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Innledning
•

Kurslederen

Kurslederen, instruktøren, læreren, den kursansvarlige! Kjært barn har mange navn og når vi
snakker om kurslederen mener vi kanskje det samme eller kanskje ikke…? I denne
sammenstillingen vil vi forsøke å beskrive hva som er en kursleder i frivillige organisasjoner og
hva denne har for oppgaver. Vi går i utgangspunktet bredt ut, men vil etter hvert forøke å
definere* oppgavene. Det stereotype bildet vi maner frem er, mann eller kvinne som har «holdt
kurs» i mange år og som er en dyktig fagperson på sitt felt. Det er gjerne en person med sterk
integritet* og som «vet hvordan det skal gjøres». Det er ofte personer som i tillegg til å være
dyktige fagpersoner, gjerne har en bred kompetanse innenfor den organisasjonen han eller hun
tilhører og ofte «trekker i mange tråder».
•

Kurslederens oppgaver

Kurslederens oppgaver kan være like mangslungne, som det en slik bred definisjon av
kurslederen i utgangspunktet rommer. Vi skal etter hvert i dette kurset forsøke å innsnevre
kurslederens oppgaver og hva kurslederen bør kunne til noe mer spesifikt. I «vårt» felt, som er
frivillighet og voksenopplæring først og fremst, er kurslederens virksomhet og framtoning, preget
av feltets historiske fremkomst og kontekst*. Det vil si at kurslederrollen springer frem fra ønsket
om å organisere seg rundt en fagperson, en mester, som kan videreføre den kunnskapen han
eller hun har fått overlevert. I tillegg så vil elementene av demokratisering som vokste frem av
folkereisninger og fra «bevegelser» nedenifra gjennom folkeopplysningstanken, være et viktig
grunnlag.
•

Frivillig virksomhet

Hvem er vi? Vi er de frivillige! Dette innebærer at vi forstår oss selv som forskjellige fra den
offentlig og den private sektor. Ofte betyr det at vi arbeider uten tanke på at det skal være lønnet
arbeid. Med tanke på bredden av aktører og medlemmer som på en eller annen måte arbeider
eller vedkjenner seg vår frivillige sektor, må vi allikevel vedgå at vårt felt på mange områder
tangerer de to foregående. Et viktig moment her er konflikten som kan oppstå når «de frivillige»
skal opprettholde en egen autonomi*, samtidig som det offentlige gjennom sine tilskudd og
bevilgninger ønsker å styre det i en bestemt retning.
•

Voksenopplæring

Voksenopplæring er ikke synonymt med at vi gjør det samme som i skoleverket, bare at det nå er
«voksne barn» vi underviser. Voksenopplæring har en egen autonomi som tar opp i seg den
voksnes erfaring og kunnskap, sammen med muligheten for andre metoder og måter å
tilrettelegge undervisningen på.
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•

Menneskelig innsikt og faglig kunnskap

Vi har antydet at kurslederen i sin opprinnelse, kanskje først og fremt er fagpersonen og at faglig
kunnskap, historisk trumfer andre egenskaper vi i dag regner som essensielle* i forbindelse med
kurs. Pedagogisk historie som vi etter hvert vil befatte oss med, bringer andre kvaliteter inn i
kurslederrollen som legger vel så mye vekt på samspillet med deltakerne og rammene som er
tilstede på kurset. I denne sammenheng har vi tatt inn en del om emnet utenforskap.
Studieforbundene har et særlig ansvar for å tenke på de grupper og enkeltpersoner i samfunnet
som ikke nødvendigvis har så lett for å komme seg på kurs og for å tilegne seg ny kunnskap.
•

Kurslederkurset

Med dette Kurslederkurset vil Studieforbundet natur og miljø forsøke å dekke opp et ytret behov
for en introduksjon til hva det vil si å være kursleder. Vi som virker innenfor feltet vet at det er
produsert mange kurslederkurs rundt omkring i organisasjoner, lokallag og blant privatpersoner.
Vi ønsker med dette kurset; å forene teori og praksis, å produsere et dokument som er såpass
fullstendig at det skal kunne brukes uten ytterligere «opplæring». Vi ønsker at selv om ikke
kurset gjennomføres i sin helhet slik det fremstår, så kan det være et supplement*, eller så kan
deler av det brukes inn mot andre kurslederkurs. Det er lagt opp til både et langkurs på 30 timer
og et kortkurs på 8 – 10 timer. Her vil det være opp til den som skal avholde kurset å vektlegge
de ulike emnene. I kortkurset vil det være individuelt hva som bringes inn av elementer fra det
lange kurset.
•

Kursets rammebetingelse, prosjektdeltakere og tilblivelse

Selv om vi i dette kurset refererer til forskning og forsøker å holde et så høyt etterrettelig* nivå vi
kan, er ikke dette ment å være et dokument som legitimerer alt med formelle* referanser* og
fotnoter slik et vitenskapelig dokument måtte gjøre. Referanser, sitater og modeller kan være
hentet fra andre kurslederdokumenter og lærebøker i pedagogikk, men det er ikke rene kopier. I
forbindelse med kurset takker Studieforbundet Kjell Buraas og May Berthelsen som har vært
viktige «sparringpartnere» for prosjektet.

Odd Erik Randen
Studiekonsulent
Studieforbundet natur og miljø 2018

*Når du ser en slik stjerne er ordet forklart lengre ute i heftet!
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Sentrale begreper
Selv om forskning viser at engasjement er kurslederens viktigste egenskap, altså noe alle i
utgangpunktet kan besitte, så vil vi her forsøke å sette en struktur for og formaliserer hva vi mener er
viktig for en kursleder. Vi går ut fra at den som er kursleder til en viss grad har tenkt gjennom sin rolle
som kursleder og har laget seg en viss form for struktur/opplegg for aktiviteten han/hun skal lede.
Vi vil på kurset særlig arbeide med disse perspektivene:
1. DEMOKRATISK- Deltakeren er i fokus. Vi inntar en demokratisk holdning for hvordan vi ser på
deltaker, kursleder og opplæring. Det er en flat struktur der kursleder er kommet «ned» fra
kateteret.
2. PRAKSISTEORI- For at et kurs skal bli bra må det være en symbiose* (sammensmeltning)
mellom kurslederens fagkunnskap og evnen til å møte deltakerne på en måte som gjør at de
får størst mulig læringsutbytte.
3. KUNNSKAP- Kurslederens fagkunnskap (for eksempel. jakt, friluftsliv, hund, birøkt osv.) i
kursets innhold tenker vi alt er tilstede.
4. PRAKSIS- Vi lærer best ved å praktisere.
5. SELVEVALUERING- Praksis er viktig og noen ganger må vi gjennomgå emner ved å se på egen
praksisen «utenfra, ovenfra og med andres øyne. Et «metaperspektiv»*.
6. SAMMENHENG- Vi ønsker å bringe inn noe grunnleggende teori om kursledelse. Teori er ikke
farlig når den relateres til praksis og forståelige størrelser. Vi ønsker å løfte kursets teoretiske
base, slik at teorien først og fremst er et verktøy for å underbygge de praktiske kunnskapene.
Samtidig ser vi muligheten som ligger i innsikt i de teoretiske modellene, for å kunne ha en
selvreflekterende* praksis, for å komme et steg videre i egen planlegging og undervisning.
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Om kurslederkurset
Om kurslederkurset
Langkurset
Langkurset

