

Utover det rent faglige innholdet kan disse punktene være noe å tenke over: 

 Vite hvor de skal finne informasjon eller få hjelp 

 Vite at det er greit å si “jeg vet ikke” - uten å føle seg dumme 

 Finne noe de liker og tilpasse det til sin karriere. Det hjelper hvis du liker/elsker det du 

gjør 

 Hvis du aldri prøver vil du heller aldri lykkes med noe. Kanskje du snubler underveis, 

men det er helt vanlig 

 Interessene dine endrer seg over tid. Du kan like å gjøre ulike ting til ulike tider - kanskje 

du også liker noen aktiviteter bedre enn andre 

 Sørg for å ha et hjelpeapparat, noen som støtter deg underveis 

 Læring er en livslang aktivitet, og selv om du er ferdig på skolen er du ikke utlært. Den 

som tror at man er ferdig med å lære, er ikke utlært - bare ferdig 

 Du kommer til å gjøre feil, men la det ikke ta kontroll over livet. Det er ikke feilene som 

sier hva slags person du er, det er hvordan du håndterer dem som viser andre hvem du 

egentlig er 

 Vær ærlig. Integritet er viktig. Mister du den er det vanskelig å få den tilbake. Mennesker 

stoler på og har tillit til de som har integritet. Mister du tilliten er det som å knuse et 

glass; selv hvor flink du er til å lime det sammen vil det aldri bli helt slik det var før. 

 Viktigst av alt; ha tro på deg selv 

En størrelse passer ikke alle 

Utfordringen for utdanningssystemet er å komme på et nivå der læring og teknologi gir elevene 

engasjert, relevant og personalisert læringserfaring. I motsetning til tradisjonell klasseroms-

undervisning krever dette at eleven blir satt i sentrum og at de får mulighet til å påvirke og ta 

ansvar for egen læring gjennom 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 
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relevans og gi høyere motivasjon og ytelse. I tillegg kan teknologi gi tilgang til flere ressurser 

enn det som er tilgjengelig i klasserommet gjennom f.eks. å trekke inn andre ressurser som flere 

lærere, foreldre, eksperter og andre typer mentorer. 

 

Bakgrunnen for denne type tanker baserer seg på følgende antakelser: 

 Mye av grunnen til frafall i skolen og at mange ikke tar utdanning skyldes at man ikke 

klarer å engasjere elevene. Samtidig kan en av grunnene til manglende motivasjon også 

skyldes at man har for mange “hull” i kunnskapen - som man ikke klarer å ta igjen. Tenk 

om du skal løpe om kapp med en annen, f.eks. 100 meter. Hvis det er en kollega vil du 

kanskje legge deg litt i trening og se at du har muligheter. Hvis det derimot er gjeldende 

verdensmester på 100 m du skal konkurrere imot er det fort å tenke at det ikke spiller 

noen rolle hva man gjør, man har likevel ikke mulighet til å vinne - med mindre man 

jukser da. 

 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 

menneskelige ressursene. 

 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 i utdanningen. 

Å forstå en digital generasjon 

Verden i dag er ikke den verden vi vokste opp i, og vil heller ikke være den verden våre barn vil 

vokse opp i. Selv om verden har endret seg kontinuerlig og også dramatisk, er det et paradoks at 

det er i skolene man strever mest med å få til endringer. Lærere i dag er forventet å være mer enn 

lærere - de skal være trenere, psykologer, sosialarbeidere. Foreldre setter av barna på skolen og 

forventer at de skal være ferdig formet når de avslutter. Går noe galt underveis er det skolen som 

får skylda. 
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En liten anekdote; fem aper sitter i et bur, det henger bananer høyt oppe og en stige fører opp 

dit. Ganske snart vil en av apene klatre opp for å hente bananene, og da bruker du brannslangen 

og spyler både den og de andre apene med kaldt vann bort i et hjørne. En ny ape vil nok prøve 

seg, og du bruker brannslangen igjen. Dette gjentas helt til apene vil hindre hverandre i å klatre 

opp stigen, slik at de unngår vannspruten. Hvis du nå bytter ut en av apene med en ny ape 

utenfra vil nok den prøve å klatre opp stigen, men vil raskt bli angrepet av de gjenværende fire. 

Dette gjentas til den skjønner at den ikke skal klatre opp. Bytt deretter ut de første apene en etter 

en slik at det til slutt bare er aper som du ikke har brukt vannslange på. De vil likevel ikke klatre 

opp stigen, de vet ikke hvorfor - men de vet at det er alltid slik ting har blitt gjort hos oss. Kan 

det være at det er ting som fungerer slik på arbeidsplasser også?  

 

Er det slik at barn i dag kan ligne på hva vi så ut som på den alderen, men at de er helt ulike det 

vi var på innsiden? At de har en slags kulturell hjerne som hovedsakelig har blitt påvirket av den 

digitale kulturen? Enkelte forskere vil påstå at de har lenket hukommelse - de prosesserer 

informasjon parallelt og simultant. Det sies at hjernen prosesserer bilder 60.000 ganger raskere 

enn tekst, at vi er født med en visuell læringsstil og at barn av i dag tenker grafisk - at de skanner 

sider og leter etter informasjon på en helt annen måte en dagens voksengenerasjon.  Dagens 

voksengenerasjon fokuserer først ca en tredjedel ned på siden og en tredjedel innrykk fra venstre, 

deretter leser vi en slags Z-kurve. Dagens barn leser mer i et F-mønster. De er "koblet" for 

multimedia, samtidig blir de testet i form av tekst og ordforrådbasert informasjon hvor innholdet 

skal gjenfortelles.  

 

Beregninger viser at dagens elever har ved en alder av 21 år spilt mer enn 10.000 timer med 

videospill, sent og mottatt 250.000 emails eller tekstmeldinger, bruke 10.000 timer i telefon, sett 

mer enn 20.000 timer på TV, sett mer enn en halv million reklamefilmer. Dagens 

voksengenerasjon hadde lite av disse erfaringene som ungene har i dag. Tror du det kan ha 

betydning for hvordan barn tenker, lærer, hvordan de ser verden, hva som interesserer og 

engasjerer dem? På den andre siden har de tilbrakt mindre enn 9.000 timer på skolen og mindre 

enn 4.000 timer med lesing - ofte uengasjert.  

 

 Dagens digitale barn foretrekker å få informasjon raskt fra ulike multimediekilder. Mange 

lærere ønsker sakte og kontrollert porsjonering av informasjon fra en lite utvalg kilder.  

 Dagens barn ønsker parallell prosessering og multitasking. De føler seg komfortable med 

å gjøre ulike ting samtidig, men på skolen skal de bare gjøre en ting om gangen - en 

tradisjonell lineær tilnærming.  

 Dagens barn foretrekker også bilder, lyd, farge og video før tekst. Mange lærere 

foretrekker å levere tekst før bilder, lyd og video. Tidligere ble grafikk brukt for å 

klargjøre en tekst, i dag har grafikken blitt hovedfokuset og teksten kommer som nummer 

to - og noen ganger er grafikken nok i seg selv.  

 Dagens barn krysshenter informasjon gjennom lenkede tekster, mange lærere ønsker å 
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presentere informasjonen som lineær, logisk og sekvensiell. Strukturen på informasjon på 

nett gjør har økt oppmerksomheten og muligheten for å lage nye forbindelser, ikke følge 

faste spor. Dette er vanligvis en god ting, men det har blitt argumentert for at 

hyperlenking gjør det vanskeligere å følge en lineær tankebane.  På den andre siden gir 

det ikke mulighet for utforsking og mulighet for å trekke egne konklusjoner dersom man 

skal lese noe fra begynnelse til slutt og følge en annens logikk.  

 Dagens barn foretrekker å samarbeide med mange andre samtidig, mange lærere ønsker 

at elevene skal jobbe individuelt før de samarbeider. I skolen måles man individuelt, 

utenfor er de vant til å samarbeide og kommunisere når de utfører oppgaver, driver idrett, 

spiller spill eller utfører andre former for sosiale aktiviteter.  

 Dagens barn foretrekker å lære "just in time", mange lærere foretrekker å undervise "just 

in case", f.eks. at dette er viktig i tilfelle du får det til eksamen. Barn ønsker å lære når de 

har behov, f.eks. behov for å lære noe for å mestre noe som følger umiddelbart. De liker 

derimot å få en forståelse av hva de trenger å vite, men de ønsker ikke å lære det før de er 

nødt til å tilegne seg kunnskapen eller ferdigheten.  

 Dagens barn foretrekker umiddelbar respons, mange lærere gir forsinket respons.  

 Dagens barn foretrekker læring som er relevant, aktiv, noe de kan bruke med en gang - og 

det skal være gøy. Mange lærere mener at læring handler om å memorere kunnskap for å 

forberede seg til standardiserte tester. 

 

Hvis vi fortsetter å gjøre det vi vet ikke virker, hvem er det som egentlig har et læringsproblem - 

elevene eller skolen? 

 

Som et apropos på tampen vil jeg nevne diskusjonen med digitalt innfødte og digitale 

innvandrere. Hvis man i begrepet digitalt innfødte vil peke på at de har vokst opp med teknologi, 

på samme måte som vi som er født i Norge har vokst opp med et norsk språk så kan 

sammenligningen være grei. Men man må ikke da tro at de umiddelbart har stor kompetanse på 

området, det er mye de trenger å lære. Et uttrykk som jeg har adoptert er "digitalt uredde" – jeg 

synes det er en bedre beskrivelse.  

Kalibrering 

Definisjoner på kalibrering kan være; justering, sammenligning, kontrollmåling. Som et praktisk 

eksempel kan jeg fortelle at jeg kalibrerer f.eks. min interaktive tavle - hvis den ikke er kalibrert 

vil ikke der jeg trykker fingeren stemme med handlingen som skjer, jeg må vite at kart og terreng 

stemmer overens skal jeg få ting til å fungere. På samme måte må vi kalibrere hvor vi selv 

befinner oss - tror du at du står på en fjelltopp og så er du egentlig nede i dalen eller omvendt? 

 

Hvorfor er dette så viktig? Hvor god er du egentlig - hvilket potensial har du? Vet du ikke dette 

så har du en tendens til å anslå at du er dårligere enn du faktisk er - og da hjelper det ikke å få 

tilbakemeldinger på at det du gjør er bra, det blir bare en bekreftelse på at du ligger på riktig 
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nivå. Hvordan skal du da komme videre? Blir du motivert til å prøve deg på mer utfordrende 

oppgaver? 

 

Noe av det som er viktig for å kunne selv anslå hvordan man ligger an er at kriteriene er tydelige, 

at læringsmålene er klare. Da vet man hva man kan sammenligne seg med. Hvis dette er uklart - 

hva sammenligner du deg med? Jo, du sammenligner deg med hva andre presterer - og da går det 

jo an å finne noen som gjør det dårligere enn seg selv og være fornøyd med det. Fokuset skifter 

fra vurdering av egen prestasjon i lys av suksesskriterier og læringsmål til sammenligning med 

person(er).  

 

Noen er fødte fatalister og sier ting som "jeg får det sikkert ikke til uansett hvor mye jeg prøver" 

- og det er ikke dette jeg snakker om her. Det handler mer om å nærmest ha gitt opp, det handler 

om tidligere erfaringer. Disse må få oppleve små seire for å komme videre, og at fokus flyttes fra 

person (jeg er så dum) til oppgaven som skal løses (hvilke strategier kan vi bruke for å komme 

videre her).  

Nye takter 

Implementering 

Først og fremst synes jeg at definisjonen på læringskvalitet i skolen som “instruksjon som gjør at 

en stor bredde av elever kan lære” ikke er så dum. Men hva skal til for at man kommer dit, at 

man bruker “best practice” i sin undervisning? Ledelse er en av disse tingene, så hvorfor er dette 

så vanskelig mange steder? Enkelte steder er det bestemt politisk hva man skal gjøre, men mange 

skoler mangler planer for hvordan de skal implementere ting på en god måte – enten det handler 

om teknologi eller holdningsendringer.  

En god implementering krever forankring i ledelsen. I kommunen kan dette skje i form av 

strategiplan for skolene som behandles politisk. Deretter vil rektorene ha ansvar for å følge opp 

strategiplanen i egne skoler.  

 

Å få til endringer krever at man har en kultur for endring, en kultur som oppmuntrer til å prøve 

og hvor det også er lov til å feile. En god modell å ta utgangspunkt i er Fullans figur om 

ledelseskomponenter som forsterker endrings- og læringsprosesser.  
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Mange tror at det holder å kjøpe inn utstyr og programvare, og peke på hvor ressursene ligger – 

så skal det skje magiske ting. Det vil ikke skje, det er noen spesielt interesserte (ildsjeler) som 

sjekker ut og prøver seg fram – andre vil ikke gjøre noe. For å få i gang en vellykket 

implementering må man ha en plan. Planene må være levende og "brukbare", de må kunne tas i 

bruk og man må sikre at det blir en del av hverdagen. Skal man sammenligne med noe ville det 

være at en entreprenør har laget planer for HMS-arbeidet hvor det står at man skal bruke 

vernesko. Det er ikke noe hjelp i det hvis det skjer 14. oktober, og ingen andre dager. På samme 

måte må teknologi tas i bruk på daglig basis, ikke noe man krysser av på en liste og sier "takk og 

pris, da var jeg ferdig med dette for i år". Implementering er mye mer enn kabler, utstyr og å 

peke ut ressurser – det er en lederoppgave. 

Å ta lærerne med i prosessene er viktig, og det er måter å gjøre dette på. Opplagte ting er å ha en 

klar visjon for hva man ønsker å oppnå, også her svikter det enkelte plasser. Man er flinkere til å 

si hva enn hvorfor, eller man forveksler mål og prioriteringer. Mål er det man ønsker å oppnå, 

prioriteringer er hva man gjør for å komme dit. Det samme prinsippet gjelder også for læring – 

lær elevene å skille disse to tingene. Fortell og diskuter hva som er mål, hensikt med mål og 

hvordan man vet at man har nådd målet (kjennetegn på måloppnåelse og vurdering er to stikkord 

her). Deretter må de prioritere hva de skal gjøre for å komme dit. Slike ferdigheter er en del av å 

lære seg god studieteknikk. Elevene må også ha en klar visjon av hva som forventes av dem, og 

forventningene må være høye (dog ikke umulige). Sikter du lavt havner du lavt, sikter du høyt 

kan det være at du ikke når helt opp – men kanskje høyere enn om forventningen var lav. Ingen 

grunn til å lære å underprestere i alle fall. 

Her er noen stikkord om dette med å ta del i prosessene, basert på denne artikkelen: 

http://www.teachhub.com/working-together-administrators-role-empowering-teachers?utm_source=bm23&utm_medium=email&utm_term=Working+Together%3A+How+Administrators+Can+Empower+Teachers&utm_content=evabra%40online.no&utm_campaign=Newsletter+3-29
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 Beslutninger tas av de som er mest berørt av beslutningene 

 Passende informasjon er tilgjengelig for de som tar beslutningene 

 De som tar beslutninger kan og evner å ta beslutninger basert på data 

 Beslutningstakere snakker om data og beslutninger 

 Beslutningstakere lager handlingsplaner for å implementere beslutninger basert på data 

 Beslutningstakere forventes å bli holdt ansvarlig for konsekvensen av sine beslutninger 

I tillegg til å ha en klar ide eller visjon må det skapes et miljø hvor man kan prøve og feile – det 

må være trygt. Et opplagt prinsipp kan man si det er – har man ikke trygge omgivelser skjer det 

veldig lite. Tenk deg om du tror (eller vet) at sjefen din bare er ute etter å “ta deg” – da gjør du 

ikke mye, for jo mer du gjør jo større er sannsynligheten for at du gjør noe feil. Samme gjelder 

for elevene – hvis de tror læreren bare er ute etter å ta dem i feil så gjør heller ikke de mye. Det 

er mye å lære av gamle uttrykk, f.eks. at det er feilene man lærer av – men man må ha 

omgivelser som gjør at man faktisk kan lære av dem. Støtte og trening underveis er viktig for å 

sikre kontinuerlig læring – og man må kunne dokumentere gjennom å ha data som viser status og 

progresjon. Denne type data må ikke bare samles inn for innsamlingen i seg selv, de må brukes 

til å eventuelt endre kurs. Hvor mange bruker de dataene de har på en konstruktiv måte i Norge i 

dag?  

Noen praktiske grep 

Noe av det som alltid dukker opp er i hvilken grad lærerne trenger opplæring, når denne i så fall 

skal skje og hvem som skal dekke kostnadene med dette. Det er ulike kartlegginger tilgjengelig – 

og innenfor ulike tema. Flere kommuner har sine egne varianter, men her er noen andre tips: 

 Iktplan.no inneholder en lærerkartlegging som er under utprøving, men som kan benyttes 

for å finne ut hvor de største utfordringene ligger i forhold til kompetanse – og det kan 

danne et utgangspunkt for eventuell opplæring 

 PILSR (Partners in Learning School Research) er et kartleggingsverktøy som måler i 

hvilken grad det foregår innovativ undervisning på skolen 

 Skolementor fra Senter for IKT, de skriver selv at skolementor er en ressurs for 

refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse 

 

Bruk av læringsplattform bør det stilles krav til lærerne om – hva skal de legge ut der og hvorfor. 

Jeg personlig ville drøyd noe med å tenke mye såkalt pedagogisk programvare. For det første er 

det ikke "pedagogisk programvare" i de fleste tilfeller, det er programvare som brukes 

pedagogisk. Dersom infrastruktur ikke er på plass vil dette bare føre til frustrasjoner i forhold til 

at utstyr ikke virker, tar lang tid å logge seg på, lite tilgang på utstyr osv. For å komme i gang 

med det mest grunnleggende er det begrenset man trenger av utstyr og programvare – kanskje er 

en læringsplattform og Officepakka det man kan starte med. I tillegg bruk av programvare for 

eventuelle digitale tavler, og muligens noen webtjenester. Etter hvert bruke digitale 

læringsressurser – gjerne åpnet gjennom læringsplattform og/eller ved bruk av Feidepålogging.  
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En tilnærming til å utvikle en strategi og se hva man trenger på teknologisiden er lage 

brukerprofiler for de enkelte interessentene; lærer, elever, ledelse, foresatte, statlige myndigheter, 

lokalsamfunn, næringsliv, andre skoler osv. Det er viktigere å tenke på hva man skal bruke det til 

framfor å tenke hva man skal kjøpe av utstyr. Hva slags behov/ønsker har f.eks. 

rektor/skoleledelse, lærere, elever og foresatte? 

 

Personlig tenker jeg at noen kurs eller opplæring som kan være fornuftig i en tidlig fase kan 

være; 

 

 Baklengs planlegging – hvordan planlegge undervisning med mål i fokus. Først må man 

definere hva elevene skal ha lært (ikke hva de skal undervises i), og hvordan man 

gjenkjenner at de har nådd målet. Deretter kan man legge inn aktiviteter og sjekkpunkter 

for å se om man er på riktig kurs. Denne kan vises som video f.eks. på en 

planleggingsdag eller tilsvarende. Den tar ca 15 minutter og kan tjene som en god 

introduksjon før man jobber videre, den viser hvordan man kan hente ressurser utenfra og 

gi et felles språk/oppfattelse. 

 Operasjonalisering av kompetansemål – hvordan tolke og lage gode kriterier. En 

introduksjon i form av video kan brukes her, ca 20 minutter.  

 Oppgavelaging – hvordan lage mer motiverende oppgaver som skaper diskusjon og 

refleksjon.  

 OneNote – notatverktøy som er en del av Officepakka. Dette er, etter min mening, det 

beste verktøyet læreren kan ha for å planlegge egen undervisning og for samarbeid med 

andre – både elever og lærere.  

 Innføring i programmene i Officepakka er det mange som etterspør, selv om dette bare er 

ferdigheter. 

 Pedagogisk bruk av digitale tavler, utnytte mulighetene som ligger i disse. 

 SmartBruk – bruk av OneNote og Outlook for skoleledere/administrasjon. Hvordan få 

tømt innboksen og samtidig ikke glemme avtaler og oppgaver – tidsstyring og 

effektivisering. 

 Ulike webtjenester og verktøy som kan brukes fritt 

 Hvordan bruke sosiale medier og skape seg egne PLN med lærere fra andre steder i 

landet (verden) 

 "Flipped classroom" – tanker om hvordan man kan skape en større arbeidsflate mot 

elevene og gi rom for mer individuell rettledning 
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Endringsledelse 

En endring på ett område vil påvirke også andre deler av 

virksomheten, noe som Leavitts diamant kan illustrere; en 

endring på teknologi vil påvirke både struktur, oppgaver og 

mennesker.  

 

 

Det er to 

dimensjoner i det å lede endringer; stabilitet og endring. 

Man må ha forankring i organisasjonens stabilitet eller 

vil det ende med kaos og forvirring. Dersom man ikke 

har forankring eller at visjonen er uklar blir det ofte mye 

aktivitet, men lite resultat.  

 

 

 

Endrings-prosessen er en kontinuerlig prosess; 

planlegging, implementering og evaluering. I 

tillegg har den fire sentrale faser;  

 Erkjennelse av behov for endring 

 Løsningsbeskrivelse 

 Gjennomføring 

 Evaluering 

 

Man får også et dilemma mellom det å bevare og 

det å endre;  
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Skal man endre kulturen, "organisasjonens lim", er det noen hovedpunkter som må ivaretas: 

 Oppnå (bred) enighet om hva som er dagens kultur 

 Oppnå (bred) enighet om hva som er ønsket framtidskultur 

 Fastslå hva endringen betyr, og hva den ikke betyr 

 Finne historier som illustrerer de ulike kulturers karaktertrekk 

 Utvikling av en strategisk aktivitetsplan 

 Utvikling av en plan for implementering 

 

I hovedsak tenker man fire ulike 

kulturtyper når man arbeider med 

organisasjoner; klan, innovasjon, 

byråkrati og marked. Når det 

gjelder skolene vil man kanskje se 

behov for økt klan- og 

innovasjonskultur, samtidig som 

man ønsker en reduksjon av 

byråkrati- og markedskultur.  

 

Å vite hva en mer innovativ kultur 

kan og ikke kan innebære kan 

f.eks. bety vektlegging på; 

 Oppmuntre risikotakere 

 La endring være regelen, 

ikke unntaket 

 Bli en organisasjon som ser 

mer framover 

 Tydeliggjør en visjon av framtiden 

 Utvikle planer for nyskaping 

 

Men det betyr ikke; 

 At man mangler mål 

 At man skal ha det "siste nye" 

 At man tar unødvendige risikoer 

 At man ikke hører "kundens" (elever, lærere, andre) behov 

Endringsledelse i praksis 

Noen spørsmål man kan stille seg i planleggingsprosessen er; 

 Hva skal vi gjøre mer av? 

 Hvilke nye ting skal vi begynne med? 

 Hvilke ting skal vi ikke gjøre lenger? 
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 Hvilke små oppgaver kan vi begynne eller slutte med? 

 Hvilke oppgaver kan avsluttes (meningsløse, dobbeltarbeid, som ikke gir merverdi)? 

 Hvor skal vi begynne? 

 Er det aktiviteter som vi kan framheve og applaudere for å bygge opp under endringen? 

 Hvilke metaforer kan vi bruke for å beskrive kulturen? 

 Hvordan skal vi tydelig kommunisere de nye kulturelle verdiene? 

 Startskudd/kick-off? 

 

Noen tips kan være; 

 Identifiser "små-seiere" – ting som er lette å endre 

 Skap tilhengere – involver, la de føle seg forstått, verdsatt og engasjert 

 Ha åpne kommunikasjonskanaler 

 Mål endringene 

 Forbered de ansatte på hva som skal endres og hva som ikke skal endres 

 Forklar hvorfor – tenk over at ofte forteller man hvorfor til de man bryr seg om og hva til 

de man ikke har godt forhold til 

 Hold "begravelse" – få fram at det som har vært gjort har vært bra, men at vi slutter med 

disse nå fordi tidene endres 

 Innfør symboler – visualiser  

 Fokuser på prosesser – anerkjenn f.eks. de som er innovative framfor at de følger gamle 

rutiner. En endring i struktur medfører ikke automatisk endring av kultur.  

