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Dette dokumentet er et kurs for lærere og elever for å transformere klassen sin etter "School 
Transformation Lab" -metoden, etter en trinnvis prosess fra syklus 1 til syklus 4. Prosessen 
overvåkes med "Fremdriftsnett" for å vises i klasserommet. Før du starter implementeringsfasen, 
kan du ta en titt på dokumentet "Transforming my class - progress grid" når det går hånd i hånd 
med de 4 syklusene. 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1Q_66ldvYVv_1wJVOfqpWFix8CeQ-QGsimyMpfpLm6OA/edit?usp=sharing


Innledning 

 
Det første spørsmålet noen lærere stiller når de leser dette kurset er 
 
“Aaargh, hvorfor trenger vi tester? Det er å behandle mennesker som barn! 
 
”Her er noen svar: 
 
Kongruens 
ha en objektiv orientert metode med repeterbare tester er sammenfallende med hva denne 
metoden krever av studenter i sine skolefag. 
 
Eksemplarisk 
Når læreren også tar testen, setter han seg i samme båt som elevene og styrker båndene 
deres, spesielt hvis han passer på å mislykkes den første testen som er korrigert av en av 
elevene sine. 
 
Kommunikasjon 
Disse testene lar deg bedre mestre en forklaring, en beskrivelse av metoden laget av begge 
sider (lærer og studenter). Disse "bedre" forklaringene vil nå kolleger og foreldre, og dermed 
gjøre det mulig å avvante visse kriser. 
 
Nøkkel om saken gjelder hovedsakelig den første testen: 
 
Memorering 
Den første testen er en liten oppgave med enkel memorisering (det er bare nødvendig å 
skissere, ikke å gjengi hele diagrammet). Dette er et lukket spørsmål, som er mye lettere å 
vurdere enn å spørre om å forklare hele metoden. 
 
Implikasjoner 
Den første testen gjør det mulig å involvere eleven fra starten av å presentere en oversikt. 
Hvis vi bare forklarer ett skritt av gangen uten å fortelle ham hvor vi er på vei, vil han kanskje 
ikke bli involvert og motstå senere. 
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Syklus 1 - differensiere 

 
 
Den første syklusen har som mål å: 

- se hvor vi skal og motivere studentene til å starte transformasjonen, 
- differensiere for å gi alle motivasjon, 
- koble sammen innsats og fremgang (motivasjon) på nytt, 
- lære å ærlig selvkorrigere, 
- delegere uten å endre retning, og holde et greit format, 
- få elevene til å ønske å ha forklaringer lett tilgjengelig (relatert til deres feil under 

praksis). 
 
Sammenlignet med organisasjonsteori1starter klassen trolig i en sekulær hierarkisk type 
"rav", som i hæren eller presteskapet. 
 
Syklus 1 tar sikte på å bytte til en “oransje” modus, som også er hierarkisk, men                
meritokratisk effektiv, mens ravingen bryr seg mer om tradisjon og sikkerhet. 

   

1 Frederic Laloux: Reinventing Organisations - 2014 
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Holdningsendring 

Denne delen er for elever og læreren og har som mål å få oversikt over reisen. Hva gjør vi? 
Hvordan vil klassen se ut etter transformasjonen? Kan vi forklare foreldrene hvorfor det er 
interessant? Ser vi det store bildet som vil hjelpe oss til å bli motiverte? 

Mål 
For å lykkes med dette kapittelet, og gå videre til det neste, må du kunne tegne følgende 
diagram fra minnet. 

De fleste studenter vil gjerne se videoen først for å forstå løsningsdiagrammet fordi det er 
lettere å huske noe vi forstår. 

Forslag til å lære det: evokasjonsminne. Under en 5 'boreøkt, la diagrammet merkes mens løsningen vises langt 
borte, for eksempel bak et bord. Du kan jevnlig gå og se lappen, men for å gjøre det må du reise deg og gå, 
skrive ut bildet i hodet ditt før du går tilbake for å skrive på sin plass. 
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Dette er bildetekstdiagrammet (løsningen): 
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Video 
 
https://drive.google.com/file/d/1OHIBZpjSabDOYbbiahghWLZt157vy56c/view 

 
 

Forklaring 
Denne valgfrie teksten skal gis elevene for å forklare hvert element i diagrammet. Du vil finne                  
en mer detaljert beskrivelse i dokumentet "Driftsprinsipper for en transformert klasse". 
Her er driftsprinsippene for den transformerte klassen.  
 
Autonomi 
Studenten er piloten, vi gir ham kontroll: han styrer, han bestemmer hvordan han skal lære. 
Han bruker ofte en sjekkliste gitt av læreren for å få oversikt over hva han blir anbefalt å 
gjøre bedre for å forberede seg til en test. En løftebrett (ikke vist i diagrammet) blir noen 
ganger holdt av læreren for å hjelpe eleven med å komme i gang. 
 
Differensiering 
Hver student går videre i sitt eget tempo og tar opp materialet i sin proksimale utviklingssone 
(PDZ - Vigotski): utenfor deres komfortsone og likevel oppnåelig. Dette kan innebære å 
jobbe flere år tilbake i faget som en forutsetning for noen studenter. For andre kan det ta 
kapitler i forkant. 
Differensiering foregår også i læring moduser:lesing, gjør en øvelse, ser på en video, 
forklarer til en annen student, etc. Studenter bevege seg mer enn før, for eksempel de spør 
en klassekamerat for en forklaring, og de kan noen ganger virke mens du står, et annet sted 
eller i sofaen. 
 