Samling 1
Samling 1
Før kurset
Før kurset
Oppstart:
Oppstart:

20-30 timer
20-30 timer
6 timer
6 timer

•
Første møte
Overordnet: • Første møte
Overordnet:
•
Organisasjon
•
Organisasjon
•
Verdier og strategi
•
Verdier og strategi
•
Lover og regler
•
Lover og regler
Motivasjon og rekruttering:
Motivasjon og rekruttering:
•
Demokrati og deltakerfokus
•
Demokrati og deltakerfokus
•
Bli kjent
•
Bli kjent
•
Målgruppe
•
Målgruppe
•
Forventninger
•
Forventninger
Praktisk:
Praktisk:
•
Informasjon og annonsering
•
Informasjon og annonsering
•
Oppstart/ »kick off»
•
Oppstart/ »kick off»
•
HMS, kalender, mat, rom
•
HMS, kalender, mat, rom

Kortkurset 8-10 timer
Kortkurset 8-10 timer

Før kurset
Før kurset

2 timer
2 timer

Kurslederen
Kurslederen

2 timer
2 timer

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver

1 time
1 time

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter

Samling
Samling 22
Kurslederen
Kurslederen
Rollen:
Rollen:

Planlegging:

••
••
••
••
••
•
•
•
•

Didaktikk:
•
•
Rammefaktorer:
Rammefaktorer:
•

Underkurset
kurset
Under

2 timer
2 timer

timer
66timer
Egenerfaring
Egenerfaring
Den gode
godesamtalen
samtalen
Den
Den
gode
historien
Den gode historien
Kursleders
Kursleders
bakgrunn/spesialkompetanse
bakgrunn/spesialkompetanse
Psykologi
Psykologi

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver

1 time
1 time

Evaluering
Evaluering

1 time
1 time

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver

1 time
1 time

Fra plan
plantil
tilpraksis
praksis
Fra
Planleggingmed
medtilbakekopling
tilbakekoplingfra
framål
mål
Planlegging
til evaluering
evaluering
til
Planleggingsom
somdidaktisk
didaktisk
Planlegging
relasjonstenkning
relasjonstenkning
Planleggingmed
medutgangspunkt
utgangspunkti i
Planlegging
deltakeren
deltakeren
Hva,
Hva, hvordan,
hvordan,hvorfor
hvorfor
Intensjon
Intensjon vs.
vs.Virkelighet,
Virkelighet,fra
frabør
børtiltilerer
Didaktisk
Didaktiskrelasjonsmodell
relasjonsmodell

Arbeidsoppgaver og
Arbeidsoppgaver
og arbeidsmåter
arbeidsmåter
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Samling 3
Kurset
Pedagogikk:

6 timer

Samling 3

Samling 3

Voksenpedagogikk.
Tilpasset opplæring.
Lese og skrivevansker.
Utenforskap.
Friluftspedagogikk:
•
Særtrekk

•
Litt historie
6 timer
•
Teori og praksis
•
Kunnskap
•
Litt historie
•
Læring
•
Teori og praksis
•
Motivasjon
•
Kunnskap
•
Hva er god undervisning?
•
Læring
•
Arbeidsmåter og
•
Motivasjon
undervisningsmetoder
•
Hva er god undervisning?
Voksenpedagogikk.
•
Arbeidsmåter og
Tilpasset opplæring.
undervisningsmetoder
Lese og skrivevansker.
Voksenpedagogikk.
Utenforskap.
Tilpasset
opplæring.
Friluftspedagogikk:
Lese og skrivevansker.
•
Særtrekk
Utenforskap.
Friluftspedagogikk:
Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
•
Særtrekk

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter

Kurset
Pedagogikk:

Kurset
Pedagogikk:

6 timer
•
•
•
•
•
•
•

Litt historie
Teori og praksis
Kunnskap
Læring
Motivasjon
Hva er god undervisning?
Arbeidsmåter og
undervisningsmetoder

Samling 4
Kurset
Mål:

Samling 4

Samling 4
Kurset
Mål:

Kurset
Mål:

6 timer
•
•

Studieforbund:
•
•
•
•
Studieplan:
•
•
•

•
•

Gode målformuleringer
6 timer
Mål i adferdstermer

•
Gode målformuleringer
Studieforbund:
•
Mål i adferdstermer
•
Lover og regler
•
Hjemmeside
Studieforbund:
•
Søknad om tilskudd
•
Lover og regler
•
Rapportering
•
Hjemmeside
Studieplan:
•
Søknad om tilskudd
•
Lover og regler
•
Rapportering
•
Finne godkjent studieplan
Studieplan:
•
Lage ny studiepan
•
Lover og regler
•
Finne godkjent studieplan
Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
•
Lage ny studiepan

Gode målformuleringer
Mål i adferdstermer

Lover og regler
Hjemmeside
Søknad om tilskudd
Rapportering
Lover og regler
Finne godkjent studieplan
Lage ny studiepan

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter

8
8

6 timer
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Samling 5
Evaluering:
6 timer
Evalueringsformer
•
Fra normert til deltakerfokus
•
Veiledning og motivering
•
Tilbakekopling fra evaluering til mål
•
Informasjon, kontroll og sortering
•
Individrelatert vurdering
•
Uformell vurdering
•
Kartlegging og diagnose
•
Mappe og portefølje
Selvevaluering/ underveisevaluering/ selvvurdering.
Kompetanse/ realkompetanse/ kompetansebevis.
CV.
Den gode avslutning:
•
Oppsummering/oppfølging
•
Veien videre
Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
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Samling 1.
Før kurset
•

