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Dette kurset utvikler vitenskapen bak operasjonelle prinsipper og praksis av et samarbeids 
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Sone for proksimal utvikling 

nivå 1 Forstå 
sonen for proksimal utvikling Delta i en klasse eller les denne forklarende teksten. 
 

I lek oppfører et barn seg alltid utover sin gjennomsnittsalder, 
over sin daglige oppførsel. 

I spill er det som om han var hode høyere enn ham selv. 
Lev Vygotsky 

 
Sonen for proksimal utvikling (noen ganger forkortet ZPD), er forskjellen 
mellom hva en elev kan gjøre uten hjelp og hva han eller hun kan 
gjøre med hjelp. Det er et konsept utviklet av den sovjetiske psykologen 
og sosialkonstruktivisten Lev Vygotsky (1896 - 1934). 
En annen måte å definere sonen for proksimal utvikling er: hard (utenfor 
elevens komfortsone), men nås: mellom komfort og panikksonene. 

 
Vygotsky ser på samhandling med jevnaldrende 
som en effektiv måte å utvikle ferdigheter og 
strategier på. Han foreslår at lærere bruker 
kooperative læringsøvelser der mindre kompetente 
barn utvikler seg med hjelp fra dyktigere 
jevnaldrende - innenfor sonen for proksimal 
utvikling. 
 
Numeracy-eksempel: 
Mange tenåringer har samlet enorme hull i 
matematikk. Man kan en gang ha forstått at 5 × 7 = 
35. Men han øvde ikke på mange år, og nå er han 
14 år. Hvis læreplanen krever å løse (x + 1) / (35x² 
/ 5x) = (x + 1) ² / (x² + 1 + 2x), og ungen ikke 
husker at 35/5 = 7, så spør vi ham å ignorere hans 

alders læreplan og tilbringe dager med å trene på multiplikasjonstabeller, hans nåværende 
sone for proksimal utvikling. 
 
Litteratureksempel: 
”Han rettet brannslangen sin mot flammene. Hvem er han?". 
En treg leser som tar 30 sekunder å lese den linjen, kan ikke gjette på at vi snakker om en 
brannmann. Fradrag av implisitt informasjon er ikke i hans sone for proksimal utvikling ennå. 
Den studenten bruker bedre tid på nybegynneropplæring, selv om han er 16 år. 
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En annen student kan ha forstått det umiddelbart. Denne øvelsen er for lett til å være i hans 
sone av proksimal utvikling. Han lærer ikke, kjeder seg og skaper snart problemer. Eller, den 
eleven kan finne en betryggende trøst i øvelser som han aldri svikter selv om han ikke lærer 
lenger. 
 

Skoletransformasjon Lab-relaterte praksis 
Differensiering 
Hver elev er på sitt eget eksakte nivå, selv om det betyr å gå 3 år tilbake for å fylle et gap 
med en nødvendig forutsetning. 
 
Gjensidig hjelp 
Når hver elev jobber i en annen sone for proksimal utvikling, er det vanskelig for læreren å 
bruke mye tid på å gi en gruppe forklaring. Læreren har heller ikke tid til å holde en 
privatundervisning for hver av sine 30 elever. Klassekamerater blir viktige forklaringskilder til 
hverandre. En elev vil få hjelp i sin sone for proksimal utvikling fra avanserte jevnaldrende, 
eller fra en datamaskin, eller til slutt fra læreren. 
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Zone of Proximal Development - 2 ' 
https://youtu.be/kTIUAZbKidw 
Kort engelsk video som visuelt forklarer konseptet med 
fremgang / tidskart og utviklingskretser. 

 

Vygotskys teori om kognitiv utvikling: Hvordan forhold 
øker læring - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE 
Lengre engelsk video veldig pent illustrert som forklarer mer 
av Vygotsky-filosofien sammen med sonen for proksimal 
utvikling. 

https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE


nivå 2 Uttrykk: quiz på 
for proksimal utvikling tekstsonen🕑 Gjør en feilfri på 5 minutter. 
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1 Fullfør dette sitatet: "I lek 
oppfører et barn seg alltid ... 

under 
gjennomsnittsalderen" 
i gjennomsnittsalderen " 

over 
gjennomsnittsalderen" 
pent " 

C 1 

2 Studentene lærer raskere når de 
jobber ... 

i deres komfortzone 
i sin proksimal 
utviklingssone 

rett over deres 
proksimale 
utviklingssone 
betydelig over deres 
proksimale 
utviklingssone 

B 2 

3 I matematikk er en elev som en 
gang forsto det grunnleggende, 
men ikke mestrer dem og nå prøver 
å løse avanserte øvelser, ... 

A. i hans sone proksimal 
utvikling 

B. er ikke i hans sone for 
proksimal utvikling 

C. er skyldig 
D. er modig 

B 3 

4 For skoletransformasjonslab betyr 
differensiering ... 

A. hver elev skal gjøre noe 
annerledes 

B. en klasse skal være 
sammensatt av elever 
som har forskjellige 
nivåer 

C. hver elev skal ha 
en annen lærer 

D. hver elev skal gjøre 
noe i den 
proksimale 
utviklingssonen 

D 4 

5 Sonen for den proksimale 
utviklingen er ... 

hvor en elev skal sitte i 
klassen, 
det optimale stedet å skrive 
i sin elevs notatbok 

hva han c en gjøre 
bare med hjelp 
hva han kan gjøre 
automatisk 

C 5 

6 Hvem introduserte forestillingen om 
sone for proksimal utvikling? 

Ivan Pavlov 
Joseph Staline 

Maria Montessori 
Lev Vygotsky 

D 6 

7 En elev som arbeider i sin sone for 
proksimal utvikling ... 

vil lære raskere 
vil lære saktere 

vil lene seg hardere 
vil lære nærmere 

A 7 

8 Avslutt sitatet: “I spill er det som om 
barn var et hode som var høyere 
enn ... 

seg selv " 
sine jevnaldrende" 

læreren " 
foreldrene" 

A 8 

9 En langsom leser som mangler 
mange ordforråd fra teksten ... 

er klar til å forstå 
begrepene fra teksten 
er ikke klar til å forstå 
begrepene fra teksten 

skal lese lengre 
tekster 
kan lære begreper ved 
å lese 

B 9 
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10 For 
skoletransformasjonslaboratorium, 
hvilket ord brukes for å fortelle at 
hver elev lærer på sitt eget eksakte 
nivå? 

proxizonation 
levelization 

synkronisering 
differensiering 

D 10 

11 Lev Vigotsky levde for det meste ... I det 18. århundre 
på 19-tallet 

i den første halvdel av 
det 20. århundre 
I den andre halvdel av 
det 20. århundre 

 11 

12 Den proksimale utviklingssone er 
forskjellen mellom ... og mellom det 
han eller hun kan gjøre med hjelp. 

hva en elev kan gjøre uten 
hjelp 
hva en elev kan gjøre med 
en datamaskin 

hva en elev kan gjøre 
med jevnaldrende 
hva en elev kan gjøre 
uten verktøy 

A 12 

13 Hvis en elev arbeider under sin 
sone for proksimal utvikling ... 

vil han lære raskere 
han vil bli lei eller 
komfortabel. 

Han vil systematisk be 
om hardere øvelser. 
Han er alltid glad 

B 13 

14 I følge Vygotsky, hva er den mest 
effektive måten å utvikle ferdigheter 
og strategier til et barn på. 

interaksjoner med 
jevnaldrende 
lytter til læreren som 

leser en bok 
e-læring 

A 14 

15 I skolen Transformation Lab, 
hvordan sikrer læreren at hver elev 
får en forklaring i sin sone for 
proksimal utvikling? 

han ber elevene se 
forskjellige videoer 
han gir private leksjoner til 
hver elev 

han deler klassen sin i 
3 grupper: lave, 
vanlige og avanserte 
elever 
han ber mer avanserte 
elever om å forklare 
når det er nødvendig 

D 15 

16 En øvelse er i sonen for proksimal 
utvikling hvis ... 

den er hentet fra den 
offisielle læreplanen 
den er gitt av læreren. 

Den er vanskelig, men 
tilgjengelig, 
den løses 
samarbeidsvillig. 

C 16 

17 I følge Lev Vygotsky, hvordan skal 
samarbeidsopplæringsøvelser 
skje? 

elevene prøve å løse 
oppgavene individuelt og 
sammenligne sine 
løsninger på slutten 
kolleger på samme nivå 
oppdage øvelsene 
sammen 

mindre kompetente 
barn får hjelp fra flere 
dyktige kolleger 
mindre kompetente 
barn får hjelp fra 
læreren 

C 17 



nivå 3 Memorization av 
syntesesonenav proksimal utvikling 🕑 Gjengi fra minnet og identisk 

disse 2 forenklede grafiske sammendragene på mindre enn 8 minutter 
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nivå 4 Ekspresjonssone 
for proksimal utvikling Start fra den grafiske syntesen og forklar det 

med ordene dine til læreren. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

nivå 5 Refleksjon: mine elever 
sone for proksimal utvikling Gi dine eksempler 

på Zone of Proximal Development. 
 
Gi to eksempler på at elever fra samme klasse / gruppe har forskjellige soner med utvikling 
for det samme emnet 

1. Du vs en annen elev (for eksempel når du var på skolen) 
2. Tre av elevene dine (⇒ 3 forskjellige utviklingssoner) 

 
For hvert eksempel, vennligst gi: 

- elevens navn og aldre, 
- emnet det gjelder, 
- hvis en gjorde / kunne hjelpe den andre. 

 
Det er ingen løsning gitt, du vil fortelle eksemplene dine til læreren din for å se om du 
planlegger. 
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Mestring Læringsnivå 

1 Forstå 
mestringslæring Delta i en klasse eller les denne forklarende teksten. 
 

Kreativitet følger mestring, 
så mestring av ferdigheter er førsteprioritet for unge talent. 

Benjamin Bloom 
 

Mastery Learning er en pedagogisk strategi der hver elev er pålagt å 
oppnå en mestring før du starter neste enhet. 

Prinsipper 

Det er ingen gode eller dårlige elever, men heller trege eller raske elever (JB Caroll, 1963). 
Fra denne troen ga Benjamin Bloom mer tid og tilpasset instruksjon til langsomme elever 
som oppnådde total mestring: 85% eller mer ved enhetsvurderinger. 

