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KORT OM MEG SELV:

• Svennebrev som tømrer og skogsarbeider

• Skogtekniker 

• 20 års erfaring som yrkesfagutøver

• Allmennfaglærer med vekt på realfag

• Mastergrad i yrkesdidaktikk

• Jobbet med elever på vg1/vg2 bygg- og anleggsteknikk siden 2002

• Har også jobbet som industriarbeider, verksarbeider, tømmermåler, maler, vaktmester, miljøarbeider og 

stuepike

• 480 51 046/knuho@trondelagfylke.no



SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE



BESTILLINGEN VAR:

• Vi søker verkstedsbidrag som fokuserer på ett eller flere av følgende punkter:

• Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

• Hvor er læringsmiljøet? 

• Hvorfor er læringsmiljøet så viktig?

• Hvordan skape et godt læringsmiljø?



HVOR ER LÆRINGSMILJØET?

• Ute fra skolen, Vollmarka i Melhus kommune (bilde)

• Eksterne deltakere (presenteres i neste lysbilde)

• Læringsmiljøet:

• På skolen (bygging av elementer og prekutt og gjennomgang av fremgangsmåte, bl.a. bruk av tabeller 

osv.)

• I hovedsak forgår opplæringen i og utenfor PAL-bygget og i brakkerigg.

• Kan man anta at å jobbe slik i praksis med matte gir

• større trygghet?

• tørre å gjøre feil?

• økt kommunikasjon/relasjon mellom elev – lærer og elev – elev?



ELEMENTBYGGING I SKOLEHALL.



REIS AV VEGGER PÅ BYGGEPLASS.



Å SETTE OPP HUS KREVER MANGE FOLK I MANGE 
BEDRIFTER:

• Deltakere: 

• Melhus kommune (Ansvarshaver; byggherre)

• Husbanken (bidragsyter og lånegiver)

• Norgeshus (prosjekterende)

• Gauldal bygg 

• Skjetlein videregående skole (byggteknikk) 

• Melhus videregående skole (Klima, energi og miljø: KEM)



PAL – PASSIVHUS –AKTIV LÆRING

Hva er passivhus?

Energigjerrige hus 

Lite varmetap 

Liten luftlekkasje (0,42)

Små boliger (ca 66 kvm)

Bygd for å huse vanskeligstilte

Kostnad så lav at beboer skal ha 

mulighet til å kjøpe huset



DISKUTER PÅSTANDEN UNDER:

Jeg påstår at en 

aktivitet ikke kan læres 

ved å sitte stille, det er 

eleven som er  nødt til 

å være i aktivitet både 

med kropp og hode. 

Når dette skjer 

samtidig vil en lære 

best.



FOKUS: ET GODT LÆRINGSMILJØ, OGSÅ I MATTEFAGET.

• Læringsmiljøet er godt, fordi:

• Hode og kropp er i aktivitet.

• Ikke bare syn  og hørsel som brukes, men alle de klassiske sansene brukes:

syns-, lukte-, smaks-, høre- og følesansen 

+ balanse- og stillingssans

• Du jobber hele tiden i et fellesskap, refleksjoner

dialog, meningsutvekslinger med lærere/elever.

• Det er lov å feile og prøve på nytt.



HVA SKAL DERE JOBBE MED PÅ VERKSTEDET?

• Matematikk i praksis med bruk av reelle konkreter

• Eksempelvis (fokus på mål fra matematikk 1PY fra vg1-nivå)

• Pytagoras (rette vinkler, diagonaler og sin, cosin og tan)

• Mengde-, areal- og volumberegninger (Overflater, mengde maling og volum av betong.

• Målestokk

• Stenderlengde

• Eksempel på bruk av tabeller (golvbjelker) og grafiske framstillinger (?)

• Overslagsregning på materialmengde (volum av betong)

• Økonomi

• Spørsmål til diskusjon:

• Hvilke muligheter gir det beskrevne miljøet ovenfor for 

læring av matematikk?