Oppstart
Vi anbefaler at du som kursleder legger vekt på å skape en god stemning og å inkludere
deltakerne inn i en trygg ramme.
Sett deltakerne i fokus. Dette kan bla. gjøres ved å sammensveise gruppa med inkluderende
arbeidsformer og å spille på den enkeltes sterke sider. Tidlige enkle øvelser for å «kartlegge» kan
være nyttig og ulike gruppeøvelser kan være en fin måte for å bli bedre kjent på.
Selv om du setter deltakerne i fokus trenger du ikke å være selvutslettende i forhold til egen
personlighet og stil. Det viktige er at det føles naturlig både for deg og for deltakerne.
Noen punkter som kan være viktige i oppstarten:

o
o

o
o

o

•

Hils på hver enkelt. Tenk på at ulike kulturer krever ulik tilnærming.
Presenter deg selv, men la også alle deltakerne få mulighet til å presentere seg selv. Det er en fin
mulighet til å bruke denne anledningen til å skape en trygg stemning gjennom ulike
gjennomtenkte fremgangsmåter. Fremgangsmåter kommer vi til i arbeidsoppgaver til denne
samlingen.
La deltakerne få god tid til å komme til ordet på første samling. Dette er en god anledning til å
diskutere vanskelige emner/begreper som vil bli belyst og det er med på å klargjøre deltakernes
forventninger.
Det er viktig at kurslederen på et tidlig tidspunkt markerer hvordan han/hun vil ha
omgangsformen i undervisningssituasjonen. Dette kan med fordel også brukes i arbeidsoppgaver
der diskusjon og refleksjon fremheves, heller enn at deltakerne får en autoritær* «slik – skal det være preken» før dere har blitt kjent.
Istedenfor å «gå rett på», kan en innledende fortelling, gjerne personlig, være med på å løse opp
stemningen. Men husk på at også en uformell åpning av et kurs skal ha en gjennomtenkt ramme.
Overordnet
Kurslederen kan med fordel skaffe seg innsikt i organisasjonen sine overordnede føringer for
virksomheten.
Dette er viktig fordi du som kursleder gjerne representerer en organisasjon og medlemmene der.
Slike overordnede dokumenter kan være:

o
o
o
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Lover og regler som angår aktiviteten dere tar for dere. Dette kan være fra Lovdata, det kan være
lover og regler som omfatter faglige deler som, hundelov, jaktlover, KSL i landbruket, rødlistedata
osv.
Vedtekter. Ofte knyttet opp til den enkelte organisasjons ulike organisasjonsformer,
medlemskap, styre, kontingent og valg.
Overordnede målsettinger for den aktivitet kurset tar for seg. Dette kan du ofte finne i slike ting
som opplæringsplaner eller undervisningsplaner.

o

o

o

•

o
o
o

o
o
•
o

o

o

Strategiske dokumenter. Det vil alltid være nyttig å ha innsikt i overordnede dokumenter som sier
noe om hva din organisasjon ønsker å nå av lengre og overordnede mål. Her er det mulig å selv
«justere» seg inn med tanke på det opplegget du legger opp til. Slike dokumenter kan være:
langtidsplaner, virksomhetsplaner, strategiske dokumenter og arbeidsplaner
Store overordnede temaer. I tilknytning til for eksempel Voksenopplæringsloven, ser vi at det
forut for, eller som basis for, frivillig virksomhet ligger større temaer knyttet til samfunns
utfordringer, globale og eksistensielle perspektiver. Slike temaer kan være: Bærekraftspørsmål*,
inkluderingsutfordringer, folkeopplysningstanken, klimaproblematikk, folkehelse,
selvrealiseringstanker osv. Det kan være fornuftig å ha disse tingene i mente når vi noen ganger
glemmer å løfte blikket fra detaljnivå og lokal særegenhet.
Voksenopplæringslovens overordnede mål. Som en del av den overordnede tenkningen vi har
med oss når vi skal planlegge og vurdere undervisning i voksenopplæringssammenheng er
voksenopplæringslovens overordnede mål sentral. Målformuleringene kom i sammenheng med
den nye voksenopplæringsloven i 2010 og beskriver målene for ulike samfunnsområder vi skal
arbeide for å nå.
Motivasjon og rekruttering
Her behandler vi motivasjonsbegrepet med tanke på å rekruttere deltakere til kurset og å få
trygge deltakere som lærer best mulig. Motivasjon i forhold til læring, vil vi også behandle mer
inngående senere i kurset. Noe å vektlegge kan være:
Ha tenkt gjennom og gjort undersøkelser om emnet vil fenge din interessegruppe, de du skal
holde kurs for.
Tydelig studieplan som forteller hva deltakerne skal lære på kurset kan med fordel brukes i
annonser eller deles ut på første kursdag.
Tenke gjennom hvor du annonserer og hva som står i annonsen. Du skal ikke skremme vekk
mulige deltakere ved å beskrive aktiviteten på en slik måte at terskelen for å komme til kurset
blir for høy, men samtidig også annonsere på en spennende måte slik at det fenger. Balanse,
språkbruk og målgruppefokus er stikkord her.
Ikke undervurder første møte og oppstart. Bruk ekstra god tid på planleggingen av første møtet,
for det vil du få igjen for senere i kurset.
Vær oppdatert på nye annonsekanaler gjennom de nye mediene.
Praktisk liste
Lag en praktisk liste, både for deg selv og for deltakerne på kurset som kan omfatte:
Tydelige adresser og telefonnummer. Viktig å få dette plass i forhold til for eksempel
rapportering av kurset i ettertid. Husk at ikke alle liker å bli eksponert med personopplysninger.
Vurder gruppen på forhånd og planlegg hvordan du vil administrere dette. Husk på at i
forbindelse med ny personvernlov (mai 2018), er det restriksjoner på hva du kan lagre om den
enkelte.
Kontaktpersoner, for eksempel vaktmester, banemannskap ol. er det lurt å ha på plass
opplysninger om før kurset starter.

Mat og drikke kan være helt vesentlig i noen særskilte kurs. Vurder om du skal spille på andre i
klubben/lokallaget når du skal administrere dette, eller bruke deltakerne som en del av læringen.
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o

o
o
o

Det virker ansvarsgivende når du delegerer slike oppgaver. Servering, niste og ulike varianter av
måltid kan med fordel integreres i kursopplegget og brukes i den praktisk pedagogiske
tilretteleggingen. Ingen ting er vel mer stemningsskapende enn samling rundt bålet og/eller
kursstart med en kopp kaffe og en kjeks kan være det som setter standarden for en god oppstart.
Avklar, planlegg og bestill lokaler tidlig i planleggingen. Husk på at kurs som har rett på støtte
etter voksenopplæringsloven har rett på gratis undervisningslokale fra det offentlige. Det er rett
nok noen restriksjoner i forhold til denne bestemmelsen, men for mange vil dette være viktig.
Vær kreativ når du planlegger undervisningen din i forhold til hvilket «klasserom» du bruker.
Prøv å tilpass «klasserommet» til hva som skal læres.
Ha god oversikt over teknisk utstyr du trenger på kurset. Gjør deg kjent med og test ut utstyr før
du starter. Ha gode rutiner for data, nettbruk og presentasjoner på nett. Ha back up av
undervisningsmateriell når plan A ikke klaffer.
Vær oppdatert på reglement knyttet til kurset. Dette kan være både hus/lokalregler og regler i
forbindelse med aktivitet som kan være farlig (brann, våpen, farlige maskiner osv.)
Førstehjelp og hjelpemidler. Avhengig av kursets tema kan det være svært nyttig å kunne
førstehjelp for en kursleder. Det bør alltid følge et minimum av førstehjelpssaker med i en
kursleders veske. Lag deg gjerne en liste, sik at du har god oversikt og gode rutiner mellom hver
gang. Om du holder kurs med et mer fysisk innhold og utenfor allfarvei, kan hjerte –
lungeredning være noe du bør kunne.