Fremdriftsstyret gir en oversikt over klassen for suksessen til testene.  
En kø (med klessnurrer på siden av brettet for eksempel) gjør det også mulig for eleven å 
vente på lærerens tilgjengelighet, mens han jobber alene på sin benk på noe annet. Hver 
student har også flere prosjekter parallelt, for eksempel flere kapitler der han avanserer 
samtidig, eller flere oppgaver å gjøre i et kapittel. 
 
Fortreffelighet 
Læreren gir en følelse av press for å motvirke den naturlige tendensen til flertallet av 
elevene til å jobbe rolig med stadig lenger pauser. Han begrenser tidsbruken på bestemte 
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oppgaver, for eksempel å hjelpe mennesker, med en tidtaker. Kollektive aktiviteter blir også 
sporet av en veggtimer, for eksempel lærerens minitimer der han bruker tidsboksing: hvis 
det ikke er ferdig, er det det, stopper vi når avtalt tid er gått. Kurset går i forskjellige klasses 
driftsformer: drill, minikurs, selvstendig arbeid, tester, pauser. 
 
Fortreffelighet avhenger også av rammeverket, som er fast (og også velvillig - Positiv 
disiplin) for å opprettholde arbeidsklimaet. Læreren organiserer reduksjon av distraksjoner, 
for eksempel antall naboer for hver elev, støydempende hodetelefoner eller til og med 
avstanden fra smarttelefonene sine, noe som indikerer følelsen av å vente på neste 
avbrytende varsling. Skjermene blir dreid mot midten av klassen for å unngå fristelser til 
distraksjon. Læreren hvisker å oppfordre elevene til å gjøre det samme. Mindre autonome 
elever som ennå ikke vet hvordan de skal håndtere sin frihet, blir tettere veiledet av læreren, 
som bruker mer tid sammen med dem. 
Fortreffelighet oppnås ved å heve testpasserterskelen til 80%, i stedet for 50%. 
 
Delegering 
Læreren er opptatt av å gjøre seg så valgfri som mulig. Det utopiske målet med autonomi er 
at elevene fortsetter å lære effektivt etter at læreren er borte. Læreren gir alt innholdet på 
kurset sitt fra starten, for eksempel i form av en lærebok, med øvelser og utbedringsarbeid.  
Ofte delegerer læreren til assistentelever som han trener på forskjellige områder: 
korrektorer, drillarrangør, verge for arbeidsstemningen, etc. 
Klassens funksjon automatiseres rundt rutiner som gir elevene mot en trygg følelse av 
kontroll. 
 
 
Gjensidig hjelpemiddel 
Den vanligste forklaringskilden er en annen student. Dette kommer naturlig ettersom 
studenter foretrekker å forklare hverandre i stedet for å lese om noe eller se en video. 
Læreren henviser regelmessig elever for gjensidig hjelp for ikke å la hele klassen ligge for 
lenge på en privatundervisning. Noen studenter får en mentor, en annen student som ofte 
hjelper dem.  
Den generelle atmosfæren er innbydende (og fast, se Positiv disiplin) og oppmuntrende. 
Studentene deltar i klassens demokratiske liv, føler seg involvert i beslutninger gjennom 
elevrådet. De føler seg involvert i driften av skolen sin av delegasjonen. 
 
Læringsstrategier 
Studentene blir opplært til de mest effektive læringsstrategiene. Det meste av tiden får de 
øyeblikkelig tilbakemelding på arbeidet sitt, for eksempel via det utbedringsarbeidet som er 
gjort tilgjengelig før de starter øvelsene. Umiddelbar tilbakemelding fra læreren er hyppig. En 
feil anses som lærerik: å prøve og gjøre feil er en vanlig måte å lære på. 
Utover forståelse, assimilerer studentene emnet. De integrerer det i langtidsminnet og sine 
ubevisste prosesser gjennom repetisjon, for eksempel via drillen, noe som også gjør det 
mulig for dem å fylle ut hullene ved å jobbe på et passende vanskelighetsnivå i deres PDZ. 
 
Ansvarlighet 
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Eleven er ansvarlig for sin fremgang som vises på et veggtavle. Hans rolle er ikke lenger å 
utføre aktivitetene som læreren pålegger, men å bestå tester. Hva skal du gjøre for å komme 
videre? Vi erstatter for eksempel engangsutkast med en arbeidsbok som gjør at han kan se 
og vise sin treningsinnsats. Studenten blir ofte utfordret om sin egen fungering 
(metakognisjon) både i læringsteknikker og psykososiale ferdigheter. For eksempel trener en 
daglig humørsvirvel alle til å lytte til sin emosjonelle tilstand. 
 