I 1968 foreslo Bloom mestringslæring strategien formens Keller utviklet det personaliserte 
instruksjonssystemet basert på de samme prinsippene: 

1. Hver elev går i sitt eget tempo. 
2. Oppnå 85% før du går til neste enhet. 
3. Forutsatte bøker inneholder all nødvendig informasjon. 
4. Forelesninger er kjøretøy som er motivasjon snarere enn kilder til kritisk 

informasjon. 
5. Doktorer (jevnaldrende inkl.) Tillater gjentatt testing + umiddelbar poengsum / 

feedback + veiledning. 

Formativ vurdering 
Bloom hevdet at nøkkelelement i Mastery Læring er godt konstruert formative klasserom 
vurderinger med klare kriterium for hva som utgjør mestring. 
 

1. Før en liten enhet starter, må en elev lykkes med en forhåndsprøve om enhetens 
forutsetninger. 

2. Så lærer han enheten. 
3. Deretter tar eleven en formativ vurdering. 
4. Hvis testen ennå ikke er vellykket, gir den dyrebare tilbakemeldinger, så læreren 

foreslår rettsmidler tilpasset elevens vansker og hans læringsstil. 
Elevene løkker til punkt 2. 

5. Når hans lykkes testen med 85%, kanskje etter flere forsøk, flytter elevene til neste 
enhet. 
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Lærerklage 
Vanligvis i en tradisjonell klasse ender en undervisningssekvens med en test, og deretter går 
vi videre til neste sekvens etter en kort korreksjon som er utilstrekkelig for at eleven skal 
kunne forstå feilene sine og fylle ut hullene. 
 
Bloom observerte at det å undervise alle studentene på samme måte og gi all samme tid til 
å lære, typisk resulterer i stor variasjon i studentens læring. De med lav startegenskaper 
vil ha en lav prestasjonsgrad. "Denne måten å gjøre ting på gjør at feil kan samle seg over 
tid, hvis vi ikke kan finne og rette opp manglene i undervisning og læring." (Bloom, 1979). 

          
 
For å redusere variasjon i prestasjon,hevdet Bloom at lærere og ledere må øke variasjon i 
undervisnings tilnærminger og læring tid. 

Forskning 
Mastery Learning har vært en av de mest undersøkte undervisningsmetodene de siste 
50 årene. 
Bloom hevdet en gevinst på 1.0 sigma på elevens prestasjoner, noe som er enormt. Det har 
vært mye debatt i samfunnet siden. Nylig metaanalyse (https://nintil.com/bloom-sigma/) 
antyder at Mastery Learning-metoden produserer et korn rundt 0,33, som betyr at "hvis det 
brukes på lavere klasseskoler, kan du utslette det typiske prestasjonsgapet mellom lavere 
og mellomstore -klasse barn på 3 år - ingen liten prestasjon. ” Nyere metaanalyse fra Hattie 
nevner en gevinst på 0,57 
 
Forskningsbevis viser at de positive effektene av mestringslæring ikke er begrenset til 
kognitive utfall. Studentene viser forbedringer i selvtillit, skolens fremmøte, holdninger til 
læring og en rekke andre affektive tiltak. 

Problem 
Til tross for de empiriske bevis, har mange mestringsprogrammer i skolen blitt erstattet av mer 
tradisjonelle former for undervisning på grunn 

- av nivået av engasjement som kreves av læreren, 
- vanskeligheten i å håndtere klasserommet når hver student etter individuell løpet av 

læring, 
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- nødvendigheten å ha overlegen kvalitet  undervisningsmateriell for hvordan man 
arbeidet. 

Praksisrelaterte praksis ved 
Skoletransformasjon Assimilering 
Det kreves at elever behersker en enhet før de går over til den neste. Det gjelder spesielt for 
lese- og skriveferdighet som har sterke forutsetninger. Hvis en elev ikke kan lese flytende, vil 
han ha vanskelig for alle andre temaer som har historie og vitenskap, spesielt hvis han blir 
bedt om å være autonom og jobbe med skriftlig materiale. 
 
Umiddelbar tilbakemeldingstest 
Ofte og bruk tilbakemeldingene fra testene for å tilpasse læring / undervisning. 
 
Differensiering 
Ikke alle studenter er på samme enhet på samme tid. 
 
Gjensidig hjelpemiddel 
Avanserte jevnaldrende hjelper til med å vurdere andre elever i Mastery Learning-systemet, 
så læreren er ingen vurderingsflaskehals. 

Videoer 
Hva er mestringslæring? - 1 '  
https://youtu.be/zRuiDvz8p5o 
Denne korte videoen viser visuelt problemet med å samle hull i tradisjonell undervisning. 

 
 
Mastery Learning - 2 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=SCuG0WVTdGg 
Denne animerte videoen fokuserer på tester for å forklare mestringslæring. 

 
 
Khan Academy syn på Mastery Learning - 8 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=GWa48XRnLh0 
Utmerket leksjon fokusert på å samle hull med matte og eksempler på husbygging. 
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Mastery Learning in Mr. Vandenberg's Class - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=1mL0FD7gnGQ 
Kort dokumentar om klassen til en matematikklærer som promoterer Khan Academy, men 
det er et verdifullt og realistisk eksempel. 
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nivå 2 Uttrykk: quiz om 
læring av tekstbeherskelse 🕑 Gjør en feilfri på 5 minutter. 
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1 Hva er et hovedprinsipp i Mastery 
Learning- strategien? 

Å finne de beste 
studentene og hjelpe 
dem til å bli bedre. 
Lær så raskt som 
mulig. 

Fullstendig forståelse 
av hver enhet før du 
begynner den neste. 
Har masterlærere 

C 1 

2 I mestringsopplæringen, hva skjer hvis 
en student mislykkes på en test? 

Han starter neste 
enhet og kommer 
tilbake en måned 
senere. 
Han må ta testen 
igjen umiddelbart etter 
at han mislyktes.  

Han må bruke 
tilbakemeldingene for 
å ta korrigerende 
læringshandlinger, og 
når han er klar, kan 
han prøve testen på 
nytt. 
Det er synd. Han kan 
passere neste enhet. 

C 2 

3 Hvilken setning er ikke et prinsipp fra 
Mastery Learning-strategien? 

A. Tilbakemeldingene er 
øyeblikkelig. 

B. Forelesninger skal 
forbedre 
motivasjonen. 

C. Tempoet er tilpasset 
hver enkelt elev. 

D. Lærerne foreleser 
hovedmålet er å gi 
viktig informasjon som 
skal læres. 

D 3 

4 Mastery Learning-strategien er 
publisert av Bloom i ... 

A. 1945 
B. 1968 

C. 2000 
D. 2019 

B 4 

5 For å øke ensartetheten i 
prestasjonene, sa Bloom å øke 
variasjonen i ... 

læringstid og 
instruksjonsmetoder. 
instruksjonsmetoder 
og sosial tid. 

C. Læringstid og fritid. 
D. Levenes liv. 

A 5 

6 Ifølge Bloom, hva er et sentralt 
element i mestringslæring? 

godt konstruerte 
formative vurderinger 
få elever per klasse 

militærlærere 
skriftlige leksjoner 
(lærere følger en tekst 
i løpet av 
forelesningen) 

A 6 

7 Hvilken prosentandel skal oppnå en 
student for "mestring" i henhold til 
mestringslæringen? 

A. 50% 
B. 75% 

C. 85% 
D. 100% 

C 7 

8     8 
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9 I følge JB Caroll er det ingen gode 
eller dårlige elever, men heller ... 

lave eller høye elever 
synlige eller skjulte 
elever 

funksjonelle eller 
ødelagte elever 
sakte eller raske 
elever 

D 9 

10 Hvordan kan læreren vite om en 
student har forutsetningene for å starte 
en enhet? 

A. Eleven må bestå en 
forhåndsprøve før 
start. 

B. Eleven må gjette. 

C. Eleven må fortelle 
læreren om han ikke 
har forutsetningene. 

A 10 

11 Master Learning-metoden krever ... læringsmateriell av 
høy kvalitet. 
en privatlærer for hver 
elev. 

virkelig raske 
studenter. 
for det meste trege 
studenter. 

A 11 

12 I mestringsmetoden blir elever som 
ikke klarer en test ... 

får belønning, 
får en straff og 

får dyrebare 
tilbakemeldinger 
forlatt 

C 12 

13 Den tradisjonelle metoden ... bringer alle elevene 
på samme nivå på 
slutten. 
er for alvorlig. 

lar alle studentene 
forstå en enhet fullt ut. 
gjør at hullene 
akkumuleres over tid. 

D 13 

14 Mestring av læring har en positiv 
innvirkning på bare ... 

erkjennelse. 
bare myke 
ferdigheter. 

erkjennelse og myke 
ferdigheter. 
verken erkjennelse 
eller myke ferdigheter. 

C 14 

15 Tradisjonelle former på skolen har ofte 
erstattet mestringsprogrammer: en av 
grunnene er fordi ... 

Tradisjonelle former 
er faktisk mer 
effektive. 
Det er vanskelig å 
følge hver student på 
forskjellige nivåer. 

Student liker ikke 
mestringslæring. 
Mastery Learning er 
dyrere. 

B 15 

16 Benjamin Bloom sa: "Mestring av 
ferdigheter er førsteprioritet for unge 
talent fordi ... 

A. uten mestring er 
folk ubrukelige." 

B. det er ingen andre 
prioriteringer. ” 

C. Mestring går foran 
kreativitet. ” 

D. Verden tilhører 
mestere. ” 

B 16 



nivå 3 Memorering avav syntese 
læringmestring 🕑 Gjengi fra minnet og identisk 

disse 2 forenklede grafiske sammendragene på mindre enn 8 minutter 
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nivå 4 Uttrykk 
mestringslæring Start fra den grafiske syntesen og forklar det 

med ordene dine til læreren. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

nivå 5 Refleksjon: mitt emne 
mestringslæring Gi dine eksempler på nødvendig mestring. 
 
For emnet du lærer (leseferdighet, matematikk, fremmedspråk, naturfag, ...), gi to eksempler 
på enheten som mange av studentene dine ikke behersker ut fra forutsetninger. Du vil så 
mye at de mestrer disse forutsetningene før du begynner leksjonen, men dessverre gjør de 
det ofte ikke. 
 
