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  Kapitel 1 
Lærerfaget – en vigtig og krævende profession

1. Hvad indebærer det for uddannelsens indhold, at læreruddannelsen er en professionsuddannelse i forhold til, hvis det 
havde været en mere traditionel faguddannelse?

Indholdet skal have en tydelig relation til udøvelse af lærerfaget – stimulere de studerende til at være aktive, udforskende 
og nyskabende i deres lærergerning – stimulere de studerende til selvstændighed – stimulere de studerende til at kunne 
begrunde deres synspunkter og valg – lære de studerende at se sammenhængen mellem teori og praksis. Godkender 

2. Hvad lægger du i lærerens særegne kompetence?

Læreren må være kompetent til at - undervise, med alt hvad dette indebærer: god formidlingsevne, god kommunikations-
evne, god samarbejdsevne, god klasseledelse og meget andet - planlægge og etterbearbejde undervisningen, med alt hvad 
det indebærer - udvikle egne undervisningsplaner som bygger på overordnede planer, som regel i samarbejde med team 
- vurdere egen undervisning bagefter; tolke, analysere og vurdere det som sker i klassen både som gruppe og i forhold til 
enkeltelever - kunne begrunde sine valg ud fra viden og pædagogisk teori - deltage aktivt i samfundsdebatten omkring sko-
lens opgave og rolle i lyset af pædagogisk teori - bidrage til at forny skolen (Jf. gerne med ”Den didaktiske praksistrekant”. 

3. Hvad kendetegner en professionel lærer?

En professionel lærer har kompetence til at - fungere på alle niveauer i den didaktiske praksistrekant - fremstå som auto-
nom, selvstændig, når det gælder at diskutere skole og uddannelse, foretage egne valg og prioriteringer og kunne begrunde 
dette fagligt - orientere sig om ny forskning og bruge både teori og klogskab, angående skole og uddannelse.

4. Beskriv forholdet mellem handlingstidsrum, handlingstvang og handlingsrefleksion.

Handlingstidsrum er den tid, læreren har til at reagere på en hændelse: Kort handlingstidsrum vil sige at måtte handle 
umiddelbart, for eksempel gribe ind i slåskamp i skolegården. Dvs. at læreren har handlingstvang. Langt handlingstids-
rum vil sige, at læreren har tid til at tænke sig om, diskutere, finde ud af, hvad der sker, og hvad der er fornuftigt at gøre, 
for eksempel at planlægge en forældresamtale, eller et undervisningsprojekt. Dvs. at læreren har tid til at vise sin evne til 
handlingsrefleksion.

5. Hvordan kan man øge sandsynligheden for fornuftige handlinger, når man kommer i en situation med handlingstvang?

Læreren må have - tænkt igennem og diskuteret lignende situationer tidligere - vurderet forskellige situationer i egen prak-
sis, og have handlet og lært af sine fejl og sine gode erfaringer - sat sig ind i relevant forskning og teori - kompetence på 
niveau 2 og niveau 3 i den didaktiske praksistrekant.
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6. Hvad kan der ske, når man ikke har brugt tid på handlingsrefleksion?

Man tilpasser sig let traditioner og vaner, fornyer sig ikke. Man bliver let afhængig af rutiner og kan let miste motivationen. 
Man anvender ”trick” for at opretholde så meget autoritet som mulig. Man kan skabe problemer for lærerprofessionens 
status og omdømme.

7. Forklar forholdet mellem uddannelse og dannelse.

Uddannelse: - er det man har, når man har bestået eksamen og fået karakter - er knyttet til hvad man har - giver os viden 
og teorier - kan misbruges (til for eksempel at lave klyngebomber) - er nyttig fordi den for eksempel indlemmer os i en 
profession og giver os muligheder for at udvikle den videre - kan dæmme op for ukvalificeret ”mening”, vel at mærke hvis 
man har en uddannelse, som også har givet plads for dannelse. Det optimale er en uddannelse, som bidrager til både formel 
uddannelse og personlig vækst, så man kender til centrale teorier og autoriteters tanker, men tænker selvstændigt. Dan-
nelse: - sættes ofte i forbindelse med personlig vækst, fornuft og klogskab - er knyttet til hvad vi er - kan ikke bruges eller 
misbruges, men er det vi bruger eller misbruger ud fra.

8. Hvad indebærer instrumentalisme, og hvad ligger i udtrykket ”den instrumentalistiske fejltagelse”?

Instrumentalisme: - er når viden og forståelse er et middel, eller instrument, for at opnå noget, og ikke et mål i sig selv - er 
at kalkulere ”omkostningen” ved at opnå noget, for eksempel: ”For at bestå til eksamen er det nok med et ryk ugen før. Det 
gør ikke noget, hvis jeg glemmer det bagefter.” - er meget lig pragmatisme, og instrumentalisten er meget lig en tekniker 
- nævnes ofte som modsætning til at søge fornuft og forståelse som norm, rettesnor, for praktiske handlinger - kan betrag-
tes som modsætningen til at udføre praktiske handlinger, som er fornuftige ud fra almengyldige principper - er ikke altid 
negativt, mange teknikker er absolut nødvendige. Det er ikke altid let at lave et skel mellem instrumentalisme på den ene 
side og forståelse og fornuft på den anden. Den instrumentalistiske fejltagelse: - at forveksle instrumentalisme og forståelse, 
dvs. at vi ikke kan afgøre, hvornår når det ene eller det andet er vigtigt.
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  Kapitel 2 
Læring

1. Læring ud fra den adfærdsorienterede retning – giv nogle stikord

- Kaldes også ofte behavioristisk - Repræsenteret ved forskere som Watson, Skinner og Pavlov - Læring ved forstærkning 
- Adfærdsmodifikation - Social læringsteori - ”Kun det som kan måles eller registreres er virkelig” – Optaget af adfærd og 
ikke af indre prosesser som for eksempel følelser.

2. Læring ud fra den kognitivt orienterede retning – giv nogle stikord

- Vægt på indre prosesser som hukommelse, memorering, forståelse, konstruktion af begreber, videnstrukturer - Betegnes 
også ofte som strukturelle eller konstruktivistiske teorier - Piaget er en central teoretiker.

3. Læring ud fra den virksomhedsorienterede retning – giv nogle stikord

- Vægt på vores virksomheder, det vi gør, alene eller sammen - Det vi gør, nedfælder sig i vores indre som erfaringer, vi kan 
tage med os videre. - Samspil mellem indre forudsætninger og ydre krav - Kaldes ofte sociokulturel eller kulturhistorisk. - 
Mennesket ses på, eller forstås, i historisk og kulturelt perspektiv.

4. Hvorfor er det vigtigt, at eleverne lærer forskellige læringsstrategier?

- Alle lærer på forskellige måder. - Forskellige situationer og opgaver forudsætter forskellige strategier. - Vi har forskellige 
mål med læringen, eks.: jeg lærer for at bestå til eksamen, eller jeg lærer for at forstå.

5. Afklar forholdet mellem læring og undervisning

- Undervisning er planlagt tilrettelæggelse for målrettet læring. - Undervisning er lærerens hovedansvar. - Læreren kan ikke 
lære for eleven, kun tilrettelægge for deres læring. - Læring er afhængig af elevernes egne aktive bestræbelser.

6. Hvad er Det nasjonale læreplanverket, og hvilken rolle har det for skolens undervisning?

Det nasjonale læreplanverket - bygger på undervisningsloven og det overordnede mål for skolens virksomhed (§1-1 i un-
dervisningsloven, den såkalte formålsparagraf ) – hedder nu Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) - udvikler intenti-
onerne i formålsparagraffen - fastsætter skolens indhold i store træk: fag, tema, vurderingsformer på de forskellige klassetrin 
– skitserer, hvad eleverne skal kunne, og derfor også hvad læreren må have som mål ved planlægning af undervisningen.
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7. Hvilken betydning har læreren for elevernes læring?

- Skolens måske vigtigste faktor for elevernes læringsutbytte.