 
Mål 
I tradisjonell modus er vurderingen fryktet. I objektiv orientert modus blir det tvert imot aktivt 
sett etter av studenten som kan prøve flere ganger å lykkes. Vurderinger blir gitt før 
forklaringene til emnet, slik at studentene umiddelbart ser målet som skal oppnås. 
Treningsøvelser tilbys. Kriteriet for å vite om klassen er i objektiv modus er at elevene ikke 
jukser, og at de bestemmer seg for å gjøre øvelsene til tross for svarene som er gitt på 
forhånd. De jukser ikke fordi de ikke blir bedømt på disse øvelsene, som er valgfrie, men på 
tester der de ikke har tilgang til svarene. 
 
 
Holdning 
Tradisjonelt sett er lærerens rolle å være et utmattende enmannsforestilling som med hell 
holder publikum sitt fengslet. Det blir en vanskeligere og utmattende oppgave ettersom 
publikum blir mer heterogene. Læreren gir kunnskapen. Etter en holdningsendring blir 
læreren en arkitekt som skaper et læringsmiljø der elevene blir oppfordret til å ta. 
Ansvarsbyrden blir snudd. Studentens rolle er ikke lenger å sitte på et bestemt sted på et 
bestemt tidspunkt uten å gjøre mye. Hans rolle er å bestå tester. Hvordan skal de styrke seg 
selv om det? Det blir hans problem, å bli gjennomført under velvillig coaching av læreren. 
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Drill 

Hva er en drill? Hvorfor bruke tid og krefter på den aktiviteten? Når du vil være i stand til å                    
lykkes med vurderingen nedenfor, vil du sannsynligvis kunne svare på disse to            
spørsmålene. 
De fleste studenter vil sannsynligvis følge den sekvensen: 1. se videoen, 2. lese løsningen              
og forstå teksten. 3. prøv å lage setninger. 
Noen andre studenter foretrekker: 1. lese løsningen. 2. unnlater å dømme setninger. 3. se              
videoen. 4. les løsningen på nytt. 5. lykkes med å lage setninger .. 

Mål 
Målet med denne vurderingen er å kunne forklare formålet med å gjøre øvelser i klassen. 
 
For å oppnå dette målet, må du være i stand til å samle 3 serier ord valgt tilfeldig fra de 13                     
seriene nedenfor. Hver serie lar deg lage en eller to setninger som forklarer drillen. Verbene               
kan konjugeres. 
 
Les selvfølgelig først eksemplene løsningene for å forstå emnet. 
 
 
A. 5, 9, minne, kort sikt 
 
B. til å inneholde, å manipulere, elementer, mestring, kort sikt, for liten 
 
C. til å assimilere, automatisme, først, utgivelse, informasjon, minne, kort, lang 
 
D. Lionel Messi, nok, for å forstå, for å øve 
 
E. sekund, gap, hans nivå, funksjon, fylle ut 
 
F. proksimalt, trenbart, oppnåelig, motivasjon, ambisiøs 
 
G. 5, 2, minutt, stillhet, fokus, tp riktig 
 
H. fokus, gjensidig hjelp, stille, 5 minutter 
 
I. viktig, fremgang, korrigering, feil, lære 
 
J. nivå, skriv, uttalelsesark, start på nytt 
 

K. notisbok, svar, rene, løse ark, skriving, motivasjon 
 
L. forstå, forklaringer, drill, etter, under 
 
M. Sheet, taper, navn, uttalelse, skriv ned 
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Løsning 
Disse løsningssetningene er bare veiledende. Det er greit å danne en annen setning som 
har samme betydning, selv om den er kortere og inneholder mindre informasjon, så lenge 
alle de forespurte ordene er der. 
 
A. 5, 9, minne, kort sikt 
Vi kan bare huske 5 til 9 ting i korttidsminnet. 
 
B. å inneholde, å manipulere, elementer, mestringskontroll, kort sikt, for liten 
Hvis et problem krever at jeg skal manipulere 15 elementer, og jeg bare behersker 3 av 
dem, er det 12 igjen å sette i korttidsminnet mitt som vil være for små til å inneholde dem. 
 
C. å assimilere, automatisme, først, utgivelse, informasjon, minne, kort, lang 
Drillens første funksjon er å assimilere automatismer til ubevisst tenking og informasjon i 
langtidsminne, for å frigjøre korttidshukommelse. 
 
D. Lionel Messi, nok for å forstå, øve 
Bare fordi jeg forsto hvordan Lionel Messi spiller fotball, betyr ikke det at jeg kan spille fotball 
som han. Forståelse er ikke nok, du må også trene for å assimilere deg. 
 
E. sekund, gap, hans nivå, funksjon, utfylling 
Den andre funksjonen til drillen er å fylle ut hullene, slik at hver student kan øve på sitt eget 
nivå, selv om han er flere år bak. 
 
F. proksimalt, trenbart, oppnåelig, motivasjon, ambisiøst 
Trening på et ambisiøst, men oppnåelig nivå øker motivasjonen. Dette er den proksimale 
utviklingssonen. 
 
G. 5, 2, minutt, stillhet, fokus, for å korrigere 
Studentene fokuserer i 5 minutter i stillhet, slapper deretter av og korrigerer seg i 2 minutter. 
 
H. fokus, gjensidig hjelp, stille, 5 minutter 
De fem minuttene med fokus må være stille, uten gjensidig hjelp. 
 
I. viktig, fremgang, korreksjon, feil, lære 
korreksjon er det viktigste øyeblikket å komme frem, fordi det er da du lærer av dine feil. 
 