 

Når det gjelder å legge til rette for å lære sammen og få til endringer møter man ofte følgende 

hindringer; 

 Skjult agenda (eks man ønsker ikke å gjøre endringer fordi man tror det medfører mer 

ekstra-arbeid for en selv) 

 Manglende tillit 

 Manglende ærlighet 

 Manglende omtanke 

 "skilled incompetence" (eks. jeg er så dårlig på "dette" at jeg kan ikke begynne med det, 

peker på "trebenet som forklaring på at man ikke kan løpe", uttrykker manglende 

interesse og engasjement for å finne løsninger) 

 Kortsiktig egeninteresse (litt som skjult agenda) 

 Forsvarsposisjon (angrep er det beste forsvar eller prøve å skjule seg for ikke bli valgt ut) 

 Manglende syn for det globale (ser ikke hva som skjer utenfor egen skole eller eget 

klasserom, holder seg ikke oppdatert) 

 Frykt dominerer verdisynet (redd for å gjøre feil, bedre å ikke gjøre noe framfor å feile) 
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Det som kan hjelpe er; 

 Vilje – fra begrep til grep (handling må følge ord) 

 Kaos – endringer i omgivelser og interne prosesser 

 Frihet – ikke bundet til etablerte løsninger 

 Likhet – felles språk, erfaringsbakgrunn, fagbakgrunn 

 Ulikhet – progresjon versus stagnasjon 

 Samhandlingsmekanismer 

Innovativ skole 

Når det gjelder dette med personlig utvikling for lærere blir jeg tidvis noe forbløffet over at mens 

man i forhold til elevene har en ganske klar plan for hva man skal gå gjennom og når, så er 

opplæring av lærere rimelig fragmentert. Det er ikke alltid at ting henger sammen, at man ser 

relevans til eget fagområde, at opplæring ikke er en del av en større helhet. Kanskje man skal 

tenke mer skole her enn det man faktisk gjør; ord som kriterier for måloppnåelse og vurdering 

for læring er vel faktisk like aktuelt om det er lærere som skal lære noe som at elever skal lære? 

Enkelte unntak her også selvfølgelig, men jeg tror at en plan – som ellers – er veldig bra å ha. 

Læring er ikke noe man blir ferdig med, det er noe som foregår hele tiden – og dette må det 

legges til rette for. 

Innovative Schools Toolkit er et rammeverk bygd på Fullans ideer om hvordan man kan utvikle 

en mer innovativ skole, og har åtte hovedsteg som går i syklus; planlegging, skape visjoner, 

utforske muligheter, lage innovasjonskultur, dele ideer, implementere, evaluere, kontinuerlig 

forbedring. 

Planlegging 

Noen av de overordnede spørsmålene man må finne svar på er; 

 Når skal vi starte og avslutte de ulike stegene i syklusen det kommende året? 

 Hvem skal delta? 

 Hvordan er elevene deltakere i prosessen? 

 Hvem vil motsette seg planlagte endringer? 

 Hvem er våre interessenter og hvordan påvirker det oss? (lærere, elever, skoleledelse, 

skoleeier, foresatte, lokalsamfunn, bedrifter, andre skoler, statlige myndigheter osv) 

 

Noen tanker på dette stadiet: 

 Hvordan kan planen sørge for at ulike interessenter blir informert? 

 Mennesker trenger å føle eierskap og personlig kontroll, men det må være områder hvor 

man ikke forhandler om. 

 Endringer kan føre til opphetet debatt og mulige konflikter. Emosjonelle trusler og stress 

kan øke. Ulikheter kan forekomme og tilliten kan bli sviktende. Det kan virke kaotisk.  

http://www.is-toolkit.com/
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 Sikre at alle vet hvor man skal og hvordan man skal komme dit – lett tilgjengelig og åpen 

planprosess. 

 Hvis prosessen blir for mye kontrollert; man føler ikke eierskap til endringsprosessen, 

endringer blir som regel mindre forbedringer, lederskap kun hos noen få.  

Skape visjoner 

Visjoner for framtiden må bli basert på læringsutbytte og ikke på det siste i teknologi.  

Kjernemål 

Når elevene går ut av skolen din – da vil alle ha økt sin evne til å gjøre ….. hva?  

I en workshop; tenk på hva du 

selv vil svare, eller hva du 

ville ønsket for ditt eget barn. 

Del svaret med en annen og se 

om dere kan bli enige om ett 

eller to utsagn, del deretter 

svaret med en annen gruppe 

og se om dere kan bli enige 

om tre utsagn til sammen. 

Leder av workshop samler 

sammen listene og lager en 

prioritert oversikt. Velg ut de 

øverste tre og fyll ut et 

venndiagram – og finn 

aktiviteter som vil få 

betydning for alle tre 

kjernemål.  

  

Sjekk at visjonen stemmer overens med skolens kjernemål.  

 

På det mest grunnleggende handler en delt visjon om; 

 Hva er skolen mest opptatt av når det gjelder elevenes suksess og læring? 

 Er visjonen godt kjent hos alle på skolen? 

 Hvordan vet vi at vi leverer etter denne visjonen? 

 

For å finne noen svar kan man stille seg spørsmålene; 

 Kan alle på skolen (lærere og elever) være i stand til å fortelle deg skolens visjon?  

 Kan alle gi eksempler på hvordan visjonen er tilstede i hverdagen? 

 Er kjernemålene tydelige på møter (hvordan passer dette med vår visjon)? 

 Føler lærere, elever og foresatte eierskap til skolens nåværende visjon? 
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Noen tanker på dette stadiet; 

 Er det å ikke endre mer risikabelt enn å endre? 

 Støtter skolen hva arbeidslivet ønsker?  

 

Skal vi lære bort informasjon som 

man kan finne på Internett eller 

skal vi lære elevene hvordan 

informasjon kan bli til kunnskap? 

På hvilke måter kan vi best 

forberede elevene for framtiden – 

vi skal undervise elever i dag 

samtidig som vi ikke vet hva slags 

jobber som vil finnes i framtiden, 

kanskje jobber som ikke engang 

eksisterer i dag. Hvorfor var 

rutineoppgaver så etterspurt 

tidligere i motsetning til i dag? Er 

det ferdigheter som en datamaskin 

ikke kan levere som vil være mest verdifullt i framtiden (eks kritisk refleksjon)? Er ting som kan 

utføres av en datamaskin uten verdi for eleven å lære? Hvorfor har skriftlige tester fortsatt en stor 

plass i skolen samtidig som arbeidslivet ikke etterspør ferdigheter som å gjenfortelle fakta? 

Hvordan vil du måtte endre skolen hvis slike tester ble erstattet av samarbeidstester? 

 

Elever trenger å være trygge individer som lykkes med læring og blir ansvarlige 

samfunnsborgere. De må få kompetanse som gjør at de kan fungere godt i en global 

kunnskapsøkonomi – f.eks. problemløsning, tallferdigheter, taleferdigheter, styre sin egen 

hverdag og ta ansvar for egen læring, delta effektivt, tenke kreativt, reflektere, være nysgjerrige 

og ha samarbeidsferdigheter. Disse ferdighetene må jobbes med parallelt med fag – hvordan får 

man satt av tid til begge deler?  

 

Lærer- eller elevstyrt undervisning? 

Spørsmål å stille til lærer: 

 Hvordan kunne du starte med elevstyrte timer på din skole?  

 Kan du gi noen eksempler på elevstyrt aktivitet på din skole – og hvordan kan du bygge 

videre på dette? 

 Hvordan introdusere ulike måter å tilnærme seg pensum på for elevene? 

 Hvordan kan du øke samarbeid i læring? 

 Lærer må ha kontroll i klasserommet, hvordan kan tillit bli økt for å få mer demokrati 

her? 
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Spørsmål å stille til leder: 

 Hvordan kan du strukturere skolen slik at lærere kan samarbeide regelmessig om 

prosjekter? 

 Hvordan kan du gjenkjenne hva som gir resultater av ulike læringstilnærminger? 

 Hvordan kan du sikre at lærerens muligheter for å samarbeide maksimeres? 

 

Noen eksempler på visjoner; 

 Vi gler oss kvar dag (Kaupanger skule) 

 Vi skaper morgendagens ledere 

 Her er rom for alle. Her er kunnskap, glød og glede (Skranevatnet skole) 

 Vi hjelper hverandre til framgang 

 Skolen skal sørge for at alle elever når sitt fulle potensiale 

 

Tenk over; 

 Kjenner alle til skolens visjon – er den lett å huske og enkel å dele? 

 Kan progresjon mot visjon og kjernemål bli målt? Oppnår flere elever denne visjonen i år 

enn det var i fjor? Hvordan vet du at endringer i år har medført suksess? Hvordan vil 

lærerne vite at det de gjør fungerer? Hvordan avgjør du hvilke prosjekter som du vil dele 

suksesshistorien til både innenfor og utenfor skolen? 

 Må visjonen oppdateres, eller er den god nok? 

 

Visjonen og kjernemål må være synlige i relasjoner mellom lærer-lærer, lærer-elev og elev-elev. 

De må være tilstede i omgivelsene. Man må gjenkjenne visjonen slik at den kan evalueres og 

måles i forhold til om den leveres, gjenkjenne den og anerkjenne individer som beveger seg i 

riktig retning. Visjon og kjernemål må tas hensyn til i forhold til distribuering og finansiering av 

både menneskelige og fysiske ressurser. Undervisningen må gi muligheter til å etterleve visjon 

og nå kjernemål. 

 

Hva må skolen ha for å etterleve visjonen – av utstyr, muligheter, personale, pensum, eksperter, 

samfunn, nettverk, annet? 

Utforske muligheter 

 Hvilke "store ideer" vil føre til endringer på din skole? 

 Hvilke ideer har blitt brukt av andre og hvordan kan du bruke disse hos deg? 

 Hva er utfordringer og muligheter for endring? 

 Hvis det ikke er mulig å gjennomføre "den store ideen" nå, hva kan gjøres for at det er 

mulig i framtiden? 
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En måte å visualisere på kan være å bruke "fiskeben", og så bruke stikkordene til å lage en 

matrise som går fra hva som er lett å endre til vanskelig å endre på x-akse, og med graden av 

påvirkning/innflytelse det har på y-aksen. Da er det lettere å prioritere rekkefølgen.  
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Under er noen mulige måter å tenke på ut fra hva som skolen ser som sine kjernemål: 

 Positiv, undersøkende, kritisk, 

ansvarlig samfunnsborger 

Utførelsesbasert – ikke 

på alder, men 

progresjon. Samarbeid, 

ansvar, selvregulering 

Elevene utrustes for en 

moderne 

forretningsverden.  

Entreprenørskap, 

samarbeid, klar for 

arbeidslivet 

Relasjoner Fokus på positivt språk og 

elevens valg. Elevene som 

individer får arbeidsglede 

gjennom støtte og 

samarbeidslæring. Sterkt 

partnerskap med lokalsamfunn. 

Elevene velger selv hva 

som skal være neste 

utfordring og arbeider med 

yngre/eldre elever 

Elevgrupper er partnere 

med lokale selskaper 

Omgivelser Åpne læringsarealer og 

omgivelser tilpasset ulike 

læringsstrategier. Behov fører til 

endring i omgivelser. Ulikheter 

for kreativitet, kritisk tenking og 

for å håndtere nye situasjoner 

Fleksible og 

samarbeidsorienterte for å 

sikre at elever kan skifte 

areal etter ønske/behov 

Elevene må ha tilgang til 

forretningsomgivelser 

Muligheter Problembasert læring utvikling 

av lærerteam, elevene kommer 

med svar gjennom å bruke ulike 

strategier for læring og valg av 

tilnærming 

Basert på progresjon av 

muligheter som individer 

kan arbeide med etter hvert 

som de utvikler 

kompetanse i faget 

Prosjektbaserte 

læringsmuligheter hvor 

team samarbeider rundt 

virkelig-verden-problemer 

Ressurser Varierte og høy kvalitet. Elever 

og lærere arbeider i team. 

Arbeidsark-orientert, lærer 

tilgjengelig for å sjekke ut 

de som mener de mestrer 

nivå 

Tilsvarende ressurser for 

et moderne kontor 

Distribuert 

lederskap 

Lærere organisert i selvstyrte 

team, finner løsninger innenfor 

velutviklede direktiver fra 

skoleledelsen 

Alle engasjert Elevene lager team og 

søker nye prosjekter 

Evaluering Systematisk evaluering og 

dokumentasjon gjennom 

profesjonelle team som 

overvåker progresjon 

Elevene lagrer sin egen 

oversikt over progresjon, 

lærer sjekker ut når man 

når "toppnivå" (mappe-

evaluering) 

Mentor som sjekker 

individuell progresjon. 

Tilbakemeldingssystem 

fra lokale partnere. Alt 

utbytte blir vist fram på 

sluttpresentasjon. 

Gjenkjenne Positivt språk blir gjenkjent og 

brukt for å skape lavrisiko 

læringsmiljøer. Anerkjennelse 

for de mange ulike måter elevene 

uttrykker seg på og lærer av. 

Elevene kan vise til 

progresjon når de skal vise 

fram arbeidet sitt (mappe-

evaluering) 

Presentasjonsprosess gjør 

at team kan bli anerkjent 

for arbeidet også utenfor 

skolen. 

 

Bruk av feltstudier og besøk hos andre skoler kan gi noen tanker om retning, og man kan se på 

følgende problemstillinger; 
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 Passer denne modellen med vår filosofi og våre kjernemål? 

 Hvordan kan denne modellen bearbeides for å passe inn på vår skole, og hva vil fordeler 

og ulemper være? 

 Hvilken modell kunne eventuell vært en framtidig modell vi bør jobbe mot? Hva må vi 

endre for å bevege oss i denne retningen? 

Nøkkelideer. 

Lærerne bør ha en forståelse for flere modeller for læring, og kunne skissere opp hva de ulike 

innebærer. De bør kunne si hvilken modell eller modell-mix som de mener passer best, og 

fortelle hva slags påvirkning det vil få på arbeidet det kommende året.  

Visualiser visjon 

Lag plass for å utvikle visjonen. Oppslagstavler, kommentarer på nettsider – lag dem lett 

tilgjengelige slik at alle kan bidra med forslag til løsninger og delta aktivt.  

I hverdagen. Skriv fortellinger om hvordan ulike roller vil oppleve skolen, hvordan vil den se ut i 

framtiden, hvordan vil den føles annerledes enn i dag 

I framtiden. Hvordan ser skolen ut i 2020 – når den har den beste praksisen i verden? 

Lag ordsky. Kopier inn hele visjonen i en tjeneste som lager ordskyer (eks wordle
1
) og se hvilke 

ord som brukes mest.  

 

Tenk deg at hele skolen har havnet på en øde øy, og dere engasjerer dere i det samme – å komme 

dere vekk derifra. Dere er enige om strategien; bygge en båt. Dere er enige om hvordan båten 

vil se ut og føles; visjonen. Men – hva hvis dere ikke følger planen som er lagt, hva vil da skje? 

Kanskje en båt uten seil eller årer? 

 

Bli enige om maksimum tre hovedområder, og begrens plandokument for hvert av dem til to 

sider.  Viktige punkter er; 

 Nøkkelaktiviteter og tidsplan – identifiser aktiviteter og prioritet 

 Måloppnåelse – hva slags verktøy og strategier må til for å måle aktiviteten 

 Trusler mot suksess – hva kan hindre oss og hvordan skal vi møte hindringer 

 Teknologi – hva kreves av maskiner, programvare, opplæring og support 

 Ressurser – hva kreves av menneskelige, fysiske og finansielle ressurser 

Lage innovasjonskultur 

 Hvilke utfordringer ligger i å engasjere alle interessenter i en innovasjonskultur? 

 Hvordan engasjerer du alle lærere slik at de aktivt beveger seg mot visjonen? 

 Hvordan engasjerer du alle elevene for å oppnå visjonen? 

 Hvilke praktiske grep kan du ta for å få visjonen til å bli en realitet? 

                                                           
1
 http://wordle.net/create  

http://wordle.net/create
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Man kan se på et prosjekt i denne sammenhengen som; en planlagt handling som er laget for et 

spesifikt utbytte (læringsmål, kjernemål) for en spesifikk gruppe elever i hele eller deler av den 

kommende 6-ukers-planen. 

 

 Alle deltakere bør planlegge og gjennomføre en serie 

prosjekter 

 De velger en elevgruppe som vil bli fokus i prosjektet 

 De velger ett eller flere av skolens kjernemål som 

fokus på prosjektet (se figur) 

 De samarbeider med andre som har laget tilsvarende 

prosjekter 

 De måler utbytte før og etter prosjektet 

Å bygge "stiger" for hvert av skolens kjernemål 

Hvordan tillater du alle interessenter å bidra effektivt når noen har erfaring mens andre har 

mindre tid eller erfaring å tilby? 

 

Det er viktig at alle identifiserer minimums- og maksimumsforventninger på stigene slik at alle 

kan bidra. 

 

 
Trinn for trinn: 

 Velg et av skolens kjernemål for inneværende år, eks "økt samarbeid" 

 Del dere i grupper små nok til at hvert medlem kan delta i debatt 

 For det nederste trinnet må dere bli enige om hva hver enkelt kan klare i løpet av den 

neste 6-ukers-perioden for å øke samarbeidet blant elevene 

 Deretter arbeider dere videre med neste trinn på stigen 
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6 6-ukersprosjektet vil innebære å ha kontakt med elever på andre skoler i andre 

land, f.eks. gjennom et eTwinningsprosjekt, for å lære om andre kulturer (støtter 

også sosial kompetanse). Prosjektet vil bli publisert offentlig. 

5 6-ukersprosjektet vil innebære å samarbeide med elever på naboskoler, og skal 

senere presenteres for foresatte. Elevene vil lage nettverk gjennom å bruke nett-

tjenester for kommunikasjon.  

4 Gjennom 6-ukersperioden vil gruppene jobbe i team på et prosjekt. Teamene må 

organisere sine egne grupper og sin egen tid. Medelever vil vurdere presentasjon. 

3 En gang i uka eller en gang annenhver uke vil jeg gi klassen et problem som må 

løses i gruppa 

2 En gang i uka introdusere en aktivitet hvor elevene må ha ulike roller i gruppa. 

Rollefordeling roterer. 

1 En gang i uka introdusere en aktivitet som tillater elevene å jobbe i grupper på fire 

personer. Eks. bruk 5 min i gruppa på å diskutere dette spørsmålet. 

 

Det nederste trinnet må være generelt slik at man ikke begrenser type aktivitet. Lærerne velger 

selv hva slags trinn i stigen de skal jobbe på for de ulike målene – ut fra egen kompetanse og 

erfaring. Et eksempel på en aktivitet på nivå 4 kan være at hvert team skal undersøke hver sin 

planet og så rapportere tilbake til hele gruppa.  

 

Det man må vurdere uansett hva slags stigetrinn man arbeider på er hva slags effekt dette har på 

elevenes læring, hva slags gruppe av elever og om man skal ha en kontrollgruppe for å 

monitorere og evaluere.  

Dele ideer 

 Hvordan samarbeider lærere på tvers av klassetrinn og skoler? 

 Hva er barrierene for å øke samarbeidet mellom lærerne? 

 Hvordan kan lærere og elever jobbe sammen på prosjekter som leder mot kjernemålene 

til skolen? 

 Hvordan kan man fange gode ideer og sørge for at de sprer seg, for på den måten skape 

enda flere ideer? 

 

Noen spørsmål å stille lærerne: 

 Hvilket kjernemål vil kunne bedres gjennom din ide? 

 Hva slags "stige" hører aktiviteten din hjemme? 

 Hvor på "stigen" hører aktiviteten din hjemme? 
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 Inneholder ideen din eksempler fra ett bestemt fagområde slik at vi må finne andre 

eksempler hvis den skal brukes i andre fag eller på andre klassetrinn? 

 

En mulig framgangsmåte; 

 Sitt i grupper på fire personer, basert på kjernemål 

 Hvert medlem får to minutter taletid; lærer skisserer ideen (1 minutt), forteller hva slags 

elevgruppe den passer for, hvor den hører hjemme på "stigen, og hvordan de tror ideen 

vil hjelpe skolen med å nå kjernemålet 

 Deretter neste medlem osv. 

 Diskuter hvilken ide dere likte best og skriv den opp som "beste ide" 

 Form deretter nye grupper på fire personer og gjenta prosessen 

 På slutten presenteres alle "beste ide"-forslagene for hele gruppen samlet 

 

En annen mulig framgangsmåte (også passende for elever å delta); 

 Sett opp tre store ark med hvert sitt kjernemål og en uutfylt "stige" under 

 Medlemmene skriver en ide for et prosjekt på en post-it-lapp og plasserer den på riktig 

kjernemål og på det stigenivået de mener passer 

 Når tiden er omme; les gjennom de andres forslag og stem på hvilke du mener er best (du 

har 5 poeng som kan settes på ett forslag eller fordeles på flere, men ikke anledning til å 

stemme på sitt eget forslag) 

 Alternativt kan man dra inn en større gruppe gjennom å bruke tjenester som Twitter eller 

en virtuell oppslagstavle 

Personlige læringsnettverk (PLN) 

Personlige læringsnettverk kan hjelpe lærere når de prøver å nå et mål, de skal løse et problem 

eller arbeide med et "stige"-nivå. I prosessen kan stikkord være; kreativitet, ideer, diskusjon, 

undersøkelser/forskning, invitere til tilbakemeldinger, prøve og feile, reflektere, kalkulert 

risikotaking, eksperimentere, avgjøre, åpent sinn. Utbyttet skal være å utvikle objektive 

suksesskriterier. Et PLN gir fordeler når gruppen opplever at de jobber mot et felles mål. Man 

kan diskutere ideer og få tilbakemeldinger – og objektiv feedback og evaluering. PLN kan endres 

fra prosjekt til prosjekt. Hvis man tenker på fremgangsmåtene over for å få fram ideer til 

"stigene" kunne man tenkt seg at under hver av "beste ide"-forslagene får tre eller fire lærere 

til å skrive seg på – og at disse danner PLN som kan jobbe videre med ideen.  

 

PLN er mest effektive når 

 Hele teamet arbeider mot et felles mål 

 Møtes regelmessig 

 Fokus på møtene er å øke elevenes læringsutbytte 

 Problemer ikke tas opp med mindre det forekommer noen forslag til løsninger 
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 Elevene blir ofte invitert med 

 Tillitsnivå i gruppa er passende for å kunne gi tilbakemeldinger, reflektere og gi 

konstruktiv kritikk 

 Teamet kommuniserer med ledelsen 

 Suksessen til teamet er gjenkjent av kollegaer 

Implementering 

 Er du sikker på hvordan elevene oppfatter skolen slik den er i dag? 

 På slutten av året, hvordan vil den kollektive innsatsen bli oppfattet av elevene? Hva 

tenker de om hvordan skolen skal forbedres? 

 Vil du ha noen objektive mål for hvordan arbeidet har hatt betydning? Hvor mye 

nærmere visjonen har skolen kommet? 

 Hvordan kan støtte gjennom PLN bli maksimert for den enkelte lærer? 

 

PLNs er effektive for å skape innovative undervisningsmetode, dette finnes det mye forskning 

rundt.  

Et stort øyeblikk 

Skolen skal i gang med å implementere endringer som potensielt krever at alle lærere og andre 

interessenter skal jobbe sammen og få progresjon i forhold til skolens kjernemål. Et stort 

øyeblikk. Er alle involvert? Er alle oppmerksomme? Vil mennesker føle seg annerledes etterpå 

sammenlignet med i dag? Kanskje man skal spørre nå og sjekke igjen senere for å finne svaret? 

 

Hvordan kan man spørre alle?  

 Spørreskjema for hele skolen 

 Spørreskjema for grupper, klasser eller prosjekter 

 Egenvurdering 

 Møter 

 Online-undersøkelser 

 

Spørsmål til elevene; 

 Læreren din skal i gang med et prosjekt som skal styrke samarbeid – har du diskutert med 

lærer hva som kan fungere? Hvis nei, ville du likt å gjøre det? 

 Hvor ofte får dere i klassen anledning til å jobbe i grupper? 

 På en skala fra 1-5 – hvor god er du på samarbeid i øyeblikket? 

 Tror du det er en god ide å konsentrere seg på å øke samarbeidsferdighetene? 

 Kan du gi noen eksempler på når du har jobbet i gruppe på skolen, og at det gjorde at du 

lærte bedre eller syntes undervisningen var morsommere? 
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Spørsmål å stille seg: 

 Hva er utfordringen med å bruke spørreskjema til alle? 