Det er ingen løsning og du vil fortelle eksemplene dine til læreren din for å se om du 
planlegger. 
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Forskning i utdanningsnivå 

1 Forstå 
mestringslæring Delta i en klasse eller les denne forklarende teksten. 
 

De lærerne som er studenter med egen innvirkning, er 
lærerne som er de mest innflytelsesrike når det gjelder å 

heve elevenes prestasjoner. 
 

Randomiserte kontrollerte studier 
Historie om utdanningsvitenskap er relativt kort. Vi begynte å 
anvende storskala instruksjon bare for 2 århundrer siden. En sterk 
bevegelse for innovasjon i utdanning slo rot i første halvdel av det XX århundre (Deway, 
Decroly, Montessori, Freinet, Piaget, ...). 
 
Etter andre verdenskrig begynte forskere å måle effekten av intervensjoner på elevens 
prestasjoner. De svarte på spørsmål som: "hvor stor effekt har en klassestørrelsesreduksjon 
fra 28 til 15 elever på matematikkresultater?" 
 
Nå er randomiserte kontrollerte studier vanlige: en innovasjon blir brukt til en tilfeldig valgt 
gruppe studenter og ikke brukt til andre studenter. Resultatene fra begge gruppene blir 
sammenlignet.  
 
I følge [Keenan 2018]har det fra 2008 til 2018 blitt gjennomført mange flere randomiserte 
kontrollerte studier i utdanning, enn alle tiårene før kombinert. 

Standardavvik fra kontrollklassen 
Utdanningsforskere beregner et antall for å få virkningen av et eksperiment. 0 betyr ingen 
innvirkning. Fra 0,4 er innvirkningen høy. 1.0 er sjelden og bemerkelsesverdig. 2.0 er 
forskjellen mellom en privatundervisning av en god lærer og en vanlig tradisjonell 
klasseundervisning. 
 
Dette tallet er standardavviket fra kontrollgruppen. Hvis du for eksempel reduserer 
klassestørrelsen fra 28 til 15, har du en innvirkning på 0,25, noe som betyr at 
gjennomsnittsstudenten i klassen 15 studenter har 0,25 standardavvik bedre resultater enn 
gjennomsnittet av klassen 28 elever. [Bloom 1984] uttaler det som: "Med 0,25 har 
gjennomsnittlig student i klassen 15 studenter bedre resultater enn 60% av studentene fra 
klassen 28 studenter." 
 
Her er tallet for andre verdier: 
0,0 → 50% 
0,25 → 60% 
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1,0 → 82% 
2,0 → 98% 
 
Men .. Dette er komplisert for foreldre, lærere og beslutningstakere.  [Evans & Yuan 2019] 
foreslår en enkel måte å se det på:  

- 0 betyr at barna ikke lærer raskere enn vanlig. Det er den vanlige hastigheten.  
- 0,25 tilfører ¼ av årets verdige læreplaner. Så i løpet av 1 år lærer barn fra klasse 4 

klasse 4 og første kvartal av klasse 5. 
- 1.0 betyr 1 år raskere enn vanlig hastighet. Ja, dobbel hastighetslæring! 

Hattie 

John Hattie analyserte mest relevant utdanningsforskning fra de siste tiårene og sorterte  250 
tiltak skolene kan prøve å forbedre resultatene etter rekkefølge på innvirkning på akademisk 
prestasjon.  
 
Hattie foreslo en skala for å sette pris på virkningen 
fra sigmaen. 
➔ Under 0 er handlingen skadelig. 
➔ Få er det. Mellom 0,15 og 0,4 er virkningen 

lav og vanskelig å skille fra lærerens 
kvalitet. 

➔ Over 0.4 er effekten stor nok til at Hattie er 
verdt en implementering i stor skala. 

 
Hattie bemerker at overraskende de fleste handlinger 
som er diskutert i media og politikk, er kostbare og har relativt lav innvirkning (venstre kolonne). I 
følge Hattieting som har betydning læringsmetodene og tankegangen til lærere (høyre kolonne) 
 

 
Disse 6 elementene valgt av Hattie er avhengige av lærere, lokalt og ikke av penger eller politikk. 
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(<0,25) 
 

● redusererklassestørrelse, 
● hever lærerens lønn eller betaler for 

ytelse, 
● gruppestudenter etter evne, 
● kosthold, 
● sosial økonomisk status, 
● lekser i grunnskoler, 
● datamaskiner, 
● undertrykke gjentakende klasser, 
● mer skoledager med 

stor innvirkning (> 0,60) 
 

1. Lærere som jobber sammen, som 
evaluerere av effekten deres. 

2. Kraften til å flytte fra det studentene vet nå 
mot eksplisitte suksesskriterier 

3. Feil og tillit blir ønsket velkommen som 
muligheter til å lære. 

4. Maksimer tilbakemeldinger til lærerne om 
deres innvirkning. 

5. Å få proporsjonene av overflaten til dypt 
korrekt. 

6. Goldilocks-prinsippene for utfordring (sone 
for proksimal utvikling) og bevisst praksis for 
å oppnå disse utfordringene.  

https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/simpler-way-communicate-learning-gains
http://www.visiblelearningmetax.com/
http://www.visiblelearningmetax.com/


2 Sigma-problemet 
Bloom fant ut at den gjennomsnittlige studenten 
veiledet en-til-en ved bruk av mestringslæringsteknikker 
utførte 2 standardavvik bedre enn studenter som lærer 
via konvensjonelle instruksjonsmetoder - det vil si "den 
gjennomsnittlige veiledede studenten var over 98% av 
studentene i kontrollklasse ". Det er den grønne linjen 
i poengfordelingen ved siden av. Men hvordan skal 
man tilnærme effektiviteten i individuell 
veiledning med kostnadene for 
gruppeundervisning? Teknologiske og sosiale 
aspekter virker viktige veier å utforske i denne 
utfordringen merket “2 sigma-problemet” i 1984. Sigma = 𝛔 er en synonym for standardavvik. 

Praksisrelaterte praksis ved 
skoletransformasjon La oss matche listen fra Hattie med noen av våre grunnleggende 
prinsipper. 
 
1. Lærere som jobber sammen, som evaluerere av effekten deres. 
 
Dette er ikke i prinsippene våre siden de fokuserer på en klasse. Men det er en av de første 
funksjonene som overrasker laboratoriets besøkende: 2 til 4 lærere jobber i samme rom med 60 
elever (syklus 6 i klassetransformasjonen). 
Ved å "samarbeide", betyr mange skoler "å diskutere en eller to ganger i uken i et møterom". 
Men det er mye kraftigere å se på kollegene dine i action hver dag, å være i samme klasserom 
når du underviser. 
 
2. Kraften til å flytte fra det studentene vet nå mot eksplisitte suksesskriterier 
 
Differensiering og assimilering handler om det: å starte fra der studenten er selv om det betyr å 
gå 3 pensum år tilbake og gjenta praksis til mestring mot et klart mål. 
 
3. Feil og tillit blir ønsket velkommen som muligheter til å lære. 
 
Umiddelbar tilbakemelding informerer eleven om feilene sine. Og feil er lærerike, med løsninger 
som er tilgjengelige på forhånd. Forhold og sameie fremmer en følelse av tillit mellom elever og 
mellom ansatte og elever. 
 
4. Maksimer tilbakemeldinger til lærerne om deres innvirkning. 
 
Fremdriften styret oppsummerer effekten av undervisningen i sanntid, åpne for alle syn. 
 
5. Få forholdene til overflaten til dypt korrekte. 
 
Igjen, assimilering eller læring til "mestring", inkludert informasjon utenat og ikke bare riper i 
overflaten. 
 
6. Goldilocks-prinsippene for utfordring (sone for proksimal utvikling) og bevisst praksis 
for å oppnå disse utfordringene  
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Igjen, som punkt 2, differensiering og assimilering. Pluss litt gamification som med 
fremdriftsstyret. 

Videoer 
2 sigma-problemet og elever sentrert praksis - 6 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=xZ_jh6EtTKU 
Hyggelig kurs om forbedring av standardavvik 1 og 2 og prinsipper for sentrert praksis for 
elever. 

 
 
Hvorfor er så mange av lærerne og skolene våre så vellykkede? - 16 ' 
TEDx-konferanseform John Hattie skiller lave og høyvirkningsinngrep på skolesystemer og 
klasser. De seks effektive handlingslistene over kommer fra denne presentasjonen. 
https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U 
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nivå 2 Uttrykk: quiz omav tekst 
læringmestring 🕑 Gjør en feilfri på 5 minutter. 
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1 Randomiserte kontrollerte studier 
betyr 

at studenter har 
overraskelseseksamener 
tilfeldig. 
at et tilfeldig utvalg av 
lærere blir inspisert. 

at studenter som 
deltar i et 
eksperiment blir 
valgt tilfeldig fra 
kontrollgruppen 
som eksperimenter 
uten noen 
kontrollgruppe gir 
produkt tilfeldige 
resultater. 

C 1 

2 Med 0,25 standardavvikseffekt 
presterer den gjennomsnittlige 
studenten bedre enn ...% av 
studentene i kontrollgruppen. 

25% 
60% 

100% 
125% 

B 2 

3 Fra hvilket standardavvik anser Hattie 
at effekten er middels eller høy (sone 
med ønskede effekter)? 

0,25 
0,40 

0,80 
1,0 

B 3 

4 Hva heter følgende problem? 
Hvordan tilnærme effektiviteten til 
individuell veiledning med kostnadene 
for gruppeundervisning? 

A. "2 sigma-problemet" 
B. "Lærerne fikk 

talentutfordring" 

C. "Froskelærerens 
dilemma" 

D. Det "polynomale 
kontra 
ikke-polynomiske 
problemet" 

A 4 

5 En kontrollgruppe er ... en gruppe forskere som 
kontrollerer 
eksperimentet. 
en gruppe studenter som 
ikke vil ha noe inngrep. 