J.-nivå, for å skrive, uttalelsesark, starte på nytt 
Når du er ferdig med den siste siden i nivå 4 i en drill, begynner du igjen fra første side på 
nivå 4. Dette er grunnen til at du ikke skal skrive på uttalelsesarkene. 
 
K. notatbok, svar, rene, løse ark, skriving, motivasjon Når du 
skriver svarene i en notisbok, kan du se fremgangen din og øke motivasjonen, mens det å 
skrive på løse ark vanligvis oppfordrer deg til å miste dem. 
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L. forstå, forklaringer, drill, etter, under 
Hvis du ikke forstår en øvelse i en drill, kan du be en annen student om forklaringer etter 
øvelsene, ikke under drillingen. 
 
Mr. Sheet, tap, navn, uttalelse, skriv 
Du bør skrive navnet ditt på hvert uttalelsesark fordi du har en tendens til å miste dem etter 
boret når du kobler fra en for å be om en forklaring. 
 

Video 
https://youtu.be/3VixYdVnpGU  

 

Forklaring 
Du får en kontinuerlig forklarende tekst ved å lese svarene på løsningene ovenfor. Videoen 
fullfører informasjonen. 
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Syklus 2 - involver 

syklus 2 fokuserer på atferd: 
● sambygge regler, 
● referer stadig til disse reglene, 
● tilbyr privilegier basert på atferdsmessige fordeler,, 
● styrker partnerskapet med foreldrene,styrker 
● beroliger klasseklimaet 
● elevene, 
● lar dem komme seg rundt, å bli organisert, 
● oppmuntre til gjensidig hjelp. 

 
 
Denne syklusen har en tendens til å fokusere på det menneskelige, å spørre seg selv hva 
meningen er med hva man gjør, som en "grønn" organisasjon, den neste i utviklingen av 
organisasjoner. Vi legger igjen produktivitet for enhver pris og bekymrer oss for prisen. 
Strukturen til den grønne organisasjonen er mindre hierarkisk enn den oransje, men den 
trenger en leder, en inspirerende guide. 
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Klasseromsregler 

 

Mål 
For å oppnå dette målet, er alt du trenger å gjøre å svare riktig og muntlig på 2 spørsmål 
tilfeldig valgt blant disse spørsmålene: 
 
 
A. Fra hvilken metode kommer begrepet "retningslinjer"? 
 
B. Hvorfor ha retningslinjer? 
 
C. Hvorfor må retningslinjene settes av studenter? 
 
D. Hva er spørsmålet som skal stilles når du oppretter retningslinjene? 
 
E. Studenter hjelper hverandre bedre å lære når forhold er ...? 
 
F. Hva skal jeg gjøre når retningslinjene er bestemt av klassen? 
 
G. Hvem vil håndheve retningslinjene i klasserommet? 
 
For å studere, gjerne stille spørsmål blant studenter i små grupper, for eksempel i form av et spill med poeng og 
en vinner. 
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Løsninger 
A. Fra hvilken metode kommer begrepet "retningslinjer"? 
Fra "Positiv disiplin". 
 
B. Hvorfor ha retningslinjer? 
For å bidra til å skape en god atmosfære i klasserommet. 
 
C. Hvorfor må retningslinjene settes av studenter? 
Fordi vi aksepterer mer regler som vi har bidratt til å bygge. 
 
D. Hva er spørsmålet som skal stilles når du oppretter retningslinjene? 
Hva må vi jobbe i et klasserom som er hyggelig for alle? 
 
E. Studenter hjelper hverandre bedre å lære når forhold er ...? 
respekt, rolig, omsorgsfull og sjenerøs. 
 
F. Hva skal jeg gjøre når retningslinjene er bestemt av klassen? 
De blir lagt ut med signatur fra hver elev og lærer. 
 
G. Hvem vil håndheve retningslinjene i klasserommet? 
Hver student blir bedt om å minne den personen som bryter reglene, vennlig. Når dette ikke 
fungerer, ringer læreren klassen for å bestille. 

Video 
https://drive.google.com/file/d/1U-SGg56oje_-6SiSW9rFHNq8tme4NJdx/view 

 

Forklaringer 
Inngående forklaringer finner du i Positive Discipline teorien (klasseversjon, ikke overordnet 
versjon). 
Denne korte artikkelen forklarer hvorfor du lager regler med elevene: 
https://www.positivediscipline.com/articles/involve-students-creating-class-guidelines 
Denne artikkelen viser mange mulige regler hvis klassen din mangler ideer. 
https://www.prodigygame.com/blog/classroom-rules/ 
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Privilege Auction 

Video 
https://drive.google.com/file/d/1IxOs5-sF0A21EioTKbODFhUJTvLv6GrV/view 

 
 

Eksempelliste 
https://docs.google.com/ document / d / 
1TaG1r_kuZjPYIh0b8vrbUXKuX6oQuWUPpfseXCAEftA / edit? usp = deling 
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Øvelser  

 

Mål  
Skriv et brev til læreren din som ber ham / henne om å implementere 2 av følgende 
elementer i klasserommet. Du kan velge hvilke.  
 

