
Å logge seg 
på læring

Organisering av et digitalt 
klasserom

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine: Kristine, 4 årKontaktlærere Myrene Skole, PorsgrunnOpptatt av digitalisering i skolenGodt digitalt læringsmiljøSilje:Hvordan og hvorfor vi organiserer vårt digitale klasserom som vi gjøriPader og skyløsning i 1,5 årBratt læringskurveValg vi har hatt tro påMagefølelse og teoriBevisste på effekten av valgene etter hvertOg hvordan alt henger sammen
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Å lære & re-lære

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine: Deler som er sentrale i vårt klasseromSteg for stegLæringsreise parallet med elevene



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Silje:Nyutdannet – alt som måtte være på plass før en undervisningsøktAugust 2016 – 4.trinn – iPader og OfficekontoerVikarbehov uten fast vikarKlassenotatblokk  - enedelig leksjonsplaner  - ungene visste hva de skulle gjøreDigitale leksjonsplaner i alle fag På bildet – første leksjonsplanen med emne, mål, arbeidsliste, læringsressurser og egenvurdering. PDFer istedenfor fysiske oppgaveark vi måtte kopiere i forkantDet skal legges til at jeg brukte god tid på å lære opp ungene digitalt. Det var verdt det. Kristine: Slutten av januar 2017EleveneViste hva de skulle gjøreHvor de fant læringsressurserHvordan de kunne ta seg nytte av sin læringspartnerDet var ikke lenger spørsmål om hvilket sidetall, hvilken bok og lignendeIKKE vant til. iPad = Elevens egne tavleLærerens beskjeder ble fortalt muntlig, en gang, for å sette det på spissenDette endret mitt syn på organisering av undervisning, JEG HADDE MER TIDLeksjonsplan alltid med i mine undervisningstimerSilje og jeg satt begge i vinterferienUtarbeidetVi så begge gevinsten av å drive undervisning slik



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine:I samråd med rektor kuttet vi ut ukeplanen.Vi så ikke vitsen med ukeplan lengerLeksjonsplaner og lekser ligger jo i OneNoteForesattelinker - innsyn til der alt ligger. ForesatteUvant i startenFølte de mistet oversiktVi hørte på de og imøtekom det. Her er månedsinformasjonen. En oversikt for oss, elevene og foreldrene. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine:Før vi kunne ta farvel til kopimaskinenScannet inn mange bøkerVi vet at vi bare kan bruke 15% og vi holder oversikt. Forrige skoleår scannet vi en del, DETTE skoleåret tok vi et ordentlig røsk.Til nå hadde vi egentlig bare satt strøm på boka. Vi viste egentlig ikke hva vi gikk til, men vi gjorde jobbenDet vi ser nå er mindre og mindre bruk av lærerbokPDFerLETTERE: logge seg inn på en nettside med lisens/abbenoment og hente ressurser til det emnet man har 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine: Da har vi forklart det første steget vi tok, digitale leksjonsplaner.  