8. Hvad kan være kendetegn på den gode lærer?

Den gode lærer - er en god leder, bevidst på elevernes medvirkning - har omstillingskompetence - har fokus på elevernes 
læring og tilrettelægger med dette for øje - er tydelig på, hvad der skal læres, og udtrykker høje forventninger til sine elever 
- giver eleverne vejledning, støtte og tilbagemeldinger undervejs - har evne til refleksion og selvkritik - har empati og enga-
gement i forhold til andres værdighed (elever, forældre, kolleger) - er faglig kompetent - viser varme og omsorg.

9. Hvordan er forholdet mellem virksomheder og individ og miljø set ud fra virksomhedsteori?

- Udtrykkes i det tre-leddede skema - At være aktiv i miljøet giver os erfaringer. - Vores erfaringer gør os bedre rustet til at 
være aktive i miljøet. - Formidler udefra og ind, og indefra og ud.

10. Hvad er specielt ved virksomhedsteori?

- Bygger på, at det er menneskets evne til at være aktivt i sit miljø, som har skabt al udvikling - Ser vores virksomheder som 
det centrale, miljø og individ påvirkes af dem - Individuelle ønsker og behov må tilpasses virksomheden. - Virksomheden 
giver os erfaringer. - Virksomheden, stor eller lille, ændrer miljøet. - Betydningen af at være sammen om virksomhederne - 
Fokus på redskabernes betydning.

11. Hvordan kan vi forklare leg som virksomhed?

- Bearbejdning af vage indtryk af virkeligheden - Den indre virkelighed og fantasi er dominerende. - Den ydre virkelighed 
må ikke blive for dominerende.

12. Hvordan kan vi forklare læring som virksomhed?

- Fokus på den ydre virkelighed (miljøet) - Det er det, vi gør, når vi vil lære noget. - Vi gransker den ydre virkelighed for at 
indhente information, vi har brug for, og som vi ikke har fra tidligere. - Den ydre virkelighed er dominerende. - Den ydre 
virkelighed må være mest mulig tydelig og præcis for at afhjælpe den indre virkeligheds læringsbehov.

13. Hvordan kan vi forklare arbejde som virksomhed?

- Vores erfaringer må balancere den ydre virkeligheds krav og udfordringer (lege- og læringstiden er forbi).
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14. Hvad er fælles for de tre virksomhedsformer?

- Alle de tre virksomhedsformer giver os erfaringer, samtidig med at de tilfører miljøet noget. - De tre virksomhedsformer 
er vores egne bestræbelser (ingen kan lege eller lære for os, og det som er vores arbejde, må vi gøre selv).

15. Hvilket syn på læring bør præge den norske skole?

- Nedfældes i de nationale læreplaner - Vægt på elevernes egne, aktive læringsarbejde - Eleverne må lære og bevidstgøres til 
at anvende forskellige læringsstrategier. - Læring forudsætter, at skolen stimulerer elevernes lyst, udholdenhed og nysgerrig-
hed. - Eleverne må lære kritisk og selvstændig tænkning.

16. Hvad menes med videnssamfundet?

- Viden er både drivkraft og produkt i vores produktionsudvikling og vores økonomiske vækst. - Skole og uddannelse får 
stor betydning. - Der stilles store krav til skole og uddannelse.

17. Hvordan står læreren og eleven i videnssamfundet?

- Læreren er 1) katalysator for videnssamfundet og dets muligheder 2) modvægt til negative udviklingstræk i videnssam-
fundet 3) offer for stadig stigende krav til god uddannelse til minimumspris - Læreren må have en god ballast af personlig 
modenhed og arbejdsmæssig kompetence - Eleven må have et godt forhold til viden.

Stikord til kapitel 2
• Behaviorisme
• Humanisme
• Kognitivisme
• Psykoanlyse
• Virksomhedsteori (Activity Theory)
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  Kapitel 3 
Læringstraditioner

1. Hvilke læringstraditioner skal en lærer kende?

Behavioristisk perspektiv. Kognitivt og konstruktivistisk perspektiv. Sociokulturelt perspektiv.

2. Hvordan vil du beskrive det behavioristiske læringsperspektiv?

Læringsresultat kan kun observeres gennem ydre adfærdsændring. Ikke muligt at vide, hvad der sker i elevernes hoved. 
Stimulus og respons står centralt. Læring ved betingning. Forstærkning. Lærerens opgave er at undervise og anvende virke-
midler knyttet til stimulus og respons.

3. Hvordan vil du beskrive det kognitive og konstruktivistiske læringsperspektiv?

Hjernens funktion står centralt i læringsarbejdet. Læring er en konstruktionsproces i ens hjerne. Vi kan effektivisere vores 
læringsarbejde. Ingen kan lære andre noget. Individperspektiv. Lærerens opgave er at tilrettelægge for elevernes læring.

4. Hvordan vil du beskrive det sociokulturelle læringsperspektiv?

Læring er grundlæggende social. Læring er situeret. Læring er distribueret mellem personer. Læring er medieret. Læring er 
deltagelse i praksisfællesskab. Sprog og kommunikation står centralt.

5. Hvad betyder det, at læringen er grundlæggende social? B. Hvad betyder det, at læringen er medieret? C. Hvad betyder 
det, at læringen er distribueret? D. Hvad betyder det, at læringen er situeret? E. Hvad er et praksisfællesskab? F. Hvil-
ken rolle spiller kommunikation og sprog?

A: Læring er afhængig af interaktion mellem mennesker. B: Mediering betyder formidling. Formidling er al den hjælp 
og støtte, som formidles gennem mennesker eller hjælpemidler/redskaber (artefakter: redskaber og hjælpemidler lavet af 
mennesker). C: Alle mennesker (i et fællesskab/samfund) har forskellig viden, som er distribueret/fordelt på forskellige per-
soner. Derfor er også læringen et socialt fænomen, dvs. at vi lærer af hinanden i fællesskabet (de forskellige mennesker vi er 
sammen med). D: Læringen sker i sociale situationer (kontekster: sammenhænge) hvor vi er til stede. E: Praksisfællesskab 
er alle de gruppesammenhænge, vi indgår i, eller som vi kan organisere, så vi indgår i dem. F: Sprog og kommunikation er 
grundlæggende forudsætninger, som gør, at vi kan forstå hinanden og dermed lære og tænke og udveksle tanker og ideer 
med hinanden. Dermed er sprog og kommunikation en grundlæggende forudsætning for læring.
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Stikord til kapitel 3
• Watson:
• Skinner
• Bandura
• Piaget
• Etienne Wengers teori om praksisfællesskab
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  Kapitel 4  
Læringens hvordan  
Strategier, motivation og tilgange til læring

1. Hvorfor lykkes elever og studerende i forskellig grad med skolegang og studier?

Der er to hovedperspektiver, som hjælper os til at forstå, hvorfor elever og studerende i forskellig grad kan lykkes med sko-
legang og studier. a) Individorienteret perspektiv: Vægt på personfaktorer, for eksempel forskellige forudsætninger for at 
lære b) Kontekstuelt perspektiv: Vægt på situationsfaktorer, for eksempel den påvirkning, omgivelser og undervisnings- og 
læringsmiljøer har på den enkeltes læring.

2. Hvad er læringsstrategier?

En læringsstrategi er en plan for styring af egne kognitive ressourcer i læringsarbejdet. Den omfatter for eksempel lektie-
læsning, memorering og repetition og lære-at-lære-programmer med vægt på hjernens funktion og rolle i læringsprosessen.

3. Hvad er strategisk læring?

Strategisk læring omfatter “the skill to learn”, ”the will to learn”,” self-regulation”. Det er overvågning af hele læringsarbej-
det, jf. Weinsteins model.