 Vil du starte i liten skala i år og senere skalere det opp? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Er det mulig å foreta endring på skolen uten å vite alles oppfatning før man begynner? 

Hvordan måle progresjon? 

Begynn med et kjernemål. Er det bare en ferdighet eller flere ferdigheter og holdninger? Definer 

progresjon som et nummer av nivåer. Finn måter å måle måloppnåelse på hvert nivå. Finn 

måloppnåelse ved start og slutt og se hvor stor progresjonen har vært.  

 

Bruk f.eks. elevene til å vurdere ferdigheter hos medelever i begynnelsen og slutten av hvert 

prosjekt. Det kan være så enkelt som å lage en rubrikk hvor man har OK i ene enden og 

fremragende i andre enden. Dersom man har klare nivåer kan elevene komme med eksempler 

selv på hva slags nivå de mener de presterer på. La andre som har nådd målet eller er høyere 

avgjøre om de mener det er korrekt.  

Evaluere 

 Hva fungerer godt for øyeblikket 

 Hva bør bli forbedret slik at flyten blir bedre og gi folk mer tid til gjennomføring? 

 Hvordan støttes den enkelte lærer og elev i forhold til å gjøre forbedringer? 

 Hva hindrer gode ideer fra å lede til forbedringer? 

 I hvilken grad kan lederskap og budsjett bli distribuert? 

 

Nå har man arbeidet en stund med å forbedre læringsutbyttet. Hva ville du svart på; 

 Hva har hindret deg fra å få mer progresjon, være mer effektiv eller samarbeide bedre? 

 Hvis du kunne foreslå et forslag for forbedring – hva skulle det være? 

 Del forslaget med de som sitter rundt deg – er de enige? 

 Blir foreslåtte forslag for forbedring eller problemløsning implementert eller kommer 

bare problemene tilbake? 

 

Å foreslå forbedringsforslag er nyttig og nødvendig, men også risikofylt fordi det er ustrukturert. 

Forbedringer er kanskje nødvendig, men vil ikke skje hvis ikke noen foreslår dem. 

Det finnes flere verktøy for å evaluere skolen, blant annet PILSR og Becta.  



30 
 

Prosesser for å løse problemer 

Den tradisjonelle veien man forbedrer prosesser er 

at problemer heves i hierarkiet uten at det følger 

med løsningsforslag – selv om personen som 

kommer med problemet kanskje er den som er best 

til å løse det. Er man lengst nede i hierarkiet (typisk 

elev) er sjansen stor for at bekymringen ikke når til 

topps fordi den forsvinner underveis. De ulike 

nivåene i hierarkiet er ikke de som er satt til å løse 

problemene og sender dem derfor videre. 

Konsekvensen er lite eierskap og at man setter seg 

imot å høre om problemer eller invitere til å komme 

med løsninger. Problemene blir modifisert på veien 

opp gjennom at folk har ulik agenda, tolker ulikt og 

kommunikasjonsutfordringer. Dårlig forståtte 

problemer blir derfor løst av de som sitter lengst 

unna problemet.  

 

En annen tilnærming kan derfor være å tenke en litt 

annerledes prosess, selv om behovet for at løsninger må bli foreslått, forankret og kontrollert av 

ledelsen. Selve prosessen er flatere i strukturen, og krever dialog mellom partene.  

 
 

Distribuert lederskap. 

De som har størst kunnskap om problemet bør støttes til å undersøke, komme med forslag og 

finne løsninger. Distribuert lederskap kan derfor være en mulig modell. Spørsmål å stille seg i 

forhold til dette er; 

 Hva er utfordringene med distribuert lederskap? 
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 Hva er fordelene med distribuert lederskap? 

 Hvorfor er et rammeverk nødvendig for å få effektiv distribuering av lederskap? 

 

 
 

Et distribuert lederskap kan være så enkelt som at elever som mener det er mye støy i 

klasserommet selv kan arbeide med og komme med forslag til hvordan dette kan forbedres – og 

et enkelt skjema kan være til stor hjelp.  

 

Problem som er identifisert Forslag til løsning Fordeler og ulemper med 

forslaget 

  

 

 

 

Kontinuerlig forbedring 

 I det siste året; hvilke handlinger, prosjekter eller historier kan best beskrive hva skolen 

står for? 

 Hva forteller objektive og subjektive målinger oss? 

 Hvordan øker du muligheten for alle lærere for å reflektere og kunne evaluere hva som 

bringer skolen framover? 

 Hvilke prosjekter og suksesser fra dette året vil danne basis for arbeidet neste år, hvilke 

var gode prosjekter som har tjent sine formål? 

 

Spørsmål å stille lærer for hvert av prosjektene som er gjennomført; 

 Likte du å gjøre dette prosjektet? 

 Tror du elevene likte prosjektet? 

 Hvilket kjernemål ville du forbedre? 
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 Hva målte du ved starten? 

 Når du gjentok måling i slutten – hvilke forbedringer var det? 

 Var forbedringene i tråd med hva du forventet? 

 Hvordan kan du gjøre prosjektet annerledes neste gang? 

 Vil du anbefale prosjektet til andre lærere? 

 Hvis du skal gi ett råd til en andre lærere – hva ville det være? 

 Kan ditt prosjekt bli skalert opp for å brukes av andre skoler – også i andre land? 

 

Presentasjon til PLN (5 min): 

 Hvilke prosjekter mener du skal fortsette neste år? 

 Hvordan skal det gjennomføres; 

o Av deg, men i andre klasser eller forbedret? 

o Av lærere som du vil jobbe sammen med og støtte? 

o Av lærere på skolen som jobber ut fra dine retningslinjer? 

o Av lærere i andre skoler som arbeider mot de samme målene? 

 Hvilke bevis har du for at dette har økt oppnåelse av kjernemålene for elevene? 

 Kan prosjektet skaleres for å gjelde hele skolen? Hva må i så fall gjøres? 

 Tror du at prosjektet vil få samme suksess hvis andre lærere gjorde det samme? 

 

Om å ta i bruk andres prosjekter: 

 Hvilke passer godt for deg og hvilke kunne du ikke tenke deg å bruke? 

 Hvilke forstår du hensikten til og verdien av, men ikke føler du selv kunne bruke? 

 Hvilke ville du føle deg trygge på å implementere selv? 

 Hvilke prosjekter kan du forestille deg kan bli en del av hverdagsprosedyren og praksisen 

for å styrke hele skolen? 

 Hvilke prosjekter er virkelig gode ideer som sannsynligvis blir spredd, men som har 

potensiale for å bli forbedret om og om igjen? 

 Hvilke prosjekter vil trolig bli brukt av andre skoler i framtiden? 

 Hva slags egenskaper har enkelte prosjekter som ser ut til å bli implementert framfor å bli 

enkeltstående prosjekter? 

 

Rapport fra ledelse bør i tillegg til resultater fra prosjekter inneholde;  

 Andre resultater, f.eks. nasjonale prøver 

 Indikatorer og trender 

 Undersøkelser og rapporter 

 Besøk av eksterne og deres oppfattelse 

 Påminnelser om pressemeldinger og hendelser gjennom året 

 Øyeblikk i året som har fanget skolens filosofi 

 Historier som illustrerer retning 
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Videre framover. 

Diskuter i grupper; 

 Hvordan henger alt arbeidet sammen? 

 Er det et stort skritt eller større endring som bør skje, og som skolen er klar for? 

 Hvilke prosjekter og hendelser fra i år viser retning for neste år? 

 Hva skal vi slutte med for å lage plass for nye ting? 

 Hva gjorde vi rett og galt, og hvilke anbefalinger har vi for gruppa for det neste året.  

Baklengs planlegging 

En av videoene jeg har vist mest fram handler om baklengs planlegging. Her går Henning 

Fjørtoft gjennom prinsippene, og selv om kanskje mange kjenner seg igjen i tankegangen er den 

veldig presis. Det handler om å tenke som en vurderer, og ikke (bare) som en aktivitetsdesigner. 

Videoen kan med fordel vises i forbindelse med planleggingsdag eller møte, så får alle den 

samme forståelsen og det samme språket.  

 

Baklengs planlegging er egentlig prosjekt-tankegang. Hvis man sammenligner dette med 

husbygging er det opplagt at vi først må finne ut hva slags hus vi skal ha, hvordan det skal se ut. 

Da først kan vi vite noe om hvor stor grunnmuren skal være og hvor mye materialer vi skal kjøpe 

inn. Vi kan sjekke underveis (milepæler) for å se om vi er i riktig retning – f.eks. holder 

grunnmuren de målene den skal ha? Det er litt sent å begynne å tenke på det når huset er satt 

opp. En tradisjonell tilnærming ville være å først lage grunnmuren, så bygge noe oppå – og håpe 

at man får en noenlunde brukbar bolig på tampen, for vi har heller ingen kontrollpunkter 

underveis som sier oss om vi vil nå målet (fordi vi faktisk ikke helt har kontroll på det). 

 

I videoen peker man på at tradisjonell undervisning i hovedsak handler om: 

 Læreren planlegger undervisningen 

 Læreren starter undervisningen 

 Når undervisningen nærmer seg slutten, forbereder læreren en prøve eller innlevering 

 

Dersom man tenker "baklengs planlegging" er fokuset imidlertid: 

 Beskrive forventet læringsutbytte (kunnskaper, ferdigheter og forståelse) 

 Bestemme hvordan elevene skal dokumentere kompetansen og hvordan den skal vurderes 

(oppgaver og vurderingskriterier) 

 Planlegge undervisningstimene (læringsaktiviteter, tekstutvalg, undervisning, filmer, 

klassebesøk osv) 

 

Det er ganske logisk – det er opplagt at dersom man vet hva man skal oppnå er det lettere å lage 

aktivitetene framfor å starte med aktivitetene. Hvordan man har tenkt til å sjekke at elevene har 

kompetansen de skal ha, ja det har stor betydning for type aktivitet.  

http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=356654a906d14521952dd37f376d985b1d
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Dersom man (bare) tenker som en aktivitetsdesigner (tradisjonell tilnærming) stiller man seg ofte 

spørsmålene: 

 Hvilke aktiviteter vil være morsomme og interessante i emnet? 

 Hvilke prosjekter kunne interessere elevene i dette emnet? 

 Hva slags prøver skal jeg gi, basert på innholdet som jeg har undervist i? 

 Hvordan skal jeg gi elevene en karakter (og rettferdiggjøre den)? 

 Hvor godt fungerte undervisningsaktiviteten? 

 Hvordan gjorde elevene det på prøven? 

 

Tenker man derimot som en vurderer (baklengs planlegging) stiller man seg disse spørsmålene: 

 Hva vil være tilstrekkelig og tydelig bevis for kompetanse? 

 Hvilke vurderingsoppgaver forankrer undervisningen i læringsmålene? 

 Hvordan gi vurderingsoppgavene fokus til undervisningen? 

 Hva slags bevisformer dokumenterer kompetansen? 

 Hvilke kriterier skal vi vurdere arbeidet og kvalitetsnivået ut fra? 

 Kan vurderingen skille mellom de som virkelig forstår, og de som bare synes å forstå? 

 Forstår jeg hvorfor de gjør feil? 

Omvendt undervisning 

En trend som brer om seg kalles for omvendt 

undervisning, eller "flipped classroom" – og en 

presentasjon som går gjennom tema er laget av 

Elisabeth Engum, som er har vært pioner på 

omvendt undervisning i Norge, og finnes på 

denne lenka. Hun peker på at teknologi kan 

hjelpe til med å fremme tilpasset opplæring for 

hver elev – og at en lærer som arbeider i et 

tradisjonelt klasserom ofte befinner seg langt 

nede på taksonomiskalaen når det gjelder hva 

slags undervisning elevene får, i motsetning til 

en lærer i et omvendt klasserom som arbeider 

høyt på skalaen – slik som det er illustrert på 

figuren. Gjennom å lage videoer som presenterer fagstoff skaper man en større arbeidsflate mot 

elevene, og man øker samhandlingen mellom lærer og elev. Videoen kan fungere som 

læringsressurs eller som direkte instruksjon, men det er viktig at det er læreren som setter 

rammene rundt aktiviteten.  Omvendt undervisning handler om teknologidrevet pedagogikk, og 

gir mulighet for repetisjon, pauser og "fast forward". Det gjør at elevene kan jobbe i eget tempo. 

Samtidig er det ikke det tekniske som er innovasjonen, det er mulighetene som teknologien gir – 

og det er menneskene (lærere og elever) som får økt utbytte. Et annet begrep som kan brukes her 

http://www.slideshare.net/PGelisa/2013-sogn-og-fjordane-hp
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er "blended learning" – at man har online læringsressurser, læring i klasserommet og læring 

uavhengig av tid og sted. Gjennom å bruke teknologien skaper det mer tid til elevene i 

klasserommet.  

 

En av de store mytene er at omvendt undervisning bare handler om online videoer. En annen er 

at læreren blir overflødig eller kan slappe av i klasserommet. En tredje handler om at omvendt 

undervisning mangler struktur.  Det omvendt undervisning kan føre til er et læringsmiljø der 

elevene må ta ansvar for egen læring.  

Omvendt undervisning har sine tilhengere og sine motstandere, og her er rask oversikt av 

fordeler og ulemper som oppleves med flipped classroom hentet fra The globe and mail. 

 Elevene er mer forberedt, hvis man ikke er forberedt kan man ikke stille spørsmål 

 Det gjør elevene ansvarlig for egen læring 

 Man kan spole fram og tilbake og se vanskelige ting forklart om igjen 

 Man kan selv styre tempo, sette på pause og få et avbrekk 

 Mindre stress, mer fleksibelt – man trenger i få forklart ting i etterkant hvis man har vært 

borte 

På den andre siden kan det være noen ulemper at: 

 Man ikke får svar med en gang hvis de ter noe man lurer på 

 De som ikke er modne eller føler ansvar vil falle utenfor 

 Det ikke er like lett å se mulighetene i alle fag 

 Det tar tid å lage læringsressursene – i alle fall i begynnelsen 

 

Man må også tenke over at dårlig undervisning ikke blir bedre av å se den flere ganger – selv om 

den er på video. Det handler heller ikke om å lage lange undervisningsfilmer. Noen aktuelle 

verktøy å kjenne til kan være Camtasia, Screen-cast-o-matic, Jing og OneNote. 

Å ha en plan 

De første stegene.  

 Vit hvem dine elever er; bl.a. evner, bakgrunn, interesser, tidligere erfaring og kunnskap, 

spesielle behov, læringsstil og hvordan de jobber i grupper. Det tar tid, men er viktig for å 

tilpasse undervisningen til dine elevers behov - en nøkkelfaktor for suksessfylt 

undervisning og læring. 

 Kjenn innholdet. Det er viktig at du har kunnskap om det du skal undervise i; bruk 

guider, kjenn standardene for fagene du skal undervise i.  

 Kjenn til materiell som er tilgjengelig og som kan være til hjelp for at din undervisning 

skal bli en suksess. Lag en innholdsfortegnelse over materiell og ressurser; teknologi, 

programvare, mentorer, lyd/bilde/video, lokalsamfunn, utstyr, bibliotek, frivillige osv. 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/primary-to-secondary/do-flipped-classrooms-get-a-pass-or-fail/article2246591/
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Ha en plan for undervisningen.  

 Innhold. Sett opp viktige fakta, nøkkelkonsepter, ferdigheter eller vokabular som du 

ønsker å dekke. Du kan også lage en skisse med læringsmål. Husk å koble mot 

kompetansemål. 

 Mål. Identifiser de målene du ønsker elevene skal oppnå som et resultat av din 

undervisning. Mål er sluttprodukter og de relateres direkte til kunnskap og ferdigheter 

som du identifiserte i Innhold. 

 Identifiser hva du ønsker elevene skal oppnå gjennom oppgavene som skal engasjere dem 

i læringsprosessen, direkte relatert til utførelse. Beskriv hva du skal måle utførelsen etter.  

 Materialer. Lag en oversikt over materiell og ressurser som er nødvendige for at 

undervisningen skal lykkes.  

 Introduksjon. Beskriv eller lag en oversikt over hendelser eller oppmerksomhetsvekkere 

som vil motivere elevene slik at de ønsker å følge med og lære om det du skal undervise 

i. Hva du gjør avhenger av alder og nivå på elevene og henger sammen med elevenes 

interesser og bakgrunn. Får du elevene med på introduksjonen setter det en ramme for 

resten av timen. 

 Utvikling. Beskriv hvordan du skal lage en modell eller forklare hva du ønsker elevene 

skal gjøre. Modellene kan være direkte instruering, utspørring, strategier for å prosessere 

informasjon eller samarbeidslæring.  

 Praktiser. Lag en oversikt eller beskriv på hvilke måter du vil gi muligheter for elevene å 

praktisere hva du ønsker at de skal lære. Jo flere muligheter du gir jo bedre sjanse har de 

til nå det forventede resultatet.  

 Uavhengig arbeid. Lag en oversikt eller beskriv måter for å gi muligheter for elevene å 

fullføre oppgaver for å måle progresjon mot målet med instruksjonen. Dette skal gi 

læreren mulighet til å avgjøre om elevene virkelig har nådd/forstått det forventede 

resultatet av undervisningen. Husk at du bare må lage oppgaver som du tror elevene kan 

mestre uten hjelp fra lærer. 

 Tilrettelegging. Lag en oversikt eller beskriv måter du vil differensiere undervisningen 

for å tilpasse den til elevenes behov. 

 Sjekk om de har forstått. Lag en oversikt eller beskriv måter du vil sjekke at elevene har 

forstått. Oppgaver og tilbakemeldinger er nødvendige for å overvåke progresjon. Man 

kan spørre, skrive journal, refleksjon. 

 Avslutning. Lag en oversikt eller beskriv måter for hvordan du kan avslutte timen. Det 

kan være å summere opp de viktigste punktene, spørre dem om hva de mener er 

nøkkelkonsepter eller hva de har lært, forberede dem på neste time (bygge videre på det 

de har lært). Nøkkelen her er å forlate elevene med et avtrykk av hva du håper de har lært 

i timen. 
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 Evaluering. Lag en oversikt eller beskriv måter for hvordan du vil måle elevenes suksess 

i forhold til resultatet du forventet.  

 Lærerens refleksjon. Dette er etter timen og er for at læreren skal tenke gjennom hva som 

fungerte og hva som ikke fungerte - og hvorfor. På den måten kan man gjøre justeringer 

og modifiseringer der det er nødvendig. 

Digital kompetanse og digitale ferdigheter 

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. 

Digital kompetanse 

Det finnes mange definisjoner på digital kompetanse, men den som vil bli brukt her ser slik ut: 
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Mange setter likhetstegn mellom digital kompetanse og det som er kalt IKT-ferdigheter eller 

redskapskompetanse, men digital kompetanse omhandler så mye mer.  

Rammeverk 

Digitale ferdigheter regnes som basisferdighet i skolen, og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet 

et rammeverk som skulle støtte læreplangruppene som reviderte Kunnskapsløftets 

kompetansemål. Dette rammeverket ser slik ut: 

 

 

 

Dette rammeverket har, etter min oppfatning, en del svakheter. Først og fremst er det vanskelig å 

tolke; hvordan vet man hva man skal undervise i og hvordan vet man at man har nådd målet. Et 

eksempel er på nivå 4, digital dømmekraft: “Bruker Internett og sosiale medier forsvarlig”. Hva 

innebærer et slikt utsagn, hva skal elevene konkret kunne for å si at man har nådd målet? Et 

annet kan være nivå 5, tilegne og behandle: “Innhenter løpende oppdatert digital informasjon”. 

Betyr dette at man skal kunne lese en nettavis, at man av flere utgaver skal kunne finne den som 

er sist oppdatert eller betyr det at man skal kunne organisere feeds i f.eks. en RSS-leser? Et tredje 

eksempel kan være hovedgruppen “kommunisere” - hva er egentlig den naturlige progresjonen 

her? 

 

Så hvordan kan man bedre få fram det som bør være intensjonen med et slikt rammeverk? Her er 

et forslag til endringer: 
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Hovedgruppen “tilegne og behandle” kan endre navn til “søke, finne og gjenfinne”. 

Informasjonsmengden på Internett er stor, og for å arbeide effektivt må man ha strategier for 

hvordan man finner informasjon (filtrere), vite om det man finner er troverdig og egnet 

(kildekritikk) og ha strategier for å gjenfinne informasjonen (organisere). Å lese digitalt gjør at 

man ikke leser lineært, men hopper fram og tilbake i innholdet. Uten strategier for å navigere, 

gjenfinne og organisere tar dette lang tid og det blir fort uoversiktlig. En endring av nivåene i 

denne gruppen kan derfor se slik ut: 

 

 

 

Hovedgruppen “produsere og bearbeide” bør skifte navn til “skape og formidle”. Dette området 

handler om at man går fra det å være konsument til å være produsent. Hovedfokuset må være at 

man skal lære seg å framstille informasjon på en slik måte at den er lett å oppfatte for andre, og 

slik gruppen framstår i dag har man helt glemt bort formidlingsdelen. Reklamefilm er et typisk 

eksempel på hvordan man forenkler, understreker og/eller forsterker et budskap. Det handler 

derfor ikke om rene tekniske ferdigheter som å være flink til å sette inn bilder eller annen grafikk 

i presentasjoner, men at man vurderer hva slags bilder som vil være fornuftige å bruke, hvordan 

de støtter budskapet, hva slags utsnitt man skal ha osv.  

 

Begrepet “digitale formkrav” kan forstås som å ta hensyn til skriftstørrelse, skrifttype, 

linjeavstand og oppsett/struktur tilpasset type tekst som skal produseres. Det viktige er likevel 
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integrasjon av ulike dokument- og medieelementer (f.eks. bilder, videoklipp, tabeller) i en 

multimodal (sammensatt) tekst. Utdanningsdirektoratet sier selv at det er det multimodale 

aspektet, som skiller seg fra andre typer tekster elevene produserer, som er bakgrunn for 

formuleringen digitale formkrav. Elevene læres nå gradvis bort fra presentasjoner fulle av 

effekter over til presentasjoner der effekter, bilder, overskrifter og punkter er satt sammen for å 

understreke et budskap.  

 

 

 

En viktig ferdighet for arbeidslivet er å samarbeide med andre, og hovedgruppen “kommunisere” 

handler vel derfor egentlig om “samhandle og samarbeid”? Dette kan foregå asynkront (ikke til 

samme tid) eller synkront (sanntid). Samhandling via digitale medier kan føre til at man kan 

samarbeide, lære av hverandre, få tak i eksperter og i forbindelse med møter er det effektivt å 

møtes i en videosamtale framfor å f.eks. ha en lang kjøretid. I dag må man også tenke på at man 

samhandler globalt, det er derfor en tøff konkurransesituasjon. Det handler ikke bare om å 

beherske verktøyet, men å forstå hva som er passende oppførsel både i forhold til hva man 

forteller, hvordan man forteller og hvordan man oppfører seg i en samtale. Det er mange 

eksempler på at man saboterer andres arbeid (samskriving), at man bruker stygt språk (chat), at 

man ikke respekterer at andre har et annet syn (nettikette) og kler av seg foran kamera (nettvett). 
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Å utvise god skikk i forbindelse av meldinger handler blant annet om at man tenker over hva 

som skal skrives og om det er nødvendig å sende en melding eller epost, og hvem den skal 

sendes til. Det er mange som sender unødvendige eposter, bare for at andre skal være informert - 

noe som gjør at innboksene fylles opp med “skrot”. En god skikk er å skrive hva meldingen eller 

eposten handler om i emnefeltet slik at man med en gang får et inntrykk framfor at det står “hei”. 

En annen god skikk er å formulere forventet handling tidlig i epost eller melding, i stedet for at 

det står mye tekst først og at forventet handling kommer helt til sist. Det kan bety at man skriver 

“kan du gi meg en rask tilbakemelding på innholdet under” veldig tidlig i meldingen. En god 

regel er også at dersom man forventer en handling fra mottaker skal mottaker stå i “til”-feltet, 

mens hvis man bare sender det som ren informasjon som mottaker kan lese når han/hun får 

anledning så kan man sette mottakeren i “kopi”-feltet. Da er det lett å sette opp regler som gjør at 

slike eposter kan fjernes fra innboksen og automatisk legges i en mappe for senere lesing. Noen 

gode regler for håndtering av epost kan skjematisk framstilles slik: 

 

 

 

Eksempler på tjenester som gjør at man kan laste opp filer til nett for asynkron presentasjon kan 

være YouTube (video), Slideshare (presentasjoner) og Dropbox/SkyDrive (dokumenter, 

regneark, andre filer). Synkron kommunikasjon kan være Skype, Lync, Adobe Connect, 
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Elluminate - som alle støtter deling av skrivebord, deling av filer og videosamtale.  