● organiser en kø (der du ikke trenger å stå og vente og ikke gjøre noe),  
● gjøre løsninger tilgjengelige (umiddelbar tilbakemelding og instruksjonsfeil),  
● hvisk når han / hun snakker med en bestemt student (sett et eksempel, ikke forstyrr 

fokuset ditt ),  
● la deg bevege deg rundt (for å samarbeide, siden det er vondt å sitte i klassen)  
● gi tidtakere for å begrense tiden du kan hjelpe hverandre (ellers vil noen klissete 

elever forhindre deg i å jobbe).  
 
Kriterier for suksess:  
❏ mellom 100 og 150 ord,  
❏ klassisk bokstavoppsett,  
❏ dato, adresseform og signatur,  
❏ 2 utvalgte punkter som er tydelig identifiserbare,  
❏ minst ett argument per punkt.  
❏ er ikke en kopi av merket eller en annen elevs merke.  

 
 
Tips for læring:  
1. La de saktere studentene få hjelp av de som er ferdige, for ikke å forlenge aktiviteten.  
2. La forfatteren lese et inspirerende eller morsomt brev på slutten av hver treningsøkt.  
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Løsning 
Her er et eksempel som bruker de fem elementene i stedet for 2. Unngå kopiering. Kos deg 
med å tilpasse til læreren / klassen din. Respektfull humor velkommen! 
 

Brussel 2. september 2048 
 
 
Kjære fru Hat, 
 
her er noen forespørsler jeg vil komme med angående organisering av 
klasseromsøvelser. 
 
1. Still opp. 
Liker du kjøtt, fru Hat? Hvis du gjør det, må du allerede ha stått i kø hos slakteren. 
Det er spennende, er det ikke? Så mange biter av døde kropper å stirre på i båsen. Å 
stå i kø ved skrivebordet ditt er ikke morsommere. Kan du sette opp et system slik at 
jeg kan vente på benken min mens jeg jobber uten at Johnny stjeler min tur? 
 
2. Løsninger 
Når jeg spiller min Playstation, fru Hat, kommer det et poeng når jeg gjør en feil og 
taper spillet. Heldigvis gir Playstation meg øyeblikkelig tilbakemelding på feilen min 
som jeg kan unngå neste gang. Men i klassen ga du meg ikke en Playstation. Så 
hvordan vil jeg kunne oppdage mine feil i matteøvelsene? Kan du gi meg enten en 
Playstation eller løsningene på øvelsene, slik at jeg kan oppdage feilene mine uten å 
avhenge av tilgjengeligheten? 
 
3. Whisper 
Psst ... Mrs. Hat. I går kom jeg til kontoret ditt for å snakke med deg hvisker, for ikke 
å forstyrre klassekameratene mine. Det ville være en stor ære for meg hvis du kunne 
gi favoritten i morgen. 
 
4. Å bevege seg å 
sitte en hel dag er ikke naturlig for min unge, energiske kropp og umodne sinn. Vil du 
hjelpe meg å fokusere på det viktige emnet du underviser så lidenskapelig? La meg 
bevege meg rundt og noen ganger jobbe med å stå opp, så blir du ikke skuffet. 
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5. Timer 
Jeg liker ikke matte, fru Hat. Jeg vil gjerne ha det, men du kan ikke kontrollere det. Så 
når klassekameraten min Johnny forklarer det for meg, pleier jeg å diskutere noe annet 
og chatte lenger enn nødvendig. Takk for at du legger press på meg for å sikre at det 
ikke skjer igjen. For eksempel kan du innføre en tidsbegrensning når Johnny forklarer 
det for meg, under nådeløs kontroll av en tidtaker. 
 
 
Godta, fru Hat, min overbevisning om at du er i stand til å sette spørsmålstegn ved og 
forbedre din praksis ved å tiltrykke mine forespørsler. 
 
 

 
Josianne. 

Video 
https://youtu.be/WjO26of40dI  

 
 

Forklaring 
Poengene som skal implementeres i målene utgjør materialet. For hvert punkt gis en 
forklaring via prøvebrevet til løsningen ovenfor. 
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https://youtu.be/WjO26of40dI
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Syklus 3 - organiser 

syklus 3 strukturerer klassen med: 
● et atferdsbeslutningsorgan (lovgivende, utøvende og rettslig), 
● en rytme i læringsmodusene foreslått i timen / dagen, 
● åpenhet og medstyring av sertifiseringsvurderingen. 

 
 
I motsetning til hva navnet kan antyde, krever en frigjort organisasjon mange flere regler enn 
en hierarkisk organisasjon. 
 
I et militært hierarki (rav og oransje) er det faktisk bare en viktig regel: gjør det som min sjef 
forteller meg. Og du trenger en hær av sjefer, de andre linjeledere som må finne en ny rolle 
når selskapet er frigjort. 
 
I en frigjort organisasjon, noen ganger sammensatt av tusenvis av mennesker, trenger 
mellommenneskelige interaksjoner regler og struktur, ellers er det anarki. 
 