4. Hvad indeholder dimensionene 1. will, 2. skill og 3. self-regulation i Weinsteins modell?

1. will: Motivation: at sætte og bruge mål, mestringsorientering og -forventning, attribution og mestringstillid, positive 
følelser og interesser ift. læring 2. Skill: a) Kundskaber om: læringsstrategier, læringsmetoder, læringsopgavens egenart og 
krav, sig selv som en lærende person. b) Fædigheder: brug af læringsstrategier og færdigheder, brug af ræsonnerings- og pro-
blemløsningsfærdigheder 3. Self-regulation: Overvågning og regulering af: systematisk tilgang til læring, tidsplanlægning, 
motivation og indsatsvilje, koncentration, egen forståelse.

5. Nævn to typer motivation og giv en beskrivelse af, hvad de indeholder

Indre motivation: Vi engagerer os i forskellige aktiviteter, fordi vi har glæde af selve aktiviteten. Ydre motivation: Vi enga-
gerer os og udfører en aktivitet for at få en ydre gevinst eller ydre belønning.
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6. Hvad er forskellen på en overfladetilgang og en dybdetilgang til læring?

Overfladetilgang: Den som lærer har kun til hensigt at memorere og huske mest muligt fra teksten, men forstår ikke, hvad 
det handler om. Reproduktion af teksten uden forståelse står i fokus. Dybdetilgang: Den som lærer nærmer sig lærings-
opgaven med en grundlæggende intention om at forstå forfatterens budskab og synspunkter og sætter læringsstoffet ind i 
en større sammenhæng, for eksempel ved at koble det til egne erfaringer og den praktiske virkelighed, teksten handler om.

7. Hvad er de studerendes læringstilgang (approaches to learning)?

Læringstilgang er intentionen/hensigten med læringsarbejdet og brug af læringsstrategier i overensstemmelse med hensig-
ten.

Stikord til kapitel 4
• Hermann Ebbinghaus
• Elias Mueller
• LASSI
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  Kapitel 5  
It i undervisningen

1. Hvad er digital kompetence?

• Grundlæggende digitale færdigheder • Digital navigeringskompetence • Kildekritisk vurderingskompetence • Digital 
bearbejdningskompetence • Digital samarbejdskompetence • Digital dannelse • Digital kompetence er mere en kulturel 
kompetence end en teknisk kompetence.

2. Hvorfor har læreren brug for digital kompetence?

• For at kunne operere funktionelt på internettet. Internettet som kontakt- og kommunikativ arena • For at kunne forholde 
sig til børn og unges nye digitale hverdag. De fleste børn og unge har i dag stor erfaring med at bruge computer og internet 
hjemme • Bruge elevernes erfaringer i undervisningen • Børn har brug for digital kompetence, og da må læreren også have 
denne kompetence for at kunne undervise i det. For eksempel i forhold til kildekritik, ophavsret og personværn.

3. Nettet giver mange nye muligheder for at samarbejde. Hvilken digital samarbejdskompetence er det vigtigt, at elever og 
lærere tilegner sig?

• At lade eleverne bruge nettet som en faglig kommunikationsarena. At kunne tage eleverne ud af klasseværelset og ud på 
det åbne net og bidrage i relevante faglige fællesskaber • Beskytte elevproduktioner, når det er nødvendigt, og lade dem 
forblive i det lukkede digitale klasseværelse • Som lærer at kunne dele erfaringer og tips med hinanden (for eksempel del 
og brug).

4. Den software, vi bruger på computere, er i stadig udvikling. Hvilke udfordringer skaber dette for undervisningen i grund-
læggende digitale færdigheder?

• Vi må nøje gennemtænke, hvilken software det er vigtigt, at eleverne lærer • Eleverne må i større grad lære, hvordan de 
skal tage ny software i anvendelse • Vi må vurdere, om ny teknologi skal integreres som en grundlæggende færdighed: Mo-
biltelefoner, læsebræt og interaktive tavler.

5. Kan du sige noget om, hvad dannelse i en digital tidsalder bør omfatte?

• At respektere andre på nettet • At blive en faglig meningsproducent i netoffentligheden.

6. Nettet bliver stadig mere multimodalt med billede- og videoindhold. Hvad må elever være opmærksomme på, hvis de selv 
skal lave en sammensat tekst?

• Sætte billeder, lyd og tekst sammen på en relevant måde • Ophavsretslige spørgsmål.
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Stikord til kapitel 5
• Creative Commons
• Movie Maker (videoredigering
• Audacity (lydredigering)
• Wiki (samskriving)
• Google Docs (samskriving)
• Kvasir junior
 Søgemaskine som er tilpasset børn
• YouTube
 En hjemmeside, hvor brugerne kan lægge, vise og dele videoklip. Man kan søge efter videoer via en egen søgemaskine.
• Flickr
 En hjemmeside, hvor brugerne kan lægge, vise og dele digitale billeder. Man kan søge efter billeder med en egen søge-

maskine. I billededatabasen Flickr kan du for eksempel vælge bare at lede efter billeder med fri genbrugsret
• Wikimedia Commons
 En central kategoriseret database til at gøre billeder, videofilm og musik tilgængelig for alle projekter som Wikipedia og 

Wikibøger
• NRK Nett-TV
 Her er en række af NRKs egenproduktioner lagt ud, så  man kan afspille dem, hvor man vil.
• Directory of open access journals
 Her finder man gratis videnskabelige artikler, som kan downloades direkte. Også mange tidsskrifter rettet mod skole, 

pædagogik og fagdidaktik.
• delicious
 Har kan du gemme aktuelle hjemmesider som favoritter i en egen åben, netbaseret bogmærkesamling.
• Daria
 Vær bevidst om, hvor materialet kommer fra.
 Ønsker du at læse om Martin Luther King? Den følgende hjemmeside fremstår som tilsyneladende seriøs, men en 

racistisk organisation står bag indholdet, som er fuld af løgn.
• Second Life
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  Kapitel 6  
Vurdering for læring

1. Hvad er vurdering?

• Vurdering svarer til det engelske ”assessment”, og er et begreb knyttet til elevvurderinger. • Vurdering er en bedømmelse 
af elevens udbytte af undervisningen og læringsaktiviteterne. • Vurdering er en proces, hvor du indsamler information om 
en elevs kompetence og færdigheder.

2. Hvad er evaluering?

Evaluering, som på engelsk hedder ”evaluation”, betyder at bedømme værdien eller kvaliteten af noget. Formålet med eva-
luering er at undersøge kvaliteten og værdien af for eksempel uddannelsesprogram, læreplan eller en institution.

3. Hvad er vurderingens to formål?

Vurderingens to formål påvirker din rolle og kan illustreres med begreberne ”coach” og ”dommer”. I klasseværelset når du 
hjælper eleverne til at øve sig på deres kundskaber og færdigheder, er du coach. Når du vurderer et elevarbejde efter endt un-
dervisningsperiode, for eksempel ved en eksamen, har du rollen som dommer. Vurderingens to formål kan derfor udtrykkes 
som vurdering for læring og vurdering af læring. To andre begreber for dette indhold er formativ og summativ vurdering.

4. Hvad kan et stort fokus på ansvarliggørelse ved brug af test og prøver føre til?

En mulig negativ konsekvens: ”Teach to the test”: Lærere har kun undervist i det, som eleverne bliver testet i, for at eleverne 
skal få et bedst muligt resultat. En sådan tilgang til læring giver ikke automatisk generelt øget læring i skolen.

5. Hvordan vil du definere vurdering for læring?

En planlagt proces, hvor information om elevens kompetence bruges både af læreren og eleven så 1) læreren kan tilpasse 
undervisningen, og 2) at eleven kan justere egne læringsstrategier.

6. Forklar, hvad triangulering er.

Læreren bruger flere vurderingsmetoder for at indsamle information om elevens kundskaber og færdigheder, for eksempel 
dialog, observation og elevarbejder.
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7. Forklar, hvad der kendetegner vurdering for læring med udgangspunkt i eleven.