Læringspartnere

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Silje:Ikke fokus på samarbeid tidligereKlasseledelse = ro og ordenSamarbeid er ikke alltid forenelig med ro og ordenOpplæring digitalt var ikke gjennomførbart hvis ikke de hjalp hverandrePositivit overrasketMye prøving og feilingPratet om hvorfor og hvordan hele tiden
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine:Hva, hvordan og hvorfor. Og hvorfor er dette viktig?Fortelle og forberede elevene på HVA er skolen gode på.Struktur og mål for timenÅ komme inn når det ringerVente på tillatelse før du praterDet å tydeliggjøre forventningene til elevene er skolen god på. Silje: Alle situasjoner med barn har jeg pratet om hvorfor og hvordanMagefølelseNå var det viktigMye var endret for eleveneDigitale verktøy, leksjonsplaner, samarbeid, sitte i par istedenfor aleneNødvendig å forklare hvorfor for å få de inkludert i prosessen. De måtte få et eieforhold til det.Dette er elevmedvirkning. Sentralt i tilpasset opplæring. Det har vi også snakket om.Å planlegge og jobbe etter en modell som ivaretar hva, hvordan og hvorfor handler om å bli bevisst i valg man tarElevene kan være med i den prosessen. Studenter – engelskoppgaven som ingen sa hvorfor skulle være vanskelig.De er vandt til å være pålogget oppgavene mens andre er inne. Elevmedvirkningen uteble – det gjorde også motivasjonen
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine: Vi er vant til fra før at man gjorde arbeidet hjemme og undervisningen på skolenMemorere det læreren gar gjort en gang på tavlaOmvendt undervisning/flippet klasseromSe på læreren hjemme, ha undervisningen hjemme og jobbe/bearbeide informasjon på skolenSilje:Som nyutdannet ble jeg også stresset av undervisningssituasjonenFokuset til elevene er kortIkke prate lengeJeg følte også at mye av det som ble gjort i klasserommet var bortkastet tid – engelsk tekstFørste klassen – lydfiler hjemmeMed iPader ble det lettere å se og høre på ting hjemme – LæringsfilmerLÆRINGSFILMER I KOMBINASJON MED LEKSJONSPLANER I ONENOTE  største forskjellenKristine:Omvendt undervisning  - ha undervisning hjemmeLar seg ikke gjøre på en barneskoleLæringsfilm maks 5 minVi har matte på mandagerKan ikke be 10 åringer gjøre lekser i helgaVi har organisert det slik at vi har 2 timers bolker, før og etter lunsj. Konkluderte fort i at en om elevene så en læringsfilm i begynnelsen av undervisningen var det vel anvendt tid.Leksjonsplaner og læringsfilmer gjorde at oppstarten ble preget av ro og en helt annen tidsramme. Dette påpekte en naboskole når de var inne for å observere en time hos oss.  Preget av ro og en helt annen tidsrammeOfte er man avhengig av undervisning/instrukser fra en lærer, henting av bøker osv. ALL organisering rundt detStudent følte seg nesten arbeidsledigGevinsten av dette gir det alle lærere ønsker seg- mer tidMer tid til veileding, vurdering for læring og ikke minst relasjonsbyggingInnimellom oppstår det konflikter som vi må løse på vei inn til timen, kan gjøre det nå uten at det går utover klassenHistorien om for sent
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Silje:Lokale læreplaner har gjort vår måte å jobbe på ennå mer overkommeligFjernet meg fra læreboka i et fag – Utfordrende og mye jobbPorgrunn kommune og lokale læreplanerKompetansemål fordelt på halvår og konkrete kjennetegn på måloppnåelse til hvert mål Jeg kan stå i målene lenger – dybdelæringNår man organiserer slik som vi gjør får målene et naturlig fokusØverst i leksjonsplanen – vi begynner der når vi planeleggerI et digitalt klasserom er ofte målet og kriterier det eneste du trenger. Elevene kan finne læringsressursene sine selv



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine:Dette er en leksjonsplan over et engelskprosjekt om tradisjoner elevene har hatt. Den ene gruppa hadde om Samisk kultur, og skulle da blant annet finne ut hvor lenge Duodji hadde eksistert.Gruppa googlet i lange tider og var ikke fornøyde med den informasjonen verken Wikipedia eller SNL ga dem. Hva skulle de gjøre nå? De spurte flere ganger om hjelp fra meg, om ikke bare jeg kunne gi dem svaret, det kunne jeg selvfølgelig ikke. Hvordan skulle de nå få noen til å svare dem på det de lurte på? De googlet seg dermed opp til et  «samisk museum» og fant nummeret til et museum i Karasjok. Akkurat det jeg ville gjort, tenkte jeg. Jeg ga elevene en telefon og de ringte opp med full presentasjon av dem selv og om hva de lurte på. Etter 20 min samtale med hun som jobbet der kunne elevene mer enn om hvor lenge Duodji har eksistert. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Silje:June M. Breivik har skrevet boken læring i digital tid. Hun snakker konkret om hva 21st century skills handler om, og kaller det disse ikke-målbare ferdighetene. Arbeidslivet er opptatt av disse ferdighetene. Elevene våre skal ut i jobber som krever evne til kritisk tenkning, kreativitet, evne til å finne og bearbeide informasjon, skille god informasjon fra dårlig, evne til å ta beslutninger og ikke minst evne til å samarbeide og arbeide i team.Å kunne forholde seg til andre mennesker på en fornuftig måte, både i arbeid og lek, blir viktigere og viktigere. Når det gjelder samarbeid og læring har samarbeid en tendens til å handle om å løse oppgaver, kanskje ved å fordele dem seg i mellom. Det klassiske er også at elevene i samarbeid skal svare på noen spørsmål, ved å lete i en tekst, og det finnes en fasit på forhånd, som læreren kan. Det finnes et tydelig rett og galt. Dette er et mer behavioristisk læringssyn hvor man sier noe, eller gjør noe, og får rask respons på hvorvidt det er korrekt eller ikke. Fokuset er ofte på denne forhåndsbestemte fasiten. For eksempel i quiz. Samarbeid er å samarbeide om å lære noe. I samspill med andre skal man omdanne informasjon til kunnskap og kompetanse. I pedagogikken kjenner vi til Vygotsky. Han mente at all utvikling og aktivitet har utgangspunkt i et samspill mellom mennesker. Læring skjer inni hodet og mellom oss. Samarbeid bør inneholde å diskutere, forklare, begrunne sitt ståsted,sette inn seg inn i andres mening og bruke den videre,reflektere, være enige om å være uenige og om å ta beslutninger. I et slikt samarbeid er det også et større rom for all kunnskap ulike elever besitter og tar med inn i samarbeidet. Elevene fungerer ut ifra sitt nivå. Kristine:Vi har famlet oss frem i organiseringen av samarbeidetDette henger sammen med vår oppfatningen av god klasseledelseDet er ikke alltid at ro og samarbeid inntrefferHele tiden har vi formidlet verdiene og viktigheten av godt samarbeidDet har underveis vært flere hendelser med litt Kaos, lite fokus på oppgavenKonflikter i gruppaLæringskurven har vært bratt, og vi håper den vil fortsette å være detIGP-modellen inn i språk og realfag. Samarbeidet har fått en bedre strukturFørst får de brynet seg på en utfordring alene, før de tar den med inn i et samarbeid. Deretter videre til gruppa eller tilbake til individuelt arbeid. DET ER MORO Å SE HVOR LANGT DE KAN DRA HVERANDRE
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Tilpasset opplæring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine: Viktig at vi er innom om dette temaet. Fordi vi ser at det digitale, og de andre valgene det digitale har gitt oss mulighet til å ta, har ført til at vi driver mer med tilpasset opplæring.Viktig at ingen elever er arbeidsledige. Når vi har tilgang til samme digital flate som elevene =omorganisere eller supplere med oppgaverElevene må produsere ut i fra sitt nivå Alle kan lykkes med noeDe logger seg inn på oppgaven der de ut ifra sitt potensiale har mulighet til det, og produserer videre derfra. Dette er også inkludering, noe som står sterkt i prinsippet om tilpasset opplæring.  Silje:Elias og Fillip
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Vurdering for læring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Silje:Vi som lærere er læringsinstruktører.Legge til rette for at elevene blir mer bevisste på hvor de er i sin læringDa vi snakket om læringsfilmer –> Vi har mer tid til underveisvurdering – Hvor de skal, hvor de er i forhold til å nå målet og hva som skal til for å komme seg dit.Samarbeid  Hverandrevurdering Mål og kriterier  EgenvurderingAlt henger sammenAda og Liam
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Silje:Å logge seg på læringFør  Standardkunnskap med til arbeidslivetNå  finne, bearbeide, og skille god fra dårlig. Lære og re-læreVi bærer med oss informasjon i teknologien– før i hodet fokus på faktakunnskapNå må vi ha fokus på hvordan vi finner den og forholder oss til denOllie Bray – Oppføre seg ordentlig og bruke internett fornuftigI leksjonsplanene vi har i dag  likestilt læringsstrategier og vurdering for læring med hva som skal gjøresVise eksempler på det straks
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kristine:Da er vi rundt og vi har fortalt hvordan veien ble til og hva vi har blitt bevisste på underveis. Det er dette vi driver med, rett og slett.  



