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REN-møte, 2. mars 2016

Bjørnar Alseth

Fabrikkmodellen for undervisning

• Egnet for å utdanne et stort antall elever:
• Samle elever på samme alder i klasser.

• Gi felles undervisning i klasserom med én lærer.

• Denne modellen har vært en formidabel suksess!
• I 1850 fikk under halvparten av elevene på landet undervisning. 

• Nå gjennomfører over 70 % videregående opplæring.

• Men den er ikke optimal!
• Bedre egnet til å sortere elever, enn til å gi god opplæring til alle.

• Selv om to elever har samme alder, har de ulik læring og ulike behov.

Hvordan utvikles elevenes kompetanse?

• Omfattende oppgavebaserte intervjuer av elever 
for å 1) identifisere ulike kompetanser og 
2) beskrive rekkefølgen elevene lærer disse i.

• Resultat: 
1. Kompetansene danner et komplekst nettverk, hvor 

noen kompetanser er forutsetninger for andre. 

2. Læring skjer i liten grad lineært.

3. Stort sett lærer elever svært ulikt.

Denvir & Brown (1986), Understanding of Number Concepts in Low
Attaining 7-9 Year Olds.

Adaptiv læring

• Et datasystem som tilpasser undervisningsmaterialet til elevens behov –
hele tiden.

• Et adaptivt læringssystem bruker elevens input til å beskrive elevens 
kompetanse og anbefale neste trinn i forløpet. 

• Læringsanalysen identifiserer mangler i kompetansen og kan forutsi 
måloppnåelse.

• Systemet gir lærer rapporter for målrettet oppfølging av eleven(e).

• To typer adaptiv læring:
1. Regelbasert: "Hvis eleven kan A, skal han arbeidet med B."

2. Algoritmebasert: Smarte systemer som lærer av elevene, kompliserte formler.

1. Modell over læringsinnholdet 2. En beskrivelse av kompetansen til hver enkelt elev
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• Elevene møter et materiale som vurderer eller underviser læringsmålene i 
et kapittel.

3. En algoritme som velger innhold til hver elev 
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For eleven

• Alt mulig lærestoff som kan formidles digitalt: Oppgaver, spill, eksempler, 
forklaringer, videoer, …

For læreren: Klassens samlede nivå For læreren: Elevoversikt

For læreren: Den enkelte elev "Blended learning"

Matematikk er et stort og komplekst fagområde som krever mange og 
varierte undervisningsformer, ikke kun adaptiv læring.

• I et adaptivt læringssystem blir alle oppgaver presentert digitalt. Det gir 
mange muligheter, men også begrensninger (feks ikke konkreter).

• Basert på individuell tilpasning, at elevene arbeider alene. Legges lite til 
rette for kommunikasjon og samarbeid.

• Best egnet til relativt korte oppgaver og raske svar, mindre egnet til 
refleksjon og utforsking
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