Vurdering for læring åbner for elevmedvirkning. Eleven kan deltage i undervisning ved at definere fælles og individuelle læ-
ringsmål, udforme vurderingskriterier, vurdere egen kompetence op modlæringsmål, tale om læring med klassekammerater 
og give dem tilbagemeldinger, bidrage til at lave spørgsmål til prøver og opgaver og fortælle om, hvordan de lærer bedst.

8. Nævn ti vejledende principper for vurdering for læring.

Planlægge for læring, ikke for aktivitet. Bruge tydelige mål, som eleverne forstår. Bruge kriterier og eksempler, som viser vej. 
Bruge spørgsmål, som fremmer refleksion. Give konstruktive tilbagemeldinger. Give eleverne muligheder for at få ejerskab 
over egen læring. Aktivere eleverne som læringsressourcer for hinanden. Finde bevis på læring. Bruge beviserne til at tilpasse 
undervisningen undervejs. Involvere hjemmet.

9. Blooms taksonomi er et eksempel på, hvordan du kan klassificere og organisere viden. Hvorfor kan det være udfor-
drende at knytte denne taksonomi til kompetencemålene i læreplanen?

Man bør ikke se isoleret på verberne, som beskriver målopnåelse. Der kan tænkes situationer, hvor det at beskrive eller gøre 
rede for noget kan være udtryk for ”høj målopnåelse”, som for eksempel når eleverne skal beskrive komplicerede situationer 
eller problemstillinger. En elev kan have ”lav målopnåelse” ved at analysere forholdet mellem to fænomener, når situationen 
er velkendt og enkel.

10. Hvilke vigtige momenter knyttet til vurdering for læring kan vi finde i dagsaktuel forskning?

Forskningen viser, at systematisk brug af formative vurderingsmetoder kan fremme elevernes læring. Videre er det ikke 
kortlægning af elevernes kompetence i sig selv, som fremmer læring, men brugen af information, man får. Eleverne skal 
være aktive medspillere i undervisningen og få kontinuerlig vejledning fra dig som lærer. Først da kan eleverne vide, om de 
er på rette vej i deres læring, og hvad de skal øve mere på.

Stikord til kapitel 6
• Folkeskoleloven
• Wikipedia
• “Inside the Black box”
• Assessment Reform Group
 Artikler og hæfter til lærere, som handler om vurdering
• Vurdering for læring
 (Assessment for learning guidance)
• Assessment is for learning
• TeachersTV
 Filmbidder som viser vurderingsprocesser i klasseværelse og andet vurderingsmateriale. Søg på ”assessment for learning”
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  Kapitel 7  
Undervisningsdifferentiering

1. Hvilke styringsdokumenter lægger retningslinjerne for skolens virksomhed og specielt ”Tilpasset undervisning”?

Undervisningsloven med forskrift, læreplanen.

2. Hvad handler tilpasset undervisning om?

De forpligtelser, skolen har for at give kvalitet i læringsarbejdet for alle elever. Eleven skal lære inden for rammen af et fæl-
lesskab, individuelt og i interaktion med andre. Skolen skal fungere som et læringsfællesskab.

3. Hvad adskiller tilpasset undervisning fra specialundervisning?

Tilpasset undervisning: Lærerens ordinære opgave er at tilrettelægge, så alle elever lærer bedst muligt. Specialundervisning: 
Tiltag som skal iværksættes, når eleven ikke har tilfredsstillende udbytte af den ordinære undervisning.

4. Hvad betyder middelgruppe og marginalgruppe?

Middelgruppe: den største gruppe elever som får læringsudfordringer i tråd med evner og forudsætninger i skolen. Margi-
nalgruppe: Der er to marginalgrupper: a) de elever, som i begrænset grad vil kunne lykkes i at nå målene i læreplanen, fordi 
evner og forudsætninger ikke stemmer overens med udfordringerne i skolen b) de elever, som kan betegnes som dygtige og 
som ikke får læringsudfordringer i overensstemmelse med evner og forudsætninger.

5. Hvad er forskellen på individuelle udviklingsplaner og individuelle undervisningsplaner (IOP)?

Individuelle udviklingsplaner: En plan eller beskrivelse af ønsket udvikling eller læring (lærings- og udviklingsmål) for ele-
ven på bestemte områder i faglig og social kompetence. Ofte skal eleverne forpligte sig skriftligt på disse mål. De foresatte 
skal også ofte forpligte sig på de områder, de skal arbeide med, eller tage ansvar for. Individuelle undervisningsplaner (IOP): 
Skal udvikles for elever, som har specialundervisning.

6. Hvad er en arbejdsplan?

En arbejdsplan er en beskrivelse af mål, eleverne skal arbejde mod, hvad elever skal arbejde med og opgaver, eleverne skal 
løse og måder at arbejde på, eller hvilke sider de skal læse. Men der findes ingen standardmodeller for arbejdsplaner – de 
kan variere fra skole til skole, men også være forskellige inden for samme skole. Arbejdsplanerne kan også forstås som en 
arbejdsmåde eller metodik, hvor eleverne selv kan deltage i planlægningen og selv påvirke, når eller hvordan de vil arbejde.
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7. Hvad er mestringsgrupper/gruppedifferenciering?

Elever arbejder med opgaver af forskellig sværhedsgrad  ofte på tre forskellige niveuaer. Når eleverne viser, at de mestrer et 
sværhedsniveau, kan de begynde at arbejde med opgaver på et højere niveau.

8. Forklar, hvad målark/trinark er.

Målarkene beskriver mål for, hvad eleverne skal lære. Arkene skal også indeholde kriterier på målopnåelse. Eleverne arbejder 
som regel med hvert sit målark. Der kræves meget arbejde fra læreren for at følge op på dette arbeidet. Eleverne kan også 
give hinanden hjælp og støtte i læringsarbejdet. At arbejde med målark kan forstås som en smal og individualistisk forståelse 
af tilpasset undervisning.

9. Giv en fremstilling af en enkel form for læringsstil og giv en kortfattet kritik

En forholdsvis enkel læringsstilsmodel baserer sig på fire typer stil: den auditive, visuelle, taktile og kinæstetiske. Disse fire 
stile kan forstås som indlæringskanaler. Det kan imidlertid være vanskeligt at placere mennesker i kun en af disse kategorier. 
Det kan derfor være klogt at lade elever arbejde med opgaver, hvor de udfordres gennem flere kanaler.

10. Beskriv kort, hvad følgende begreber betyder: - Aldersblandede grupper - Mappevurdering - Log - Elevsamtaler

Aldersblandede grupper: Elever fra to eller flere klassetrin er sammen i undervisningen. Mappevurdering: Mapper er en 
samling af elevarbejder, og mappevurdering betyder, at disse arbejder vurderes. Log: Eleverne tager notater om egen læring 
og eget læringsarbejde. Loggen lægges ofte ind i mappen. Elevsamtaler: Læreren har en jævnlig dialog med eleven om ud-
vikling i lyset af § 1 – 2 i undervisningsloven og principperne for undervisning (Forskrift til opplæringsloven) i tillæg til 
vurdering i fag.

11. Hvilke opgaver har eleverne?

Medvirke til egen læring, hjælpe hinanden at lære, bidrage til et godt fællesskab for alle.

12. Nævn nogle eksempler på forklaringsmodeller, når elever spørger, hvorfor de skal lære det, de er i gang med.

Nytteværdi kan være en logisk og praktisk forklaringsmodel. For eksempel: - retskrivning: fordi det da er lettere for alle at 
forstå det, de læser - procentregning: fordi det bliver lettere at udregne priser, rabatter og lignende, hvis de arbeider i butik. 
Dannelse er en anden vigtig forklaringsmodel. For eksempel: - Historie: for at forstå, hvad der sker i møder mellem kul-
turer - En anden forklaringsmodel for dannelse er at koble fagene sammen, for eksempel sammenhængen mellem læsning 
og regning og mad og sundhed og budgetter. En tredje forklaringsmodel kan være sammenhængen mellem det, eleverne 
skal lære og det ,de kan fra tidligere. Ny viden bygges på det, som allerede findes, dermed øges elevernes mestringsniveau 
i samfundslivet.
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  Kapitel 8  
Socialisering

1. Hvad er naturgivet – og hvad er lært?

Bogen giver ikke noget svar, men enkelt kan her siges at - det naturgivne er biologisk, eller medfødt, og kan ikke påvirkes 
eller ændres uden videre - det lærte er tilegnet som del af socialiseringsprosessen og vil stadig udvikles og ændres. Tænk 
igennem, diskuter med andre og opstil eksempler på, hvad der er naturgivet og hvad der er lært.