Læreren kan ikke forlate sin rolle som en "veileder-instruktør" og fremdeles være svært 
effektiv i læring før denne selvbærende strukturen er på plass. 
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Klassemøter 

Video 
https://drive.google.com/open?id=1uCgzUwC3r9HBzPYuxx9esjonuJ-ZAotN 

 

Forklaring 
Hvordan ser et positivt fagmøtekursmøte ut? 
(tekst og video) 
https://www.positivediscipline.com/articles/what-does-positive-discipline-class-meeting-look 
 
Fordelene med klassemøter. 
https://www.positivediscipline.com/articles/class-meetings 
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https://drive.google.com/open?id=1uCgzUwC3r9HBzPYuxx9esjonuJ-ZAotN
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https://www.positivediscipline.com/articles/what-does-positive-discipline-class-meeting-look
https://www.positivediscipline.com/articles/class-meetings


Mini-retters 

Video 
https: //drive.google.com/file/d/1U-Rh1LnJg9XkJfKnkt8SeuLeIYG99mdg/view usp = deling 

 

Forklaringer 
gagne 
ex-cathedra kurs er en vakker form for overføring. Det har dyder som å gi studenten 
eksemplet på en godt konstruert diskurs, eller gi kollektiv energi til introduksjonen av et nytt 
kapittel. 
 
Ansvar 
De 2 problemene i tradisjonell undervisning er: 

● pålegg av disse diskursene på studentene, 
● Andelen av disse kollektive forklaringene er for høy sammenlignet med andre 

aktiviteter. 
Å redusere denne gangen for kollektive forklaringer gjør dem mer ønskelige. Det er til og 
med mulig å gjøre disse timene bare etter ønske fra studentene. "Du har rett til 15 minutter 
kollektive forklaringer av de 4 timene i klassen min per uke. Det vil være på mandag den 
tredje timen. Vær enig med hverandre om hva jeg vil forklare." 
 
Dette er med på å forskyve ansvaret tilbake til studentene: du må ta. Hvis du vil at jeg skal 
gi, må du spørre pent og begrunne nytten. 
 
Varighet Å 
begrense varigheten av hvert minikurs til en forhåndsavtalt tid vil øke studentenes fokus av 
to grunner: For det 

● første, hvis tiden er kort, veksler studentene vekslende læringsstiler, noe som igjen 
vekker oppmerksomheten, 

● og vet at det bare er åtte minutter igjen i talen vil hjelpe studenten å henge på den. 
 
Vær forsiktig, denne siste fordelen med tillit faller hvis læreren, selv om lidenskapelig og 
spennende, strømmer over. 
 
Minikurs er gode muligheter til å tydeliggjøre målene i kapittelet: du bør kunne ... Disse 
målene inkluderer ofte memorering. Det er en mulighet til å kollektivt utøve sin 
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https://drive.google.com/file/d/1U-Rh1LnJg9XkJfKnkt8SeuLeIYG99mdg/view?usp=sharing


memoriseringsstrategi, allerede ganske enkelt den evokasjonen (mental ledelse) som ble 
foreslått for memorering av diagrammet som skal overskrides i syklus 1. 
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Evalueringer 

Hvordan organisere flere vurderinger mens du returnerer de korrigerte kopiene raskere og 
slutter å jobbe hjemme for læreren? 

Video 
https://drive.google.com/file/d/1U0BL8DFd63wXIyusORqs9U-cdRSEZK1s 

 

Forklaringer 
Lukkede spørsmål, åpne spørsmål 
Et spørsmål med et unikt svar er lukket. Dette er tilfelle for en beregning eller et flervalg. 
Dette er ikke tilfelle for en redaksjon, som er et åpent spørsmål: du kan ikke rette opp ved å 
sammenligne det med en løsning. På den annen side kan vi foreslå et korreksjonsnett: er 
det en introduksjon og en konklusjon, er det to argumenter for og en mot, etc.? 
En matematisk demonstrasjon som skal reproduseres fra minnet er et ganske lukket 
spørsmål, selv om svaret er langt. Å gi en definisjon "med dine egne ord" er derimot et 
ganske åpent spørsmål. 
Lukkede spørsmål er veldig enkle å korrigere, og åpne spørsmål krever mer kompetanse for 
korrigereren. De to må skilles i vurderingene, da korrigereren for lukkede spørsmål kanskje 
ikke er den samme som for åpne spørsmål. 
 
Merverdien til læreren 
Læreren er en ekspert på hvordan du lærer faget. For eksempel er naturfaglæreren en 
ekspert på hvordan du kan lære naturfag raskere / enklere. Kjære studenter, du bør bruke 
naturfaglæreren din så lenge som mulig i denne modusen. Hvis han vil rette en quiz der han 
har liten merverdi, kan du ta denne oppgaven fra ham slik at han kan bruke mer tid i små 
tutorials, vise deg et eksperiment eller justere læringsstrategiene. 
 
Hvorfor er det opp til en student å rette opp? 
Dette er et legitimt spørsmål som ofte stilles av studenter. Det er to grunner. 
Det første er indikert over: for å gjøre det mulig for læreren å tilbringe mer tid der han eller 
hun har merverdi. Når han korrigerer i kjeden av lukkede spørsmål, gir han nesten ingen 
merverdi til klassen. 
Den andre grunnen er at denne oppgaven er gunstig læring for en student. Etter å ha rettet 
spørsmål med lukkede spørsmål mange ganger, kan det hende at denne oppgaven ikke gir 
verdi til studenten lenger. Læreren kan deretter sette eleven på en mer kompleks oppgave 
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som korreksjon av åpne spørsmål (mestring av faget) eller til og med ledelse av en gruppe 
(ledelse), eller til og med et minikurs som skal gis (veltalenhet) . 
 