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter til samling 1
Oppstart:
A. Hver deltaker skriver hva deres forventninger til kurset er. Hva de gjerne vil lære på kurset. Den
enkelte arbeider alene. Kursleder gjennomgår de ulike innspill på tavle. Kursleder bør passe på at
alle kommer til ordet og at deltakerne har en respektfull tone overfor hverandres
presentasjon/innspill.
B. To og to går sammen, snakker sammen og blir litt kjent. De to presenterer hverandre for de
andre deltakerne. Organisering skal ikke ta for lang tid. Ingen skal dominere den andre.
Overordnet:
A. Kursleder gjennomgår de vanligste momentene som skal være med i en organisasjons vedtekter.
Kursleder gjennomgår dette og får det opp på tavle.
B. Hvordan forholder deltakerne seg til overordnede tema som kan være en «effekt» av det
spesifikke kurset som holdes? Slike tema kan være; demokratibygging, folkehelse, miljø og klima,
bærekraft, psykisk helse, folkeopplysning? Gå sammen tre eller fire i grupper, som diskuterer
dette og legger frem resultatene for de andre. Om nødvendig bruk internett.
C. Kursleder gjennomgår organisasjonens siste strategiplan. Prøv å få til dialog om de enkelte
punktene i strategiplanen.
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Motivasjon og rekruttering:
A. Fire og fire går sammen om å lage ordens- og oppførselsregler for hvordan kursdeltakerne skal
oppføre seg på et kurs. Presenteres for de andre i plenum.
B. To og to går sammen og lager en enkel skisse for en utlysning av et kurs, bestemmer hvor de vil
annonsere. Presentere og argumentere* for sin utlysning i plenum.
C. Halve gruppa lager gode rekrutteringsargumenter for sin organisasjon. Hvorfor skal noen bli
medlem, arbeide for eller være kursleder for/i din organisasjon? Diskuter i plenum og få frem
eventuelle motargumenter.
Praktisk:
A. Lag en liste over praktiske ting du må huske på når du skal starte et kurs. Kursleder ber om
forslag fra deltakerne og får dette opp på tavle.

Samling 2.
Kurslederen
•

Rollen
Vi har innledningsvis vært inne på noen beskrivelser av kurslederen. Vi henvender oss med kurset
først og fremst til nybegynnere, de som har entusiasme*, interesse og en god del kunnskaper om
faget de skal undervise i, men som ikke nødvendigvis vet så mye om hvordan det er å lede et
kurs. Vi går bredt ut, vi nøyer oss ikke med bare å definere kurslæreren i snever forstand. Vår
kursleder har flere oppgaver knyttet til et kurs enn bare de pedagogiske.

o

Du bør ha tenkt igjennom hvordan du fremstår som kursleder. Her vil vi komme inn på
selvrefleksjon, selvevaluering og tilbakekopling som sentrale begreper. De ulike rollene er også
gjerne tett sammenvevd med hvilke undervisningsmetoder du anvender.

o

Noen ulike roller vi kjenner, bevisste og ubevisste:
Ø Den autoritære.
Ø Den uerfarne.
Ø Den inkluderende.

o

Selv om det er viktig å «være seg selv», så er du ikke som kursleder bare «privat». Du
representerer andre:
Ø Organisasjonen.
Ø Faget.
Ø Verdier tilknyttet en bestemt gruppe.
Ø Representant for lover og regler.

o

Hvordan kurslederen fremstår henger ofte også sammen med læringssyn, dvs. ulike meninger
om hvordan deltakerne lærer best.
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o

Ofte er det et hovedskille mellom ytre og indre påvirkningsprosesser.
Ø Ytre: Deltakerne får «påført/tilført» kunnskapen utenfra. Om vi setter det på spissen
tenker vi her at læreren sitter på all kunnskapen og at eleven bare er en passiv mottaker
(også kalt flaskepåfyllingsprinsippet). Et på mange måter negativt menneskesyn.
Ø Indre: Her ligger det meste av kunnskapsutviklingen i mentale prosesser i den enkelte
deltaker. Deltakeren tillegges altså større evner og muligheter til selv å påvirke resultatet.
Forhåpentligvis er dette konstruerte, teoretiske dimensjoner, der sannheten, eller
virkeligheten ligger et sted imellom eller med en god blanding av de to teoriene.

o
o

o

o
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Vi kan også skille mellom «formelle» egenskaper og mer allmennmenneskelige egenskaper for
kurslederen.
Formelle egenskaper:
Ø Kunnskapsrik og faglig sterk.
Ø Trygg på å variere metoder.
Ø Ser alle og kan tilrettelegge der det er nødvendig.
Ø Er strukturert og er bevisst på å strukturere som en vei til god læring.
Ø Er punktlig og tydelig på hva som forventes.
Ø Er motiverende ved å skape trygghet og å ha strategier for hvordan å motivere.
Ø Er godt forberedt, god til å planlegge og til å gå fra deler til helhet.
Ø Bevisst på å bruke evaluering som metode.
Uformelle allmennmenneskelige egenskaper:
Ø Viktig å være engasjert.
Ø Kunne vise empati*.
Ø Vise og nyte respekt.
Ø Har humor, er sosial og har godt humør.
Ø Er tålmodig og tolerant.
Ø Er rettferdig og skaper trygghet.
Ø Er seg bevisst sitt kroppsspråk og ytre fremtoning.
Ø Er åpen, involverende og byr på seg selv.
Ø Er bevisst på å gi ros og anerkjennelse.
Psykologi og kurslederrollen
Ø Psykologi = Læren om adferd og mentale prosesser
Ø Adferd = Atferd eller adferd, viser til menneskers oppførsel. Hvordan reagerer
mennesket på de ytre og indre stimuli og hva slags reaksjoner får vi av påvirkninger.
Atferden til et individ er sentral for å beskrive hva slags personlighet de ulike har.
Ø Mentale prosesser = Sier noe om hva som bestemmer menneskers oppfatning av seg selv
og omgivelsene (kognitive prosesser), og hva som ligger til grunn for hva man føler og
hva man vil (emosjonelle og motivasjonsmessige prosesser).

o

Psykologi er en viktig del av den grunnleggende pedagogikken og psykologien deles inn i ulike
retninger. Vi vil ikke i dette kurset gå i dybden på de ulike retningene, bare betone at som en
videreføring av et slikt kurs, kan det være nyttig å sette seg mer inn i de ulike
pedagogiskpsykologiske retninger og syn. Det er viktig å huske på at ingen psykologiske retninger
rendyrkes i pedagogikken, dette er i utgangspunktet teoretiske konstruksjoner. Samtidig er det
viktig å huske på at i at i bunnen for psykologiske teorier, ligger det et menneskesyn, et livssyn og
et samfunnssyn.