 

 

 

Hva innebærer begrepet “digital dømmekraft”? I rammeverket fra Utdanningsdirektoratet 

handler den om personvern, mens andre tolker begrepet som personvern, opphavsrett og 

kildekritikk. Hvis man tar utgangspunkt i den siste definisjonen her vil denne hovedgruppen 

heller kalles “nettvett og nettikette”. Nettvett handler både om å beskytte seg selv (sikkerhet) og 

vite noe om hvordan man presenterer seg på en god måte for andre på nett. I framtiden må man 

regne med at den profilen man har på nett vil være svært viktig, og det å gi et godt førsteinntrykk 

er derfor essensielt. Det vil også være viktig å vite hvordan man bygger og vedlikeholder gode 

nettverk. Nettikette handler om hvordan man oppfører seg i forhold til andre. Det handler både 

om språkbruk og hva man publiserer om andre, og hvorvidt det er juridiske og/eller etiske 

hensyn som bør/må tas. Digital mobbing er et økende problem, og holdninger for å unngå slike 

hendelser må innarbeides tidlig. 
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Hvilke ferdigheter må lærere kunne? 

En utfordring er at det ikke finnes noen generell oversikt over hvilke forventninger skolen har til 

hva lærere skal/må kunne i forhold til å gi elevene de digitale ferdighetene de skal ha. Hvis man 

tar utgangspunkt i tankene rundt forslaget til endret rammeverk for digitale ferdigheter kan man 

tenke seg å vurdere om lærer kan svare bekreftende på utsagnene under. I parentesene har jeg 

markert fra hvilket klassenivå dette er “nødvendig” ferdighet, basert på nivåene i rammeverket 

og ulike kompetansemål. De fleste av punktene som er nevnt under vil ha tips, ressurser og 

gjennomganger på nettsidene iktplan.no og digitaldømmekraft.no. 

 

Søke og navigere. 

 Jeg kjenner igjen og kan bruke en søkemotor i nettleser (nødvendig for alle) 

 Jeg kan bruke flere strategier for søk (fordel fra 4.trinn, nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg kan bruke avanserte søkestrategier (fordel for alle, men nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg kjenner til og bruker flere fagspesifikke nettsteder i min undervisning (fordel for alle, 

nødvendig fra 7.trinn) 

 

Sortere og kategorisere. 

 Jeg kan gjenfinne nettsider ved å legge dem inn i favoritter (fordel for alle, nødvendig fra 

http://iktplan.no/
http://digitaldommekraft.no/
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7.trinn) 

 Jeg kan navngi mapper og filer, og lagre dem på datamaskinen (nødvendig for alle trinn) 

 Jeg kan lagre og gjenfinne filer både på harddisk og på skolens nettverk (nødvendig for 

alle trinn) 

 Jeg kan organisere informasjon ved hjelp av sosiale bokmerker (fordel fra 7.trinn) 

 

Kritisk vurdering. 

 Jeg har flere strategier for å finne ut hvem som eier nettsted (fordel fra 4.trinn, nødvendig 

fra 7.trinn) 

 Jeg kjenner til flere faktorer for hvordan man skal vurdere en forfatters troverdighet og 

objektivitet (fordel for alle, nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg kjenner til flere faktorer for å vurdere et nettsteds nøyaktighet og egnethet (fordel for 

alle, nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg kan fortelle hvorfor personalisering av søketreff er en utfordring for kildekritikk 

(fordel fra 7.trinn, nødvendig fra 10.trinn) 

 

Sette sammen og produsere. 

 Jeg kan sette inn bilder eller annen grafikk i dokumenter og presentasjoner på en slik 

måte at jeg ivaretar digitale formkrav (fordel for alle, nødvendig fra 4.trinn) 

 Jeg kan lage ulike multimodale produkter tilpasset faglig kontekst (fordel for alle, 

nødvendig fra 4.trinn) 

 Jeg kan lage visuelle presentasjoner av talldata slik at de understøtter læring (fordel for 

alle, nødvendig fra 4.trinn) 

 Jeg kan lage interaktive produkter (fordel fra 7.trinn, nødvendig fra 10.trinn) 

 

Gjenbruke, omforme og videreutvikle. 

 Jeg kan redigere bilder (fordel for alle, nødvendig fra 4.trinn) 

 Jeg kan redigere video (fordel for alle, nødvendig fra 10.trinn) 

 Jeg kan redigere lydfiler (fordel for alle, nødvendig fra 10.trinn) 

 Jeg kan lage innholdsfortegnelse som genereres automatisk (fordel for alle, nødvendig fra 

7.trinn) 

 

Opphavsrett og kildehenvisning. 

 Jeg vet hvordan materiale merket med Copyright skal behandles (nødvendig for alle) 

 Jeg vet hvordan materiale som ikke er merket med noen lisens skal behandles (nødvendig 

for alle) 

 Jeg vet hvordan materiale med ulike typer CC-lisens kan brukes (fordel for alle, 

nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg kan fortelle hvorfor det er viktig å ha en lov om opphavsrett for åndsverk (fordel for 
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alle, nødvendig fra 10.trinn) 

 Jeg vet hvordan man, i enkleste form, skal referere til kilder (fordel fra 4.trinn, nødvendig 

fra 7.trinn) 

 

Asynkron kommunikasjon. 

 Jeg vet hvordan jeg sender og mottar epost (nødvendig for alle) 

 Jeg kan sende epost både til enkeltpersoner og grupper (fordel for alle) 

 Jeg kan publisere statusmeldinger og laste opp filer til sosiale nettsamfunn (fordel fra 

4.trinn, nødvendig fra 7.trinn) 

 

Synkron kommunikasjon. 

 Jeg kan bruke et chatprogram (fordel fra 4.trinn, nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg kan sette opp en videokonferanse (fordel fra 7.trinn, nødvendig fra 10.trinn) 

 

Publisering og samarbeid. 

 Jeg kan opprette en blogg og/eller en hjemmeside (fordel fra 7.trinn, nødvendig fra 

10.trinn) 

 Jeg kan laste opp og dele filer lovlig på fildelingssider (fordel for alle, nødvendig fra 

7.trinn) 

 Jeg kan opprette og lagre et samarbeidsdokument hvor flere kan samarbeide (fordel fra 

4.trinn, nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg kan fortelle noen mulige konsekvenser av ulovlig opp/nedlasting av filer (fordel for 

alle, nødvendig fra 7.trinn) 

 

Personvern. 

 Jeg vet hvordan man lager sikre passord og har noen strategier for å huske dem 

(nødvendig for alle) 

 Jeg kjenner til lov om personvern (fordel for alle) 

 Jeg kan fortelle noen strategier for å håndtere ubehagelige opplevelser på nett (nødvendig 

for alle) 

 Jeg kan fortelle hva begrepet “digitalt fotspor” eller “sosial identitet” innebærer (fordel 

for alle, nødvendig fra 4.trinn) 

 Jeg kan fortelle hva som menes med sensitive opplysninger og hvilke personopplysninger 

man bør gi om seg selv på nett (fordel for alle, nødvendig fra 4.trinn) 

 

Nettvett og nettikette 

 Jeg kan fortelle noen måter spam og virus sprer seg på via epost og/eller i nettleser 

(fordel for alle, nødvendig fra 7.trinn) 

 Jeg vet hvilke typer ytringer man ikke har lov til å komme med på nett (fordel for alle, 

nødvendig fra 7.trinn) 
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 Jeg vet hva jeg har anledning til å publisere av opplysninger om og bilder av andre 

(nødvendig for alle) 

 Jeg har noen strategier for hvordan man arbeider forebyggende med digital mobbing 

(nødvendig for alle) 

Digital dømmekraft 

Digital dømmekraft tolkes her som personvern, opphavsrett og kildekritikk. Utfordringen for 

mange er hva man skal undervise i, og hvordan. For å skape et minimumsforslag til hva som bør 

gjennomgås har jeg vært med på å utvikle portalen digital dømmekraft, og hvor vi har laget noen 

ressurser som er tenkt som "tut og kjør" – her skal alle kunne gå gjennom fagstoffet selv uten at 

man har all kompetansen i forkant. Tanken bak er å gjøre det enkelt og overkommelig – nok til å 

gi basiskunnskap, men ikke så mye at man blir matt bare av å lese innholdsfortegnelsen. 

Personvern 

Innenfor personvern kan man dele inn i beskytte seg selv, hvordan presentere seg for andre og 

ansvaret man har som "redaktør" på nett. Det helt enkle handler om sikkerhet – at elevene må 

lære noe om å beskytte seg selv. De fleste norske ungdommer kjenner til brukernavn og passord 

til en eller flere av sine venner, og holdninger til at dette er privat må derfor komme inn allerede 

fra første klasse. Utgangspunktet her er at man skal kjenne til brukernavn og passord, hvorfor det 

er personlig og hvilke konsekvenser det kan få dersom andre får tilgang til ens konto. Et bilde jeg 

håper kan sitte igjen hos elevene er dette: 

 

 

Innenfor dette med brukernavn og passord handler det også om å ha strategier for å lage sikre 

passord og hvordan de skal huskes – enten det er regler man lager seg eller om man bruker 

http://digitaldommekraft.no/
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passordsafe.  

 

Selv om brukernavn og passord handler mye om sikkerhet, så handler det også om hvordan man 

presenterer seg selv. Hvilken arbeidsgiver vil anse deg som seriøs hvis epostadressen din er 

sexygirl@hotmail.com, machoman@hotmail.com osv.? Elevene skjønner fort dette når de bare 

blir vist hvor tåpelig det ser ut.  

 

Det er dessverre ikke noe lovverk som beskytter oss mot vår egen dumhet, og på nett kan vi stort 

sett publisere hva vi vil om oss selv uten at det får noen juridiske konsekvenser. Elevene må 

derfor få gode holdninger til hva man forteller om seg selv. Anonymitet er ingen god løsning i 

dag, en ferdighet som nettverksbygging krever at man viser hvem man er. Hva slags bilde skal 

man vise fram, og hvorfor kan det være lurt å bare ha bilde av ansiktet? Man sender vel ikke 

bilder til potensielle arbeidsgivere hvor man ser litt rar ut, lager grimaser, er lettkledd/avkledd 

eller typiske festbilder? Så hvorfor gjør så mange dette på nett? Det handler om å vite noe om 

hvordan man legger igjen et godt "digitalt fotspor", hvordan man lager en god sosial identitet. 

Elevene ser godt forskjell på disse to ulike måtene å presentere seg selv på: 

 

 
 

Her er det riktignok en viss grad av anonymitet og ikke et ansiktsbilde, men eksemplene er 

beregnet brukt tidlig på mellomtrinnet – og hvor elevene stort sett har brukerkonti i forbindelse 

med spill. Etter hvert som de blir eldre må de få trening i hva som gjør at man framstår på en god 

måte – et godt førsteinntrykk kan bare gis en gang, bokstavelig talt. 

 

Å ha en sosial identitet på nett er viktig allerede i dag – hvordan du presenterer deg, hvem du 
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kjenner. Man konkurrerer i et globalt marked, og da må man håndtere mediet skal man ha noen 

mulighet for å lykkes. Hvis du ikke er til stede på nett – hva sier det om deg? Det er minst like 

ille som å ha en profil som er dårlig konstruert. Vil du fortelle om hva du brenner for, hva slags 

kompetanse du har, hvilke gode karaktertrekk du har – eller vil du vise deg fra din dårligste side? 

Det er det bare du som kan gjøre noe med. Flytdiagrammet som kommer under om publisering 

av bilder kunne like gjerne vært brukt på ytringer på Internett – enten om seg selv eller om andre. 

 

Personvern handler også om hva man kan publiseres om andre, og her syndes det mye. Spesielt 

bilder av andre deles på nett, og her handler det mest om gode holdninger og være bevisst på hva 

man gjør. Samtykke er et "must" i en slik sammenheng og er derfor markert ut – det kan skje 

muntlig eller skriftlig, men skolen skal alltid ha skriftlig samtykke for å publisere bilder av elever 

på f.eks. sin hjemmeside. Elever under 15 år kan ikke selv gi samtykke, da er det foresatte som 

må gi tillatelse til publisering. Flytdiagrammet kan gi en refleksjon rundt tanken om man kan 

eller bør publisere bilder: 

 

 
 

Personvern handler også om etiske og juridiske problemstillinger. I dag kan alle være redaktører 

på Internett, og det medfører ikke bare rettigheter – men også plikter. Hva bør man og kan man 
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publisere, hvor går grensen mellom ytringsfrihet og det å trakassere andre? Digital mobbing er et 

stort problem, og her er det ikke annet enn nulltoleranse som må råde. Det kan være et problem å 

skille mellom hva som er mobbing og hva som bare ble gjort for å være tøff eller morsom – 

uansett er det en påkjenning for de som blir utsatt for dette.  

Kildekritikk 

Før i tiden gikk vi hjem og slo opp i leksikon når vi skulle finne svar på noe. I dag er det 

uendelige mengder med informasjon tilgjengelig bare et tastetrykk unna. En ferdighet er å filtrere 

søkene gjennom å ha strategier for søk, men det å være kritisk til hva vi finner er helt essensielt. 

Enkelte tror at hvis siden ser "dyr" (profesjonell) ut så er sikkert innholdet troverdig – men dette 

er ingen god rettesnor. Man trenger strategier, f.eks. rammeverk som TONE (Troverdig, 

Objektiv, Nøyaktig og Egnet). Med de yngste handler det om å øve opp bevisstheten; er alt vi 

leser i avisene og ser på TV sant? Er bilder mer troverdige enn tegninger? Er det mer sant om det 

står i bøker enn om det står på Internett? Et bilde som kan illustrere hvorfor det er viktig å utøve 

kildekritikk (beregnet på mellomtrinn) er dette:  

 

 



50 
 

Opphavsrett 

Innenfor opphavsrett handler det mye om moral – at man ikke skal stjele. På den andre siden 

handler det om hvordan man selv kan merke sine verk slik at andre vet om og hvordan de kan 

benytte dette videre. Her kan man strekke ytterkantene fra å vite at ikke alt man finner kan 

brukes – selv om det er mulig, at copyright betyr at man må spørre om lov før man bruker – til å 

kjenne til lisensmetoder som Creative Commons og hvordan man selv kan sette en slik lisens på 

egne verk. Creative Commons er en forhåndsgodkjennelse av bruk, og man velger selv hva slags 

nivå man vil legge seg på; skal det kunne brukes fritt eller må det brukes akkurat som det er, skal 

man kunne tjene penger på det eller ikke osv. – men uansett skal opphavsmann angis, "steal with 

pride" kan være et godt uttrykk her.  

Klasserommet 

En positiv klasseromsatmosfære 

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 klasseromatmosfære er viktig fordi:  

 Det øker elevenes engasjement 

 Det lager et trygt miljø 

 Det oppmuntrer 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” Så hvordan bygge og 

vedlikeholde et positivt læringsmiljø? Hovedstikkordet er relasjoner. 

 

 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 første dag, dette er nøkkelen til å 

skape gode relasjoner og et stort steg på veien for å lage en god kultur 

 Begynn hver time med en kort gjennomgang for å få elevene igang med tema(beskjeder, 

kort refleksjonsspørsmål som introduserer dagens tema, en morsom historie, en relevant 

nyhet) 

 Sørg for at alle får sin “stemme” hørt i hver time. Del gjerne opp i grupper og gi 

oppgaver; del hva du husker fra forrige gang, del hva du syntes var mest vanskelig i leksa 

til i dag, del hva du lærte i forrige time, del hvordan du vil bruke det du har lært 

 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 man kan gå enn å være i klasserommet eller gjøre 
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noe annet enn plenumsundervisning (grupper, gå til en annen lokalisering) 

 Oppmuntre elevene til å jobbe sammen med deg og med hverandre 

 Spør regelmessig om tilbakemeldinger (hold opp antall fingre som viser hva de mener å 

ha fått ut av timen - det gir umiddelbar respons på din undervisning og de ser at du bryr 

deg om hva de tenker, be dem skrive noen få linjer om hva som gikk bra og hva som bør 

endres) 

 “Lukk” timen - bygg forventning til neste time (neste time skal vi, vær snill å lese .. til 

neste gang, del en ny ting du lærte i dag) 

Klasseromsledelse 

En av hovedutfordringene man ofte møter ute i skolene når det er snakk om å ta i bruk teknologi 

er diskusjon rundt det at datamaskiner er en tidstyv som stjeler oppmerksomhet. Min personlige 

oppfatning er at dette i stor grad skyldes klasseromsledelse. Hvis man ikke har naturlig autoritet 

og tar rollen som leder, da vil resultatet bli at noen annen tar rollen - for da er den stillingen 

ledig. Det er tre hovedtyper som skiller seg ut: 

 

Ordenspoliti. Denne strategien skaper dårlige relasjoner, stress - og det er ingen sammenheng 

mellom læring, risikotaking og motivasjon. 

 Elevene må bli kontrollert. 

 Voksne fortjener automatisk respekt, barn må gjøre seg fortjent til det samme. 

 Undervisning er en kamp som jeg må vinne - hver dag. 

 Lar jeg en slippe unna prøver de andre seg med en gang. 

 Jeg må true dem med straff. 

 Jeg må fortelle dem hva de skal gjøre. 

 I verste fall får jeg sende dem til noen andre. 

 

Bestevenn. Denne strategien gir usikkerhet på grunn av ubestemthet - og hvem som helst kan ta 

styringen i klasserommet. Det er ingen sammenheng mellom læring, risikotaking og motivasjon. 

 Forhandlinger i klasserommet er løsningen. 

 Hvis jeg er snill og grei så liker elevene meg. 

 Planlegging og tilrettelegging hindrer dårlig oppførsel. 

 Man må pusle rundt elevene og gi omsorg. 

 Hvor mange ganger må jeg be dere om å være stille (oppgitt)? 

 Hvorfor gjør du fortsatt dette (fortvilet og oppgitt)? 

 Gå ut på gangen, jeg klarer ikke mer (emosjonell). 

 

 

Tøff omsorg. Dette er grensesetting uten at elevene “mister ansikt”. Lærer er både lærer og 

coach - og læring, risikotaking og motivasjon henger sammen. 



52 
 

 Å ha omsorg betyr å kunne si nei, og mene nei når det er nødvendig. 

 Det er alltid flere sider ved eleven enn bare problemene. 

 Jobben min er å sette grenser, elevens jobb er å teste dem. 

 At de prøver seg er naturlig. 

 Elevene må få oppleve mestring. 

 Elevene må ta ansvar for egne handlinger, egen oppførsel er et valg man tar. 

 Sanksjoner når det er nødvendig. 

 Man må ha fokus på det elevene er gode på, og sosiale ferdigheter må læres for å kunne 

ta bedre valg om egen oppførsel. 

 Elevene må få pekt ut retningen mot suksess. 

 

Det kan være fornuftig å gjøre en egenrefleksjon av egen praksis i forbindelse med 

klasseromsledelsen. Hvor er du på en stige som går fra 0 til 10 i forhold til strategien tøff 

omsorg? Hvilke ting lykkes du med i dag? Hva er det minste du kan gjøre for å klatre 1 trinn 

oppover? 

 

Det er ikke mulig å kontrollere oppførsel direkte, men du kan gjøre noen valg i forhold til 

hvordan du reagerer på dårlig oppførsel. Du har også kontroll på hvordan du hilser på elevene, 

hvordan du starter samtaler, hva slags innstilling du har i forhold til elevene, hvordan du viser 

fram elevarbeid, hvordan du organiserer klasserommet fysisk - og alt dette kan ha innflytelse på 

hvordan de oppfører seg. 

 

Sanksjoner kan begrense oppførsel, men ikke endre den. Det er ikke antallet som teller, men at 

elevene vet at du kommer til å gjøre noe - hver gang. Start med en advarsel, og hvis oppførselen 

ikke endres kan du øke konsekvensnivået (f.eks.at eleven må sitte en annen plass i klasserommet, 

få med beskjed hjem, bli sendt ut av klasserommet). La eleven få valget; hvis du velger å 

fortsette med …. så velger du samtidig at… og jeg anbefaler at du gjør et bedre valg nå. Dette 

gjør at eleven må ta ansvar for egne handlinger. 

 

Samtidig er det viktig å tenke på hva som er årsaken, og ikke bare handle ut fra handlingen. Eller 

for å si det slik; hvis du kjører bil over en spikermatte må du selvfølgelig skifte dekk skal du 

unngå å ødelegge felgene helt, men hvis du ikke fjerner spikermatta vil ikke problemet forsvinne 

bare fordi om du har satt på nye dekk. Minner også om det som står over; dersom det er dødtid 

ved at man venter på at noen skal gjøre seg klar eller man ikke har nye aktiviteter til de som er 

tidlig ferdig eller ikke forklarer godt nok hva som skal gjøres – ja, da gjør elevene helt andre ting 

enn det du ønsker. 

 

Når det gjelder punktene under kan du stille deg disse spørsmålene: hva betyr for deg og hvordan 

forstår du dette, hvordan vil du gjøre eller vise at du bruker dette konsekvent og hvorfor skal du 



53 
 

gjøre dette/hvorfor er det effektivt? 

 

 Det er to kritiske elementer når det gjelder klasseromsledelse; forhindre og redusere. 

Hvilke strategier kan du bruke for å forhindre dårlig oppførsel? Hvordan kan du sørge for 

å “senke temperaturen” hvis det blir “hett” i klasserommet?  

 Skill mellom elev og dårlig oppførsel, men god oppførsel skal alltid knyttes til person. 

Vær tydelig på at det er oppførselen og ikke eleven du ønsker å endre. Oppførsel er hva 

de gjør, ikke hvem de er. Å sette merkelapper (problemelev) vil bare styrke elevens 

dårlige selvbilde. Elevene lever opp (eller ned) til bildet du har av dem (dine 

forventninger). Elever trenger håp for å endre oppførsel. Begrens oppførsel til bare å 

gjelde en kontekst (denne vi er i akkurat nå), og vis at man kan lykkes bedre ved å velge 

en annen oppførsel neste gang. 

 Gi valg, og påvirk dem til å gjøre de rette valgene. Pek på konsekvenser av valget 

(belønning/straff). Det er forskjell på “Hvis du ikke slutter nå, så flytter jeg deg over hit” 

og “Hvis du ikke slutter nå, da velger du å måtte flytte stolen din over hit”. Gi råd før 

advarsler; “hvis du slår andre vil de ikke leke med deg”, “skru på korken ellers vil dusjen 

tørke ut” osv. 

 Fokuser på primærhandlingen og ikke sekundærhandlinger (sukker, hever øyebryn, ikke-

verbale signaler) de ofte tyr til når de blir tilsnakket. Overse kroppsspråk og flytt 

eventuelt eleven vekk fra sitt publikum. Forbli rolig, gi korreksjon igjen på en rolig, men 

prises måte og be dem velge en bedre oppførsel for å få dem tilbake til aktiviteten de kan 

gjøre. Noen ganger er sekundærhandlingene verbale; “men xx gjorde også”, “hvorfor er 

det bare jeg som” “andre lærere lar oss få lov til” osv. Bruk kanskje-likevel som strategi; 

“kanskje lar andre lærere dere få lov til å sitte i grupper, men jeg har likevel behov for at 

dere sitter enkeltvis”.  

 Tillit må bygges, det kommer ikke sammen med stillingen som lærer. Vis at du er til å 

stole på gjennom å ha klare og tydelige grenser, være konsistent i forventninger og krav, 

hold løfter, vær sensitiv i forhold til den enkelte elev, legg merke til detaljer (husk navn, 

ønsk dem velkommen, lån dem blyant osv), positiv innstilling (smil, nikk, tommel opp, 

positive kommentarer), gi ros når det er fortjent, vis at du lytter. Gi støtte gjennom gode 

tilbakemeldinger, husk vurdering for læring. Dersom noen ikke arbeider med det de skal 

kan du minne dem på dem gjennom å si “du har ikke startet med å gjøre xx ennå” eller 

“nå har du reist deg fra stolen din igjen”. 