2. Hvad ligger i forståelsen af, at socialisering er en mere eller mindre tilsigtet påvirkning af individet?

Fokus på, at nogen påvirker og nogen bliver påvirket. Skole og undervisning er tilsigtet påvirkning. Mindre tilsigtet påvirk-
ning er man ikke lige så godt klar over.

3. Hvad ligger i forståelsen af, at socialisering har aktivt og dynamisk samspil i fokus?

Vægt på samspillet mellem individ og omgivelser  Samspillet finder sted hele livet, i en aktiv proces. Samspillet er hele tiden 
i ændring og udvikling. Socialiseringens forudsætninger er stadig i ændring, både når det gælder individet og miljøet.

4. Hvad ligger i forståelsen af, at socialisering indebærer både samfundsmæssiggørelse og individuel dannelse?

Fokus både på barnets individuelle udvikling og også på dets indvikling i de samfundsmæssige forhold. Det drejer sig både 
om barnets individuelle vækst og dannelse. Det drejer sig også om, at barnet bruger sine forudsætninger til at forme verden 
omkring sig. Det drejer sig med andre ord om internalisering og eksternalisering.

5. Hvad betyder det, at socialisering er magtudøvelse?

Socialisering som magtudøvelse - er autoritetsudøvelse for at styre dannelsen i bestemte retninger - finder sted, når autori-
teter som lærere eller forældre ønsker at opdrage og skole børnene - udøves både af personer, som har givet et mandat og af 
personer som ikke har et sådant mandat - kan være bevidst, mild og klog, men også ubevidst.

6. Hvad er en sanktion?

En sanktion - er en konsekvens, som tages i brug for at opnå et bestemt resultat i socialiseringen - er noget man bliver 
udsat for, når man ikke kan eller vil følge accepterede normer og regler - iværksættes ofte af autoriteterne eller dem som 
repræsenterer ”det etablerede”.
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7. Hvad ligger der  i begreberne primær socialisering, sekundærsocialisering og dobbeltsocialisering?

Primærsocialisering: - kommer først, grundlæggende og generelle kundskaber, færdigheder og holdninger, former hele 
mennesket, bidrager til den helt grundlæggende personlighedsudvikling - udøves sædvanligvis af forældre og den nære 
familie. Sekundærsocialisering: - kommer efter primærsocialiseringen, mere specialiseret, lærer dig nye roller, så du kan 
beherske situationer, du støder på i livet uden for familien. Typiske udøvere er børnehave og skole. Dobbeltsosialisering: - 
Både primær- og sekundærsocialisering foregår samtidig, for eksempel små børn i børnehave eller når forædre bidrager til 
sekundærsocialisering ved at tage dem med på rejser, biograf og lignende.

8. Hvad ligger der i begrberne formelle og uformelle socialiseringsagenter?

Socialiseringsagenten bidrager til barnets socialisering. Nogle af disse er af samfunnet tildelt et formelt mandat til at socia-
lisere/lære børn og unge op (formelle socialiseringsagenter). Giv eksempler. Nogle påvirker og former, men er ikke tildelt, 
eller vedstår sig ikke, noget mandat (uformelle socialiseringsagenter).

9. Hvad ligger der i begreberne arena og setting?

Arena: - er der hvor socialiseringen finder sted, hvor du befinder dig og møder andre mennesker, modtager indtryk og bi-
drager til samspil og udfoldelse, dvs. stederne hvor folk mødes. Setting: - går mere på samspillets art, hvad der sker, hvilke 
mennesker du møder, hvilke roller du har, dvs. hvad folk laver på de forskellige arenaer.

10. Hvad ligger der i begrebet rolle?

Roller: - henviser til forskellige systemer af forventninger og krav, som stilles til os  i forskellige sociale settinger - siger noget 
om vores position og plads i den sociale setting - kan variere i forskellige settinger. Vi kan have mange roller, både i løbet 
af en dag og i løbet af livet - bidrager til at give os forskellige perspektiver og forståelse i vores udviklingsproces og bidrager 
meget til vores socialisering.

11. Hvad indebærer det, at der finder forstærkende socialisering sted i skolen?

Forstærkende socialisering i skolen indebærer - at tidligere socialisering forstærkes - at der er et værdifællesskab mellem 
skole og hjem - at der er et interessefællesskab mellem skole og hjem - med andre ord at skole og hjem ligner hinanden og 
støtter hinanden.

12. Hvad indebærer det, at der finder de-socialisering sted i skolen?

Desocialisering i skolen indebærer - at tidligere socialisering svækkes - at der er værdikonflikt mellem skole og hjem - at der 
er et interessefællesskab mellem skole og hjem - med andre ord at hjemmet støtter skolen i dets arbejde, selvom det ikke 
deler værdigrundlaget.
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13. Hvad indebærer det, at der finder re-socialisering sted i skolen?

Resocialisering i skolen indebærer - at ny socialisering foregår - at der er værdikonflikt mellem skole og hjem - at der er et 
interessefællesskab mellem skole og hjem - at der samtidig foregår en de-socialisering - med andre ord at barnet må forholde 
sig til to kulturer: hjemmets og skolens.

14. Hvad indebærer det, at der finder ikke-socialisering sted i skolen?

Ikke-socialisering i skolen indebærer - at tidligere socialisering forbliver uforandret - at der er en værdikonflikt mellem skole 
og hjem - at der er en interessekonflikt mellem skole og hjem - med andre ord at skole og hjem ikke får særlig hjælp og 
støtte fra hinanden.

15. Hvilken betydning for socialiseringen har den øgede ændringshastighed i det moderne samfund?

- Citat: ”Vi må indse, at vi, som første generation, ikke har nogen efterkommere, ligesom vores børn ikke har nogen for-
fædre” - Lille ændring: få roller velkendt af de fleste i miljøet; kort læretid; arenaen er relativt afgrænset - Stor ændringsha-
stighed: mange roller i stadig ændring at forholde sig til; lang læretid; arenaen er global.

16. Hvad er et godt opvækstmiljø?

Et miljø som giver et godt grundlag for at tilfredsstille vores behov for: - nær personlig og spontan kontakt med hele men-
nesker, ikke bare nogen af deres roller, som man kan udvikle et forhold til - mangfoldighed og variation som grundlag for 
leg og eksperimentering med roller - medvirkning og oplevelse af at være nødvendig og nyttig - oplevelse af at være en del 
af fællesskabet.
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  Kapitel 9  
Læring i en skole præget af mangfoldighed

1. I hvilken lov fik samisk sprog status som undervisningsmål i skolen?

Grunnskoleloven af 1985.

2. Hvem regnes, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), for at være norske?

Alle som er født i Norge, samt de som er født i udlandet med norskfødte forældre.

3. Forklar begreberne assimilering, segregering og integrering

Assimilering: At forlade oprindelig kultur og i hovedsagen forholde sig til kulturen i det nye land. Segregering: Motsat 
yderpunkt af assimilering. Indvandrere forholder sig i størst mulig grad til oprindelig kultur og tager kun lille del i værtslan-
dets kultur. Segregering kan være enten valgt eller påtvunget. Integrering: En tosidig proces. Både minoritet og majoritet 
foretager nogle forandringer, for at de skal kunne leve sammen, men alle beholder også noget fra deres oprindelige kultur.