C. en gruppe lærere som 
kontrollerer 
eksperimentet, 

D. en gruppe lærere som 
gir vurderinger til 
elevene. 

B 5 

6 På ett års tid, med 0,25 standardavvik, 
lærer studentene…. ganger raskere 
enn et "business as vanlig" skoleår. 

0,25 
1,25 

2,5 
25 

B 6 

7 Hvilken av disse har størst innvirkning 
på studentenes prestasjoner? 

A. Eksplisitte 
suksesskriterier for å 
flytte fra det studentene 
vet Studentenes 

B. sosiale økonomiske 
bakgrunn 

C. Den gratis 
lunsjpolitikken for 
vanskeligstilte barn 

D. Grupper studenter 
etter evner. 

A 7 
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8 I utdanningsforskning betyr et 
standardavvik på 1,0 ... 

ikke vesentlig 
noen innvirkning, men 
avhenger sannsynligvis 
av lærerens 

større innvirkning 
enn gjennomsnittet 
ekstraordinær høy 
innvirkning 

D 8 

9 Et standardavvik på 1.0 betyr at 
elevene lærer ... 

dumme ting 
med normal hastighet 

med dobbel 
hastighet 
innimellom 

C 9 

10 Hva er navnet på enheten som 
mangler i denne setningen? 
Redusere klassestørrelse har en 
innvirkning på 0,25 ... ... 

epler 
prosent 

standardavvik 
euro 

C 10 

11 Major stier å utforske i løse to sigma 
problemet er: 

sosiale aspekter og 
teknologi 
belønning og straff 

oppdage de erstatter 
de verste lærerne 
løse fattigdoms 

A 11 

12 Hvem, fra disse vitenskapsmennene, 
samlet resultatene fra 
utdanningsforskning for å vurdere 
virkningen av vanlige intervensjoner 

Maria Montessori 
Lev Vygotski 

Benjamin Bloom 
John Hattie 

D 12 

13 Hvilken av disse har størst innvirkning 
på studentenes prestasjoner? 

A. Datautstyr i klassen. 
B. Informerer lærere 

kontinuerlig om deres 
innvirkning. 

C. Reduser 
klassestørrelse fra 
25 til 15 elever 

D. Flere lekser i 
grunnskolene 

B 13 



nivå 3 Memorering avav syntese 
læringmestring 🕑 Gjengi fra minnet og identisk på mindre enn 8 minutter 
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nivå 4 Skanning forskning 
mestring læring Identifiser de 5 mest positive konsekvensene,  

og 5 mindre innvirkning eller skadelig på studentens akademiske prestasjoner 
. 
Denne øvelsen er en god mulighet til å diskutere noen av disse faktorene med andre 
lærere. 
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standardav
vik 

 

0.9  Lærerens troverdighet 
Studenter som ser på læreren sin som en pålitelig autoritet basert på deres oppfatning av 
kompetanse, pålitelighet og oppfattet omsorg. "Er denne læreren noen jeg kan henvende meg 
til for tilbakemelding, hjelp, kunnskap og forståelsesdybde?" "Er jeg forberedt på å investere i 
henne eller oppgavene hans for å forbedre læringen min?" 

0,75  Lærerklarhet Lærerklarhet 
forholder seg til organisering, forklaring, eksempler og veiledet praksis og vurdering av elevers 
læring. Det kan innebære tydelig å kommunisere intensjonene med leksjonene og 
suksesskriteriene. Tydelige læringsintensjoner beskriver ferdighetene, kunnskapene, 
holdningene og verdiene som studenten trenger å lære. https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489 

0,05  Lærerprestasjonslønn 
Når lærerlønn er bundet til et visst mål på studentenes prestasjoner (noen ganger kalt 
meritterlønn). 

0,15  Redusere klassestørrelse 
Reduserer antall elever i klassen ofte med sikte på å øke antall individualiserte 
student-lærerinteraksjoner for å forbedre studentens læring. 

0,10  Bakgrunnsmusikk 
Dette gjelder å spille bakgrunnsmusikk mens studentene jobber. Oftest involverer det 
lav-desibel, orkestrisk / ikke-populær / ikke-lyrisk bakgrunnsmusikk med en intensjon om å 
redusere puls, forbedre klasseromsadferden og forbedre ytelsen til læringsoppgaver. 

0.17  Mangel på stress 
Stress er blitt koblet til minnedannelse langs en U-formet kurve, med minnet øker med stress 
til et bøyningspunkt, utover hvilket minnedannelsen avtar. Et stort fremskritt har vært å 
fokusere på de forskjellige mestringsstrategiene studentene har til stressende hendelser (fra 
kognitiv, for eksempel omformering, til emosjonell, som utlufting). 

0.35  Klasseromsledelse 
Prosessen som lærere opprettholder i sine klasserom et miljø med orden og respekt. Effektive 
klasseromsledelsesteknikker avhenger av planlegging og forebygging: den ordnede 
ordningen av det fysiske rommet før studentenes ankomst; etablering av rettferdige og 
fornuftige regler; forhånd, øyeblikk planlegging av instruksjon; tydelig og direkte 
kommunikasjon; og forhåndsplanlegging for styring av studenter. 

0,46  Studieferdigheter 
Teknikker og strategier som elevene bruker for å forberede seg på og fullføre skolearbeid og 
tester. Disse ferdighetene kan omfatte testtakstrategier, tidsstyringsevner, leseteknikker og 

https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489
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notatpraksis. 

-0.47und
erstimul

ering 

Kjedsomhet 
Mens tidligere forskere sitertesom årsaken til kjedsomhet hos studenter, postulerer den nyere 
"oppmerksomhetsteorien" om kjedsomhet at kjedsomhet skyldes underskudd i 
oppmerksomhet - ofte et resultat av studentens tro på irrelevansen til faget for hånden. Når de 
kartlegges, siterer imidlertid studentene nærmeste årsaker til kjedsomhet (for eksempel en 
overbruk av PowerPoint-lysbilder, oppgaver med lite utfordring, eller når de blir bedt om å 
forbli passive og lytte til andre, spesielt samtalen og snakken). Studentene takler ofte 
kjedsomhet ved å drømme, sms eller vende seg til sosiale medier. 

0,53  Sterkt klasserom i klasserommet 
Følelsen av at læreren og elevene jobber sammen mot positive læringsmål. Klassen blir 
oppfattet som rettferdig, respektfull og fokuserer på å støtte alle elever i deres læring. 

0,23  Lærerens personlighetsattributter 

0,77  Arbeidsledelse 
Prosessen som en elev bruker taktikker - for eksempel humørstyring, selvsnakk, utholdenhet, 
selvforsterkning eller tilskrivning av suksess til innsats - for å oppnå et bestemt mål. 

0.16  En-til-en bærbare datamaskiner 

-0,32trin
nnivå 

Oppbevaring 
Praksisen med å beholde en student på et enkeltdet neste studieåret fordi hun eller han ikke 
har klart å oppnå tilstrekkelig fremgang. 

0,26  Trening / avslapning 
Dette innebærer fysisk aktivitet og avslapningsøvelser som vanligvis er ment å redusere 
stressnivået eller opprettholde fokus på oppgaver. (mindfulness = 0.29) 

0.12  Positiv etnisk egenidentitet 
Etnisk identitet er definert som en følelse av tilhørighet basert på ens aner, kulturarv, verdier, 
tradisjoner, ritualer og ofte språk og religion. 

-0,90  ADHD 

0,11  Lærerens kunnskaper 

0,04  Amming 

0,52  Sosioøkonomisk status 
Sosioøkonomisk status brukes vanligvis for å referere til et individ eller familiens rang i de 
sammenhengende hierarkiene av rikdom, makt og sosial prestisje. 

0,32  ADHD - behandling med medisiner 

0,28  Desegregationrettshåndhevet 
Et omfattende,program for å eliminere hindringene som holdt skolene rasistisk homogene. 
Avregistrering tar sikte på å utjevne utdanningsmuligheter i USA for raseminoriteter, spesielt 
for afroamerikanere. 



science behind principles 26 

 

0.53  Peer tutoring 
Peer tutoring er en undervisningsstrategi som bruker studenter som veiledere. Studentparene 
kan arbeide med faglige, sosiale, atferdsmessige, funksjonelle eller til og med sosiale 
ferdigheter. Det er mange forskjellige måter å koble sammen studenter på, for eksempel etter 
evnenivå, mestrede ferdigheter eller alder. Mange studier ser på effektene på både veileder og 
veileder. 

0,29  Lekser 

1.44  Lærerestimat for prestasjoner 
Anslagene for studentprestasjoner gjort av lærere. Disse lærerdommene: kan bidra til å stille 
forventninger; brukes til å benchmark fortidens forståelse; er involvert i å sette de neste 
utfordringene, identifisere de som kan ha tidlige tegn på vanskeligheter; informere valg om 
plassering og intervensjon; og påvirke instruksjonsvalg. Disse dommene kommer fra avhør, 
observasjon, skriftlige arbeidspresentasjoner, hvordan eleven reagerer på økt utfordring, og 
oppgaver og prøver. 

0,20  Engasjerte / frakoblede fedre 

0,37  Rektorer / skoleledere 
Rektorer og andre skoleledere står overfor unike ledelsesutfordringer fordi skoler er en 
offentlig tjeneste med en rekke interessenter, inkludert beslutningstakere, lærere, 
lærerforeninger, foreldre, samfunnsmedlemmer og studenter. Fokuset for disse studiene kan 
være ledelsesperspektiv (f.eks. Transformasjons-, instruksjons-, distribuerende), tilsyn og 
involvering i profesjonell læring, fokus og misjon, og de indirekte og direkte effektene av ledere 
på studenters læring. 

0.12  Opplæringsprogram forlærere 

0.08  Enskjønnskoler 

0.34  grunnleggendeGi formativ evaluering 
Dette innebærer å gi instruksjon eller tilbakemelding i løpet av leksjonen i stedet for på slutten 
(summativ) av en leksjon eller serie av leksjoner. Som Bob Stake bemerket, når kokken smaker 
suppen, er det formativ evaluering; når gjestene smaker på suppen, er det summativ 
evaluering. 

0.42  Motivasjon 
Det er mange interne og eksterne faktorer som motiverer og gir elever energi til å 
være kontinuerlig interessert og forpliktet til skolelæring eller å gjøre en innsats for å 
nå et mål. 

0.61  Lærere som ikke merker elever. 
Vurder to elever med samme personlighet, oppførsel eller evne; merk et (f.eks. 
Aspergers, slemme, sliter) og ikke de andre. Denne forskningen undersøker effekten 
av disse merkene. Merking kan føre til effektiv intervensjon og / eller kan føre til 
diskriminering eller eksklusjon. 