IKKE BESTANDIG NØDVENDIG MED KLASSEROM



BAKGRUNN FOR MIN UTTALELSE, HVA ER IKKE ET 
GODT LÆRINGSMILJØ?
• «Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Yrkesdidaktikk og yrkeskunnskap». (Hiim & Hippe, 

2001, s. 24 - 26)

• Yrkes- og profesjonsutdanning generelt:

• faginnholdet som er i fokus, formidlet i form av forelesningspreget undervisning, lite dialog og 

diskusjon. Elevenes kunnskaper, erfaringer og interesser blir i liten grad utnyttet. Læreprosessen 

blir en språklig overførings- og mottakerprosess. Stor vekt på faglig ekspertise og 

spisskompetanse hos forelesere, lite klargjort hvilken nytteverdi innholdet har for deltakernes 

yrkesvirksomhet.

• Ensidig innholdsfokusering:

• Har sammenheng med manglende didaktisk kompetanse. Læring på den måten man selv har mest 

erfaring fra, det vil si gjennom lærerstyrt klasseundervisning og forelesninger; tradisjoner årsak for 

den snevre, innholdsfokuserte didaktikken vi ofte ser eksempler på i profesjonsutdanningene og 

andre steder.



VERKSTEDØVELSE

• Se vedlagte plantegning av PAL-huset.

• Beregn hvor stor mengde med betong som behøves i ringmur og støpt gulv ut fra tegning. 

Her tenker jeg kun forbruk i hovedhuset.

• Ringmur er 15 cm bred og gjennomsnittlig 50 cm høy.

• Golvstøp er ca 12 cm i tykkelse



RINGMUR ER STØPT, KLART FOR GULVSTØP



BIESTA (BIESTA, 2004) OM DEWEY

Dewey sin transaksjonelle teori om kunnskap. 

• Videreutviklet fra behaviorismens teori om stimuli og respons

• Dewey la til et moment han kalte prosess eller aktivitet 

• Teorien fikk en ekstra dimensjon fordi vi bruker den på mennesker 

• Det tenkende aspektet blir tatt inn som et moment, ikke med i behaviorismen.

• Jeg henviser her til figur under: 





FORKLARING TIL HANDLINGSTEORIEN:

• Aktivitet er nødvendig for elevenes læring. 

• Aktiviteten må stimulere eleven til handling og respons. (ingen interesse, ingen respons). 

• Øving av ferdigheter først, så knytter vi kunnskap inn mot aktiviteten og kompetanse 

utvikles. 

• Repetisjoner skaper erfaringer, som igjen kan skape en vane.

• Se «læringsspiralen» der aktivitet og ferdighetsøving er utgangspunktet for elevens læring og 

kompetanseheving. 



«LÆRINGSSPIRALEN» ER INSPIRERT AV DEN HERMENEUTISKE SPIRAL OG 

PRAKTISK-TEORETISK PROSESS FRA BOKA TIL HIIM & HIPPE (2001), MEN ER TILLAGT 
TEORIER. 



ORGANISATORISK LÆRING (ILLERIS, 2012)

• Organisatorisk læring (Illeris, 2012) passer til læringsspiralen, Dewey (2005) sin 

handlingsteori og Biesta (2004) sin transaksjonelle teori om kunnskap. 

• Teoriene komplimenterer hverandre. Læring skjer enten som en enkeltloop eller en 

dobbeltloop, der handling eller aktivitet er basalt i læringen. 

• Handling i dobbelt-loop læres gjennom tanker og dialoger (samhandling), erfaring om 

hvorfor handlingen feilet blir større og sjansen for å lykkes i neste forsøk er større enn i 

enkelt-loop, der handlingen repeteres uten analyse. 

• Teorien er figurert under:



ORGANISATORISK LÆRING (ILLERIS, 2012)



PYTAGORAS LÆRESETNING

For elevene som skal lære å lage bygninger er det tvingende nødvendig at alle hjørner er i 

rett vinkel. 

I en rettvinklet trekant vil lengdene på sidene i trekanten ha et visst forhold til hverandre, 

gitt ved formelen 

• a2 + b2 = c2

• Eksempelvis kan sidene da være 3, 4 og 5.



VERKSTEDØVELSE; DIALOG OM PYTAGORAS.

• HVORDAN KAN VI PÅ EN ENKEL MÅTE FORKLARE FORMELEN FOR ELEVENE?