4. Hvad kendetegner individuel og kollektiv kulturforståelse?

Individuel kulturforståelse: Storfamilie, handlinger styret af forventninger, friheden indsnævres med stigende alder, køns-
forskelle, arrangeret ægteskab, religion er styrende. Kollektiv kulturforståelse: Kernefamilie, handlinger styres af indre følel-
ser, øget frihed med stigende alder, ligestilling, ”kærlighedsægteskab”, religion er personlig.

5. Hvad kendetegner situationscentreret og barnecentreret kommunikationskultur?

Situationscentreret kommunikastionskultur: Snakker om og til barn, uhøfligt af børn at stille spørsmål, kontekstafhængig 
sprogbrug. Barnecentreret kommunikationskultur: Snakker med børn, børn opmuntres til at stille spørgsmål, kontekstuaf-
hængig sprogbrug.

6. Hvilke dimensioner kan bidrage til at danne identiteten i børnealder?

Familie, opdragelse/socialisering, religion, kønsroller, sprog og forskellige særpræg.

7. Hvad siger opplæringslova § 2.8 om minoritetssprorglige elevers rettigheder?

”Elever i grundskolen med andet modersmål end norsk og samisk har ret til særskilt norskundervisning, indtil de er til-
strækkeligt dygtige til norsk til at følge den almindelige undervisning i skolen. Om nødvendigt har sådanne elever også ret 
til modersmålsundervisning, tosproglig fagundervisning eller begge dele.”
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8. Hvordan kan begrebet modersmål defineres?

Det sprog som først blev brugt sammen med barnet, det sprog barnet lærte først, det sprog en person kan bedst, det sprog 
en person bruger mest, det sprog en person identificerer sig med, det sprog andre identificerer en person med.



Må ikke slettes – Arbejdsspørgsmål 24 af 48 

  Kapitel 10  
Kommunikation og samspil – betydning for læring

1. Hvorfor kan det være nyttigt for læreren at bruge forskellige indfallsvinkler for at forstå det, en elev forsøger at for-
tælle?

Skal læreren kunne forstå en ytring fra en elev ud fra dennes perspektiv, må læreren give sig tid til at forsøge at forstå, hvad 
og hvorfor eleven tænker, som hun gør. 

At bruge forskellige indfaldsvinkler for at forstå mellemmenneskelige situationer vil være et redskab til at få mangfol-
dighed og helhed i situationen frem.

2. Hvilken betydning har relationen mellem elev og lærer for læringen?

Relationen mellem elev og lærer er afgørende for læring. En positiv relation mellem elev og lærer skaber et godt læringsmiljø 
og giver motivation for at lære.

3. Hvilke faktorer bidrager til et godt samspil mellem lærer og elev?

Læreren lytter til eleven. Læreren stiller spørgsmål til eleven. Læreren er bevidst og vågen for elevens sociale liv. Læreren er 
oprigtig over for eleven. Læreren respekterer og anerkender eleven. Læreren leder efter det positive hos eleven.

4. Hvilke faktorer bidrager til et dårligt samspil mellem lærer og elev?

Læreren hører ikke, hvad eleven forsøger at sige. Læreren bruger spørgsmål som våben. Læreren har forudindtagede menin-
ger om eleven. Læreren er kategorisk over for eleven. Læreren spiller på elevens følelser.

5. Hvordan tilgodeser loven elevernes psykosociale miljø?

Opplæringsloven § 9A. Skolen skal sætte konkrete mål ud fra de generelle krav i loven.

6. Hvad siger Kunnskapsløftet om elevmedvirkning?

Punkt 5 i læringsplakaten og i Prinsipp for opplæringa står der, at skolen skal tilrettelægge for elevmedvirkning og at ele-
verne skal deltage i planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisningen.
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7. Hvordan vil du forklare begreberne mangelteori, kontekstteori og samspilteori med tanke på forældresamarbejde?

Mangelteori: Læreren/skolen opfatter kun det, forældrene ikke gør. Forældresamarbejde bliver en belastning for lærerne. 
Kontekstteori: Forældrene forstås som en ressource i forskellige situationer, som f.eks til at bage kage, bidrage med indslag 
under forskellige aktiviteter eller stille op som chauffører. Samspilteori: Reelt samarbejde bygger på dialog mellem forældre-
ne og læreren. Forældrene forstås som en ressource for egne børn.

8. Hvilke samarbejdspartnere har læreren i skolen?

Kolleger, dvs. team og hele personalet. Ledelsen. Lærere med specielle funktioner; sociallærer, ansvarlig for specialundervis-
ning, rådgiver. Helsesøster PPT BUP Skoler (børnehaver) som skolen får elever fra/sender elever til.

9. Forklar lineær og cirkulær forståelse af kommunikation

Lineær forståelse: Man leder efter en årsag for at forklare en situation/sammenhæng. Cirkulær forståelse: Kommunikatio-
nen forstås som en proces. Det er ikke interessant at se efter årsag og virkning, men hvordan hændelser i kommunikations-
processen er knyttet sammen. På denne måde åbnes der for nye perspektiver på hændelser og adfærd.

Stikord til kapitel 10
• Fænomenologi
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  Kapitel 11  
Elever der har svært ved skolearbejdet

1. Nævn nogle begreber, som betegner elevmangfoldigheden i skolen.

Alder, køn, kultur, læreevne, lærelyst, social kompetence, fysik, opvækstvilkår, stille, indesluttet, urolig, udadvendt, efter-
tænksom, social, antisocial, aggressiv, geni, psykisk udviklingshæmmet, selvstændig, uselvstændig, tryg opvækst, god op-
vækst, stabil familie, turbulent opvækst, utrygt livsmiljø, fysisk sund, psykisk sund, tunge sygdomme, funktionshæmmelser.

2. Forklar begreberne samspilsvanskeligheder, generelle lærevanskeligheder, specifikke lærevanskeligheder

Samspilsvanskeligheder: elever som er ”alt for stille” og ”alt for vilde”. Generelle lærevanskeligheder: elever som scorer lavt 
i test og viser svage faglige præstationer i de fleste fag. Specifikke lærevanskeligheder: elever hvor vanskelighederne særligt 
kommer til syne inden for en færdighed og præstationerne afviger mærkbart fra elevernes præstationer i øvrigt.

3. Giv nogle kendetegn på den inkluderende skole

Alle elever tilhører et fagligt fællesskab. Alle elever tilhører et socialt og kulturelt fællesskab.

4. Kan du give nogle eksempler fra litteraturen, hvor unge mennesker møder krav i skolen, som de ikke mestrer?

Pippi Langstrømpe af Astrid Lindgren. Jonas af Jens Bjørneboe.

5. Hvad skal læreren gøre i mødet med elever, der har svært ved skolearbeidet?

Læreren skal hurtigt vurdere, om adfærden skyldes enkelthændelser i frikvarteret/andre tilfældige hændelser eller er af mere 
vedvarende karakter. For at afklare sådanne situationer skal læreren hurtigt involvere andre i sin bekymring, for eksempel 
tale med andre lærere, tale med eleven, tale med forældrene. Videre kan læreren føre notater undervejs for at danne sig et 
bedre billede af situationen.

6. Nævn to betragtningsmåder, som udtrykker vigtige forståelsesdimensioner i skole–elevforholdet

Individuel forståelse. Relationel forståelse.

7. Beskriv ”den onde cirkel”, som forstærker vanskeligheder

1. Har svært ved læsning 2. Føler mig ”dum”. Læsning er svært 3. Stempling og stigmatisering: ”Han er dum” 4. Forsøger 
at undgå at læse. Vælger andre uhensigtsmæssige handlingsstrategier (uro, passivitet).
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8. Hvor beskrives retten til specialundervisning?

Folkeskoleloven.

9. Hvad er en tiltagskæde?

Det er vejen fra bekymring til specialundervisning.

10. Hvad skal en IOP vise?

Mål for undervisningen, indholdet i undervisningen, hvordan undervisningen ellers skal foretages.