0,01  Teknologi i fjernundervisning 

-0,33  Livstraff i hjemmet 
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0,59  Passende utfordrende mål 
En nødvendig forutsetning for meningsfull læring, passende utfordrende mål gir 
forutsetningene for studentengasjement og utvikling av egen motivasjon. Mange forskere har 
antydet at elevene trives mest når lærere tydelig beskriver de endelige målene for et bestemt 
kurs, og når de formulerer slike mål for å være utfordrende, men oppnåelige. Goldilocks 
prinsipp om utfordring er ikke for vanskelig, ikke for lett og ikke for kjedelig. 

0.30  Studentpersonlighet 

1.33  Selvrapporterte karakterer 
En praksis der studentene vurderer kvaliteten på eget arbeid eller mestringsnivået over et gitt 
fagdomen. Gyldigheten av slik egenvurdering vurderes ofte ved å sammenligne studentens 
”egenrapporterte” karakter med den som er gitt av en instruktør. 

1.39  Kollektiv lærereffektivitet. 
Den delte troen fra en gruppe lærere i et bestemt pedagogisk miljø at de har ferdighetene til å 
påvirke studentutfall positivt 

0.74  Oppsummering 
Evnen til å oppsummere en tekst blir ofte tatt som en markør for leseforståelse, og av denne 
grunn har mange forskere tatt til orde for eksplisitte oppsummeringstrening for studenter som 
sliter med forståelse. Dette kan omfatte å slette unødvendig materiale, slette materiale som er 
overflødig, erstatte en underordnet betegnelse med en liste over elementer eller handlinger, 
velge en emnesetning og konstruere et emne hvis en bare implisitt foreslås av teksten. 

0.93  Strategi for å integrere med forkunnskaper 
Argumentet er at lesere som skaper flere sammenhenger mellom en tekst og deres 
forkunnskap, produserer sterkere situasjonsmodeller, eller kognitive kart over en gitt tilstand. 
Denne situasjonsmodellen er på sin side ment å forbedre forståelsen og tilbakekallingen. 

0.82  Klasseromsdiskusjon 
En instruksjonsform der elevene blir invitert til å snakke om temaet. Det innebærer mye mer 
enn en lærer som stiller et spørsmål et spørsmål, så en annen osv., Men involverer studenter 
som diskuterer med hverandre, ofte spurt fra et åpent og ikke lukket spørsmål. 

0,88  Suksesskriterier 
Suksesskriterier er standardene som prosjektet vil bli bedømt på slutten for å avgjøre om det 
har vært vellykket eller ikke. De er ofte korte, samkonstruert med elevene, tar sikte på å minne 
elevene om de aspektene de trenger å fokusere på, og kan forholde seg til overflaten (innhold, 
ideer) og dype (relasjoner, overføring) lærdommer fra leksjonen (e) . 

0.49  Opplæring i arbeidsminnet 
Evnen til midlertidig å beholde og manipulere informasjon. Det hevdes ofte å bestå av fire 
komponenter: den fonologiske sløyfen lagrer fonologisk informasjon midlertidig; visuospatial 
sketchpad opprettholder visuell eller romlig informasjon midlertidig; den episodiske bufferen 
integrerer eller 'binder' og lagrer følgelig informasjon fra den fonologiske sløyfen og den 
visuospatiale skisseputen med langtidsminnet; og så fungerer disse tre lagringssystemene 
under påvirkning av den sentrale ledelsen, som er ansvarlig for å hente og manipulere 
informasjon, og lede ressurser til lagringskomponentene. 

-0,05  Mangel på søvn 



 
 
 
 
 
 
 
 

nivå 5 Refleksjon: mitt emne 
mestringslæring Gi dine eksempler på nødvendig mestring 
 
Velg 3 faktorer fra nivå 4-listen, og finn for et eksempel fra tidligere erfaring der du bodde 
variasjon blant den faktoren. Sammenlign deretter opplevelsen din med den gjennomsnittlige 
effekten fra forskning. 
 
Hvis du for eksempel velger "Lærerklarhet", husker du kanskje et år der du følte deg 
utfordret av din egen forvirring mens du underviste i et nytt emne. Neste år følte du deg 
bedre forberedt og mye tydeligere med, kanskje, en synlig innvirkning på studentene. Den 
følelsen stemmer godt overens med 0,75 standardavviket fra Hattie. 
 
Det kan også være en ekstern faktor som "studentens sovende". En av studentene dine 
hadde det bra. Da fra tok noe familiedrama ham fra god søvn i flere måneder, og du har sett 
en fullstendig kollaps av hans arbeid og skoleresultater, langt utover det gjennomsnittlige 
0,05 standardavviket fra forskning. 
 
Forsøk å passe hver enkelt faktors beskrivelse til 1 minutts oversikt når du forklarer den for 
instruktøren. 
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0,38  Drama / kunstprogrammer 



Vekst tankesett 

nivå 1 Forstå 
vekst tankesett Delta i en klasse eller les denne forklarende teksten. 
 

Wow, det er en veldig bra poengsum. 
Du må ha jobbet veldig hardt. 

Carol Dweck 
 

Jeg er → Jeg blir 
Dr. Dweck har studert holdningene om fiasko for tusenvis av barn. Når 
studentene tror de kan bli smartere, forstår de at innsatsen gjør dem 
sterkere. Derfor legger de inn ekstra tid og krefter, og det fører til høyere 
prestasjoner. 
 
Nyere fremskritt innen nevrovitenskap har vist oss at hjernen er langt mer formbar enn vi 
noen gang har visst. Med praksis skaper nevrale nettverk nye forbindelser, styrker 
eksisterende og bygger isolasjon som gir raskere overføring av impulser. Hjerneplastisitet 
betyr at vi kan øke vår nevrale vekst ved handlingene vi gjør. 
 
I løpet av det XX århundre tror de fleste hjerneforskere at hjernekapasiteten vår til å koble til 
var ekstremt begrenset. På lærers språk oversettes det til "denne eleven er dum". Effektive 
lærere støtte overgangen til “denne eleven ikke lærer ennå”.Det var avhengig av hvem 
eleven er. I stedet bør lærere gjøre elevene oppmerksom på at det avhenger av elevens 
handlinger. 

Fixed vs Growth 
mindset Dr Dweck fant ut at hun kan dele elever i to grupper: 

● fast mindset: de som tror at intelligens / evne er en statisk mengde - gave / talent 
● vekst tankesett: de som tror at intelligens kan utvikles. 

 
Før hun gir barn gåter, spør hun dem om de tror at intelligensen er fast eller kan vokse. De 
som hevdet at intelligens kan vokse, ber om mer utfordrende gåter og er glade for å lære 
mer. De som hevdet at etterretning er løst, ble bedt om å forbli i samme vanskelighetsgrad, 
for å være sikre på at de lykkes og ser bra ut. 
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fast 
⇒ ønske å se smart ⇒  

vekst 
⇒ ønsker å lære ⇒  



 
Elever med fast tankesett har en tendens til å holde seg i sin komfortsone mens de med et 
veksttankegang går til sin sone for proksimal utvikling. 
 
For eksempel i sport, vekst tankesett idrettsutøvere: 

1. funnet suksess i å gjøre sitt beste i å lære og forbedre 
2. funnet tilbakeslag motiverende 
3. tok ansvaret for prosessen som bringer suksess 

Konsekvenser for elever 
Mange forskere målt konsekvensene av å ha en fast eller vekst tenkemåte. For eksempel: 

- Studenter med et tankegang om vekst tjener høyere karakterer over tid enn andre. 
- Mindset spår hvem som vil ta mer avanserte kurs. 
- Mennesker med et tankesett med vekst søker å se testen til mennesker som 

overpresterte, mens folk med et fast tankesett foretrekker å se testen på mennesker 
som har gjort det verre. 

- Etter en test, når de riktige svarene er gitt, er hjerneskanningen til mennesker med et 
tankegang om vekst betydelig mer aktiv enn hjernen til personer med et fast 
tankesett. Mennesker med et fast tankesett stemmer ut etter at de har funnet ut om 
de hadde rett eller galt; de er ikke interessert i å lære det riktige svaret. 

 
Når de blir møtt med fiasko eller utfordringer, fokuserer mennesker med et tankegang i vekst 
på mestring. De fokuserer på hva de lærer, snarere enn på hvordan de har det. Den 
første konsekvensen av tankesett er graden av lykke og selvtillit når du står overfor en 
utfordring. Faste tankesett er redd for å tape. Veksttankegang vinner eller lærer og er 
fornøyd med begge deler. 
 
Tankesett kan ha en dyp effekt på læringsprestasjoner, ferdigheter, personlige forhold, 
profesjonell suksess og mange andre aspekter av livet. Tankesettlitteraturen lister ofte opp 
mennesker som slet, lærte av sine feil og jobbet veldig hardt før de lyktes: Michael Jordan, 
Albert Einstein, Walt Disney og Steve Jobs. 
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● unngår utfordring 
● gir opp lett 
● ser innsats som resultatløst 
● vrak / ignorerer nyttig kritikk 
● truet av suksessen til andre 

 
● omfavner utfordre 
● vedvarer på hinderet 
● ser innsatsen som er nødvendig 
● velkommen / lærer av kritikk 
● inspirert av andre suksess 

fast 
 

➔ platå tidlig og oppnå mindre enn sitt 
fulle potensial 

➔ bekrefter deres deterministisk syn 
på verden 

veksten 
 
➔ høyere nivå av prestasjon 
➔ større følelse av fri vilje 

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents/learn-about-growth-mindset/research-how-mindset-affects-learning


Endre tankesett 
endre tenkemåte er mulig.I et eksperiment fikk for eksempel noen voksne en tekst som 
forklarte at intelligensen er fast, mens andre voksne fikk en tekst som forklarer det motsatte. 
En vanskelig oppgave og test fulgte. Persistansen og resultatene til deltakerne var avhengig 
av hvilken tekst de hadde lest like før. 

 
Hvordan trene studenter? 

1. Oppfør deg som et eksempel på tankesett om vekst. 
2. Presentere ferdigheter som lærbare (hjernens plastisitet). 
3. Formidle at skolen verdsetter læring og utholdenhet, ikke medfødt talent. 
4. Gi tilbakemelding som fremmer læring og fremtidig suksess. 
5. Presentere ansatte og kolleger som ressurser for læring. 

Ros 
Den tankesett litteratur insisterer på hvordan de skal prise elever for å stimulere deres 
tankegang om vekst. For eksempel Gunderson målteat tankegangen til åtte år betydelig 
avhenger av hvordan de ble rost av foreldrene sine i en alder av 1 til 3. 
 