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Silje: Sånn ser leksjonsplanen ut nå. Den likestiller vurdering for læring og læringsstrategier med oppgavene. Hvordan du gikk frem blir like anerkjent som det faktiske svaret. Vi nevnte innledningsvis at den faktiske bruken av pdfer fra lærebøkene er mindre og mindre. Her ser noe av grunnen til det. Den nye strukturen i leksjonsplanen legger opp til trening av kognitiv kondis, et begrepet jeg har plukket opp av DIGG Læring Ingvild. Elevene øver på å stå i en oppgave eller et problem de kanskje vanligvis ville gitt opp. De må bli bevisste på strategier de kan anvende for å øke utholdenheten. Deretter jobber de med akkurat samme oppgave/problem med medelever. Dette er en struktur vi har veldig tro på. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppsummering av emnet brøk. Elevene jobbet med analysering av målene og egenvurdering i to timer. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette kom elevene frem til at man måtte kunne for å si at man har nådd målene. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Elevene var selv ansvarlige for å repetere de delemnene de hadde vurdert at de ikke hadde nådd.   



Brukernavn
Presentasjonsnotater
ErfaringerKristine: Forklare bildetDet digitale har gitt oss noen muligheter til å drifte klasserommet på en måte vi ikke hadde før. Silje: Men det er ikke sånn at digitale verktøy gjør det lettere å være lærer. Det gjør det annerledes. Dette er et sitat jeg plukket med meg fra Bett, 2018. Vi har innført ny metode med nye verktøy – vi har snudd på praksisen. Det tar tid. Vi har som sagt tatt et steg av gangen.  Det er viktig å jobbe med et klassemiljø som tåler å vise frem feil. Feil er hva vi lærte ikke fungerte.I tillegg har vi kommet frem til at det er det samme for oss hvordan målet blir nådd. Elevene kan gå sin egen læringsvei. Det er bare en fordel om de går forbi oss. Ikke alt trenger å fungere med en gang. Vi har knotet masse, det har gått skeis en del. Da er det ikke fullt så gøy. Men da lærer vi. Det har gått mye tid med til feilsøking. Men det var det verdt.  
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