•

Planlegging
Når vi snakker om planlegging i dette kurset, tenker vi på hele prosessen fra innledende
sondering fra om vi skal avholde kurs, de praktiske detaljene med tanke på lokaler og læremidler,
via rekrutterings- og annonseringsprosessen til den pedagogiske planleggingen, med studieplan
og evaluering til slutt. Noen av de innledende temaene har vi alt berørt og her kommer vi særlig
inn på planleggingsteori og modeller for planlegging.

o

Vi sier ofte at planlegging har tre vesentlige dimensjoner ved seg som vi må ta hensyn til:
Ø Tidsdimensjonen. Vi planlegger oftest fra et starttidspunkt til en slutt.
Ø Utviklingsdimensjon. På denne tidsaksen skal det skje en utvikling eller progresjon.
Læring er som kjent forandring av adferd over tid.
Ø Innholdsdimensjon. Her bringer vi gjerne inn hovedelementene fra pedagogikken som vi
må ta mest hensyn til. Aktuelle elementer er slike ting som; mål, rammefaktorer,
arbeidsmåter osv. Vi kommer også nærmer inn på dette i forhold til planlegging som
didaktisk relasjonstenkning (didaktisk relasjonstenkning = del av pedagogikken som tar
for seg undervisningen og hva vi må ta hensyn til når vi planlegger denne).

o

Planlegging har i noen år vært sterkt knyttet til ulike målstyringsfilosofier. Noen ganger kan disse
«filosofiene» være adoptert fra miljøer som har helt andre målsettinger og verdier knyttet til seg,
enn det «produktet» vi ønsker å få frem. For de fleste vil det være mer naturlig å spørre seg om
«hva skal vi gjøre på dette kurset», altså det innholdsmessige, heller enn «hva er målet for dette
kurset».
Ø Fra plan til praksis handler om å kunne utføre en «losvirksomhet», der kurslederen klarer
å holde et overblikk over både de praktiske detaljer, kursets pedagogiske
grunndokument (studieplanen), den pedagogiske tilretteleggingen hva angår varierte
metoder og arbeidsformer, tilrettelegging som passer målgruppen og evaluering for ny
læring. Kurslederen skal kunne ha en praksisteori, der selvrefleksjon og evaluering av
egen undervisning gjør at han er bevisst om en egen «undervisningsfilosofi». Han skal
kunne beskrive, hva han gjør, hvorfor han gjør det, hva som kan bli resultatet og hva slags
fortsettelse som er sannsynlig ut fra hva han har gjort (en praksisteori).
Ø Planlegging med tilbakekopling fra mål til evaluering. Planlegging med
tilbakekoplingsmodellen, innebærer en bevissthet om at evaluering av målene i slutten
av et undervisningsopplegg (kurs) ikke betyr en definitiv avslutning, for så å starte opp
igjen på samme måte neste gang. I gode undervisningsopplegg er det en organisk
videreføring av erfaringene underveis. Erfaringene blir brukt til justering av
målformuleringene for neste kursrekke, som igjen fører til at forbedringer av opplegget
tas med inn i kursgjennomføringen.
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Ø Planlegging som didaktisk relasjonstenkning. Tanken om at det er viktig å ta hensyn til
mange ulike ting når det planlegges og at disse tingene spiller sammen, påvirker
hverandre og er avhengige av hverandre, kommer til uttrykk i den didaktiske
relasjonsmodellen (se figur side 17). Momentene i en didaktisk relasjonsmodell kan
variere, men de mest vanlige er; mål, faginnhold, læringsaktiviteter, elev og
lærerforutsetninger, materielle forutsetninger og vurdering/evaluering. I det formelle
opplæringssystemet er modellen noe kritisert for ikke å ta hensyn til hvordan
samfunnsforhold påvirker planleggingen. I en slik samspillteori vil vi normalt ikke rangere
noen av elementene vi skal ta hensyn til når vi planlegger og dette er en modell som
fokuserer på innholdsdimensjonen.
Ø Planlegging med utgangspunkt i deltakeren er et annet utgangspunkt, der slike ting som
deltakerens forutsetninger og forventninger kan danne grunnlaget for den videre
planleggingen, enten via et innledende planleggingsmøte eller som en del av
fortsettelsen etter første samling. Dette er også en av de viktigste forutsetningene når du
skal planlegge for tilpasset opplæring og deltakere med ulike lærevansker.

o

Eksempler på flere strategier for god planlegging:
Ø Planlegge sammen med andre. Dette for å få gode innspill, gjerne få «motstand» for å
forbedre kvaliteten.
Ø Bruke ferdige maler. Dette er en mye brukt metode som er fin å bruke når noe skal
videreføres på en rasjonell og rask måte. Vi trenger som kjent ikke å finne opp hjulet hver
gang vi skal i gang med en aktivitet.
Ø Bruke tidligere erfaring (erfaringsoverføring) og lag gode systemer for hvordan disse
erfaringene overføres til for eksempel nye tillitsvalgte ol.
Ø Gå fra bred ttil smalt.
v Bredt = få alle tanker om et tema ned med på «papir» (brainstorm).
v Smalt = snevre inn, kvalitetssikre, spesialisere.
o Bruk «tilbakekoplingsmodellen» som beskrevet, der du «drar» med deg erfaringer og
evaluering inn i stadig ny planlegging. I denne modellen finnes også en underveisvurdering,
som vi vil beskrive litt senere.
o Bruk modeller som mal for planlegging, eks. didaktisk relasjonsmodell.
o La målene for kurset være avgjørende for planleggingen. Dette er en mye brukt metode for
planlegging som historisk først oppstod i forbindelse med industriproduksjon. Senere er
metoden med planlegging ut fra målene også blitt brukt mot mer «human» virksomhet og
dette med vekslende hell. Målstyringsfilosofier har etter hvert blitt fremtredende også mot
humankapital* (humankapital i denne sammenheng, menneskelig og menneskeskapt
innsikt).
o
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Planlegging med utgangspunkt i en eller flere overordnede ideer inneholder en del
utfordringer vi må være klar over. Vi går gjerne fra en slik overordnet ideplan til:
Ø Formell plan. Dette kan være det offisielle dokumentet som stat, kommune eller
organisasjon har for et fag eller et studie/kurs.