Her er fire nivåer eller rosende, fra verste til beste. 
 

1. Fint resultat, hvor smart du er! fast tankesett  
2. Fint resultat, jeg er fornøyd med deg ytre motivasjon 
3. Fint resultat, du må være lykkelig intern motivasjon 

4. Hva synes du? Hvor mye krefter kostet det? vekst tankesett  
eller, hvis hjelp trengs: Du virkelig studerte for testen din, og forbedringen din viser 
det. Du leste materialet over flere ganger og testet deg selv på det, det fungerer 
virkelig. 

Skoletransformasjon Lab-relaterte praksiser 
Instruksjonsfeil 
Å være ok med å ta feil når du prøver hardt er et kjernetrekk for en veksttankegang. 
 
Umiddelbar tilbakemelding 
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 Ikke 
 

● si “du er ...” (noe som tyder på at du 
kan ikke endre). 

● Du har faste egenskaper, og jeg 
dømmer dem. 

● Ros intelligens og talent. 

sier 
 

● “du har gjort ...” (noe som tyder på at 
du kan gjøre et annet valg neste 
gang). 

● Du er en person i utvikling og jeg er 
interessert i utviklingen din. 

● Ros innsats og valg 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdev.12064


Mennesker med et tankegang i vekst er ivrige etter tilbakemeldinger. Ved systematisk å gi 
umiddelbar tilbakemelding, eller å kreve at elevene tar initiativ til å ta den tilbakemeldingen, 
trener vi dem til å søke tilbakemelding. 
 
Gjensidig hjelpemiddel 
Når de brukes til å hjelpe hverandre med å lære, er elevene mindre redde for å bli 
sammenlignet og ser dumme ut. Det gir dem mulighet til å prøve å komme seg ut av 
komfortsonen sin for å vokse. 
 
Metakognisjon 
Når vi trener elevene til å være selvbevisste om hvordan de oppfører seg, påpeker vi når de 
ser ut til å være i et fast tankesett eller i vekst. De har også et eksplisitt kurs for myke 
ferdigheter om det emnet. 
 
Arbeidsklima 
Å ha en følelse av selvdisiplin, av grus når læring virker, er også et trekk for mennesker med 
veksttankegang. 

Videos 
Developing a Growth Mindset with Carol Dweck - 9 ' 
https://youtu.be/hiiEeMN7vbQ 
Inspirerende konferanse av Carol Dweck. 

 
 
Tankesett av Carol Dweck | Animert kjernemelding - 7 ' 
https://youtu.be/2nF90sAW-Yg 
Utmerket video nær måten tankesett blir presentert i den originale boken til Carol Dweck. 

 
 
Growth Mindset vs. Fixed Mindset - 5 ' 
https://youtu.be/KUWn_TJTrnU 
Veldig pent animert introduksjon til konseptet, som kan vises for barn. 
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https://youtu.be/hiiEeMN7vbQ
https://youtu.be/2nF90sAW-Yg
https://youtu.be/KUWn_TJTrnU


 
 
 
Fire trinn for å utvikle et veksttankesett - 4 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78 
Fin animert introduksjon til fast tankesett, for eksempel for at folk blir defensive mot 
tilbakemeldinger. Så viser det hvordan du kan komme deg ut av det. 
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https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78


nivå 2 Uttrykk: quiz i 
tankegangen om tekstvekst 🕑 Gjør en feilfri på 5 minutter. 
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1 Fullfør dette sitatet fra Carol 
Dweck: “Wow, det er en veldig 
bra poengsum. ... ” 

Du må være veldig 
intelligent. 
Du har sannsynligvis betalt 
læreren. 

Foreldrene dine 
oppvokst deg så godt. 
Du må ha jobbet 
veldig hardt. 

D 1 

2 Faste tankesett mennesker mener 
at 

intelligens / evne er et 
statisk beløp mottatt når du 
blir født. 
Endring av sinn bør 
unngås for enhver pris. 

Itelligence kan utvikles 
 

E
n 

to 

tre Hva gjør veksttankesett 
idrettsutøvere tenke på tilbakeslag? 

A. deprimerende 
B. motiverende 

C. frustrerende 
D. hyggelig 

B 3 

4 Stilt overfor svikt, mennesker med 
en vekst tankesett fokus mer ... 

A. om hvordan de føler 
B. om hvordan de ser ut 

C. på mestring 
D. på hvile 

C 4 

5 Hva slags barn atferd Dr Dweck har 
vært å studere? 

Deres holdning til fiasko. 
Deres vold på skolen 

Idrettens innflytelse på 
størrelsen. 
Ernæringsvanene 
deres 

A 5 

6 Hvilke av disse trekkene sees hos 
mennesker med et tankegang om 
vekst? 

gir opp lett 
lærer av kritikk 

truet av andres 
suksess 
unngår utfordring 

B 6 

7 Voksne tankesett mennesker ... spille lotteri for å bli rike 
be om suksess 

ta ansvar for 
prosessen som gir 
suksess 
hate suksess 

C 7 

8 Når studenter tror de kan få 
smartere, da ... 

de tar en IQ-test hvert år, 
de forstår at innsatsen gjør 
dem sterkere, 

de spiser mer spinat 
de er mer redd for å 
se dumme ut 

B 8 

9 Hva ønsker faste tankesett elever 
ønsker? 

å gjøre en innsats for 
å lære å 

hjelpe andre til å 
lykkes med 
å se smart ut 

D 9 

10 Hvem får et høyere prestasjonsnivå 
og en større følelse av fri vilje? 

mennesker med et fast 
tankesett 

mennesker med et 
veksttankegods 

C 10 
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mennesker med et fast 
tankesett halvparten av 
tiden, og et veksttankegods 
den andre halvparten 

11 Kan folk skifte fra et fast tankesett 
til et veksttankegods 

nei, det er en dyp 
psykologitrekk fast i i det 
første leveåret 
nei, det er en genetisk 
karakteristikk 

ja, hvis du tar riktig 
medikament 
ja, og litt veiledning vil 
hjelpe 

D 11 

12 Hjerneplastisitet er hjernens evne ... å tilpasse sin form når 
skallen vokser. 
å være kreativ i kunsten.  

å opprette / vokse 
forbindelser når du 
lærer 

 

C 12 

13 Hvilke av disse trekkene sees hos 
mennesker med et fast tankesett? 

omfavner utfordring 
ignorerer nyttig kritikk 

ser innsats som 
nødvendig 
vedvarer på hindring 

B 13 

14 Studenter med et voksent tankesett 
... 

tjener høyere karakterer 
enn andre over tid. 
lykkes med mindre krefter 
enn at andre 

holder seg i deres 
komfortsone 
møtes om natten i et 
hemmelig samfunn 

A 14 

15 Hva synes lærere med et fast 
tankesett om elever som 
mislykkes? 

de er født dumme eller 
late, og det vil ikke endre 
seg at 
de kan endre resultatene 
ved å jobbe hardt 

de lærer ikke, men 
de spiser ikke nok 
grønnsaker 

A 15 

16 Etter en test er faste 
tankegangstudenter interessert i ... 
å 

lære riktig svar 
elever som utkonkurrerte 
dem 

ingenting og 
visste poengsummen 
sin 

D 16 

17 Elever med et veksttankegang går 
ofte i sin sone med ... 

komfort 
proksimal utvikling 

panikk 
privatliv 

B 17 

18 Den beste måten å prise en høy 
karakter er ... 

Du er så smart ! 
Jeg er så glad for deg! 

Du kunne ha gjort det 
enda bedre ... 
Hvilken innsats har du 
lagt ned dette? 

D 18 

19 Den beste måten å kommentere på 
lav karakter er ... 

Er du dum? Det er ok, jeg er 
fornøyd med den lave 
karakteren din. 

D 19 



 

science behind principles 36 

 

Du er like lat som faren din, 
begge deler vil aldri 
forandre seg. 

Hvilken innsats gjorde 
du for dette? 
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nivå 3 lagring av syntesen 
vekst tankegangen 🕑 reprodusere fra minnet og identisk 

denne forenklede grafiske sammendraget i mindre enn 5 minutter 
 

 
 
 

 
 
 

nivå 4 Ekspresjon 
vekst tankegangen 🕑 I løpet av 1 minutt, fortelle den faste og vekst tenkemåte av 2 
scenarier 
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fremstille disse scenariene. Når du er klar, vil læreren din tilfeldig velge 2 scenarier fra listen, 
så har du 1 minutt til å si et tilsvarende fast tankesvar svar og et tilsvarende vekst tankesett 
svar per scenario. Det er 15 sekunder for hvert svar som er mer enn nok hvis du er godt 
forberedt. 
 
Du trenger ikke å bruke nøyaktig de samme ordene, du kan til og med finne opp en annen 
setning, men hvert svar må vise et trekk for den tilhørende tankegangen. 
 
Suksesskriterier 

- de 4 svarene er gitt innen 1 minutt, 
- for hvert svar kan læreren gjenkjenne om det er en vekst eller et fast tankesett. 
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  fast tankesett vekst tankesett  

1 Du er nominert til byens 
"beste lærerpris". Det 
overrasker deg, siden du 
ikke føler for å ha gjort noe 
spesielt for å få denne 
nominasjonen. Hva sier du til 
studentene dine? 

Ja, jeg sa deg, jeg er den 
beste! 
Jeg føler meg så glad for at 
folk endelig anerkjenner min 
verdi! 

Jeg føler ikke at jeg har jobbet 
hardt for å få dette resultatet, noe 
som gjør at nominasjonen ikke er 
veldig tilfredsstillende for meg. 
 

1 

2 Barnet ditt har et lavt 
rapportkort fra skolen, mens 
han nylig jobbet hardt med 
deg for å forbedre 
karakterene. 

Det er ok å ha en dårlig 
rapport, jeg elsker deg 
fremdeles som du er. 
 
eller 
er du dum eller bare lat? 
 
eller 
livet er så urettferdig mot deg. 
I morgen skal jeg snakke 
med den dumme læreren din. 

Hvordan synes du om dette 
rapportkortet? 
 
Føler du at det gjenspeiler din 
innsats ennå? 
 
Jeg har sett deg jobbe hardt, og du 
kan være stolt av det. 