Validering 
av lærer Læreren overvåker korreksjonen nøye og oppdager korreksjonsfeil mens 
korrigereren er opptatt. På slutten vurderer han eller hun raskt arbeidet med den 
korrigerende studenten. Til slutt vil studenten som mottar kopien hans være rask med å 
kreve poeng som er fjernet feil. 
 
Å gjøre rapportkortet forutsigbart 
Læreren angir på forhånd antall vurderinger og deres innvirkning på rapportkortet. Kanskje 
er det 4 vurderinger (hvorfor frata deg selv, de blir korrigert av studenter :-), og hver 
vurdering teller for en fjerdedel av poengene. Vi ser i neste syklus med de objektive 
vurderingene: en rask student kunne ha fylt ut rapportkortet etter bare en måned. Denne 
studenten skal ikke bli belastet med ekstraarbeid: det er viktig at alle andre ser at når alt 
arbeidet er gjort, er det ferdig for å oppmuntre dem til å doble innsatsen. 
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Cycle 4 - Release 

 
Cycle 4 er den mest subtile og minst lettfattelige. Men med implementeringen av de 
foregående syklusene, skulle klassen kunne gjøre det. 
 
Plikten til å gjøre aktiviteter og øvelser fjernes. Vi satte rammen for den endelige egnetheten 
til å lykkes i en test. 
 
Slutt å bekymre deg for "hvordan" studenter jobber. Fokuser på "hvorfor" (oppnå målet). 
 
Læreren er ikke lenger ansvarlig for undervisningstimer. Studentene blir ansvarlige for å ta 
dem. 
 
Studenten, fremdeles ikke i stand til å håndtere denne nye friheten, blir fokusert på 
"hvordan" og får arbeidsinstruksjoner fra læreren, som vender tilbake til sin hierarkiske 
stilling. På den annen side beveger den effektive selvlærte studenten seg bort fra læreren og 
organiserer seg på sin egen måte. 
 
Etter hvert kommer læreren tilbake til å takle "hvordan", men bare for de elevene som 
fremdeles ikke er i stand til å komme videre mot sine mål. Han lærer dem metoder, 
læringsstrategier og en følelse av innsats. 
 
Elevene er ikke direkte frigjort, de er i en befriende prosess der de bygger opp sin autonomi 
og deres evne til å kontrollere læringen. 
 
I teorien om organisasjoner beveger vi oss til en opal (organisk) struktur. 
Klassen din har blitt sterkt opal, den dagen den fungerer produktivt mens du er fraværende. 
 
Denne syklusen lukker transformasjonen i klassen din. 
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Arbeid etter mål 

Hva er et mål? Hvor forskjellig er det fra en aktivitet? Er det viktig å vite forskjellen? 
Ja! Fordi det påvirker motivasjonen. Det er nøkkelen til hele transformasjonsprosessen. Gjør 
jeg som student en øvelse fordi jeg har fått beskjed om å gjøre det? Eller gjør jeg en øvelse 
fordi jeg bestemte at det er nyttig for å nå målene mine? 
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Mål 
For 5 tilfeldig valgte elementer fra listen nedenfor, bestem om det er en treningsaktivitet eller 
et testbart mål. 
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1 Bind skoene på mindre enn 20 sekunder. 

2 Gjør øvelse nr. 3 på side 48. 

3 Bind skoene hans 3 ganger 

4 Skrive en tekst i henhold til et korreksjonsnett 

5 Bryte en murstein med et enkelt ballslag 

6 Løp 10 km 

7 løp 10 kilometer på under 1 time 

8 Kopier et kart over Belgia 

9 Gjennomfør kjemieksperiment nr. 12 i 15 'og respekter laboratoriets regler. 

10 Å treffe en murstein 20 ganger 

11 Gjør de 30 beregningene på side 15. 

12 Fullfør vellykket 5 øvelser tilfeldig valgt fra de 15 i kapittel 8. 

13 Utfør et skuespill foran 3 forskjellige klasser, og få en gjennomsnittlig forståelse av 
minst 8 / 10 fra tilskuerne. 

14 Svar riktig 10 tilfeldig utvalgte flervalgsspørsmål av 50 spørsmål gitt på forhånd 
med svarene. 

15 Fullfør de 30 beregningene på side 15 på 5 minutter. 

16 Gjengi disposisjonen av et europeisk land tilfeldig valgt med frihånd, og at det blir 
anerkjent av 4 av de 5 elevene som får vist det. 