Ø Gjennomført plan. Dette er det som faktisk foregår på kurset eller i klasserommet. Slik
den formelle planen manifesterer* seg.
Ø Erfart plan. Dette er planen slik den enkelte deltakeren oppfatter/erfarer kurset.
•

Didaktikk
En av flere pedagogiske disipliner. Didaktikken tar for seg undervisningen og
undervisningssituasjonen og definisjonen av begrepet vil ofte være knyttet opp mot den
enkeltes pedagogiske ståsted, historiske forståelse og også gjerne knyttet til hvilke land
vedkommende kommer fra. En understreking av dette er faktumet at begrepet er lite brukt i
engelsk tradisjon, som heller bruker «classroom management» (undervisningsorganisering)
eller «curriculum theory» (læreplanteori). Ordet kommer fra gresk og tar for seg formidling i
vid forstand.
Noen skillelinjer og syn på hvordan didaktikken skal forstås:

o

Allmenn- og spesialdidaktikk:
Allmenndidaktikk tar for de problemstillinger som gjelder for undervisning i sin
alminnelighet, mens spesialdidaktikk sentrerer seg om hvordan det er å undervise i bestemte
fag eller fagretninger. Herunder finner vi også særskilt didaktikk for voksenopplæring. Dvs.
hva må vi særlig ta hensyn til når vi underviser og planlegger undervisning med voksne.

o

Didaktikk er undervisningens hva, hvordan og hvorfor:
Ø Hva? Spørsmål om undervisningens innhold.
Ø Hvordan? Spørsmål om undervisningens metoder og elevenes arbeidsformer.
Ø Hvorfor? Spørsmål om hvorfor vi løser undervisningens utfordringer, eller underviser på
den måten vi gjør.

o

Didaktisk planlegging beskriver både teori og praksis:
Forholdet mellom teori og praksis er et tilbakevendende tema i didaktikken. Vi kan si at de
lever i et spenningsfelt som er ett av pedagogikkens mest utfordrende områder. Vi snakker
om å gå fra teori til praksis, men også motsatt vei, gjennom for eksempel å bringe en
evaluering med seg inn i fremtidig planlegging (tilbakekopling).

o

Vi snakker også ofte om det å kunne sette ord på egen undervisning (praksisteori). Disse
dilemmaene* kan vi sette opp som motsetninger slik:
Ø Intensjon vs. Virkelighet
Ø Normativ vs. Analytisk
Ø Bør vs. Er
Felles for alle disse motsatsene er utviklingen fra hvordan noe i utgangspunktet var
tenkt/planlagt til hvordan resultatet faktisk ble.

o

Didaktiske modeller
Vanskelig å undervise ut i fra det normative pga. at alle rammene som omslutter
undervisningssituasjonen kan være et hinder. Rammene for undervisningen er så sterkt
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førende, at det går ut over lærerens autonomi. Læreren må tilpasse seg slike ting som;
økonomi, lokaler, skolens
elleratorganisasjonens
og organisering
førende,
det går ut over oppbygging
lærerens autonomi.
Lærerenosv.
må tilpasse seg slike ting som;
o

o

økonomi, lokaler, skolens eller organisasjonens oppbygging og organisering osv.
Rammefaktorer og didaktiske elementer kan ses på ulikt. Noen ser rammefaktorene som
hindringer, der målet
er å bryte ut fraog
disse
rammene.
Andre belyser
samspillende
o Rammefaktorer
didaktiske
elementer
kan sesden
på ulikt.
Noen ser rammefaktorene som
faktoren ved rammene,
der
det
gjensidige
avhengighetsforholdet
mellom
de
ulike
didaktiske
hindringer, der målet er å bryte ut fra disse rammene. Andre belyser
den samspillende
elementene er drivkraften
forved
å fårammene,
til en helhetlig
læringssituasjon.
faktoren
der det
gjensidige avhengighetsforholdet mellom de ulike didak
elementene er drivkraften for å få til en helhetlig læringssituasjon.
Didaktisk relasjonstenkning er kjent gjennom den didaktiske relasjonsmodellen og er særlig
brukt ved planlegging
av undervisning.
Modellener
erkjent
også gjennom
et brudd med
den lineære
o Didaktisk
relasjonstenkning
den didaktiske
relasjonsmodellen og er sæ
planleggingstenkningen
ogved
vektleggingen
som viktigste
utgangspunktet.
brukt
planleggingavavmål
undervisning.
Modellen
er også et brudd med den lineære
planleggingstenkningen og vektleggingen av mål som viktigste utgangspunktet.

Didaktisk relasjonsmodell, figur 1.
Didaktisk relasjonsmodell, figur 1.
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Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter til samling 2
Rollen:
A. Del inn i hensiktsmessige grupper. Diskuter dere frem til gode egenskaper for en kursleder.
En fra hver gruppe presenterer resultatene. Kursleder oppsummerer på tavle og ber alle i
plenum rangere egenskaper. Diskuter resultatet.
B. Som kursleder representerer du ikke bare deg selv og du er ikke bare en lærer/klasseleder.
Få ulike synspunkter på hva du er representant for utenom den tradisjonelle lærerrollen og
sett ord på hva dette kan være. Bruk tavle til å sette opp ulike roller og hva disse rollene
innebærer.
Planlegging:
Del inn i hensiktsmessige grupper: Bruk tankekart i forbindelse med planlegging. Bruk kartet til å gå
fra bredt til detaljert/innsnevret planlegging. La kursleder få resultater opp på tavle. Se om dere blir
enige om en mal for planlegging.
A. Bruk arbeidet til å lage en mal for planlegging av et kurs. Arbeid i hensiktsmessige grupper.

B.

Gjennomgå de ulike begrepene i den didaktiske relasjonsmodellen:
• Mål
• Menneskelige forutsetninger (elevforutsetninger)
• Innhold
• Arbeidsmåter
• Rammefaktorer
• Evaluering
Først forsøker hver enkelt å skrive ned hva de forbinder/legger i begrepene, så får vi de opp
på tavlen og forsøker i felleskap å klargjøre hva de betyr og hva som legges i dem.
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Samling 3.
Kurset
•

Pedagogikk

Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde. Det som behandles innenfor feltet pedagogikk er bla
spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling. Pedagogikk er også nært
knyttet til andre fagområder som bla; psykologi, filosofi, sosiologi. Pedagogikk som vitenskapelig
begrep er kanskje først og fremst kjent fra den angloamerikanske* delen av verden og det eksisterer
en akademisk diskusjon knyttet til bruken av tyske «bildung»* og det engelske «education»* i denne
sammenheng. Vi vil ikke gå dypere inn i denne materien her, annet enn å si at det eksisterer ulike syn
på hvor sterkt enkelte temaer skal vektlegges og særlig er dannelses*- dimensjonen som en del av
pedagogikken, gjenstand for ulike tilnærminger.
o
o

•

Forholdet mellom teori og praksis i pedagogikken kan enklest uttrykkes slik; at den primære
hensikten med det teoretiske arbeidet er å bidra til en mer reflektert* og forbedret praksis.
Pedagogikken er gjerne inndelt i fagområder, bla:
Ø Pedagogisk psykologi:
De mentale prosessene (psykologi) som skjer under læring (pedagogikk). Det kan forstås som
studiet av menneskets læring og utvikling i oppdragelse og undervisningssituasjoner, hvor
psykologiske metoder og teorier anvendes for å bedre forstå læringsprosesser.
Ø Pedagogisk sosiologi:
Bla. Gruppedynamikk, hvordan samfunnet påvirker læring og hvordan adferd endres og
skapes i påvirkning fra samfunnet.
Hvordan lærer vi?