2 

3 Tenåringen din prøver å 
lære fransk, men det er 
vanskelig, og han vil gi opp. 

Som deg er jeg bedre på 
matematikk enn språk. Jeg 
forstår hvor umulig det må 
være for deg. 
 
Fremmedspråk er mye lettere 
å lære når du er ung. Det kan 
være for sent for deg. 

Jo mer innsats du legger ned i 
dette, jo mer vil hjernen din koble 
til det franske språket. 
 
Kan du lære noe fra din 
nåværende måte å studere fransk 
på? Hva trenger du for å lære 
fransk bedre? 

3 

4 En trainee må gi en leksjon 
til elevene dine, men hun er 
redd for det. Hva sier du til 
studentene dine? 

Vær snill mot denne stakkars 
traineen, hun er ikke spesielt 
talentfull og det er ikke 
hennes skyld. 

Du og jeg har ansvaret for å hjelpe 
denne trainee med å forbedre 
undervisningsevnen hennes. Vær 
oppmerksom på to ting som 
trainee kan forbedre. På slutten av 
dagen skal jeg arrangere en 
tilbakemeldingsøkt der hun vil få 

4 
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sjansen til å respektere den 
verdifulle informasjonen med 
respekt for veksten hennes. 

5 Noen sinte foreldre 
fornærmer deg foran 
elevene dine: 
“Du f @ cking b *** er ikke i 
stand til å undervise i 
matematikk. Selv sønnen 
min legger merke til dine feil! 
Hva har du å si om det? ” 

Shhh, stille, vær så snill. Jeg 
vil ikke at folk skal vite at jeg 
gjør feil, det vil få meg til å se 
dårlig ut! La oss snakke 
privat. 
 
 

Du har rett, det er viktig at jeg gjør 
så få feil som mulig. Du, sønnen 
din og alle andre elever er 
velkomne til å påpeke dem så 
snart han legger merke til en fordi 
det får meg til å lære. På slutten av 
året vil jeg dele ut en pris til den 
mest årvåkne matematikeren som 
la merke til dem. 

5 

6 Du har vært syk og elevene 
dine snakker med deg om 
den erstatter læreren. De 
forteller hvor flott den 
kollegaen er. De venter nå 
på reaksjonen din. 

Det er lett å glede deg i 2 
uker. Men å instruere deg 
som jeg gjør på lang sikt, det 
er mye vanskeligere. Den 
læreren ville slite i min 
situasjon. 

Jeg vil gjerne møte den læreren. 
Tror du at jeg kunne lære av ham? 

6 

7 Et barn gjør lærerens liv til et 
mareritt på grunn av hans 
oppførsel. Du er alene med 
ham, og du vil fortelle ham 
om problemet. 

Du er en bråkmaker. Du har tatt oppførselen til en 
bråkmaker (til meg) så langt. 

7 

8 Du hører en feit student 
klage på hans iver etter å 
spise. Du gjentar for ham det 
han nettopp sa, en fast 
tankesettversjon eller vekst. 

Du er en binge eater av 
søtsaker; når du har en 
cookie, kan du ikke stoppe 
før du er full. 

Du har hatt en tendens til å 
binge-spise søtsaker; Det har vært 
vanskelig for deg (tidligere) å 
stoppe etter bare en cookie. 

8 

9 Du har organisert en reise 
med elevene dine, men 
mange problemer skjedde. 
Hva sier du ved 
debriefingen? 

Jeg er ikke flink til å 
organisere reiser. 

Hva mangler jeg når jeg 
organiserer reiser? 

9 



nivå 5 Uttrykksvekst 
tankesett 🕑 Spill en dialog med identifiserte trekk for tankesett 
 
Forbered en dialog med en eller to lagkamerater. Enhver situasjon som involverer tankesett 
med fast og vekst. Liste kjennetegn på tanker med fast / vekst som du håper publikum 
kjenner seg igjen i. Skriv de 4 egenskapene for publikum rett før du begynner å spille. Spill 
deretter dialogen. Det skal vare mellom 1 og 5 minutter. 
 
Suksesskriterier: Publikum kan identifisere hvor i dialogboksen er hver av de 4 
egenskapene. 
 
 
Eksempel: Når Fanny ikke vant en konkurranse, hva ville du fortalt henne? 
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Foreldre / lærer: Hvordan har du det med 
din 3. plass Fanny? 

Oppfordre til selvanalyse av følelser før du 
forteller følelsene dine. Du vil bli overrasket 
over hvor ofte barna er selvbevisste om å 
fortjene et resultat. 

Fanny: Jeg hater å tape, jeg er så skuffet! Men her viser hun fast tankesett ⇒ vi vil 
påvirkehennes 

læreren: Jeg vet hvordan du har det. Det er 
så skuffende å få håpet oppe og prestere 
ditt beste, men ikke vinne. 

La oss først erkjenne følelser og koble oss 
sammen. 

Men du vet, du har ikke virkelig tjent det 
enda. 

Vi forvrenger ikke virkeligheten for å glede 
Fanny. 
"Ennå" er avgjørende. Det åpner døren til 
empowerment. 

Det var mange jenter som har gått i 
gymnastikk lenger enn du har, og som har 
jobbet mye hardere enn deg. 

Vi forteller ikke hva andre jenter er, men 
hva de har gjort. Vi sammenligner ikke barn, 
vi sammenligner deres innsats. 

Hvis dette er noe du virkelig vil, er det noe 
du virkelig må jobbe for. 

Vi bruker betinget. Det er ikke vår 
forventning at hun vinner (ytre motivasjon). 
Hvis hun trener hardt, er det for å oppnå 
resultater hun ønsker (egen motivasjon). 



Positiv disiplin 

nivå 1 Forståelse av 
positiv disiplin Delta i en klasse eller les denne forklarende teksten. 
 
Hvor har vi noen gang fått den sprø ideen at for å få barn 

til å gjøre det bedre, først må vi få dem til å føle seg 
verre? 

Tenk på forrige gang du følte deg ydmyket eller behandlet 
urettferdig. Har du lyst på å samarbeide eller gjøre det 

bedre? 
Jane Nelsen 

 

Positive Discipline er et program som brukes av skoler og i 
foreldreskap utviklet av Dr Jane Nelson, basert på arbeidet til 
Alfred Adler og Rudolf Dreikurs som først introduserte ideen om foreldreopplæring for USAs 
publikum på 1920-tallet. 

5 kriterier 
1. er vennlige og faste på samme tid. (Respektfull og oppmuntrende)  
2. Hjelper barn med å føle en følelse av tilhørighet og betydning. (Tilkobling)  
3. er effektiv på lang sikt. (Straff fungerer på kort sikt, men har negative langsiktige 

resultater.)  
4. Lærer verdifulle sosiale og livsmessige ferdigheter for god karakter. (Respekt, 

bekymring for andre, problemløsning, ansvarlighet, bidrag, samarbeid)  
5. Oppfordrer barn til å oppdage hvor evne de er og bruke sin personlige kraft på 

konstruktive måter.  

Forebyggende Miljø 

Forholdet 
Voksne koble før de rette. Å investere tid og omsorg i et godt forhold til barna er avgjørende 
for å være effektive når det oppstår problemer. 
 

Du må nå hjertet før du kan nå hodet. 
Jane Nelsen 
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Regler 
Reglene er 

- klare, herunder konsekvenser, 
- definert på forhånd, 
- rettferdig (gjelder voksne også), 

 
Positive Discipline aktiviteter som den årlige Class Rules Design og de ukentlige 
klassemøter definer regler og konsekvenser for å bryte dem. 

Myke ferdigheter instruksjon 
Voksne undervise ved eksempel når: 

- anvendelse av fellesskapsregler for seg selv, 
- med fokus på hvordan de gjør ting i stedet for hva de gjør, 
- raskt gjenkjenne noen feil (vekst tenkemåte). 

 
Positive Discipline inkluderer en læreplan som setter en felles kultur blant lærere og barn. 
For eksempel kan et barn minne en voksen person: "Er dette omsorgsfulle og 
oppmuntrende?". Eller viser "hjernen i hånden" for å spørre hvordan et barn føler seg. Eller 
spør et barn om hva han gjorde ville skade Willie. Hurting Willie og Brain in the Hand er 
aktiviteter designet for å bli gjort med barna for å bygge en felles kunnskap i gruppen. 

Korrigerende tiltak 

Straff 
Tradisjonell straff utløser typisk 4 reaksjoner fra barn: 

● Harme - "Dette er urettferdig. Jeg kan ikke stole på voksne." 
● Hevn - "De vinner nå, men jeg får jevn." 
● Opprør - "Jeg skal vise dem at jeg kan gjøre hva jeg vil" 
● Retreat 

○ Sneakiness: "Jeg blir bare ikke fanget neste gang." 
○ Lav selvtillit: "Jeg er en dårlig person." 

Ingen av disse reaksjonene har en positiv langsiktig innvirkning. 
 
Folk som driver med positiv disiplin ignorerer ikke problemer. Snarere er de aktivt med på å 
hjelpe barnet med å lære å håndtere situasjoner mer hensiktsmessig, mens de forblir rolige, 
vennlige og respekt for barna selv. Snill og fast. 
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Time-out 
Det kan starte med en time-out når barnet eller den voksne er i en følelsesmessig tilstand. 
Det oppmuntrer til selvkontroll ved å vente på å kunne bruke fornuft før du prøver å løse 
problemet. Vanligvis 

1. viser læreren sin åpne hånd for å spørre barnet om hjernen hans er i en "frakoblet" 
tilstand (selvopplysningstrening), 

2. læreren (eller den trente ungen) sier "time out", 
3. barnet isolerer seg i en fin komfortabel sted i noen minutter, kanskje et 

meditasjonsrom, 
4. ungen kommer tilbake og problemet diskuteres med vennlighet og fasthet. 

Konsekvenser 
Handlinger har konsekvenser: 

● naturlige konsekvenser (foretrukket): et barn vil ikke ha pelsen utenfor ⇒ han vil 
være kald. 

● logiske konsekvenser bestemt av en voksen eller et klassemøte. 
 
For å få et barn til å stoppe en uønsket oppførsel, kan voksne tilby et lukket valg som en 
logisk konsekvens: foretrekker du å legge ballen tilbake i klasserommet, gi den til meg eller å 
bringe den til rektor? 
 