 Modeller oppførselen du ønsker gjennom å være en god rollemodell. Husk at de skal 

beholde verdighet og integritet - selv om de har oppført seg dårlig. Når man løser 

konflikter kan det være sanksjoner, men uten nag. Unngå sarkasmer. Å gjøre feil er en del 

av læringen, vis elevene at dette var valg som ikke virket og hvordan man kan gjøre nye 

(og bedre) valg. Ikke la følelsene ta overhånd. 

 Velg dine slag med omhu. Hva kan du overse og hvor lenge? Når er den beste tiden til å 

gripe fatt i dette problemet? Hva er det minst påtrengende du kan gjøre for å få dem 
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tilbake “i sporet”? 

 Sørg for å få snakket med eleven så kort tid som mulig etter korreksjonen, og i alle fall 

før timen er slutt. Da skjønner eleven at når korreksjon er gitt og eleven har endret 

oppførsel så henger det ikke noe mer igjen i lufta til neste time. Kanskje det ikke skal mer 

til enn et smil og “hvordan går det” eller “trenger du hjelp”.  

 

Noen nøkkelord på tampen: 

 Passende oppførsel må ha prioritet i klasserommet 

 Lag klare, forutsigbare rutiner 

 Lær dem å ta ansvar 

 Modeller hva som er passende oppførsel 

 Vis respekt, også når elever oppfører seg dårlig 

 Fokus på å dirigere mot ønsket resultat 

 Gi regelmessige, beskrivende og positive tilbakemeldinger 

 Ikke lær dem å ignorere deg og dine instrukser 

 Bruk kroppsspråk som viser autoritet og selvsikkerhet 

 Gi klare valg som gjør at de må ta ansvar for egne handlinger 

 Beskytt elevenes selv-følelse 

 Skill oppførsel og person 

 Bruk den minst truende strategien som er mulig i situasjonen 

 Ikke dvel for lenge ved dårlig oppførsel, ikke bær nag 

 Gi elevene tid til å endre oppførsel, gå litt vekk og se om de gjør som de har fått beskjed 

om 

 Vær rettferdig i straff, døm på bakgrunn av brutte regler og ikke sinne 

Elevsentrert undervisning 

Elevsentrert undervisning er ikke nødvendigvis det samme som å lage individuelle planer. Det 

handler mer om at man gir en mulighet for den enkelte til å gjøre tilpasninger i forhold til 

hvordan den enkelte lærer best. 

 

 Innledningen bør si noe om hva slags klassenivå, fag og tidsbruk som er tenkt for å 

gjennomføre undervisningsopplegget. Her kan tid være en variabel - noen bruker lang tid 

og andre bruker krot tid. Enkelte skoler har inndelt uka i fagbolker, hvor enkelte dager er 

tildelt spesifikke fag. Fordelen er at dette gir muligheter for å fordype seg i faget og få 

mer sammenheng, og kanskje også mer tid for lærer til individuell oppfølging. Ulempen 

er at en elev som er borte den dagen går glipp av mye i dette faget. Kanskje et alternativ 

er å tenke seg en mer tverrfaglig undervisning slik at tema er det samme gjennom dagen, 

men at det er flere fagområder som blir berørt? 

 Det snakkes mye om at man ikke har tid til dybdetenking, men samtidig opprettholder 
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man en slik praksis gjennom å ha et fag i 1 eller 2 skoletimer som varer i +/- 45 minutter - 

og at fagene spres over flere av ukedagene. Riktignok er vi vant fra TV-serier til at alt 

skal skje i løpet av en liten halvtime, inkludert reklamepause, men i det virkelige liv vet 

vi at skal man fordype seg trenges det tid. Dette er et paradoks i skolen som jeg forundres 

over. 

 Noe annet er å tenke gjennom hva som er nødvendig for å gjennomføre 

undervisningsopplegget, både av hensyn til lærer og elever. Dette kan også være en 

variabel; at man selv kan velge hva slags utstyr man ønsker å bruke. Noen vil kanskje 

bruke en PC, andre vil skrive i bok - og noen vil komme med helt andre varianter som å 

lage en podcast eller video, eller kanskje noe helt uventet. Utfordringen er at man ikke får 

standardiserte innlevering - og hvordan skal man løse dette i forhold til tilbakemeldinger 

og evalueringer? 

 Formålet med undervisningen må være tydelig definert. Hvordan skal man ellers kunne 

skape en forståelse for at det å lære dette er viktig. Det handler om kompetansemål, om 

hvilken relevans dette vil ha for eleven både innenfor og utenfor skolen; f.eks. Hva skal 

eleven kunne gjøre når undervisningsopplegget er ferdig (kort sikt) og hvordan kommer 

dette til å bli bygget på videre (lang sikt). Utenfor skolen kan det handle om; hvorfor er 

dette viktig å kunne for at man skal være deltaker i samfunnet, i arbeidslivet eller i 

samvær med andre -  hvordan kan dette ha betydning under oppvekst eller når man blir 

voksen. 

 Vurdering er en viktig del av undervisningsopplegget. Elevene må vite hva som er 

forventet av dem, gjerne illustrert med eksempler på hva som menes (modellering). 

Mange er forkjempere for at elevene skal være med å diskutere vurderingskriteriene, og 

det er en god ide for å skape eierskap samtidig som man ikke kan innføre 

massedemokrati til enhver tid. Noen bruker en form for mappelevering som gjør at 

elevene kan gjøre flere forbedringer underveis, også en god ide - men som krever at man 

får gode tilbakemeldinger slik at man vet hva man skal endre på eller gjøre bedre.  

 Konseptet med “flipped classroom” eller omvendt undervisning som man gjerne bruker 

på norsk kan også være en god teknikk for å skape mer rom for oppfølging i timene 

framfor å drive instruksjon. Det har som alt annet både pluss- og minussider; f.eks. blir 

ikke dårlig undervisning bedre av å se den mange ganger, eller at man får den på video. 

På den andre siden har man gode muligheter for å få repetert ting og se i eget tempo.  

 Egenrefleksjon er også en viktig komponent. Det er ikke noe som skal leveres inn, men la 

elevene tenke over hva man har lært og hvorfor, hva likte eller mislikte eleven og 

hvorfor, hvordan kan de gjøre det bedre neste gang. Hvis elever bare gjør oppgaver etter 

instruks uten å tenke gjennom hva, hvorfor og hvordan - er det da ikke litt meningsløst? 

Samtidig må det ikke innføres et skjemavelde, men litt refleksjon til tider har ingen vondt 

av. 

 Oppgaver kan være merket med om de skal gjøres individuelt, som grupper eller hva som 

skulle gås gjennom i plenum. Da vet hvordan de skal forholde seg til dem, og det kan 
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være greit å markere at enkelte oppgaver krever samarbeid. 

 Lekser er også et tema her, kanskje spesielt i forhold til oppgaven som skal løses. Det er 

mange elever som gjør lekser for læreren sin skyld, og ikke sin egen. Det er foreldre som 

tror at undervisningens kvalitet har sterk sammenheng med mengde lekser som gis - jo 

flere lekser jo bedre kvalitet. Lekser må være meningsfylte og de må være av en slik art 

at man kan gjøre dem - og ikke at de bare bekrefter egen (eller foreldres) 

utilstrekkelighet.  

Pedagogiske ressurser 

Pedagogiske ressurser vurderes og bedømmes ofte separat fra den tiltenkte bruken. De 

bedømmes etter gitte kriterier eller en 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 sammenheng; en kontekst med en bestemt elev eller lærer er en 

kontekst som 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 virker derfor mot sin hensikt. Det er ikke mulig å 

definere overordnede kvalitetskriterier for pedagogisk kvalitet som garanterer kvalitet når man 

ikke vet noe om læringsmiljøet den brukes innenfor. Det er noe i at det ikke finnes f.eks. 

pedagogisk programvare - det er programvare som brukes pedagogisk, og da vil man lett se at 

ulik praksis vil føre til helt ulike læringsopplevelser og læringsutbytte. 

 

Elevene blir ofte sett på som konsumenter eller 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, de er også skapere av kunnskap og ressurser. De samler inn informasjon fra 

nett og andre steder, setter dem sammen, endrer dem og deler med andre. 

 

Validering av kunnskap er nøkkelen, men ikke alltid lett å oppnå siden rett og galt ikke lenger 

kan fastslås gjennom et fastlagt pensum. Det handler om at man må kunne reflektere over 

egnethet og bruke kunnskaper, ferdigheter og holdninger man har tilegnet seg. Det er ikke bare å 

krysse av på en sjekkliste. Selvfølgelig er man avhengig av gode ressurser; elevene skal lære seg 

veien fra reproduksjon til forståelse, sette sammen informasjon, anvende kunnskap, få 

kompetanse og vise ansvarlig framferd. Kvalitet må derfor sees på som en helhet av den 

pedagogiske praksisen, ikke bare begrenses til å sette en karakter på en tilgjengelig ressurs ut fra 

noen fastlagte kriterier. 
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Under er to figurer fra en artikkel hos Edudemic som er ganske beskrivende i forhold til hva som 

var en god lærer tidligere (den øverste modellen hvis noen var i tvil), og en redesignet utgave av 

samme modell. Kanskje man bør ta et skritt tilbake og reflektere over egen praksis? 

Artikkelen peker også på et punkt som det kan være noe i; de som lager app’er og programvare 

(såkalt “pedagogisk programvare”) har kanskje ikke bakgrunn i den øverste modellen og 

mangler derfor noen forutsetninger for å lage virkelig pedagogisk programvare – de er flinkest på 

å ligge i skjæringspunkt teknologi/innhold og glemmer pedagogikken? 

 

 

 

Noe å tenke på før neste flervalgsprøve? 

Flervalgstester er mye i bruk i skolen. En grunn til dette er at de er enkle i den forstand at man 

har entydige svar - men det finnes også mange utfordringer, f.eks. hvordan de skal utformes. 

Med teknologi som blant annet finnes i læringsplattformene kan slike oppgaver bli rettet 

automatisk, en stor fordel tidsmessig - men også med noen ulemper. 

 

Å misforstå et spørsmål kan resultere i “feil” svar selv om svaret er gyldig - kanskje man bør 

tillate at eleven kan få argumentere for sitt synspunkt og få noen poeng selv om det ikke var 

akkurat det svaret du hadde tenkt skulle være det korrekte. Litt avhengig av antall mulige svar 

kan eleven gjette rett svar. De kan også velge galt svar ut fra rette forutsetninger, eller rett svar 

http://edudemic.com/2013/04/how-teachers-can-best-use-education-technology/
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basert på gale forutsetninger. Resultatet er derfor omgitt av usikkerhet og tvil. Selv om en elev 

har noe kunnskap rundt tema vil de ikke få poeng om de velger galt svar. Åpne svar, der eleven 

selv skriver inn svaret uten å ha alternativer, 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 ett spørsmål - hvis man da velger feil; betyr det at de skal dømmes som om de ikke 

forstod noe, er det mulig å dømme av dette at eleven ikke har forstått noe av dette emnet i det 

hele tatt? 

 

Elevene læres opp til å fylle ut alle svar i besvarelsen, og for mange betyr dette å haste gjennom - 

særlig de siste spørsmålene - 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 klart flere oppgaver med lenger tid - de får heller ikke poeng for dette. 

Hvordan bestemmer man lengde på en eksamen eller en prøve? Hvor mange spørsmål er 

nødvendig for å vise hva slags kunnskap, eller bedre; kompetanse, eleven har? Hvor mye tekst 

skal det være og hva vil være naturlig lengde på teksten? Noen leser raskt, andre leser sent. Hvor 

mange svaralternativer 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 vil 2+2 alltid bli 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 få gode resultater på slike tester, og dette 

presset kan medføre dårligere undervisning - blant annet i utslag av memorering framfor 

forståelse. Samtidig brukes resultatet på en test som en indikator på hva man faktisk kan, og både 

lærer og elever vil framstå som kunnskapsrike - kanskje helt uten grunn. Flervalgsoppgaver 

krever et sett med “test”-ferdigheter, og noen elever har bedre ferdigheter enn andre. Noen lærere 

underviser i strategier for hvordan man skal løse flervalgsoppgaver, f.eks. At svaralternativer 

med ord som alltid eller aldri vanligvis ikke er korrekt svar - fordi det er sjelden svar er så 

svart/hvitt. Dessverre har noen elever lagt seg til dårlige strategier, f.eks.at det finnes et mønster i 

hvilke svar som er korrekte eller myter som at “hvis du er i tvil så velg alternativ C”. Hvordan 

skal man håndtere slike elever? 

 

Flervalgsoppgaver baserer seg på ett rett svar for hvert spørsmål. På den måten vil man alltid 

kunne være enige om hvor mange poeng som er oppnådd. Prisen er stiv; autentisitet er ofret for 

det som oppfattes som sikkert. Tradisjonelt teller man opp antall rette svar og deler på antall 

spørsmål for å få et gjennomsnitt. Men hva betyr dette gjennomsnittet - hva forteller dette tallet 

oss? Hvis vi forestiller oss at vi får tre spørsmål for hvert emne og vi har to ulike emner, 

tilsammen 6 spørsmål. Eleven får 1 av 3 riktige svar i første emne, altså et snitt på 33 %. I det 

andre emnet får eleven 2 av 3 riktige svar, altså et snitt på 66 %. Gjennomsnittet for hele prøven 
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er da 50 %, men va betyr dette? Tenk på at disse tallene kan ha betydning for karaktergivning, og 

derigjennom ha betydning for elevens videre utdanning. 

 

Er samarbeid det samme som juks? Å samarbeide er en av ferdighetene som er nødvendig i 

arbeidslivet, og en hvilken som helst forelder vil nok hevde at samarbeid er viktig å kunne. Hvor 

ofte får man lov til dette i skolen? Hvor mange ganger i arbeidslivet får du ikke lov til 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 og gir 

svaralternativene. Elevene får “mentale håndjern”, håndjern som hindrer tankevirksomhet. 

Lærere mener at man må tilpasse undervisningen ut fra den enkeltes elev evner og ferdigheter, 

samtidig bruker man samme standardiserte måleverktøy for alle. Det er stor forskjell mellom å 

måle enkle målbare ting og det å måle andre ting som er viktige. Flervalgstester måler innenfor 

et begrenset område når det gjelder hva som er lært - hvordan skal du måle humor, moral, 

kreativitet, egenart, motivasjon, empati osv.  

Lekser 
Bjørn Helge Græsli har gitt meg tanker om lekser, og her er noen tanker og ideer som han har 

kommet med. Det er relativt få elever som får et utbytte av lekselesing som står i forhold til tiden 

de har brukt (unntatt de som ikke gjør lekser, da). Det kan være flere grunner til dette: leksene er 

gitt litt tilfeldig, elevene har for dårlig studieteknikk, leksene oppleves lite motiverende, elevene 

prioriterer dem ned (til fordel for f.eks. større prøver) eller at leksene ikke forklares godt nok. Jeg 

mener at eventuelle lekser bør møte tre kriterier: 

 de bør være motiverende 

 de bør utvide læringssituasjonen i klasserommet 

 de bør utnytte muligheter vi ikke har i klasserommet 

  

I tillegg: 

 kan løses ved å gi elevene mulighet til selv å velge hvordan de vil nå målet med arbeidet 

 leksene bør motivere for og forberede til neste undervisningsøkt, samt sette i gang tanker 

om formålet med leæringsarbeidet. En mulighet er å spille inn en kort videosekvens eller 

se en youtube-film - dette tar kort tid, men kan være svært effektivt. 

 oppgavene bør utnytte de uformelle læringsarenaene de tar del i utenfor skolen og/eller 

legge til rette for selvstendig arbeid med kilder eller innsamling av opplysninger. 

 

To prinsipielle spørsmål i diskusjonen er: 

 øker lekser elevenes læringsutbytte? 

 bedrer det utgangspunktet for læring i undervisningssituasjoner? 

http://bjornhelge.blogspot.no/
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Svaret på det første spørsmålet er et betinget ja - gitt at 

 eleven opplever leksen som relevant/meningsfylt 

 eleven faktisk gjør leksene 

 eleven er bevisst på hva som skal læres og gjør leksene på de premissene 

Svaret på det andre spørsmålet er også ja, gitt at 

 alle elevene kommer med samme grunnlag til timen (dvs. at læreren kan planlegge ut fra 

at alle elevene skal beherske et visst minimum fordi de har gjort leksene) 

 

For at dette skal være oppfylt, må kriteriene i det første spørsmålet oppfylles først. Hvis 

situasjonen er at elevene IKKE oppfyller dette, er det min påstand at læringsutbyttet faktisk er 

dårligere, enten fordi læreren legger opp læringsaktiviteter på sviktende grunnlag eller fordi 

elevene mister motivasjon fordi det ikke er noen vits i å gjøre lekser. 

 

Med andre ord: hvis ikke kriteriene for det første spørsmålet er oppfylt, så bidrar lekser til 

mindre, ikke mer læring for gjennomsnittseleven. Lekser er altså positivt for noen (gjerne de 

skoleflinke som har utbytte av det meste fordi de bevisst eller ubevisst har knekket koden for å 

forstå skolens iboende logikk), bortkastet tid for de pliktoppfyllende som gjør lekser uten å vær 

bevisst på hva de gjør og hvorfor, og direkte læringshemmende for dem som ikke 

forstår/orker/prioriterer/ser mening i å gjøre leksene. 

 

Vi har her dermed en hodet i ovnen, beina i fryseren-situasjon. Vi gir lekser i håp om at flest 

mulig skal ha noe igjen for det, og ofte med det resultat at forskjellene i klasserommet øker. Min 

påstand er derfor at lekser ofte er mer til skade enn gavn, med mindre noe gjøres aktivt for å 

tilfredsstille kriteriene ovenfor. Mitt ønske er dermed at vi tar en samtale om formålet med 

lekser, ikke bare om lekser eller ikke lekser. Altfor ofte tror jeg lekser blir en salderingspost hvor 

vi putter det vi ikke rekker å gjennomgå/gjøre i timene, eller at det er noe vi gir på autopilot uten 

å tenke gjennom læringsutbyttet.  

  

Hva kan vi gjøre med dette? 

Vel, her er en tretrinnsplan:  

 Målfokus. Akkurat som vi prøver å fokusere på hva som skal læres, ikke hva som skal 

gjøres, i klasserommet, kan vi gjre det samme når vi gir lekser. "Les s. 45-51 og gjør 

oppgave 1-5" gir ingen informasjon til eleven om hva målet er. Formuler leksene ut fra 

hva elevene skal kunne etter timen - et mål, for eksempel kunne forklare visse begreper. 

Da er det lettere for eleven både å vite hva hun/han skal gjøre og vite når de har nådd 

målet. Det er også lettere å vise hvorfor leksestoffet er relevant. 

 Valgfrihet. Ved å formulere et mål for leksen blir det også enklere å foreslå alternative 

måter å nå målet på, f.eks. lese i boka, se en video, finne egne kilder på nettet, spørre 

noen osv. Det er kanskje fremfor alt her jeg ser verdien av å flippe klasserommet: flere 

http://www.ssb.no/emner/04/02/20/rapp_201001/
http://www.ssb.no/emner/04/02/20/rapp_201001/
http://matte.hiof.no/vrekka/stat/misbruk/p-ikkealt.html
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elever kan få utbytte av leksa - men også her bør målet være klart: er målet "å se videoen" 

eller å kunne gjøre eller forklare det videoen handler om?  

 Etterprøvbarhet. Et konkret mål er det lettere å etterprøve i begynnelsen av timen. 

Elevene kan bes om å ta med en inngangsbillett (forklaring på et begrep, rangering av 

årsaker osv), de kan fylle ut et enkelt onlineskjema laget i LMS eller google eller et annet 

sted der de svarer iht. målet. Det gir en som lærer raskt oversikt over hvor det er naturlig 

å starte timen, og det gir elevene en opplevelse av at det betyr noe å gjøre leksene. 

  

Spørsmålet for meg er altså ikke lekser eller ikke, men at leksene som gis er gode, meningsfulle 

og dermed blir gjort. Hvis vi legger like mye energi i å gi gode lekser som vi gjør i planleggingen 

av gode undervisningsøkter, er jeg ganske sikker på at elevenes utbytte vil øke dramatisk. Til 

slutt noen eksempler på mulige formuleringer og noen lesetips: 

  

Du skal kunne: 

- forklare følgende begreper: 

- lære følgende formler utenat 

- finne x eksempler på y 

hjemme. Hvis du ikke vet hva 

x er, kan du finne det ut her 

eller her. 

- lese inn eller skrive et 

sammendrag på 50 ord av side 

x-y, leveres... 

- ha med deg en 

inngangsbillett der du har 

rangert de tre viktigste 

årsakene til ... 

- ta med deg en lapp med 

forslag til kandidater til 

prisene: "nyttigste grunnstoff", 

"mest interessante grunnstoff" 

og "mest sosiale grunnstoff" 

- finn ut hva x er og lag en 

forklaring som bestemora di 

ville ha forstått. 

- finn et bilde som du synes 

passer til tema x og forklar 

hvorfor. Forklaringen skal 

inneholde følgende ord: ...  
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Læring 

Kunnskap versus kompetanse 

Kunnskap alene er ikke nok. Dessverre er det mange som tror dette. Det er en stor forskjell på 

kunnskap og kompetanse. Tar man utgangspunkt i Blooms taksonomiskala ser man raskt 

forskjellen.  

 

 

Så hvor er du på en slik skala?  

 

 Kunnskap er å kunne gjengi noe som er blitt fortalt eller lest. Selv små barn kan læres 

opp til å gjengi ting, uten at de forstår det de gjentar.  

 Forståelse betyr at du kan forklare kunnskapen innenfor det du vet og har erfart. 

 Anvendelse betyr å kunne gjøre noe som har blitt vist for deg, f.eks.at du får se hvordan 

man gjør en utregning og så gjør du det samme på et tilsvarende regnestykke. 

 Analysere betyr å dele opp helheten i biter og se på delene. Det er to ulike måter å tolke 

på; kniv eller briller. Med kniv deler man opp i logiske deler og vurderer hver del for seg 
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- hva skjedde først og sist. Med briller ser man på helheten, men man ser det bare fra et 

bestemt ståsted - hvilke ressurser ble brukt, hva var forholdet mellom x og y. Metoden 

briller er den som gir mest utbytte. “Hvorfor” er alltid et godt startpunkt for spørsmål - 

spesielt med tanke på årsak-effekt-forhold. 

 Syntese handler om problemløsning og utvidede skriftlige arbeider, f.eks. essays, 

rapporter, kritikker og argumentasjoner. Syntese krever at elevene må avgjøre selv 

hvordan de skal gjøre oppgaven. Blir de vist eller får en oppskrift på hva de skal gjøre er 

det ikke syntese, da følger de en bruksanvisning - noe som er på nivå anvendelse. 

 Evaluering handler om å se på styrker og svakheter ved noe, å ta avgjørelser eller tillegge 

verdi. Det handler om å vurdere om ikke bare svar, men også prosess og strategi var den 

rette tilnærmingen. Ikke glem at elevene også bør vurdere seg selv.  

 

Dessverre er det også slik at mye av lærebokstoffet handler om ferdigheter, at man får 

informasjon - uten at man trenger å ha dyp forståelse og trekke forbindelser. Lærere har også en 

tendens til å teste i ferdighetsnivå - og her er en liten tekst med påfølgende spørsmål som kan 

illustrere dette: 

 

I Dubristan bor dubrider som drapler og drogler hele dagen. De kjøper dalager til sine 

duredimler.  

 

Dette er slik elevene møter et ukjent fagområde, teksten er meningsløs fordi man ikke klarer å 

relatere seg til den. Den leverer bare informasjon. Hvis man da tenker seg at test på dette kan 

være følgende spørsmål vil man se at man kan få godt resultat uten egentlig å kunne noe: 

 

 Hvor bor dubridene? 

 Hva gjør dubridene hele dagen? 

 Hva kjøper de til duredimlene? 

 

Et helt annet læringsnivå vil være spørsmål av typen; 

 

 Hvor fornuftig er det å draple og drugle hele dagen? 

 Hvorfor er det lurt å kjøpe dalager til duredimlene? 

 Hva vil skje dersom man drupler i stedet for å drogle? 