17 Svar på dette flervalgsspørreskjemaet på forhistorien 

18 Spille et teaterstykke 

19 Minnelegende for et blankt kart over Belgia. 

20 Gjennomfør kjemi Eksperiment nr. 12 



Løsninger 
Testede elever kan ha siden uten løsninger ovenfor mens læreren raskt dikterer tallet på de 5 
linjene han har valgt. Studentene skriver svaret sitt på et blankt papir. 
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  akti
vitet 

obj
ekti
v 

1 Tie skoene på mindre enn 20 sekunder.  O 

2 Gjør øvelse nr. 3 på side 48. A  

3 Bind skoene hans 3 ganger A  

4 Skriver en tekst i henhold til et korreksjonsnett  O 

5 Knekker en murstein med et enkelt hodeslag  O 

6 Løper 10 kmLøper 10 A  

7 km på mindre enn 1 time  O 

8 Kopier et kart over Belgia A  

9 Gjennomfør kjemieksperiment nr. 12 i 15 'og respekterer laboratoriets regler.  O 

10 Å treffe en murstein 20 ganger A  

11 Gjør de 30 beregningene på side 15. A  

12 Fullfør 5 øvelser som er valgt tilfeldig fra de 15 i kapittel 8.  O 

13 Fremfør et teaterstykke foran 3 forskjellige klasser, og få en gjennomsnittlig 
forståelse på minst 8/10 fra publikum. 

 O 

14 Riktig svar på 10 tilfeldig valgte flervalgsspørsmål av 50 spørsmål gitt på forhånd 
med svarene. 

 O 

15 Fullfør de 30 beregningene på side 15 på 5 minutter.  O 

16 Gjengi disposisjonen av et europeisk land tilfeldig valgt med frihånd, og at det blir 
anerkjent av 4 av de 5 elevene som får vist det. 

 O 

17 Svar på dette flervalgsspørreskjemaet om forhistorien A  

18 Fremføring av et teaterstykke A  

19 Memory legend for et stumt kart over Belgia.  O 

20 Gjennomfør kjemi-eksperiment nr. 12 En  



video 
https://youtu.be/0q_wpJL52Oo  
 

 

Forklaring 

 
Dette dokumentet forklarer forskjellen mellom aktivitet og mål, med mange eksempler. 
https://docs.google.com/document/d/1fxH5FuAukTHdkJDfszgX8Yw1sOTyab_C16aB_pH03
BI 
 

 
 
I mange tilfeller gjør følgende setning det mulig å skille mellom objektiv og aktivitet: 
 
 
Når du gir øvelser til elever, sammen med løsningene, og de har ingen interesse i gjør 
falsk trening, så har du innrammet eleven til et mål. 
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Lukke 

Objective 
 
Nå som du har opplevd Cycle 1-2-3 og 4, la oss komme tilbake til det første tegning av Cycle 1. 
Kan du nå forklare de ulike elementene i henhold til din egen erfaring i klassen? 
 
Film de beste forklaringene i form av presentasjoner for klassen og send dem til John Rizzo 
for sertifisering. 
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Syklus 5 - Åpen 

 
En opal klasse er mer effektiv og oppfylt. Man skulle tro at dette er kulminasjonen. Men du 
har ennå ikke høstet de sanne fruktene av dine anstrengelser: oppdelingen av rom og tid. 
 
Å bryte ned tidens barrierer 
En student kan være fraværende i 2 uker på grunn av sykdom, delta i en turnering på høyt 
nivå, gjøre en individuell språkutveksling, etc. Må han eller hun ta seg opp på banen som i 
en tradisjonell klasse? Nei. Han kan ta et forsprang før han drar. Og siden læreren nesten 
aldri gir gruppetimer lenger, er det ingen grunn til å ta igjen kollektivet. Progresjonen er blitt 
individuell. Studentene er ute av synkronisering med hverandre. 
 
I en tradisjonell klasse kjeder de tregeste og raskeste seg i løpet av gruppeklassen. De 
mister tid. Her gjenoppretter de den tiden. Hva skal de gjøre med det, på en skole som er 
vant til "vi vil, men vi mangler tid, det er allerede så vanskelig å dekke hele pensum" 
-diskursen? 
En opal klasse gir fra seg en medvirkende arbeidskraft som gjør dem i stand til å investere 
på skolen på nytt gjennom en mengde prosjekter som ikke kunne finne "tid": grønnsakshage 
i gårdsplassen, organisk kantine, selektiv avfallssortering, årsskifte , aktiviteter mellom 
generasjoner, trening i ikke-voldelig kommunikasjon, omutvikling av lekeplassen, opprettelse 
av et musikalsk band osv. 
 
Slike investeringer lønner seg på lang sikt og fremskynder skolens samlede fremgang. 
 
 
Dekomponentering av plassen 
Det er på skoletrinn disse prosjektene er effektive. Hvis hver klasse organiserer 
avfallssorteringsprosjektet, kaster vi bort tid. I en organisasjon (opal organisasjon) har hver 
celle sin funksjon og sin plass. 
 
En opal klasse gjør det spesielt enkelt å åpne døren, for å la voksne og elever komme inn i 
klasserommet uten å forstyrre læreren, som ikke lenger trenger å låse seg inne for å 
beskytte seg mot å dømme utseende. 
 
Til og med vegger kan falle og et team på 4 lærere kan administrere en stor gruppe på 80 
elever. Har en av dem et anfall? En lærer tar seg av det, og det er 3 igjen foran resten av 
gruppen. Hva om arbeidsklimaet forverres farlig? Læreren som har mest ledelse, vil 
omdirigere de 80 elevene med et misfornøyd blikk. Før i tradisjonell modus ville den minst 
autoritære læreren vært i mye større vanskeligheter foran 20 elever. 
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