11. Nævn nogle udfordringer i skole-hjem samarbejdet, og hvad der er vigtigt at have fokus på i forhold til samarbejdet 
skole–hjem, når elever har det svært

Forældre er usikre på, hvad der forventes af dem i forhold til skolen. Forældre udebliver fra samarbejde, de ikke oplever som 
meningsfyldt. Samarbejde bygger på gensidig respekt. Forældre skal inddrages aktivt i drøftelse og udformning af tiltagene, 
når elever har det svært.
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  Kapitel 12  
Nyuddannet lærer – mange muligheder

1. Hos hvilke grupper vil du som nyuddannet lærer møde forventninger til dig som lærer?

Eleverne, forældrene, kollegerne og skolens ledelse vil have forventninger til dig. Men du vil også have forventninger til dig 
selv som lærer.

2. Hvad er en mentor i den nationale satsning på kvalitet i lærerrollen?

En mentor er en kollega, som har taget en uddannelse i vejledning og som har fået et specielt ansvar for, at en nyuddannet 
lærer skal opleve at lykkes i sin lærerrolle.

3. Som nyuddannet lærer kan det være værdifuldt og nødvendigt at reflektere over de forventninger, du møder. I dette 
kapitel møder du Anne – en nyuddannet lærer. Hvordan systematiserer Anne sine erfaringer for at reflektere over for-
ventningerne i arbejdet?

Anne tager refleksionsnotater om elevernes forventninger, forventninger i forhold til klassemiljø og læringsmiljø, om for-
ædrenes, kollegernes og egne forventninger.

4. Nævn nogle vigtige momenter, som er med til at bestemme din rolle som lærer.

Det er vigtig at skelne mellem den måde, du optræder på for eksempel i hjem og skole. Hjemme er du søn/datter/livspart-
ner, på skolen er du lærer. Uddannelsen vil forberede dig på at være lærer, men der vil også være viden og indsigt, som du 
ikke får del i, før du kommer i arbejde. Det betyder, at der vil være en forskel på rollen som studerende i praktik og lærer 
på egen skole. Du må derfor selv være aktiv for at forme din rolle som lærer.

5. Hvad kendetegner den autentiske lærer iflg. Laursen?

Den personlige intention, inkarnation af budskabet, respekt for eleverne, skabe gode rammer for arbejdet, samarbejde med 
kolleger, at vide hvad man vil, at tage vare på sin egen udvikling.

6. Nævn nogle vgtige momenter, som bidrager til elevernes læring.

Læreren må hele tiden være bevidst på, hvilket syn på læring han/hun selv har. Læreren må optræde, så eleverne får lyst og 
motivation til at lære.
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7. Nævn nogle forskelle på ros og anerkendelse.

Ros: består ofte af positive karakteristikker som for eksempel ”du er dygtig”, selv om vi ikke ved, hvordan modtageren rea-
gerer på rosen eller hvordan modtageren opfatter sig selv. Rosen kan være en overfladisk tilbagemelding til en anden uden 
dybere delagtighed. Anerkendellse: er både en væremåde og en holdning til andre mennesker. Anerkendelse er derfor vigtigt 
for alle menneskers opevelse af at være værdifuld. Et anerkendende samspill kan bidrage til selvagtelse og selvudvikling for 
os selv, elever og mennesker vi forholder os til og give et godt grundlag for læring.
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  Om kapitlerne

  Kapitel 1  
Lærerfaget– en vigtig og krævende profession

Af Hans Petter Wille

I kapitel 1 retter Hans Petter Wille opmærksomheden mod, at det at være lærer er både vigtigt og vanskeligt, og at lærerfa-
get er en profession, som har brug for profesionelle og autonome lærere. Der redegøres for, hvad der er lærerprofessionens 
særpræg, og hvad slags kompetence en professionel lærer skal være i besiddelse af. Det slås fast, at lærerens kompetence må 
være noget mere end at gennemføre undervisningen, selv om det i højeste grad også må være en del af kompetencen. Ka-
pitlet kommer også lidt ind på begreber som handlingstvang og handlingsrefleksion, forskellen på dannelse og uddannelse 
og på tilpasning og udforskning. Det forklares også, hvad instrumentalisme er.

  Kapitel 2 
Læring

Af Hans Petter Wille

Bogens hovedperspektiv er læring. Dette fokus sættes på dagsordenen af Hans Petter Wille i kapitel 2. Læring forklares ud 
fra de mest brugte perspektiver på læring, atfærdsteoretiske, kognitive og virksomhedsorienterede teorier. Selv om læring 
defineres som ændring af adfærd, knyttes perspektivet både til det, vi har i hovedet, den ydre synlige adfærd, som vi kan 
iagttage, og den sammenhæng læring har med miljøet, enten det er andre mennsker eller redskaber i vores kultur. Samtidig 
rettes opmæksomheden mod vigtige variabler som forholdet mellem læring og undervisning, lærerens betydning for elever-
nes læring og overordnede perspektiver i nationale læreplaner og den specielle rolle som skolen og læreren har i videnssam-
fundet. Kapitlet gennemgår også nogle grundlæggende træk ved den virksomhedsorienterede læringsteori, som bliver fulgt 
op i kapitel 3, gennem Vygotskijs kulturhistoriske teori om læring.

  Kapitel 3 
Læringstraditoner

Af Erling Solerød

I kapitel 3 giver Erling Solerød en indføring i læringstraditoner – en naturlig konsekvens af bogens hovedperspektiv, læring. 
Nu dykker vi yderligere ned i det behavioristiske, kognitive og sociokulturelle perspektiv, som er en kategori inden for virk-
somhedsteorien i kapitel 2. Disse tre perspektiver uddybes på grund af den aktualitet, de har i norsk skole i dag. Kapitlet 
peger på en udfordring, nemlig forholdet mellem en tilegnelsesmetafor og en deltagermetafor på læring. Lærerstuderende 
befinder sig netop i dette krydsningsfelt. De skal lære om at lære, det at benytte sig af information og omdanne den til egen 
viden, altså læring om andres læring, og det at lære om både andres læring og egen læring. I dette kapitel berører vi ikke 
psykoanalytisk eller humanistisk psykologi. Men disse psykologiske perspektiver er det teoretiske grundlag for de praktiske 
kapitler om mangfoldighed, samspil og børn, der har svært ved at lære (kapittel 9, 10 og 11).
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  Kapitel 4 
Læringens hvordan  
Strategier, motivation og tilgange til læring

Af Roar C. Pettersen

I kapitel 4 tager Roar Pettersen spørsmålet om læringsstrategier og motivation op. Her lærer de studerende om lærings-
strategier, som vi har fået kendskab til dem gennem forskning inden for kognitiv psykologi. Kapitlet beskæftiger sig med 
centrale kognitive læringsstrategier som terpning, memorering og hjernens funktion. Det nyere kognitivt inspirerede be-
greb selvreguleret læring behandles derefter indgående. Det drejer sig om udfordringerne ved at tage ansvar for egen 
læring. Samtidig præsenteres eksempler på kortlægning af egne læringsstrategier, som de studerende kan prøve. Sammen 
med behandlingen af ydre og indre motivation knyttet til læringsstrategier (læringens hvordan), bliver dette en grundig 
uddybning af det kognitive læringsperspektiv i kapitel 3. De studerende møder også her udfordringen med tilegnelses- og 
deltagermetaforen. En lærer skal lære at lære selv, og med udgangspunkt i det øger forudsætningerne for at tilrettelægge 
for andres læring. Dette kapitel er derfor en naturlig konsekvens af de teoretiske læringsperspektiver i kapitel 3. Samtidig 
bygger kapitlet på en solid dokumentation fra kognitiv forskning.