• a2 + b2 = c2

• Hvordan kan vi la elevene jobbe med Pytagoras slik at de forstår den?



HVILKEN FORKLARER PYTAGORAS BEST?



OG HVA ER DA ET GODT LÆRINGSMILJØ?

• Schøn (Hiim & Hippe, s. 68 – 70) 

• Modell 1 og modell 2 for læring og yrkesutøvelse. 

• Modell 1 er oppskriftsmessig arbeid ut fra gitte regler og prinsipper for løsninger (typisk for 

matte?). 

• I modell 2 bruker yrkesutøveren sin erfaring for å prøve ut ulike måter for å lykkes, som 

etter Schøn sin vurdering er profesjonell yrkesutøving. Systematisk og bevisst refleksjon i og 

over handling er ifølge Schøn ikke tilstrekkelig nok til stede i vårt utdanningssystem for 

profesjonell utdannelse av yrkesutøvere og fremhever det han kaller et reflekterende 

praktikum. 



DET REFLEKTERENDE PRAKTIKUM

• Schøn beskriver det reflekterende praktikum som «et verksted, klinikk, studio e.l. som er en realistisk 

liksomverden hvor elever eller studenter kan prøve seg fram, få øvelse, eksperimentere, legge planer, 

osv. I en begynnerfase har en slik liksomverden betydelige fordeler framfor helt reelt arbeid. Elevene 

kan eksperimentere relativt fritt, de kan lære av hverandre og de kan få systematisk demonstrasjon, 

instruksjon og veiledning av kompetente mestre som behersker både yrket og sentrale 

veiledningsprinsipper». 



VERKSTEDØVELSE:

Bruk noen minutter og diskuter gruppevis:

• Hva tror dere er forskjellen på ordinær matteundervisning og den form for opplæring 

som Schøn beskriver som det reflekterende praktikum i bildet over?

• Hvilke rammefaktorer og ressurser må være til stede?



VERKSTEDSØVELSE: LESING AV BJELKELAGSTABELL 



EKSEMPEL PÅ TABELLER I BRUK FOR ELEVER; 
LIKEVEKTSFUKTIGHET



OG FOR BELASTNING AV STILLAS



DIALOG 1: HVILKE MATEMATISKE UTFORDRINGER LIGGER 
I KARTLESING?



HVORFOR ER LÆRINGSMILJØET SÅ VIKTIG?
HEMME ELLER FREMME LÆRING?

• De undertryktes pedagogikk. (Freire, 2011)

• Hevder at analyser av lærere-elever-forhold avdekker undervisningens fundamentalt 

fortellende karakter i dagens samfunn, der lærer er det fortellende subjekt og elevene er 

tålmodig lyttende objekter. Slik undervisning har en tendens til å bli livløst og forsteinet 

under fortellingsprosessen og lider under forteller-syken. Virkeligheten blir framstilt «som 

om den var ubevegelig, statisk, adskilt i enkeltdeler og forutsigelig». 

• «Lærerens oppgave er å «fylle» elevene med innholdet av det han forteller – innhold som er 

adskilt fra virkeligheten og har mistet forbindelsen med den helhet som skapte det og som 

kunne gi det betydning. Ordene blir tømt for sitt konkrete innhold og blir hult, 

fremmedgjort og fremmedgjørende ordgyteri».



HVORDAN SKAPE LÆRINGSMILJØ FOR MATTE I 
SAMMENSATTE GRUPPER?

• Hvordan skape et godt læringsmiljø?

• I klasserommet?

• På skolen (blant lærere og skoleledelse)?

• Andre læringsarenaer enn skolen?

• Diskuter og kom gjerne med 1 godt forslag fra hver gruppe.



HVORDAN SKAPE LÆRINGSMILJØ FOR MATTE I 
SAMMENSATTE GRUPPER?

• Hvordan skape et godt læringsmiljø?

• I klasserommet?

• På skolen (blant lærere og skoleledelse)?

• Andre læringsarenaer enn skolen?

Min erfaring er at det er elevenes aktivitet og hvor god lærer er til å skape engasjement og 

nysgjerrighet som avgjør hvor god læringen blir.
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TAKK FOR MEG ☺