Når det er mulig, diskuterer vi med barnet privat om hans dårlige oppførsel, fordi når det 
ikke er noe offentlig, er det ikke noe show å utføre. 
 
En logisk konsekvens bør være: 

- relatert (til feil oppførsel eller dets innvirkning på andre) 
- respekt (ingen skyld, skam eller smerte) 
- rimelig (uten hevnintensjon) 
- nyttig (vil oppmuntre til endring hos alle involverte) 

 
Når en logisk konsekvens er bestemt på forhånd i et klassemøte når de stemmer om den 
tilsvarende regelen, er det bedre akseptert og andre barn vil håndheve anvendelsen av 
konsekvensen. 

Restitusjon 
Når en voksen person gjør en feil, er de 3 R-ene for bedring: 

1. gjenkjenne feilen og ta ansvar, 
2. forsone seg ved å be om unnskyldning, 
3. løse problemet ved å finne ut en løsning. 

Ved å gjøre det lærer vi barna å gjøre det samme når de gjør en feil. 
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Inspirerende egen motivasjon 

Ideen om å fjerne unna både positiv og negativ forsterkning så mye som mulig foreslås som en 
måte å inspirere til egen motivasjon. Inneboende motivasjon er motivasjonen hentet fra interne 
kilder, ut fra en følelse av etikk eller et ønske om å føle seg bra om seg selv. Dette i motsetning 
til ekstrinsik motivasjon, dermotivasjonen stammer fra et ønske om å unngå straff eller oppnå en 
belønning. Atferdselisme fremmer "eksternt" lokus for kontroll. Positiv disiplin fremmer "internt" 
kontrollsted. 

For eksempel, innen ros, omfavner Positive Discipline Growth Mindset-prinsippene (Carol 
Dweck): ros forsterker fast tankesett, mens oppmuntringer forsterker tankene om vekst. 

Ros og oppmuntring er forskjellige. Ros tildeles de som oppnår eller lykkes. 
Oppmuntring er ubetinget fordi den aksepterer og støtter en person uansett 

resultatet av innsatsen hennes. 
Jane Nelsen 

involverer studentene 
Positive Discipline er designet for å lære unge mennesker å bli ansvarlige, respektfulle og 
ressurssterke medlemmer av lokalsamfunnene deres. Å skape en følelse av tilhørighet er 
nøkkelen. Bevisst disiplin fokuserer på "å utvikle disiplin innen barn i stedet for å bruke disiplin til 
dem. Å 
 
involvere studentene når de lager regler og disiplinplaner kan bidra til å forhindre noen studenter 
fra å utføre seg. Det lærer studentene ansvar og skaper en bevissthet om hva god kontra dårlig 
oppførsel Det gjør også at eleven føler seg forpliktet og motivert til å følge reglene siden de 
var involvert mens de ble opprettet. 
 
Progressivt slutter elevene å være og føle skolekonsumenter. De blir medeiere av skolen deres. 

Impact 
Research har bevist at skoler med en høy suspensjonsrate har ikke et vellykket akademisk 
resultat. En studie av skolens omfattende implementering av klasseromsmøter i en lavere inntekt 
grunnskole i Sacramento, CA over en fireårsperiode, viste at suspensjonene avtok (fra 64 år til 
4 årlig ), redusert hærverk (fra 24 episoder til to) og lærere rapporterte bedring i klasserommet 
atmosfære,atferd, holdninger og akademiske prestasjoner. (Platt, 1979)  
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Hva er Positiv disiplin - 5 ' 
https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ 
Fin tegneserievideo laget av en mamma. Alt hun sier i videoen 
gjelder også lærer-elev-forholdet. 

https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ


School Transformation Lab related practices 
Class management + families + curriculum 

The School Transformation Lab program uses 2 versions of the Positive Discipline: 

- the classroom management program (classroom rules, class meetings, etc.) 
- the parenting training program for the families of our pupils/students. 

It brings more coherence between home and school. 

Additionally, the School Transformation Lab program contains its own soft skills curriculum for 
students, in line with Positive Discipline, Growth Mindset principles and our training methods 
(drills, graphical summaries, levels for differentiation, etc.). 
 
Rewards 
School Transformation Lab promotes positive external reinforcement as a step to go from 
punishment to intrinsic motivation for good behaviour. 

1. clear rules are set with the students, 
2. rewards are given to underline positive behaviour (gratification points spend during 

auctions to buy temporary privileges), 
3. logical consequences progressively replace punishment, 
4. rewards become scarce when students get used to the desired behaviour and class 

atmosphere. 
 
Empowerment 
Thanks to the clear and well understood rules defined together, learners feel more empowered 
and responsible. 

nivå 2 Uttrykk: quiz på 
for proksimal utvikling tekstsonen🕑 Gjør en feilfri på 5 minutter. 
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Positive Discipline Class Meeting - 8 ' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
Eksempel på klassemøte med komplimenter, takknemlighet og 
problemløsning med 7 år gamle barn. Hvis små barn er i stand 
til å holde et slikt møte, kan du tenke deg hva tenåringer kan 
gjøre. 

 

Hvordan disiplinere et barn - 8 ' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
TV-intervju av Jane Nelson, med fokus på løsninger kontra 
straff. Intervjuet gir eksempler på foreldre som gjelder 
klasserommet veldig bra. 

1 Finish this quote from Jane Nelsen: 
“Where did we ever get the crazy 

read books? 
make them feel worse? 

instruct them? 
let it go? 

B 1 

https://youtu.be/eB7IshQgWT8
https://youtu.be/eB7IshQgWT8
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idea that in order to make children 
do better, first we have to ... 

2 Adults should … before they 
correct. 

corrupt 
connect 

lecture 
argue 

B 2 

3 Which of these R's is NOT a 
recovery action to be taken by an 
adult having made a mistake? 

A. Recognize the mistake 
B. Reconcile by apologizing 

C. Resolve the problem 
D. Reaffirm his authority 

D 3 

4 Positive Discipline has 2 programs: for school and military, 
for parenting and 
managers, 

for school and 
parents, 
for military and 
business 

C 4 

5 What is the end of this quote? 
“You have to reach the heart before 
you can reach ... 

the head 
the goals 

discipline 
the soul 

A 5 

6 What triggers intrinsic motivation? internal sources 
rewards 

punishment 
fear 

A 6 

7 Which of these is NOT one of the 5 
positive discipline criteria? 

Kind and firm 
Humiliation for revenge 

Sense of belonging 
and significance 
effective long-term 

B 7 

8 What best defines an 
“encouragement”? 

the recognition of success 
the recognition of efforts 

the recognition of 
worth 
an optimistic 
reinforcement 

B 8 

9 Positive Discipline is designed to 
teach young people to become 

Silly, stupid and 
short-minded 

B. Obedient, disciplined 
and fearless 

Responsible, 
respectful and 
resourceful 
Gentle, happy and 
pleasant 

C 9 

10 What does “kind and firm” means in 
Positive Discipline 

Kind at first, then punitive 
by surprise. 
Having the firm intention of 
being kind without 
constraint 

Respectful and 
encouraging. 
Alternating between 
permissive and 
punitive. 

C 10 

11 Rules should NOT be clear, 
defined in advance 

fair 
for kids only 

D 11 
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12 Punishment  works short and long-term 
if hard short-term, but has 
a positive long-term result 

works short term but 
has a negative 
long-term result 
does not work neither 
short or long term 

C 12 

13 Involving the students when making 
the rules makes them... 

feel obligated and 
motivated to follow these 
rules 
lose time 

arrogant and 
disrespectful of the 
institutions and the law 
fat and soft 

A 13 

14 Which list of social and life skills 
does best match Positive 
Discipline? 

Respect, concern for 
others, problem-solving, 
accountability, contribution, 
cooperation 
Power, leadership, 
competition, grit and win! 

Humility, ethics, 
charity, obedience, 
kindness, submission. 
Rebellion, 
impulsiveness, 
freedom, immunity 

A 14 

15 Why should adults promptly 
recognize any mistake? 

To reduce the punishment 
from the principal 
To encourage kids to do 
the same 

To look ridiculous, so 
kids get more power. 
No, adults never make 
mistakes. 

B 15 

16 Positive Discipline leads to more academic 
performance 
less academic 
performance because of 
the time lost in class 
meetings and other 
activities 

less academic 
performance because 
of the weak 
self-discipline of the 
learners 
fame and money for 
the teacher 

A 16 

17 What are typical reactions to 
punishment 

Resent, Revenge, 
Rebellion, Retreat. 
Redemption, 
Reconnection, Repair, 
Restitution 

Relation, Respect, 
Reason. 
Compliance, 
membership, trust 

A 17 



level 3 Memorization of the synthesis 
positive discipline 🕑 Reproduce from memory and identically 

this simplified graphic summary in less than 8 minutes 
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level 4 Expression 
positive discipline Start from the graphic synthesis and explain it 

with your words to the teacher. 
. 
   

science behind principles 50 

 



level 5 Class meeting 
positive discipline 🕑 Organize a successful class meeting with learners 
 
Class meetings is the most important Positive Discipline activity for turning a 
traditional school into a personalized learning environment co-owned by empowered 
learners. 
 
Organize a class meeting with your students: 

- with a simple question to decide on a rule, 
- 15 minutes, with one student being the time keeper, 
- starting with a tour of emotions where each learners quickly says how he/she 

feels (“how do you feel?”), 
- with an talking stick and a learner organizing who speaks next during the 

brainstorming, 
- with a learner taking the role of the secretary, noting the question, proposals 

and vote on the board, 
- with you to help when needed, but speaking max 2 minutes (and preferably 

less), 
- the meeting ends on time with a vote on the proposals. 

 
Why a simple question? 
The question of the day should be simple and offer only a few alternative answers to 
pick from, such as: 

- Do you prefer to clean the class when you arrive or when you leave? 
- Should we start the lesson with 1 or 2 drills of 5' each? 
- In which setting should we move the class tables for the next 2 weeks? 

 
Asking more open questions such as “where do you want the class to travel this 
year?” is more tricky for a first class meeting because it's more complex to manage 
and your learners are not yet used to class meetings. 
 
Ask an open philosophical question to a group having no experience in class 
meeting and you will end up to be very directive in order to avoid a disaster. For 
example: “What do we need to be more productive on academic achievements in this 
class?”. If your learners hold a 15' class meeting every day, such a question might be 
efficiently handled after a month of experience. 
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