  Kapitel 5  
It i undervisningen

Af Rolf K. Baltzersen

Kapitel 5 handler om IT og læring og drøfter, hvad digital kompetence er i skolen. Vi bevæger os her ind på en af skolens 
store udfordringsområder i vores tid. Forfatteren Rolf Baltzersen har fokus på en konkretisering af begrebet og udformer 
seks kompetenceområder for IT. Disse kompetenceområder er grundlæggende digitale færdigheder, digital navigerings-
kompetence, kildekritisk vurderingskompetence, digital bearbejdningskompetence og digital dannelse. Kapitlet er kommet 
til med baggrund i forfatterens undervisning om IT i skolen, hvor den enkelte lærers praktiske IT-kompetence står i fokus. 
Samtidig er temaet vigtigt, fordi IT er en nødvendig kompetence på linje med det at læse, skrive, regne og udtrykke sig 
mundtligt. Skolen har kæmpet med dette tema i mange år, og fremskridtene er ikke altid lige store (jf. ITU-undersøkelser 
i 2003, 2005 og 2007).

  Kapitel 6 
Vurdering for læring

Af Trude Slemmen

Kapitel 6 er skrevet af Trude Slemmen og handler om vurdering for læring. Dette kapitel beskæftiger sig med et meget nød-
vendigt kompetenceområde for alle lærere. Læringen både bør og må vurderes. Kompetence på dette område er indlysende, 
ikke mindst med tanke på den kritik, skolen har mødt i forhold til præstationer i PISA-undersøgelser og score i nationale 
prøver. Kapitlet er derfor en naturlig konsekvens af de tidligere kapitler. Når man har fået en oversigt over bogens indhold, 
sat fokus på lærerens profesionalitet, behandlet teori og fået fokus på nødvendig læringsstrategisk kompetence, må man 
vurdere sin egen læring! Forfatteren bygger på et godt kendskab til vurdering for læring ikke bare i norsk sammenhæng, 
men også fra studieophold i Canada og nyere international forskning. Kapitlet viser, hvordan lærere kan tilrettelægge for 
vurdering af læring i klasseværelset. Her fremhæves lærerens rolle som coach, samtidig med eleven som aktiv medspiller er 
i fokus.
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  Kapitel 7  
Undervisningsdifferentiering

Af Roald Jepsen

Kapitel 7 handler om tilpasset undervisning. Nu bevæger vi os midt ind i debatten om, hvilke overordnede mål vi skal have 
for skolen i Norge, og hvordan dette er muligt at få til TPO (tilpasset undervisning) i praksis. Debatten i Norge ender nogle 
gange med et enten eller. Det er ikke muligt at give tilpasset undervisning til alle, derfor må vi vælge enten de mange, og få 
et lavere snit i klasserne, eller de få, og dermed måtte træffe et valg mellem de ”dygtige” og ”mindre dygtige”. Forfatteren 
Roald Jensen giver os et indblik i, hvordan tilpasset undervisning forstås i skolen. Eksemplerne på tilpasset undervisning 
er hentet fra skolehverdagen, og forfatteren lægger stor vægt på, hvordan lærere kan give tilpasset undervisning til alle med 
udgangspunkt i de ressourcer, som foreligger. Der er altså ikke tale om at lave en ønsket situation før tilpasset undervisning 
gennemføres, men snarere et spørsmål om at forstå og bruge de rammer, som eksisterer. Han retter også opmærksomheden 
mod forpligtende styringsdokumenter som et vigtigt grundlag for handling.

  Kapitel 8  
Socialisering

Af Hans Petter Wille

Kapitel 8 er skrevet af Hans Petter Wille og handler om socialisering. Her får vi en indføring i socialisering, som en form 
for læring både i og uden for skolen. Dette kapitel giver os nødvendig baggrundsinformation og viden til at forstå, hvordan 
vi bliver som vi bliver – viden som ikke mindst er vigtigt som en opfølgning til tilpasset undervisning i det foregående 
kapitel. Vi bliver præsentert for forskellige definitioner af socialisering, og forfatteren sætter fokus på den socialiserende 
effekt, skolen har. Kapitlet giver også en grundig indføring i forskellige begreber inden for socialisering. Eksemplerne er 
hentet fra dagligliv og skole og giver en praktisk ramme for at forstå socialiseringens betydning i menneskelivet, noget som 
er nødvendig og vigtig viden for enhver lærerstuderend.

  Kapitel 9  
Læring i en skole præget af mangfoldighed

Af Kari Spernes

Kapitel 9 er skrevet af Kari Spernes og handler om læring i en skole præget af mangfoldighed. Nu bevæger vi os midt ind 
i skolens hverdag med fokus på mangfoldighed og et flerkulturelt perspektiv. Begreber og sagsforhold forklares og eksem-
plificeres. Modersmålets betydning er også viet stor opmærksomhed. Forfatteren har særdeles god indsigt i mangfoldighed 
og flerkulturelle spørgsmål i skolen gennem egne erfaringer fra Norge og Afrika. Dette kapitel er derfor en naturlig følge 
af både tilpasset undervisning og socialisering. Nu møder vi den hverdag og klasserumssituation, som rigtig mange lærere 
befinder sig i. Og de som endnu ikke er der, kommer det snart.
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  Kapitel 10  
Kommunikation og samspil – betydning for læring

Af Thorbjørn J. og Kari Spernes

Kapitel 10 handler om relationer, samspil, kommunikation og læring og er skrevet af forfatterne Thorbjørn Karlsen og Kari 
Spernes. Kapitlet aktualiserer spørgsmål om verbal og nonverbal kommunikation, samt en lineær og cirkulær forståelse 
af kommunikationen. Kommunikationen mellem lærere og elever, samt lærere og forældre, har en helt central plads. Det 
samme gælder samspillet med minoritetsforældre. Kapitlet er meget aktuelt set fra et kommunikations- og samarbejdsper-
spektiv. Kommunikation er centralt for al menneskelig samspil og ikke mindst for læring. Lærerstuderende som forstår 
kommunikationens muligheder og udfordringer, er derfor en nødvendighed både i forhold til norske og andre kulturer i 
skolen.

  Kapitel 11  
Elever der har svært ved skolearbejdet

Af Kjell-Arne Solli

Kapitel 11 er skrevet af Kjell Arne Solli og handler om de elever, som har svært ved skolearbejdet. Det er en meget praktisk 
tilgang til temaet. I mange klasser og skoler er lærerens hverdag præget af møder med elever, der har det svært. Forfatteren 
beskæftiger sig derfor med, hvad der er den inkluderende skoles særpræg, hvad du som lærer gør, når du er bekymret for 
en elev, og hvad det indebærer at være lærer for en elev som har vanskeligheder. Der bliver sat fokus på specialundervisning 
og individuelle undervisningsplaner i relation til ”almindelig undervisning”, og der gives en oversigt over, hvordan man 
skal forholde sig, ved at vise en tiltagskæde på skoleniveau, når man er bekymret for en elev. Kapitlet er fyldt med eksempler 
fra skolehverdagen. Samarbejde med hjemmet og den pædagogisk-psykologiske rådgivning bliver også taget op. Stoffet i 
kapitlet er skrevet med udgangspunkt i en solid erfaring fra feltet både i skolens hverdag og som lærer i specialpædagogik i 
læreruddannelsen.

  Kapitel 12  
Nyuddannet lærer – mange muligheder

Af Thorbjørn J. Karlsen

Kapitel 12 er skrevet af Torbjørn Karlsen og handler om den nyuddannede lærer. Kapitlet giver os en indføring i den 
virkelighed, nye lærere møder i faget. Dette er en naturlig afslutning på bogen og samtidig et nødvendigt fokus på den 
virkelighed, som venter de lærerstuderende efter endt uddannelse. Materialet bygger på forskningsprojektet Veiledning av 
nyutdannede lærere i barnehage og skole og giver dermed en god indføring i de udfordringer, som de nyuddannede møder 
efter endt uddannelse. Samtidig fokuserer forfatterne på kernebegreber som for eksempel lærerrollen og forventninger 
til den nyuddannede, rollen og læringssyn og den organisationskultur, som nyuddannede lærere møder på den enkelte 
arbejdsplads. Dette kapitel afslutter bogen og peger dermed frem mod det mål, som lærerstuderende skal nå efter fire års 
læreruddannelse.
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