 

Et annet eksempel er hentet fra matematikkens verden. Det er stor forskjell på disse to 

oppgavene - selv om problemet egentlig er det samme:  

 Alternativ 1: Bruk kalkulator og regn ut 24:6 

 Alternativ 2: Bruk kalkulator når du løser denne tekstbaserte oppgaven: Eva og 5 av 

hennes venner skal fordele en kasse med epler. Det er 24 epler i kassen. Hvor mange 

epler får hver av dem? 
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Overført til taksonomiskalaen: 

 Kunnskap: gjenkjenne hvordan deletegn ser ut på kalkulatoren 

 Forståelse: forklare hvordan man utfører kalkulasjonen på kalkulator (først trykker jeg 

dette, deretter dette osv.) 

 Anvende: kunne utføre kalkulasjonen på kalkulator 

 Analyse: dele opp det tekstbaserte problemet i enkeltdeler og gjenkjenne dem 

 Syntese: kunne gjenkjenne det tekstbaserte problemet som et matematisk problem og 

forstå at man trenger å bruke deling for å finne svaret 

 Evaluering: sjekke eget arbeid og evaluere valgt problemløsningsstrategi, gjenkjenne feil 

 

Hvordan skal man arbeide med høyere orden-tenking og bruke dette for å lage produkter som er 

løsningen på relevante, virkelig verden-problemer? Først og fremst må man skape relevans - for 

eleven. Det hjelper ikke hvor relevant det er for læreren hvis det ikke er relevant for eleven. Hva 

må til? Her er noen ting å tenke gjennom. Er utfordringen eller aktivitet forankret i den virkelige 

verden? Vi simulerer ofte, men det er ikke noe som slår det å jobbe i virkeligheten. Elevene 

setter flid i å fullføre noe som er virkelig, ikke bare noe som foregår på skolen.  Er aktiviteten 

noe som bare foregår innenfor klasseromsveggene vil elevene sjelden spørre seg selv "hvordan 

kunne jeg bruke dette i den virkelige verden".  

 

Handler det om noe som berører elevenes hverdagsliv? Dersom noe har direkte betydning for 

dem skaper det relevans. Klarer du å trigge det personlige vil du få fram pasjon, mening og 

handling. Kanskje er det maten i kantina, idrettshelten eller favorittband - det må være noe de 

kjenner seg igjen i. Elevene 

må involveres i prosessen. 

Spør dem, du trenger ikke 

vite alt selv. Jo mer man 

flytter ansvar for læring fra 

lærer til elev, jo bedre. Det 

er et skifte fra “lære som 

jeg sier” til “lære gjennom 

å gjøre”, men risikoen 

oppveies av gevinsten. 

Hvem tror ikke at skolen 

kan bli mer engasjerende 

på denne måten? 

 

Taksonomiskalaen er 

ganske passiv i ordbruken, 

og man kan også tenke seg 

en mer “aktiv” framstilling: 
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Aktiviteter man kan tenke seg som en følge av de aktive taksonomiverbene kan f.eks. være (med 

noen verktøy og stikkord i parentes, disse er ikke utfyllende); 

 

Huske/forstå: Markere (markeringsverktøy som annotate, highlighte tekst), bokmerke (sosial 

bokmerking eks diigo, delicious, scoopit - eller som favoritter i nettleseren), tankekart (mindomo, 

bubblus, freemind), lage kulepunkter i presentasjon (powerpoint, prezi, keynote), skrive blogg 

(wordpress, blogger), kommentere nyhetsinnlegg/blogger/facebook, tekstredigering (word, 

google docs), nettverking (facebook, twitter), søke informasjon (bing, google, nyhetsfeeds, 

oppslagsverk på nett), notatskriving (onenote, evernote, outline) 

 

Ta i bruk; redigere video/bilde/lyd (pixlr, audacity, moviemaker), ha rollespill, lage film, 

demonstrere (animasjoner, presentasjoner), presentere (powerpoint, keynote, prezi, youtube), 

intervjue, lage tankekart, simulere (physics game, hva/hvis-scenarier regneark, phEt), samle 

informasjon (onenote, evernote, scoopit), ta bilder (også skjermdump, skjermutklipp), skrive 

dagbok, lage scrapbook, lage diagram (infographic), lage puslespill/gåter/quizz (surveymonkey, 

interactive classroom, quizlet, flashcard)   

 

Skape: Synge/danse/tegne (songsmith, youtube-videoer, artpad, paint), digital historiefortelling 

(photostory, moviemaker), lage TV/radioprogrammer, lage tegneserier (creaza, cartoonist), 

digitale bøker (sigil, scrivener), animering (goAnimate), lage nye spill, redigere video, lage 

podcast (audacity, audioboo), multimedieproduksjoner, lage video 

 

Evaluere: Kritisere/uttrykke meninger (kommentarer på nett, bruke redigeringsmodus i 

tekstbehandler/spor endringer), bedømme (vurderingskriterier), rapportere, vurdere nyheter, 

lage hypoteser, foreta undersøkelser (survey), gi anbefalinger (eks i form av å gi stjerner til 

overnattingssteder/restauranter), oppsummere, foreta selvevaluering (refleksjonsskjema) 

 

Analysere: rapportere, lage diagram (infographic), remixe/wrapup, bruke regneark, lage grafer, 

oppsummere, lage spørsmål og foreta spørreundersøkelser (survey) 

Læringsstiler? 

Er det noe som tilsier at det er noe som heter læringsstiler - at noen lærer bedre å høre enn 

gjennom å lese, at noen lærer best ved å bevege seg? 

 

Hva en læringsstil innebærer har endret seg gjennom årene - kanskje handler det ikke bare om 

syn, hørsel og det å ta på ting. Kanskje det handler om at noen ønsker en lineær tilnærming, 

andre mer helhetlig blikk på fagstoffet. Her kan man bare tenke på lærebøkene som ofte har en 

lineær presentasjon - f.eks. i historie er den gjerne kronologisk. Da kan det være vanskelig å se 

de store linjene om prosesser som årsak-effekt og fortid-nåtid-framtid. For noen ville det være 

enklere å gripe fatt i lærestoffet tematisk. Når man bruker teknologi er ofte lesingen annerledes 
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også - en analog bok leses gjerne lineært, mens digital tekst hopper man fram og tilbake i 

gjennom f.eks. å trykke lenker for å få utdypende informasjon.  

 

Noen er impulsive, andre er reflekterte. Kanskje baserer du læringen på det visuelle mer enn det 

verbale, eller ønsker du at de skal forske, være undersøkende, nysgjerrige og spørrende? Hvis 

man tar utgangspunkt i at alle lærer ulikt, og at disse forskjellene har betydning for læringen - da 

må man ta hensyn til dette. Selv om man forsøker å finne generelle prinsipper for læring er det 

ikke tvil om at det er forskjeller blant elever. Å forstå forskjellene og ta hensyn til disse i 

klasserommet kan endre vilkårene for læring hos alle. Det er ikke bare på utsiden vi er 

forskjellige - slik det heter i den gamle barnesangen - vi er ganske forskjellige på innsiden også. 

 

Det spiller ingen rolle om vi kaller det talent, intelligens, arv eller miljø - det er slik at alle har 

sine områder som de er bedre på enn andre. At interesser har stor betydning er opplagt, det man 

elsker bruker man mer tid på og lærer raskere enn noe man ikke er opptatt av. Tenk bare på alt 

barn kan navn på når det gjelder f.eks. tegneseriekarakterer, fotballspillere eller bilmerker - 

samtidig som det ikke virker som om de klarer å huske noe som helst som har med fag å gjøre. 

 

Hva vi har med oss i bagasje i form av holdninger, kunnskap og erfaringer skaper store 

forskjeller. Noen ganger er det en slags sirkel; har man stort ordforråd så evner man å lese et 

større utvalg bøker, som igjen utvider ordforrådet. Slik er det også med kunnskap på andre 

områder; hvis man skal lære noe nytt må det bygge på det man kan fra før. Har man ikke lært det 

grunnleggende med å legge sammen, trekke fra og multiplisere i matematikken - ja, da er det 

vanskelig å lære mer kompliserte formler. 

 

Enkelte har andre typer utfordringer, f.eks. dysleksi. Det har opplagt betydning for hvordan de 

lærer, og strategiene kan skille seg fra elever men andre typer utfordringer. Det er ikke den type 

forskjeller jeg diskuterer her. 

 

Kan vi da si at det ikke handler så mye om læringsstiler, men mer om at vi har forskjeller som 

varierer - f.eks. hva vi har lært tidligere, interesser, holdninger og evner? Det sies om 

læringsstiler at alle elever har preferanser for hvordan de ønsker å lære, men at denne skiller seg 

fra både evne og innhold. Noen vil ha ting visualisert, andre vil høre. Men - er det slik at man da 

lærer bedre eller handler det bare om hva man føler seg mest tilpass med? Handler det om at man 

ønsker å gjøre det man tror man vil lykkes med - og at sannsynligheten da for å lykkes er større? 

Lærer man mer av å bli lest for enn å lese selv - eller er det bare enklere? Spør du; jeg skal lære 

deg noe; vil du lese, danse, høre, løse problemer, tegne eller se en presentasjon for å tilegne deg 

denne kunnskapen? Spørsmålet er vel at først må man vite hva man skal lære før man vet 

hvordan man best lærer den? 

 

Det heter seg at det å behandle alle likt gjør at man behandler mennesker ulikt. Vi har forskjeller 
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som det må tas hensyn til, men veldig ofte handler forskjellene om sosial samhandling og tilgang 

på informasjon. Har man ikke samme informasjon som andre vil man heller ikke forstå det 

samme som de andre. Personalisert opplæring handler ikke om å tilpasse til læringsstil; at noen 

skal ha visuelle presentasjoner mens andre skal få en podcast slik at de kan lytte. Det handler mer 

om å gi ulike innfallsvinkler til et tema - og å gi mulighet for variasjon i nivåer.  

Mange lærer utenat uten å forstå 

Den svenske skolinspektionen gransket 55 videregående skoler, og konkluderte med at mange av 

elevene her ikke gis forutsetninger til virkelig å forstå matematikk - og mister derfor nødvendige 

kunnskaper for et framtidig yrkes- og samfunnsliv. Granskingen viste at for de fleste av de 150 

timene som de var tilstede på ble mesteparten av tiden brukt til mekanisk regning. Undervisning 

som trener problemløsning og matematisk kreativitet ble satt i bakgrunnen. Følgen blir at elever 

lærer seg regler utenat, men de forstår ikke hva de gjør og hvorfor de gjør det. Det kan føre til at 

de ikke engang reagerer om svaret de kommer fram til er helt urimelig. 

 

Skolinspektionen gransket også om lærerne fulgte læreplanene slik de skulle. Det viste seg at 

flertallet ikke har fått undervisning i hele læreplanen, bare i begrensede deler. Mange elever var 

understimulerte og syntes matematikk var kjedelig. Selv om det var mange mangler, var det også 

gode eksempler. Granskingen viste flere gode eksempler der lærerne ga elevene indivudelle 

utfordringer og mulighet til å utvikle sine matematiske evner i et kreativt miljø. Fellesnevneren 

for disse var høy kompetanse hos læreren om læreplanen, godt samarbeid med andre lærere og 

bevisste satsinger fra skolen i forhold til kompetanseutvikling i matematikkdidaktikk. 

 

Selv om granskingen ikke kan gjøres generell for alle skoler i Sverige (eller Norge) pekte den ut 

noen problemområder og hva som kunne endres for å høyne kvaliteten i undervisningen: 

 

 Flertallet av lærerne hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om læreplanen. Læreplanen ga 

svak og/eller dårlig veiledning. En grunn kan derfor 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. 

På samme måte er det mange norske lærere som ønsker å bruke læreboka fordi 

kompetansemålene er vage og utydelige. Samtidig er mange læreverk så omfattende 

(mange sider) at det er vanskelig å få tid til å gjennomgå alt - i alle fall hvis ikke alle 

elever skal ha samme progresjon. 

 Lærerne gjør det unødig vanskelig for elevene. Ensidig fokus på mekanisk regning i 

lærebok dominerte timene og diskusjoner om matematiske problemer så man lite til. Det 

finnes lærere som ønsket å forenkle undervisningen for elevene og derfor ikke trente 

problemløsning og matematisk kreativitet. Dessverre får det helt motsatt effekt - elevene 

får dårligere muligheter til å utvikle sentrale ferdigheter, og dette forverrer læringen på 

lengre sikt. 
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 Elevene får for lite utfordringer. Alle elever får ikke de utfordringene de trenger for å 

utvikles ut fra sine forutsetninger. Dessverre forekommer det at lærere har forutinntatte 

meninger om f.eks. elevenes forutsetninger. Det finnes eksempler på undervisning som 

virker “fordummende” og som fører til at elevene får problemer med å forstå og bruke 

matematikk både nå og i fremtiden. 

 Forskjell på resultat på prøver og eksamen. I stort sett samtlige skoler var karakternivå 

høyere i matematikk enn det som ble resultat på nasjonale prøver. Forskjellen viser at det 

finnes mangler i skolens kvalitetssikring av en rettferdig og likeverdig bedømmelse av 

karaktersettingen. 

 

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

utviklingsarbeid på skolene. Hver rektor må ta sitt ansvar for å administrere/styre og lede - 

lærerne må ta ansvar for å utvikle innhold og metoder i undervisningen. 

Døde spørsmål gir døde sinn 

Hvis vi aldri stilte spørsmål ville vi heller ikke ha svarene, vi ville aldri undersøkt og forsket. 

Spørsmål stimulerer tanken. I skolen er det ofte slik at vi blir presentert for ferdige svar og 

påstander, ofte i form av fakta-setninger. Kan svar bli undervist i separat fra det å stille 

spørsmål?  

 

Det er spørsmål som definerer oppgaver, uttrykker problemer og avgrenser problemstillinger. 

Svar gjør at tanken stopper opp. Det er bare når svaret genererer et nytt spørsmål at vi tenker 

videre. Kvalitet på spørsmålet gir kvalitet på svaret. 

 

Lærer man noe av å pugge fakta eller lærer vi mer ved å stille spørsmål? Vil det å vekke 

nysgjerrigheten være måten å motivere for læring? Tenk gleden over å selv oppdage, finne svar - 

framfor å få det ferdig servert. Spørsmål gjør at vi må undersøke og være kritiske; hvilke 

informasjonskilder har vi og 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 det vi 

spør etter. Logikk er et stikkord; gir dette mening? 

 

Spørsmål må være tankestimulerende og ikke være slik at man stiller spørsmål og gir svar uten å 

tenke gjennom eller tenke nytt. Et tankekors kan være at det elever spør mest om er “kommer 

dette til å være med på prøven?”. Overfladiske spørsmål gir overfladisk kunnskap. Sokratiske 

spørsmål er viktige å stille for å øve kritisk tenking. Det innebærer å tenke systematikk og dybde, 

samt en interesse for å vurdere sannhet eller sannsynlighet. 

 

En lærer som ønsker å føre en sokratisk dialog bør: 

 

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

 Prøve å forstå grunnlaget for det som blir sagt eller 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 tidligere tanker. Når du stiller spørsmål; hvilke spørsmål kan ligge forut for dette? 

 

Aktuelle spørsmål: 

 

 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 meg 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 eller synspunkter som 

vi burde overveie? 

 Jeg er ikke helt sikker på hva du egentlig spør om - kan du utdype og forklare? 

 

Tanker har tre mulige funksjoner; 

 

 Å uttrykke en subjektiv mening 

 Å formidle fakta (objektivt) 

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

 

Det kan være vanskelig å svare på et spørsmål før man vet i hvilken gruppe det hører hjemme; er 

det et subjektivt svar (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 ville det beste svaret 

være hvis vi tar alle forhold i betraktning? Hvis alle tanker står i en menneskelig kontekst, da må 

vi forstå konteksten for å forstå tanken; fortell 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 først ha før man kan svare på spørsmålet - og så 

former du dette spørsmålet. Gjør samme prosess med dette spørsmålet - og du vil 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. 
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Sokratiske spørsmål er viktige og effektive, men det tar mye tid å formulere de riktige 

spørsmålene. 

Digital historiefortelling 

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. Gjennom 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 man bruker tema som har betydning for 

elevene - ting som har innflytelse på dem - da øker også interessen for samfunnsproblemer (også 

globalt), interessen for å analysere, lyst til å investere i egen oppførsel og opptreden - og de blir 

begeistret over å lære.  

 

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.  

 

Digital historiefortelling er ikke bare en lek, men har stor læringseffekt fordi prosessen med å 

konstruere slike historier inspirerer til å finne dybdekunnskap, tenke mer komplekst og for å 

formidle på en kreativ måte. Samarbeid gjør at de må finne måter å integrere hverandres arbeid, 

bli enige om stemning, fokus 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 konfliktløsning, investere i egen læring, utvikle 

kreativitet, skape nettverk og publisere. I forhold til ferdigheter som er nødvendige i det 

21.århundret kan nevnes: 

 

 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 konstruere argumenter gjennom å lage 

storyboards, for deretter å redigere 

 Det oppmuntrer til skriving, og til å arbeide med å skrive bedre 



71 
 

 Gir elevene en stemme 

 Gir mulighet til å fortelle fra en personlig synsvinkel, enten ens egen eller at man taler på 

vegne av en karakter 

 Bedre læring gjennom at man oppmuntrer til mer effektiv kommunikasjon. En sideeffekt 

er at man får mer diskusjon og oppmerksomhet om samfunnet (lokalt og globalt) - og 

man kan trekke linjer mellom det som skjer i klasserommet og det som skjer i verden 

rundt. Publisering øker dette båndet enda mer. 

 Øker kreativiteten, nye måter å tenke på - og på hvordan man skal organisere 

informasjonen 

 Øker digital kompetanse 

 

Sammenligner man med kravene hos NETS (National Education Techonolgy Standards)ser man 

at digital historiefortelling tilfredsstiller: 

 

 Kreativitet og innovasjon 

 Kommunikasjon og samarbeid 

 Undersøkelser om og forståelse av informasjon 

 Kritisk tenking, problemløsning og beslutningstaking 

 eBorger – det å være en del av det digitale samfunnet 

 Bruk av teknologi 

Kritisk tenking 

Kritisk tenking er viktig, det handler om å gi forutsetninger for å være gode og fullverdige 

medlemmer av (det globale) samfunnet. Informasjonsmengden er enorm; vi må kunne filtrere og 

evaluere den med hensyn til relevans og nøyaktighet. Samtidig har vi mange globale utfordringer 

og morgendagens samfunnsborgere er nødt til å tenke både kritisk og kreativt. Men hva er 

egentlig kritisk tenking?  

 

 Gjenkjenne problemer 

 Finne måter å møte problemene 

 Samle og organisere relevant informasjon 

 Gjenkjenne antakelser og verdier 

 Forstå og bruke språk med nøyaktighet og klarhet 

 Tolke data 

 Verdsette bevis og evaluere utsagn 

 Gjenkjenne logiske forbindelser mellom utsagn 

 Trekke konklusjoner og generalisere 

 Teste konklusjonene og generaliseringene 
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Å utvikle en vane med å stille spørsmål er grunnleggende for kritisk tenking og å vite hva som er 

de rette spørsmålene er nøkkelen. Vi må akseptere utfordringer og begrensninger i måten vi 

tenker på i dag og vi må trene på å drive kritisk tenking. 

 

Still spørsmål til deg selv om hva du har tenkt på og om du har funnet noen svar, hva kunne du 

gjort annerledes enn det jeg har gjort hvis jeg kunne leve dagen på nytt – det handler om å lære 

av sine erfaringer og om mulig ta bedre valg neste gang situasjonen oppstår. Velg ut et problem 

som du kan jobbe med i ledige stunder og prøv å bryt problemet ned i sine enkeltelementer – 

prøv å forme problemet om til et spørsmål du skal ha svar på. Er problemet komplekst så bryt det 

ned i mindre deler. Å kunne forme spørsmål gjør at man kan finne svar – vet man ikke hva 

spørsmålet er vil man ha problemer med å finne løsningen. Det minner litt om den med historien 

om han som kjøpte en drill – ikke fordi han trengte en drill, han trengte et hull. 

 

Det finnes noen universelle intellektuelle standarder; presisjon, klarhet, nøyaktighet, relevans, 

dybde, bredde, logikk og signifikans – disse bør du forsøke å bli bedre på. Øv deg f.eks. på å 

være tydelig og presis; når er du utydelig i din kommunikasjon og når er andre diffuse? Gi 

klarhet gjennom å uttrykke det du sier eksplisitt og presist, bruk også andre ord for å forklare, gi 

eksempler på hva du mener ut fra erfaringer du har og bruk gjerne 

analogier/metaforer/bilder/diagrammer for å understreke og forklare. Når andre uttrykker noe 

kan du spørre tilbake for å være sikker på at du har forstått rett. Misforståelser er en vanlig grunn 

til konflikt – mellom sender og mottaker inntreffer forstyrrelser som gjør at man får en annen 

mening ut av det som egentlig er sagt og ment. 

 

Vær bevisst på hvordan du oppfører deg i gitte situasjoner; hvordan var/er situasjonen og hva var 

din reaksjon (vær eksakt). Prøv å analysere hva som egentlig skjedde og hva lærte du av det? Et 

eksempel; du blir spurt av en overordnet “hvordan går det med x oppgave” og du kan velge å 

enten tolke det som om man er oppriktig interessert eller at man overvåker og passer på (og 

kanskje til og med prøver å finne noe som de kan kritisere) – og svaret ditt vil avhenge av 

hvordan du oppfatter spørsmålet. 

 

Hvordan kan du utvikle dine egne egenskaper – sett mål som du skal oppnå. Hvordan er din 

karakter i forhold til intellekt, empati, mot, beskjedenhet osv. Observer om du tenker 

egosentrisk; irriterte jeg meg over småting eller sa jeg noe som var irrasjonelt for å få ting på min 

måte. Prøvde jeg å pådytte andre mine meninger. Når du identifiserer egosentrisk tenking kan du 

gjennom (systematisk) egenrefleksjon prøve å erstatte den med mer rasjonelle tanker. 

 

Hvordan ser du ting? Situasjoner er gjerne gitt en form for mening, og den avgjør ikke bare hva 

vi føler, men også hvordan vi handler og hvilke følger det har for oss. Skift synsvinkel og se om 

det er andre måter å angripe problemet på – det gir nye muligheter. 
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Dette må også brukes i forbindelse med skole; å lære seg kritisk tenking og refleksjon i forhold 

til den informasjonen man finner på nettet 

Fremme kreativitet 

Umulig er et ord som kun finnes i idioters ordbøker - dette er visstnok et sitat av Napoleon, men 

uansett hvem som står bak det er det kanskje noe å tenke over for noen og enhver.  

 

Hvordan skal du utvikle dine evner for kreativ tenking? Her er noen tips: 

 

 Ignorer begrensinger. Forestill deg at du har ubegrenset med midler til å gjennomføre 

ideen. Deretter jobber du deg bakover til det budsjettet du faktisk har. 

 Bryt mentale mønstre. Vi har vaner i forhold til hvordan vi skal prosessere og analysere 

informasjon. Bekjemp dem. 

 Omfavn avbrytelser. Kreativitet er energi. Ta vare på deg selv og engasjer deg i hva som 

er dine pasjoner. Energien vil følge av seg selv. 

 Bytt miljø. Står du fast så gå en tur eller lytt til musikk. Frigjør deg og gjør noe annet. 

 Ensomhet er en del av prosessen. Da Vinci sa at når du skal male, så må du male alene. 

 Finn ditt indre barn, barn er kreative fordi de ikke bekymrer seg for konsekvenser. 

 Fang tankene umiddelbart. Se på gamle notater for å få fram nye ideer. 

 Slipp tankene fri. Noen ganger er det å være kreativ som å prøve å sove når du ikke er 

trøtt - slipp tankene fri. 

 

Hva gjør en person kreativ - og hvorfor er noen mer kreative enn andre? Kan kreativitet læres? 

Skapende arbeid krever tre evner, og alle kan utvikles: 

 Syntetisk evne. Det vi vanligvis tenker på som kreativitet. Det handler om evnen til å 

generere nye og interessante ideer. De ser ofte forbindelser mellom ting som andre ikke 

ser. 

 Analytisk evne. Vanligvis tenkt på som evnen til kritisk tenking. Det handler om å 

analysere, vurdere og evaluere ideer - for det finnes både gode og dårlige ideer, og da er 

det om å gjøre å følge de gode. 

 Praktisk evne. Det å omsette teori til praksis og abstrakte ideer til praktiske ferdigheter. 