Det er særlig to toneangivende teorier for hvordan læring foregår:
o

o
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Læring gjennom mentale prosesser i hjernen (kognitiv), ofte knyttet til teoretikeren Piaget.
Enkelt sagt så blir læring her forklart som prosesser der nye inntrykk fører til at de gamle må vike
plass og der en viktig drivkraft er opprettholdelse av likevekt. Drivkraften er ønsket om å tilegne
seg noe nytt og at dette nye i en selvregulerende prosess, tilpasser seg den alt tilstedeværende
kunnskapen slik at balanse oppstår.
Den andre store teoriretningen fremhever læringen som en sosial prosess og er med basis i
teoretikeren Vygotsky. Her er samspill og språkets betydning for hvordan vi lærer viktig. Mens
Piaget var særlig opptatt av likevekt, var Vygotsky opptatt av utfordringer for å komme videre i
læringsprosessen.
Det er viktig å forstå at dette er teorier og teoretikere. Sannheten ligger gjerne midt imellom,
eller som en god blanding av flere hensyn og metoder en må forstå for å beskrive virkeligheten.

Hvordan vi lærer og motiveres, figur 2.

§
•
•
•
•

•

Når du hører, husker du ca. 10 %
Når du leser, husker du ca. 30 %
Når du diskuterer, husker du ca. 50 %
Når du arbeider med noe (eks. gruppearbeid), husker du ca. 70 %
Når du underviser andre, husker du ca. 90 %

Motivasjon

Motivasjon er en av de viktigste drivkreftene i forbindelse med læring. Det er vanskelig å tillegge
andre sitt eget reaksjonsmønster, med andre ord det er vanskelig å få andre til å være med og tro på
det du som kursleder har å formidle. Vi snakker gjerne om noe indrestyrt og noe mer ytrestyrt i
forbindelse med motivasjon. Som kursleder er det viktig å ha forståelse for motivasjon som drivkraft
og å ha noen strategier for hvordan dette kan utnyttes for lettere å oppnå god læring. I denne
sammenheng er kunnskap om hvordan vi som kursleder kan skape trygge rammer for læring viktig.
Motivasjon og grunnleggende behov er nært knyttet sammen. Det er forsøkt å fremstille hvordan
disse behovene er bygd opp som en pyramide, der det mest grunnleggende er plassert i bunnen, som
basis for at alt det andre kan realiseres (se Maslows behovspyramide figur 3).
o
o
o

o
o

Indremotivasjon; også kalt «naturlig» motivasjon, interesse for saken, noe som føles
meningsfullt. Dette er også, slik som læringsteorier, knyttet til mentale indre prosesser.
Ytre motivasjon; ser utsikter til belønning eller å nå mål. Påvirket av ytre faktorer som «frister».
Prestasjonsmotivasjon og prestasjonsangst er andre begreper som har med motivasjon å gjøre.
Ved prestasjonsmotivasjon kan kurslederen «spille på» ønsket om å være best eller å bli god. Ved
prestasjonsangst må kurslederen ha strategier for å unngå at deltakerne blir utsatt for eller føler
at dette blir hemmende for læringen.
Ønsket om «å være noe i andres øyne» er viktig drivkraft. Hva vi speiler i den andres oppfatning
av oss. Hva andre mener om oss.
Noen rammer for å hjelpe deltakerne til å bli motivert og å unngå prestasjonsangst:
Ø Pass på at de grunnleggende behov er dekket.
Ø Arbeid for å få til et trygt klassemiljø.
Ø Pass på at undervisning og oppgaver er tilpasset deltakernes nivå.
Ø Å sørge for en varsom progresjon*, som er med på å underbygge forventningene om å lykkes
er viktig.
Ø Det kan være lurt noen ganger å fokusere mer på prestasjonen underveis, enn på den
endelige belønningen/sluttresultatet.
Ø Få formidlet at korte mål som skal nåes, har en sammenheng med større (og viktigere) mål
lengre fremme.
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Mazlows behovspyramide, figur 3.

•
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Hva er god undervisning?
De tidligste undervisningsformer handlet gjerne om en tro på at det var mulig for en eneveldig
lærer å «presse» kunnskap inn i enhver elev, som i tillegg alltid var «mottakelig» for denne
formen for kunnskapsoverføring. Dette var tradisjonell «klasseromsundervisning» og er i ettertid
ofte referert til i ytterste konsekvens som «flaskepåfyllingsmetoden». Eleven var en tom flaske
som var mottagelig for å få fylt på kunnskap.
o I dag handler moderne pedagogisk og psykologisk kunnskap om helt andre ting, bla:
Ø Et godt første møte for å få til en god start.
Ø Omsorg og å kunne se den enkelte kursdeltaker.
Ø Å kunne forstå individualitet* og å tilpasse undervisningen.
Ø Frihet, men med personlig ansvar.
Ø Kunne ha et godt arsenal*, »verktøykasse» av undervisningsstrategier* og metoder.
Ø I vår sammenheng av utendørsaktivitet, ofte med utgangspunkt i elevens samspill med
omgivelsene, som hos pedagogen Dewey og «å lære ved å gjøre».
Ø Et sosialt aspekt knyttet til at læring er demokratibygging og at det skal gjøres etter
bærekraftige* prinsipper.
Ø En undervisning som legger vekt på god planlegging og å evaluere med bakgrunn i bla.
selvrefleksjon i forhold til egen læring og undervisning.

