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Å ikke få til skolen gir mistrivsel

• Mistrivsel er fryktbasert

• Martin Seligman: All frykt kommer fra 
mangel på kontroll



Grunner 3l å ikke ha kontroll

• 20% leser kritisk dårlig etter 10.klasse
• Halvparten av guttene i u.skolen leser ikke bøker

• 2015: Historisk dårlig matteeksamen: snitt på 2,9
• 41,6% hadde karakteren 1 og 2

• 2017: P1 studspes: 24% strøk
• Tar vi med karakteren 2, er tallet 57%
• 50 000 barn mobbes jevnlig i grunnskolen
• 25% av jentene i 10. og vgs strever med store psykiske vansker



Dette forteller oss

• Det er helt normalt å streve på skolen

• Arbeidet med grunnleggende ferdigheter må etableres også i vgs



Mitt viktigste verktøy i klasserommet

• Relasjonsbygging

• Tillit



Profesjonalitet

• Profesjonalitet krever kunnskap

• Men det krever også innsikt i det man ikke kan…



Innsikt i lesing:

• Motivasjon for lesing
• Leseutvikling
• Lesestrategier
• Nærlesingsstrategier
• Helhetslesing
• Skriveutvikling
• Arbeid med rettskrivning



Kunnskap om diagnoser:
• Adhd
• Dysleksi
• Aspergers syndrom
• add
• Dyskalkuli
• Autisme
• generelle læringsvansker
• nonverbale læringsvansker
• IOP
• Hvordan fungerer systemet – hvem har ansvaret for hva? Hvor man henvender 

seg – saksgangen?



Min kompetanse om skole-hjem
• Foreldre

• Sorgreaksjoner

• Barnets plass i familien (det kjæreste man har)

• Trå varsomt - løsningsorientering

• Lekser (hva, hvor mye, hvordan, ansvarsfordeling)

• Foreldremøter

• Utviklingssamtaler/konferansetimer

• Karaktersetting

• Veiledende vurdering (vurdering for læring)

• Hvem har ansvaret for hva???

• Diagnosesetting – diagnosehenvisning

• Mobbing

• Barn som utsettes for overgrep og vold i hjemmet

• Psykiske problemer



• Møtet med dyptgripende områder blir stedvis svært subjektivt 
håndtert

• En lærer er en leder med lederansvar
• Hvordan forholder vi oss til de elevene vi ikke mestrer



LeseuCordringer

• Hva innebærer kritisk dårlig leser?

• Dårlige nærlesingsstrategier
• Dårlige lesestrategier
• Dårlig metablikk på lesing
• Dårlige forventninger til tekst



Om lesestrategier

• Regnes som den viktigste faktoren for å få gode lesere
• Utvikles over lang tid
• ”Hvis elevene møter en annen type undervisning før de har blitt 

selvregulerte, står de i fare for å miste strategiene de har lært” 
Gaskins 2010

Påstand:
Hvis lærebøkene brukes som de er tenkt, er de med på å utvikle 
negative lesestrategier(!)



Fra vg1 naturfag:

• ”Rødt lys har lengre bølgelengde enn blått lys. Derfor kaller vi 
det rødforskyvning og blåforskyvning. Når bølgene er blitt 
lengre, viser spekteret at alle spektrallinjene er forskjøvet 
mot rødt i forhold til laboratoriebølgelengdene. Når bølgene 
er blitt kortere, får vi forskyvning mot blått. Vi må se etter 
mønsteret i linjene for å se hvilke linjer som hører sammen.”



For å ordne lesing som ferdighet

• Elevene som kommer til vgs må sjekkes og følges opp mtp lesing

• Lærere må samkjøre strategisk lesing

• Strategibruk er en del av arbeidet med faget (lesing i alle fag)



Elever som strever med matema3kk

• ”Det finnes bare en metode pr. oppgave”
• ”Samtidig er det tusenvis av metoder som må pugges”
• ”Når du endelig trodde du hadde det….”

Matte er ustabilt…



Matematikkvansker

• Grunnleggende forståelse (rasjonell, ikke instrumentell forståelse)

• Jo nærmere man er elevens begrepsforståelse, jo lettere er det å 
henge med

• Skape «trygge havner», absolutter, og jobbe ut fra det



Om å bygge fra noe kjent, f.eks. areal

• Side ganger side?



Brøk x brøk
Et jorde har arealet 15.

Bonden velger å selge ut det 
merkede området – hvor mye er

det av hele jordet?
2*3=6 , det er 6 av de 15

Regn det ut med brøk: 

•



Matematikk er et språk



Fjelltur.
Du starter på en fjelltur kl. 08.00; 437moh.

Du er framme på toppen (1735moh) kl. 16.00
Så sover du.

Dagen etter går du ned igjen kl. 08.00
Er nede kl. 16.00

Har du på noe tidspunkt vært på samme høyde til 
nøyaktig samme tid som dagen før?





Hva er våre mål?

• Elevene skal nå målene i LK20
• Elevene skal trives

• Hva bruker vi tiden på?



Oppsummering om profesjonalitet…

”Erling Tjora var min yndlingsfavoriDlærer! 
Hvordan går det med ham?”

• Ragnhild, 65 år gammel i 2011



• En lærer huskes evig av elevene – noen fortelles det om i 
generasjoner.
• Hver dag kan vi skape minner som vil huskes i årtier

Hva slags minner?