 

Alle disse tre evnene må balanseres. Det holder ikke å komme opp med nye og innovative ideer 

hvis man ikke klarer å gjenkjenne at de faktisk er det, eller at man ikke klarer å “selge” ideen 

videre. Er man bare analytiker så kritiserer man nok gladelig andres ideer, men klarer ikke 

generere noen selv. En som bare er en god praktiker kan nok være en god selger, men vet ikke 

forskjell på gode og dårlige ideer. 

 

Så hvordan utvikle kreativiteten hos elevene? Her er noen tips på veien: 
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 Vær en god rollemodell. Barn utvikler ikke kreativitet av å bli fortalt, men av å bli vist. 

 Utvikle selvsikkerhet og tro på at de er kreative. De må få troen på at de kan få til hva 

som helst og ikke begrenses av ideen om hva de kan og ikke kan gjøre. Alle kan skape. 

 Still spørsmål ved antakelser, forutsetninger og “sannheter”. En gang mente alle at jorda 

var flat, men noen utfordret tanken - og i dag vet vi hvordan det virkelig er. Selvfølgelig 

skal man ikke stille spørsmål ved absolutt alt, da blir man fort useriøs. Men det er viktig å 

stille spørsmål, og det å lære seg å formulere gode spørsmål og svare på dem gjennom å 

argumentere for sitt syn og bruke fakta - det er en viktig ferdighet. 

 Definer og redefiner problemer. La elevene velge egne emner til prosjektoppgaver (med 

lærers godkjenning før de setter i gang) eller måter å løse problemer på. Et godt emne er 

en hensiktsmessig måte å nå målene på, illustrerer elevenes mestring og kan gi god 

karakter. Ligger emnet for langt unna hva som skal læres ber du eleven velge et annet. 

Selv om det ikke alltid er mulig å gi dem valg, er det å bli gitt valg eneste måte å lære 

hvordan man skal velge. Valgene må imidlertid være ekte; ikke om de skal bruke blyant 

eller penn, eller tegne ett dyr framfor et annet. Noen ganger gjør man feil, men analytisk 

evne krever at man må lære seg å gjenkjenne dette. Gi dem så anledning til å tenke seg 

om igjen om valgene de har tatt. 

 Generere ideer. Når problemet er definert, og eventuelt redefinert, må de generere ideer 

og løsninger. Det må skje i et miljø hvor det kan gis uttrykk for om man synes noen ideer 

er bedre enn andre - men hard kritikk vil drepe kreativiteten med en gang. 

 Tenk tverrfaglig. Kreativitet skapes ofte gjennom å integrere materiale på tvers av 

fagområder, ikke huske og gjengi innenfor ett bestemt fagområde. Kanskje har de 

interesser som de kan trekke inn; sport og matematikk er en velkjent kombinasjon. Be 

elevene komme med forslag til hvordan de kan styrke sine svake sider gjennom å trekke 

inn ideer fra områder hvor de er sterke. 

 Gi kreativiteten tid. Vi haster avgårde, kreativitet gjør at vi må få tid til å tenke. Hvor 

mange venter svar med en gang spørsmålet er stilt - uten å gi tid til tenking og refleksjon? 

 Vurdere kreativitet. Flervalgsoppgaver oppmuntrer ikke til kreativitet, det gjør heller ikke 

faktaspørsmål. Still spørsmål som krever at man husker fakta, men også bruker analytisk 

og kreativ tenking. Det kan være å lære fagstoff, analysere dette og så reflektere over 

hvordan man kan forbedre, endre eller bruke det man har lært. 

 Kreative tar risikoer. Ikke et spill på liv og død eller et sjansespill med karakterene, men å 

tenke litt “utenfor boksen” er en form for risiko. Det er ikke alltid slik at det må være et 

fasitsvar til hvert spørsmål. Husk at en gang mente man f.eks.at datamaskiner ikke ville 

være vanlige i husholdningene, de mente at 10 stk gjerne var nok på verdensbasis. 

 Gråtoner. Ikke alt er svart og hvitt. En kreativ ide kommer ofte i biter og utvikler seg over 

tid. Tvetydighet er ubehagelig, men kan ofte føre til bedre løsninger hvis man bare får tid 

til å jobbe seg gjennom ideene. 

 Tillat feil. Det er menneskelig å feile, og gjennom å lære av sine feil så lærer man enda 

mer. 
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 Identifiser og overvinn hindringer. Nye ideer møter alltid motstand, og det å ha noen 

strategier for hvordan man skal håndtere dette gir bedre muligheter for at kreativiteten 

skal få utvikle seg. Sørg for å ha fokus på å løse problemer i stedet for å la seg begrense 

av dem. 

 Ta ansvar for både suksess og fiasko. Elevene må lære å ta ansvar for seg selv og sine 

ideer, å se både årsaker til og konsekvenser av sine handlinger. 

 Selvregulering. Elevene må lære å ta kontroll over prosessen, det er ofte slik det fungerer 

i arbeidslivet. Å ha en strategi er derfor viktig; det kan være å komme med flere ideer, 

vurdere en eller flere man ønsker å jobbe videre med, forsvare hvorfor man velger 

akkurat denne/disse, utvikle planer for å fullføre arbeidet, vurdere hvor man finner 

informasjon, hvor og når man skal avslutte, hvordan møte problemer og hindringer 

underveis, diskutere tilbakemeldinger og progresjon både i eget og andres arbeid. 

 Belønningen venter. Når man jobber kreativt er det ikke sikkert at man umiddelbart får 

belønning for arbeidet. Kanskje man må jobbe over lengre tid, det tar tid å bli ekspert - 

men belønningen blir desto større når man må vente. 

 Samarbeid. Mange tenker at kreative jobber alene, men de må lære verdien av samarbeid 

- og at samarbeid også kan utvikle og utløse kreativitet. 

 I andres sko. Resten av livet må vi sannsynligvis arbeide sammen med andre mennesker, 

og det å se en sak fra flere ståsteder er alltid nyttig. 

 Nyttig eller unyttig. Noe som oppfattes som nyttig av en kan oppfattes som unyttig av en 

annen. Er det miljøet som må endres eller personen? 

 Pasjon og entusiasme. De som utmerker seg, er det som har entusiasme for det de gjør. 

 Evig utvikling. Noen ganger, når vi har blitt “eksperter”, blir vi selvtilfredse og slutter å 

utvikle oss. Vi må utfordre oss selv hele tiden og vokse videre - vi må fortsette å gå 

utenfor boksen som vi eller andre har definert. 

 

Så hvorfor er så få mennesker virkelig kreative? Her er noen vaner som holder deg tilbake: 

 Lage og evaluere samtidig. Du kan ikke både kjøre framover og bakover samtidig, og på 

samme måte kan du ikke bruke ulike tankesett på samme tid. Å lage betyr å generere nye 

ideer, visualisere, se framover, vurdere muligheter. Evaluere betyr å bedømme, analysere, 

ta ideene fra hverandre og sortere i bunker som god og dårlig, brukbar og ikke brukbar. 

De fleste evaluerer for tidlig og for ofte, og slik lager de mindre. Skill kreering fra 

evaluering, kom med mange ideer først - verdien kan du bedømme senere. 

 Ekspertsyndromet; det er et stort problem på alle områder at det er guruer som forteller 

om sine hemmeligheter for å oppnå suksess. Det er klokt å lytte, men dumt å følge uten 

spørsmål. Noen av de mest suksessfylte menneskene i verden gjorde det andre sa at aldri 

ville fungere. De visste noe om sin egen ide som guruene ikke visste om. Veien til 

suksess er forskjellig fra menneske til menneske. 

 Frykten for å feile holder mange tilbake. Men hvis du prøver for hardt å unngå feil vil du 

også unngå suksess. Vi husker gjerne de som gjorde suksess, men vi glemmer alle de 
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gangene de gjorde feil. For å øke suksessraten må du også belage deg på å gjøre flere feil. 

Ta flere sjanser og du vil oftere lykkes, de få og virkelig gode ideene vil mer enn veie 

opp for de dumme feilene du har gjort underveis. 

 Redsel for tvetydighet eller uforståelighet. Vi prøver å finne mening, men dessverre er 

ikke livet alltid så ryddig og det vil være ting du aldri vil forstå og det er problemer du 

aldri vil kunne løse. De fleste ideer kommer fra en virvel av kaos. Du må utvikle en del 

av deg selv som tåler rot og forvirring, tåle at noe fungerer uten at du helt forstår hvorfor. 

 Manglende selvtillit er en stor utfordring fordi en dose av tvil kan være sunt når det 

gjelder kreativitet. Men samtidig må du ha tillit til dine evner når det gjelder å lage og 

komme med effektive løsninger på problemer. Mye kommer med erfaring, men selvtillit 

kommer også fra at du er kjent med hvordan kreativitet fungerer. Når du forstår at ideene 

gjerne ser “ville” ut, at feil bare er en måte å lære på og at ingenting er umulig - da er du 

på vei til å bli tryggere og mer kreativ. I stedet for å dele verden inn i hva som er mulig 

og hva som er umulig - del i stedet inn i dette har jeg forsøkt og dette har jeg ikke forsøkt. 

Det er mange veier til suksess. 

 Selv om du har et åpent sinn for muligheter og evne til å se hva som er mulig vil de fleste 

andre rundt deg ikke gjøre det samme. De vil gi deg motstand, fortelle deg på ulike måter 

at du ikke vil lykkes. Ignorer dem. Hver vei til seier er brolagt med spådommer om å 

mislykkes. 

 Bli overveldet av informasjonen (analysis paralysis). En utfordring er at du må bruke så 

mye tid for å tenke på et problem og fylle hjernen med så mye informasjon at du rett og 

slett mister evnen til å handle. Det sies at informasjon til hjernen er hva mat er for 

kroppen - på samme måte som du kan overspise kan du også overtenke. De som har 

suksess har evnen til å vite når de skal slutte å samle informasjon og starte handling. Det 

er bedre å handle etter en god plan i dag enn å prøve å lage en perfekt plan i morgen - 

skal det være ferdig eller skal det være perfekt? 

 Vi er alle produkter av vår egen erfaring - en skribent vil gi en ide som inneholder ord, en 

designer vil ta med visuelle aspekter, en blogger vil ta med en blogg. Dette er falske 

begrensninger. Se utover det du vet og som du føler deg komfortabel med og du kan ende 

opp med et gjennombrudd. Vær åpen for alt, gå ut av komfortsonen. Vurder hvordan 

andre, i ikke-relaterte fagområder, gjør ting. Det som virker umulig i dag er kanskje 

mulig i morgen. Ser du begrensningene i deg selv så er det første skritt på veien til å bryte 

barrierer og komme seg videre. 

 

Dessverre er det mange som dreper kreativitet med en gang - og her er noen eksempler på 

hvordan: 

 Spill trygt - hør på den indre stemmen som forteller deg at du ikke bør stille deg lagelig 

for hogg 

 Kjenn dine begrensninger - ikke vær redd for å gjemme deg 

 Husk: det er bare en jobb, minn deg selv på at du ikke har betalt for å komme med ideer 
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 La skepsis være ditt mellom navn, vis alle hvorfor du tror ideen ikke er god 

 Vær tøff, be om å få dataene som understøtter ideen 

 Respekter historien - la alltid tvilen komme fortiden til gode (vi har alltid gjort det på 

denne måten) 

 Stopp galskapen før den kan starte, knus ideer i startfasen med din kunnskap om 

virksomheten 

 Bruk erfaring som våpen - vært der, gjort det, funket ikke 

 Hold øynene igjen, og sinnet likeså. Dette med sosiale medier er nok bare en flopp og 

kommer til å gå over 

 Fortell til deg selv at det ikke er noen problemer, det er ikke oss - det er f.eks. økonomien 

som skaper problemer 

 Undervurder dine “kunder”, hvis de ikke spør så ikke tilby noe nytt 

 Gi høylytte råd, styr de andre inn i sikre farvann 

 Vær mistenksom overfor de kreative - hva vet vel egentlig de? 

 Hvis alt annet feiler så oppfør deg som den voksne - ikke lek, vi har arbeid vi skal ha 

gjort 

Vurdering 

Vurdering har vært skikkelig buzz-ord, og ikke minst vurdering for læring. Jeg synes det har mye 

for seg, man må få tilbakemeldinger som er oppbyggende. Hjelp må også til, men tenk over hva 

du gjør – er det slik at du hjelper de som roper høyest eller prøver å nå så mange som mulig av 

de som rekker opp hånda? Kanskje du heller kan innføre systemer som at de først skal sjekke 

egne notater, lærebok og evt nett – og sette elevene i blandede grupper slik at de kan hjelpe 

hverandre; og hvis det ikke hjelper dem videre så kan de spørre deg? Jeg tror en slik tankegang 

kan hjelpe til i et hektisk klasserom framfor at noen sitter og venter lenge på at du skal få tid til å 

komme. Sørg også for at alle skjønner hva de skal gjøre så du ikke trenger å fortelle det flere 

ganger og avbryte aktiviteten, og glem ikke at du må ha tilleggsaktiviteter for de som blir raskt 

ferdige. Benytt dem gjerne som hjelpelærere. I en slik setting kan jeg tydelig se for meg at 

spilldynamikk kunne gjort seg; at man kunne få ekstrapoeng (“likes”) fordi man hjalp andre med 

å komme videre. Det handler litt om å forstå at gjennom å gjøre andre gode så blir man også 

bedre selv. Det må også være lov å få være god, og det må ikke være lov å skryte av at man 

gjorde det dårlig fordi man ikke forberedte seg. Tydelige forventninger og krav – det har man 

ikke vondt av. 

Tidligere har vurdering vært tilnærmet isolert fra planlegging, læring og undervisning. Elevene 

har ikke på forhånd visst hvordan og på hva de ville bli vurdert, mens i dag ser man nytten av å 

gi konstruktive og gode framover-, underveis- og tilbakemeldinger. John Hatties metastudie, 

"Visible Learning", konkluderer blant annet med; "the most powerful single influence enhancing 

achievement is feedback". Spesielt formativ vurdering er derfor svært viktig for læring, og i 

Norge har vi fått en økt satsing på dette gjennom det fire-årige prosjektet "Vurdering for læring " 
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(2010-2014).  Vurdering er noe som skal foregå kontinuerlig, og man må gjøre korrigeringer 

underveis. Å samle inn data om elevene og deres prestasjoner uten å bruke dem til noe er 

bortkastet tid. For å gjøre endringer kreves det at man har god kvalitet på den informasjonen man 

samler inn. Dersom kvaliteten er dårlig vil man ikke kunne gjøre de nødvendige endringer. 

Dårlig kvalitet kan skyldes at man ikke er grundig nok eller at man måler feil, man måler noe 

annet enn det man har tenkt til å måle. I skolen arbeider man med framover-, underveis- og 

tilbakemeldinger.  

 

Tenk om en bedrift bare skulle gi tilbakemelding etter at du hadde utført arbeid, uten at de noen 

gang ga beskjed om hva de forventet du skulle gjøre eller hvordan du skulle jobbe? Tenk at du 

fikk beskjed om å lage et produkt, men uten at du visste hvordan et høykvalitetsprodukt skilte 

seg fra et lavkvalitetsprodukt? Tenk hvis bedriften bare vurderte sin egen situasjon et par ganger 

i året framfor kontinuerlig å holde kontroll? En bedrift som ikke er i stand til å omstille seg til 

skiftninger i markedet er raskt en bedrift som går veldig dårlig, og på samme måte må skolen 

kunne omstille seg for å møte elevenes ulike behov etter hvert som de utvikler seg. På den måten 

vil man kunne skape best mulige forhold for læring for den enkelte elev. Skolens formål er ikke å 

formidle kunnskap, men å undervise elevene og gi dem nødvendige ferdigheter og kunnskaper til 

å bli fullverdige deltakere i samfunnet.  

Formativ og summativ vurdering 

Begrepene som benyttes i forbindelse med vurderinger er formativ og summativ vurdering, også 

populært kalt henholdsvis vurdering for læring og vurdering av læring.  Henning Fjøftoft 

(NTNU) uttrykte dette på en svært beskrivende måte: "Vurdering er vanskelig fordi den i likhet 

med all annen undervisning er veldig kontekstuell. Vurdering kan derfor beskrives, men ikke 

foreskrives. Lærere trenger å forstå begrepene bak, og at man gir riktig type feedback for å få 

fram ønsket adferd. Fra elevens perspektiv er formativ vurdering omtrent som en helsesjekk - 

man samler og fortolker informasjon for deretter å anbefale en løsning framover. Summativ er 

omtrent det samme, rent bortsett fra at det er for sent å gjøre noe med det - det er omtrent som 

en obduksjon." 

 

Summativ vurdering er mest brukt som en sluttvurdering, og har noen utfordringer; 

 De foregår på en bestemt dag og en bestemt tid og blir derfor et slags "snapshot" av hva 

eleven presterer der og da, og gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av elevens kompetanse 

 Siden tiden er begrenset vil man ofte stille overfladiske spørsmål og få overfladiske svar 

siden tiden ikke tillater dypere tenking og refleksjon rundt tema 

 Elevene blir enkelte steder trent i "å stå til prøven" framfor å forstå konseptene, og kan 

derfor få gode resultater selv om de ikke har nødvendig fagkompetanse  
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Feedback/tilbakemeldinger 

Det å gi gode tilbakemeldinger er en viktig del av læringsprosessen, men man må tenke på at 

tilbakemeldingen skal gi eleven mulighet til å forbedre og utvikle seg – og da kan man kanskje 

undre seg over at mange lærere fortsatt skriver "godt jobba", "les mer" eller tegner inn et 

smilefjes for å vise at de er fornøyde med elevenes innsats. Disse typene tilbakemeldinger sier 

ikke noe om hva man har arbeidet godt med eller hva man skal lese på, de gir ikke noe godt 

grunnlag for å komme videre. I noen tilfeller kan tilbakemeldinger automatiseres ved å lage 

digitale tester, f.eks. ved rene faktaspørsmål – en fordel for både lærer og elever. Et annet punkt 

som kan være verdt å merke seg er bruk av mappevurdering for å få elever til å lese tilbake-

meldinger og arbeide videre med oppgavene framfor at de får en endelig karakter som de ikke 

har mulighet til å påvirke. Slik mappevurdering kan for mange elever virke motiverende, og man 

flytter også noe av ansvaret over på eleven – de vet de kan få et bedre resultat dersom de selv 

velger å arbeide mer. Flere lærere har begynt å gi muntlige tilbakemeldinger i form av lyd- eller 

videoopptak, dette gjelder spesielt for elever med lese/skrivevansker eller fremmedspråklige 

elever, men vil kunne gagne alle typer elever.  

Utvikle vurderingskriterier 

Elevene bør få verktøy til også å vurdere sitt eget arbeid, og det å utvikle gode 

vurderingskriterier som elevene får kjennskap til før de begynner arbeidet vil støtte 

læringsprosessen. Hvis man ikke får vite vurderingskriteriene kan det sammenlignes med å sette 

seg inn i en bil og begynne å kjøre uten å vite i hvilken retning man skal, hvor langt man skal 

eller hvor lang tid man skal kjøre – for så å stoppe etter noe man selv anser for passende tid og 

håpe at man har kommet fram til riktig sted. Kriteriene bør være av en slik art at alle skal kunne 

klare å nå nivå 1, mens nivå 3 er for de som trenger noe å strekke seg etter. I mange tilfeller vil 

det være en fordel å modellere for eleven hva en god besvarelse med høy måloppnåelse er, 

hvordan den ser ut i praksis – først da vil de forstå hva kriteriene betyr slik at de kan levere et 

tilsvarende arbeid, og de vil bli flinkere til å evaluere sine egne oppgavebesvarelser. Kriterier 

som er vage, f.eks. at teksten skal ha en passelig lengde, er ikke et godt kriterium.  

 

Kriteriene må beskrive hvordan eleven skal demonstrere sin kompetanse, og sikre at de fokuserer 

på de viktige punktene og ikke bare på det som er enklest å se. Spørsmål man må stille seg er om 

elevene kan svare riktig uten at de har nødvendig kompetanse, dvs at man bare spør om 

overfladiske ting. Et annet betimelig spørsmål er om elevene kan svare feil, men likevel ha 

kompetanse og at denne kommer til uttrykk i andre sammenhenger – er oppgaven av en slik art 

at den ikke kan misforstås? Oppgaver som ikke har ett riktig svar må ha klare vurderingskriterier.   

Bruk av rubrikker kan gi et rammeverk for å utvikle kriterier. I vurderingsarbeidet vil det være 

en fordel å ikke vurdere alt hver gang, men plukke ut noen områder man ønsker å vurdere – og så 

heller velge å vurdere andre områder en annen gang, f.eks. ha fokus på kildevurdering i en 

oppgave og på drøfting og argumentasjon i en annen.  
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Når man skal tenke inndeling i nivåer i forbindelse med å lage vurderingskriterier kan en god 

tilnærming være stikkord som: 

Lavt mestringsnivå Middels mestringsnivå Høyt mestringsnivå 

Hva Hvordan Hvorfor 

Noen Mange Alle 

Gjengi Bruke/anvende Reflektere/vurdere 

Muntlig vurdering 

Enkelte fag er i hovedsak muntlige, og muntlige ferdigheter skal vektlegges i vurdering av 

eleven på samme måte som man skal vurdere den faglige kompetansen. Formidlingsevne er et 

viktig stikkord. Det er viktig at eleven på forhånd vet hva som vil bli vurdert av muntlige 

ferdigheter; er det ordvalg, bruk av fagbegreper, at man ikke snakker for fort (talerytme), at man 

snakker tydelig (god artikulasjon og avpasset volum), at man legger trykk på riktig sted i 

setningen, kroppsspråk, o.l. Det er også et kriterium at man skal kunne tilpasse budskapet til 

ulike typer målgrupper. Kanskje ønsker man også at eleven forklarer tankeprosessen og ikke bare 

presenterer svarene?  

 

Hovedhensikten med muntlige ferdigheter er at man skal kunne formidle et budskap på en 

engasjerende og tydelig måte. Det er viktig at elevene får både en faglig ramme og en tidsramme 

for sin presentasjon.  Vurdering av strukturen betyr å se om eleven har en innledning, deler inn i 

ulike avsnitt som henger sammen og har en avslutning – eventuelt drøfter og trekker 

konklusjoner. Å kunne "forklare" betyr ikke det samme som "drøfte", og ordlyden (verbene) i 

kompetansemålene vil derfor ha avgjørende betydning for hva som skal vurderes. Vurdering av 

språk handler om å både kunne bruke fagbegreper på en relevant måte og ha evne til å 

kommunisere med tilhørerne – og det å bare lese fra et manus vil derfor kunne slå ut negativt i 

vurderingen. Det å fortelle alt man vet om emnet kan følgelig være et minus, det kan bety at man 

ikke har forstått hva som er de viktige punktene.  Selv om elevene er klar over 

vurderingskriteriene i forkant kan det være lurt å øve på framføringer og modellere hva som er 

god og dårlig retorikk. Elever som behersker retorikk vil ha en enorm fordel, f.eks. når de skal ut 

i arbeidslivet.  

 

Deltakelse i diskusjoner vil også danne grunnlag for vurdering av muntlige ferdigheter, og vil i 

hovedsak handle om at man kan argumentere saklig for sitt syn. Noen eksempler på 

vurderingskriterier i diskusjoner kan være: 

 Eleven bidrar med relevante argumenter  

 Eleven formulerer faglig begrunnede argumenter og standpunkter på en tydelig og presis 

måte 

 Eleven deltar i diskusjonen på en respektfull måte som stimulerer flere til å delta  

 Eleven formulerer et standpunkt eller en usikkerhet som gjenspeiler elevens 

argumentasjon  
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 Eleven viser forståelse for andre argumenter enn dem som støtter eget standpunkt, ved 

enten å justere standpunkt i tråd med relevante motargumenter eller ved å reise nye 

relevante motargumenter som svar på disse 

 

En rubrikk vil kunne hjelpe til med å dele opp en framføring i sine ulike elementer slik at man 

tydeliggjør hva man ønsker å vurdere. En rubrikk kan f.eks. ha følgende elementer: 

Kriterium Lav Middels Høy 

Evne til å lytte til 

hva som blir sagt 

eller spurt om fra 

tilhørerne, evne til 

interaksjon med 

publikum 

Stiller ikke spørsmål til 

tilhørerne eller stiller 

upassende/ikke 

relevante spørsmål 

Gjengir ikke hva tilhører 

spør om eller forklarer 

hva som har blitt spurt 

om 

 

Stiller ikke 

gjennomtenkte spørsmål 

Gjengir delvis hva 

tilhører spør om 

Kan til noe grad skape 

sammenheng til hva 

som er vist eller sagt 

tidligere i 

presentasjonen 

Stiller gjennomtenkte 

spørsmål som er relevante 

til innholdet 

Gjengir, omformulerer og 

forklarer hva som har blitt 

spurt om fra tilhører 

Viser forbindelsen til 

andre deler av 

presentasjon og drar 

konklusjoner 

Oral (muntlig) 

framførelse 

Ikke passende bruk av 

volum, tekstflyt, uttale 

Lite eller ingen 

øyekontakt, dårlig 

kroppsholdning 

Svarer ikke på spørsmål 

Budskap blir i liten til 

middels grad 

understreket ved hjelp 

av volum, tekstflyt og 

uttale 

Har noe øyekontakt med 

tilhørerne 

Svarer på spørsmål  

Budskapet forsterkes 

gjennom bruk av volum, 

tekstflyt og uttale 

Passende bruk av 

øyekontakt og har en god 

kroppsholdning 

Svarer på spørsmål med 

høflighet  

Engasjerer tilhørerne 

Faglig innhold og 

bruk av 

fagbegreper 

Beskriver ikke hva som 

er de viktige punktene 

og/eller hvorfor de er 

viktige 

Bruker ikke fagbegrep 

eller bruker dem i feil 

kontekst 

Mangler flere 

hovedpunkter 

Bruker ikke detaljer 

Beskriver viktige 

punkter og kan delvis 

forklare hvorfor disse er 

viktige 

Bruker noen 

fagbegreper 

Har med de fleste 

hovedpunktene 

Detaljer er valgt ut 

bevisst 

 

Engasjerende 

presentasjon av viktige 

punkter og har god innsikt 

i hvorfor disse er viktige 

Bruker mange 

fagbegreper 

Valgt ut og valgt bort 

detaljer for å understreke 

budskap 

Struktur 

(innledning, 

hovedpunkter, 

avslutning og evt. 

drøfting) 

Ingen klar begynnelse, 

midtstykke eller 

avslutning 

Ingen logisk 

sammenheng mellom de 

ulike ideene som blir 

presentert 

Klar begynnelse, 

midtstykke og slutt. 

Ideene er organisert i 

sekvenser, men mangler 

delvis fokus på hva som 

er mest relevant 

 

Klar begynnelse, 

midtstykke og slutt 

Logisk organisering av 

ideene som gjør at man 

får en naturlig flyt 

Relaterte ideer er gruppert 

og viser tydelig fokus på 

hva som er viktig 
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Retorikk 

Retorikk defineres som "talekunst" eller "læren om veltalenhet".  Å arbeide med retoriske 

ferdigheter kan derfor spenne fra det enkle om hvordan man presenterer seg fysisk med klesvalg 

og gjennom kroppsspråk, til avanserte ordvalg og hvordan man lager gode presentasjoner. Med 

klesvalg kan man peke på reklamefilmer hvor fagfolk snakker om hudkremer eller tannpasta, 

ofte ikledd en slags uniform (legefrakk, tannlegefrakk) slik at vi får et inntrykk av både 

legitimitet og seriøsitet. Det er ikke bare et uttrykk at klærne gjør mannen; hva med 

næringslivstopper og politikere i dress – eller politi og militære i sine uniformer. De ville ikke 

gitt samme inntrykk om de stilte i Hawaiiskjorter og Bermudashorts på jobb. Ord man bør være 

oppmerksom på er: 

Ordvalg Dårlig  Bra 
Ordet "problem" Problem Utfordring 

Ordet "men" – fjerner 

viktigheten av det som ligger 

foran komma 

Du har skrevet mye bra, men 

det er fortsatt mange mangler 

Det er fortsatt noen 

mangler, men det du har 

skrevet er veldig bra 

Ordet "ikke" – negativt ladet, 

fortell heller hva du vil enn 

hva du ikke vil 

Jeg vil ikke at du skal reise 

deg fra stolen flere ganger 

Jeg vil at du skal sette deg 

ned på stolen 

Ordet "kanskje" – signaliserer 

usikkerhet 

Jeg tror at kanskje forfatteren 

mente at… 

Jeg oppfatter at forfatteren 

mente at… 

Ordene "aldri" og "alltid" – 

generaliseringer som må 

brukes med omhu i negative 

kontekster 

Du er aldri ferdig i tide 

Du bråker alltid 

Du gjør alltid godt arbeid 

Du skaper aldri problemer 

Ordene "prøve" og "forsøke" – 

signaliserer usikkerhet 

Vi skal prøve å løse 

problemet 

Målet vårt er å løse denne 

utfordringen 

Ordet "må" – kan virke 

kategorisk 

Må Vil, burde, ønsker 

Ordet "man" – kan virke 

kunstig og gjøre at man 

distanserer seg  

Man kan mene at den 

økonomiske situasjonen er 

dårlig, men man kan likevel 

ikke…. 

Jeg mener den økonomiske 

situasjonen er dårlig, men 

jeg/vi kan likevel ikke…  

Bruke personlige pronomen 

der det er naturlig for å 

skape en større tilhørighet 

 

Kroppsspråk er noe som må øves inn, og ofte vil man ha nytte av å se seg selv på film eller i et 

speil når man øver inn en presentasjon. Hvordan står og beveger man seg, hvor har man 

hendene? Er man framoverlent eller føler man seg utrygg? Bruker man mange "æh" og "hmm" 

underveis eller framfører man teksten på en god måte? I tillegg til å beherske faget vil trening på 

å stå foran en forsamling gjøre eleven tryggere på seg selv. 
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Mange snakker for fort når de presenterer – uten å være klar over det selv. Å øve på å snakke i et 

roligere tempo og med god artikulasjon er en treningssak. En tommelfingerregel kan være at jo 

større forsamlingen er, jo saktere må man snakke for at alle skal få med seg det som blir sagt.  

 

For å vise at man behersker faget vil bruk av fagbegreper være viktig, men man må kunne 

demonstrere at man forstår hva ordene betyr og bruke dem i riktig kontekst. Det er en forskjell på 

å kalle noe for en "PC-dings" når man mener "USB-pinne", selv om man kan forklare med egne 

ord hva denne "dingsen" brukes til.  Å bruke analogier eller "bilder" for å illustrere kan gi 

tilhørerne et bedre bilde av hva man ønsker å formidle, men må brukes med omhu.  

Endringer i undervisningen 

Det ser ut til at skoler over store deler av verden tar inn over seg at det å ha grunnleggende 

ferdigheter er viktige for å klare seg i livet. Interessant er f.eks. Thailand som har bestemt seg for 

å gjøre skoleåret kortere i antall timer, de kutter 200 timer av skoleåret. Thailand har imidlertid 

vært av de land som har lengst skoleår i verden (1000 timer i grunnskole og 1200 på vgs, mens 

UNESCO mener at et akademisk år på 800 timer er passende). En av de som leder denne 

prosessen uttaler blant annet at han tror denne reformen vil øke elevenes effektivitet. I samme 

artikkel uttaler en annen; “det at elevene har hatt så mange timer skyldes at vi har hatt feil 

oppfatning, holdning og tro når vi har trodd at flere timer betyr at man lærer mer. Det viser seg at 

for mange timer i klasserommet gjør at man får mindre tid til å analysere og lære andre 

nødvendige livsferdigheter”. Det sies også at kvaliteten på utdanningen ikke vil gå ned fordi 

elevene kan lære gjennom prosjektbasert arbeid, og så utenfor skolen – og uten at de føler seg 

fanget i klasserommet. Ifølge rykter er Singapore på vei mot å tenke samarbeid og 

problemløsning som fokusområder i skolen. 

I de fleste av USAs stater er implementering av Common Core State Standards (CCSS) i gang – 

kanskje ikke helt ulikt vårt eget Kunnskapsløftet (?) på mange måter, og skal skape en enhetlig 

forståelse for hva elever skal kunne når de går ut av skolen. Hensikten er tydelig – de skal 

forberede elevene på framtidig utdanning og arbeidsliv. Eller som det står: 

The Common Core State Standards provide a consistent, clear understanding of what students 

are expected to learn, so teachers and parents know what they need to do to help them. The 

standards are designed to be robust and relevant to the real world, reflecting the knowledge and 

skills that our young people need for success in college and careers. With American students 

fully prepared for the future, our communities will be best positioned to compete successfully in 

the global economy. 

Kanskje vi ikke er like tydelige egentlig i Norge? Hvis du spør en elev hva som er hensikten med 

skolen så vil de nok svare lære, men de vil nok ikke si at det er en forberedelse for høyere 

utdanning og arbeidsliv eller at skolen er der for at de skal kunne utnytte sitt eget potensiale (?). 

På samme måte som Kunnskapsløftet finner vi igjen noen tanker om såkalte “livsferdigheter” 

http://www.nationmultimedia.com/national/Students-win-a-cut-in-hours-30201671.html
http://www.corestandards.org/
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eller basiskompetanser som vi oftest ser det uttrykt som. Jeg synes faktisk “livsferdigheter” er et 

veldig godt uttrykk. 

Noen av de tingene som CCSS bygger på rent utover fagspesifikk kunnskap ser ut til å være; 

 Basisferdigheter i alle fag. Dette er kjent stoff fra Kunnskapsløftet, selv om jeg ikke alltid 

er overbevist om at det brukes i praksis overalt. Det skal være lesing, skriving, muntlige 

ferdigheter, regning og digitale ferdigheter i alle fag, jeg gjentar alle. Ikke det at man ikke 

f.eks. skriver i alle fag, men i hvilken grad bryr man seg om rettskriving når man lager en 

presentasjon i historie, muntlige ferdigheter i kroppsøving eller bruker digitale ferdigheter 

i mat og helse? Noen gjør nok sikker dette og, men er det slik at det er innarbeidet 

overalt? 

 Mer fordypning i fag i året mens nye temaer kommer pr år versus å ha samme tema, men 

med fordypning etterhvert pr år. Dybde og ikke bredde med andre ord. 

 Lesing skjer i forbindelse med fag, og ikke som eget fag. Dette må sees sammen med 

holdning til at elever må lære seg å være kritisk reflektert og klare å finne informasjon 

som er nødvendig for å klare utdanning, arbeidsliv og i hverdagen. De trenger trening i 

dette, på områder som er relevante. 

 Å delta i diskusjon gjennom å lære å både lytte og snakke. I Norge har vi muntlig som en 

basisferdighet, men hvor ble det av å lytte? Det eneste faget jeg slik umiddelbart kommer 

på hvor dette er tema er norsk + litt underforstått i RLE og samfunnsfag. Uttrykket om at 

det er en grunn for at vi har to ører og en munn – at vi skal lytte dobbelt så mye som vi 

snakker – er et godt utgangspunkt. Jeg tror kanskje USA har mer tradisjon for dette med 

diskusjoner enn vi har i Norge, så kanskje slike diskusjonsklubber og konkurranser i form 

av å vinne diskusjoner burde vært noe å tenke på? For å delta i diskusjoner og bygge 

argumenter er det viktig å kunne føre bevis for sine påstander. 

 Teknologi kommer for fullt – og det handler i hovedsak om samarbeid og deling. 

 Andre bevis for læring enn bare å stå til eksamen. Hvordan vet man at læring har skjedd – 

hvordan gjenkjenner man den, i hvilken grad klarer man å overføre sin kompetanse 

mellom fagområder, relevans til virkelig verden i undervisningen osv.? Hovedmålet med 

CCSS er som nevnt å forberede elevene på framtiden, gi grunnlag for livslang læring og 

ferdigheter for å håndtere livet. 

Teknologi i klasserommet 

Det er ofte banale problemer som hindrer PC-bruk i skolen; flate batterier, manglende stikk-

kontakter og andre enkle, tekniske problemer. Selv om digital ferdigheter er basiskompetanse er 

det lærere som vil fjerne PC'en fra klasserommet, enten fordi ting ikke fungerer eller fordi de 

mener at dette er en tidstyv – på det siste er løsningen klasseromsledelse.  
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Jeg har blitt mer og mer fokusert på at det handler om å se at man skal bruke teknologi der den 

minst er like god som tradisjonell undervisning, og lære seg hvordan man kan berike og/eller 

effektivisere undervisningen. Noe av det jeg har jobbet med er infrastruktur, og her er det 

dessverre fortsatt mange som sliter – og jeg har fått mange gode tanker om hvordan en god 

struktur bør være. Likevel er det muligheter for å bruke teknologi selv om man har lite utstyr – 

det handler om å se mulighetene og når det passer best å gjøre hva, f.eks. har man en pc med 

prosjektor/interaktiv tavle kan man kjøre plenumslæring, i datalab passer det best å øve 

ferdigheter, og har man PC'er organisert som arbeidsstasjon fungerer det fint som oppslagsverk 

og 1:1 for notatskriving. I tillegg tenke mulighetene som ligger i tilpasset undervisning – både i 

form av personlige og geografiske forskjeller. Jeg nevner bare kort her en tanke fra tidligere; 

man kan se for seg at fremmedspråklige faktisk får opplæring i enkelte fag på eget morsmål – det 

er jo faget som skal læres, ikke norsk (ja, hører noen skriker opp om at fagbegrepene skal læres – 

jeg skjønner det). Teknologien gir uante muligheter, men mange vet ikke å utnytte dem godt nok. 

En av hovedutfordringene er faktisk at mange fortsatt mangler grunnleggende ferdigheter i bruk 

av PC – tro det eller ei. Jeg har møtt mange som gjerne vil, men ikke får til – for å si det slik. 

Ikke heng dere for mye opp i programvare og app’er, prøv å se hvilke muligheter som ligger her. 

Det er egentlig bare ett program dere skal henge dere opp i; OneNote naturligvis. Jeg holder fast 

ved at dette er det beste verktøyet dere kan ha når det gjelder innhenting, organisering og 

gjenfinning av informasjon. Husk at det digitale skillet vil handle om hvem som kan utnytte 

teknologien og hvem som ikke kan det – ikke hvem som har eller ikke har PC. 

Hva må lærere kunne i forhold til å undervise med teknologi? 

Basiskunnskap om hvordan IKT-ressurser kan støtte læringsmål. 

 Gitt et læringsmål; identifisere passende IKT-ressurser og ferdigheter for å bruke dem 

 Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert ressurs for opplæring 

 Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert oppgave/aktivitet 

 Velge et passende digitalt verktøy for å overvåke og dele elevenes prestasjoner  

Integrere teknologi og pedagogikk 

 Integrere IKT i didaktisk læringsteori 

 Lage læringsaktiviteter som bruker IKT-ressurser for å støtte spesifikt læringsutbytte 

 Lage presentasjoner som integrerer IKT-ressurser på en passende måte 

 Bruke verktøy for å støtte læringsaktiviteter; 

 Gitt en spesifikk læringsaktivitet; identifisere hva slags maskinvare og annet utstyr som 

er nødvendig for å støtte aktiviteten 

 Bruke Internett og nettlesere for å støtte læringsaktiviteter 

 Identifisere og håndtere sikkerhetsspørsmål ved nettbruk 

 Bruke søkemotorer og søkestrategier for å utføre nøkkelordsøk 

 Lage og bruke en nettbasert epostkonto 
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 Gitt et scenario; velge den mest passende applikasjonen 

 Bruke programvare for å styre elever og data om dem 

 Bruke vanlige kommunikasjons- og samarbeidsverktøy  

Organisere og styre et klasserom 

 Integrere læringsaktiviteter i et datalabmiljø 

 Håndtere bruk av IKT-ressurser med enkeltelever, små grupper og store grupper i varierte 

omgivelser (BYOD)  

Bruke digital kompetanse for å styrke prestasjon 

 Bruke IKT-ressurser for å bedre lærerens produktivitet 

 Bruke IKT-ressurser for å støtte lærerens undervisning 

BYOD – Bring Your Own Device 
BYOD betyr rett og slett at elevene kan ta med seg sitt eget utstyr til skolen og koble seg til 

nettverket. I hovedsak handler det om at de tar med PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Når det 

gjelder videregående skoler har prinsippet vart en stund, her har elevene fått tilbud om å kjøpe 

utstyr eller ta med selv. Finansiering av dette har stort sett vært gjennom utstyrsstipend fra 

Lånekassen - egenandelen for kjøp av PC gjennom skolen har vært samme beløp (med noen 

unntak, f.eks.i forbindelse med at spesielt medieelever har kjøpt Mac og har måttet betale mer. 

Her har man løst dette ved at hvis de ikke kjøper Mac gjennom skolen har de hatt tilgang til en i 

skoletiden uten å kunne ta den med seg hjem).  

 

I grunnskolen er det et prinsipp at utdanningen skal være gratis, og det har blitt tolket dithen at 

skolen har måttet sørge for innkjøp og drift av datamaskiner. Dette fører unektelig til noen 

utfordringer; for det første har skolene ulik økonomi og ulike prioriteringer - skal vi kjøpe 

programvare eller nye gardiner? Investeringene har vært relativt store i forhold til budsjettene, og 

det har ført til at mange skoler sliter med gammelt og utdatert utstyr - fordi man må legitimere de 

store investeringene og ikke har råd til å oppgradere. En regel man kan tenke på er at man skal 

investere i ting som stiger i verdi og leie ting som synker i verdi. Da kan man tenke at 

datamaskiner er typisk noe man bør leie - man kan skifte ut/oppdatere, man har forutsigbarhet i 

kostnader. Enkelte har fått “arve” gamle maskiner fra næringslivet, og det bør klinge en bjelle 

når andre arbeidsplasser anser utstyret for å være utdatert! Mange skoler har problemer med 

infrastruktur, og med et lite støtteapparat for å vedlikeholde slike tjenester oppleves det å bruke 

datamaskin som tungvint, tidskrevende og upålitelig.  

 

Mange snakker om at BYOD, og at dette er det neste vi vil se i skolen - at alle tar med sin egen 

“dings” og bruker denne i sin læringsprosess. Samtidig er det mange motstandere, de mener at en 

slik ordning vil skape både sosiale og læringsmessige skiller - avhengig av foreldres økonomi. 

Dette er selvfølgig ting som må drøftes og utredes - det er lurt å ha en plan i forkant (proaktiv) 
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framfor å drive brannslukking i etterkant (reaktiv). Så hva er erfaringer fra grunnskoler som 

såvidt har begynt? Her er noen spørsmål som ble stilt og svarene som ble gitt:  

 Hva med elever som ikke har PC selv eller foreldre som ikke har anledning til å kjøpe? 

Skolen har lånt ut PC til disse som de kan ta med hjem og bruke som om det var sin egen. 

Foreløpig har det ikke vært noen konfliktsituasjoner som skyldes at noen har fått med 

egen PC mens andre får PC av skolen som de kan bruke. 

 Hva har elevene med seg av utstyr? Helt ulike typer utstyr og svært varierende kvalitet; 

PC/Mac av ulike kvalitet og alder, nettbrett (android, iPad, slate), smarttelefoner osv. I 

begynnelsen hadde mange med seg nettbrett, men etterhvert har de blitt hjemme til fordel 

for PC eller Mac. 

 Hvordan håndterer man at elevene kommer med ulikt utstyr? Skolen sørget for å 

oppgradere alle maskiner til Win8 (PC) og windows to go eller dobbelt operativsystem 

(Mac) - og sørget for at alle fikk oppgradert antivirusprogram. I tillegg kjøpte skolen inn 

lisenser slik at alle elevene hadde samme programvare ( i dette tilfellet Officepakken). En 

utfordring med dette er at skolen rent juridisk sett ikke har lov til å gjøre endringer på 

privateid utstyr, dette må derfor avklares hvordan man skal sikre. 

 Infrastruktur? Skolen tilbyr tilgang til Internett via det trådløse nettverket, ingen lagring 

på skolens servere. De bruker skylagring (skydrive) og læringsplattform. En utfordring 

her er hvem som kan lage konti og hvordan de skal administreres med tanke på 

f.eks.personvern og skolens ansvar når man bruker læringsressurser og tjenester som 

ligger utenfor skolens kontroll. 

 Juridisk? Foreløpig har skolen avtale med de foresatte om at privateid utstyr som brukes i 

skoletiden må dekkes av den enkeltes hjemforsirking. I framtiden ønsker de å få til 

løsninger som gjør at utstyret dekkes av skolens forsikringer. 

 Elevenes erfaringer? De har stort eierforhold fordi det er eget utstyr som brukes. 

Notatverktøy har blitt godt mottatt som verktøy for egen læring, og for samarbeid 

(OneNote). 

 Lærernes erfaringer? Mange positive og som har kastet seg ut i litt ukjent terreng sammen 

med elevene, og lærer seg bruk underveis. Disse sier at de har blitt tydeligere på 

klasseromsledelse og gir beskjed om når PC ikke skal brukes. Andre mener det har blitt 

vanskeligere å styre klassen. 

 Andre erfaringer? Det har blitt økt bruk av mobil i timene. Dette skyldes i hovedsak at 

elevene lagrer i nettskyen og gjør oppslag via webapplikasjoner. Mobilene er stort sett 

koblet mot det trådløse nettverket, og her er det selvfølgelig en utfordring dersom de ikke 

gjør dette og får uforutsette kostnader. Det vurderes om man bør få låsbare skap slik at 

utstyr kan sikres. En annen utfordring var lading - her måtte det kjøpes inn mye 

skjøteledninger. 



88 
 

Hva må man minimum ha av programvare 
Når jeg reiser rundt på (grunn)skolene er det av og til det dukker opp spørsmål om hvilke 

program man bør ha installert på skolens PC’er – hva er nødvendig? En utfordring er at skolene 

har mye likt og ulikt – noen har investert i rimelig nye PC’er mens andre har “arvet” en god del 

maskiner fra andre steder. Noen har bærbare og dockingstasjoner i klasserom, andre har 

stasjonære PC’er i klasserom som også er koblet mot prosjekter, noen har digitale tavler og andre 

har datalab. Det er ulike operativsystemer og ulikt hva man har av program – så det er vanskelig 

å gi noen fasit på hva man bør ha og hva man kan unnvære, men jeg forsøker meg likevel på et 

slags egendefinert minimumsnivå. Dette er derfor ingen fasit - men kan kanskje være til hjelp når 

man skal planlegge. Uansett bør man først tenke på hva slags behov man har framfor å tenke hva 

man skal kjøpe – enten det er utstyr eller programvare. 

 

Program Anbefalt Alternativer 

Tekstbehandler MS Office (word) Open Office, Google Docs, Zoho 

Regneark MS Office (excel) Open Office, Google Docs, Zoho 

Nettleser Internet Explorer Firefox, Opera, Google Chrome 

Presentasjon MS Office (powerpoint), 

phtostory, moviemaker 

Glogster, Wordle, Prezi, Slideshare, 

YouTube, Creaza 

Organisere 

informasjon 

MS OneNote (+ tankekart i 

Creaza) 

Evernote 

Komprimere 

filer 

7-zip, WinRAR WinZip 

Lese PDF Adobe Acrobat, Foxit Reader   

Spille av 

audio/video 

Windows Media Player, VLC Audacity, Creaza 

Skjermbilde MS OneNote PicPick, Jin, Snag-it, printscreen-tast 

Skjermbildevideo Screenr, Screen-Cast-O-

Matic 

Jing, Snag-it, Camtasia 

LMS Fronter, It's Learning Moodle, Oppad, PedIt 

 

Andre ting man bør gjøre: 

 

  

Lage Twitterkonto Personlig læringsnettverk 

Lage YouTubekonto Laste opp video på nett og dele 

Installere Dropbox og/eller registrere seg på 

Skydrive eller Box 

Dele filer med seg selv eller andre, "sky"-

lagring 

Installere antivirusprogram Beskyttelse, sikkerhet 

Teknologi i klasserommet 
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 
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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 

ofte 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 

bildebehandlings-program 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. 

 

Et utgangspunkt for diskusjon kan derfor være det som kalles “De 5 J’ene”: 

● Job-related 

● Just enough 

● Just in time 

● Just in case 

● Just try it 

 

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 sikrere 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. 
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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 bortkastet. 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 med, 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 

teknologirelaterte 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) 

Oppmerksomhetstyven 
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 andre typer ferdigheter, og 

oppmerksomhet er en av dem. 
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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. 

  

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 har skrevet en artikkel som sier følgende: 

  

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). 

http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume45/AttentionandOther21stCenturySo/213922


92 
 

 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. 

  
 