Hva er en god kurslærer?
Lærerrollens utvikling i pedagogikken henger selvfølgelig tett sammen med hva synet var på
læring og undervisning. Lærerens rolle har gått fra å «fylle på kunnskap», til å legge til rette
for læring.
o OECD har gjort en undersøkelse der de trekker frem disse egenskapene:
Ø Kjenne læreplanen (vekt på kunnskapsstoffet).
Ø Pedagogiske ferdigheter (ha et repertoar* for organisering av læring).
Ø Refleksjon, aktiv i planlegging, også med tanke på selvevaluering.
Ø Empati/engasjement (å kunne se og tilrettelegge for alle).
Ø Evne til å lede (ha strategier for dette og «noen har det bare»).
•

•

o

o
o
o

Arbeidsmåter og undervisningsmetoder
Ulike begreper blir brukt om hvordan vi legger til rette for, planlegger og arbeider med
lærestoffet. Vi bruker både arbeidsmåte, arbeidsmetode og undervisningsmetode. I daglig
tale mener vi ofte det samme om disse begrepene, men vitenskapelig skiller vi gjerne mellom
arbeidsmåte og undervisningsmetode. Til grunn for dette ligger gjerne noen grunnleggende
undervisningsprinsipper, der slike ting som aktivitet, variasjon, konkretisering og samarbeid
er viktige elementer. Det er viktig å huske at undervisning er noe mer omfattende enn bare
undervisningsmetoden isolert sett. Undervisning innbefatter både planlegging, motivasjon,
gjennomføring, lærings og evaluerings delene.
Sammen med metoder og arbeidsmåter vil vi vektlegge viktigheten av gode pauser i et kurs.
Pausene har betydning både sosialt og kognitivt. Småpraten i pausene er viktig for å skape en
god stemning og pausene virker positivt i forhold til hjerneaktivitet, fordøyelse av lærestoffet
og fysisk for at du ikke skal bli for trøtt og sliten.
Med arbeidsmåte, mener vi hvordan eleven arbeider med stoffet. Arbeidsmåter kan være;
diskusjoner, praktisk arbeid, problemløsning ol.
Med undervisningsmetode, mener vi hvordan lærer/kursleder legger til rette for måten
elevene skal arbeide med stoffet på.
Det er viktig å tenke på at undervisningsmetoder og gjennomføring skal stå i et fornuftig
forhold til det som skal læres, og som vi har vært inne på er det viktig at kurslederen har et
«arsenal» av varierte arbeidsformer. Her er en gjennomgang av noen undervisningsmetoder
og hva disse gjerne innebærer:
Ø Instruksjon; brukes gjerne når noe konkret/praktisk skal presenteres/forklares.
Ø Gruppearbeid; er en god metode for samarbeid. Før gruppearbeid settes i gang, må
kurslederen ha klart for seg og deltakerne noe kjøreregler for slikt arbeid. Slike ting som
mål og målsetting med arbeidet, rollefordelinger i gruppen, sammensetninger av
gruppene og i gruppen og gjerne en leder i gruppen som har fokus på å «coache» heller
enn å styre, er ting som bør være tenkt gjennom.
Ø Forelesning; egner seg godt til å gjennomgå teoretisk stoff for en større forsamling.
Ø Veiledning; krever en god toveis kommunikasjon, der veilederen også gjerne har en
oppfølgende rolle inn i en evaluering som del av læringsprosessen.
Ø Rollespill; er adoptert fra improvisasjonsteateret. Formen kan fungere godt, men er
krevende både i forhold til at deltakerne skal føle seg trygge i situasjonen og at formen
skal bli tatt seriøst.
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Ø IKT- digital læring; kommer mer og mer inn som en del av annen kursvirksomhet og
metoder. Dette kurset forutsetter i utgangspunktet tilgang til digitale ressurser og
nettverk. Formen har store mulighetsområder, men er krevende både å organisere og
gjennomføre. Om du er trygg på formen, er det store muligheter i nettressurser, sosiale
mediekanaler og applikasjoner inn i kursvirksomhet.
Ø Studieringen; er studieforbundenes klassiske metode. Her er tanken at alle på
demokratisk vis skal kunne bidra inn i gruppen med det de kan og at alle også derved vil
få en god følelse av mestring. Egner seg til de fleste emner, særlig der både teori og
praksis er en del av kurset. Deltakerinnflytelse, egenerfaring og likeverd er stikkord her.
Ø Prosjektarbeid; kan brukes som metode for å gjennomføre et kurs. Det kan være en
dobbeltgevinst ved at man lærer om prosjektarbeid som metode og om et spesifikt
fagområde eller et problem. Prosjektarbeid appellerer ellers til samarbeid, aktiv læring
og egner seg godt til tverrfaglighet. Tverrfaglighet på et kurs kan utnyttes både i
læringsprosessen i forhold til et tema og for eksempel i evalueringsprosessen. Si at om et
kurs slutter med en utstilling eller en fremføring, vil vi få inn dimensjoner av både læring
og problemløsning i forhold til et tema og samtidig bringe inn et nytt fagfelt i fremføring
eller utstilling. Prosjektarbeid som metode brukes ellers ofte i forhold til et såkalt
eksemplarisk innholdsvalg. Med det mener vi at det er viktigere å fordype seg i et
problem enn å gå stadig videre i problemstillingen.
•

Voksenpedagogikk
Dette er del av pedagogikken som ligger nær den kursvirksomheten vi driver med. Mer vanlig
er det å snakke om voksnes læring, voksenopplæring eller livslang læring. Selv om
voksenpedagogikk ikke vanligvis hører med til den vitenskapelige delen av pedagogikken, kan
vi godt si at det er et skille mellom pedagogikk for barn og pedagogikk for voksne.
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o

Noen særegenheter for voksenlæring og voksenpedagogikk:
Ø Voksne er ikke gamle barn, voksne er mer styrt av behov og er mer løsningsorientert.
Ø Å kunne forholde seg til flere ståsteder og perspektiver* samtidig.
Ø Å kunne overføre (abstrahere) kunnskap direkte uten at den står i noe praktisk forhold
(kontekstuavhengig) til det du skal lære.
Ø Å kunne erkjenne at en kan vite det en vet. Dette handler om å kunne se på egen læring
fra et «utenfor» standpunkt/syn (metalæring)
Ø Å kunne gjennomføre en kritisk refleksjon* som innebærer å vurdere noe systematisk.

o

Voksne skiller seg fra barn bla. på disse punktene:
Ø Erfaringene de tar med seg inn i læringssituasjonene. Det er viktig for kursleder å «spille
opp» mot hva den enkelte er god på og har ekstra kunnskap om. Dette er viktig både ut
fra motivasjon, klassemiljø og læring.
Ø Livssituasjonen til den enkelte voksne skiller seg fra det vi må ta hensyn til når vi
underviser barn. At den voksne er der frivillig, i sin fritid og med sin ulike ballast, er noe vi
må ha med i planlegging og undervisning.

o

Noen måter å tenke på hvordan de voksne deltakerne motiveres og orienterer seg i
læringslandskapet:
Ø NYTTE. Jeg vil lære for å bruke kunnskapen.
Ø MENING. Jeg vil se en større mening med det jeg lærer, jamfør å danne «det hele
mennesket».
Ø PRESTASJON. Jeg får ekstra motivasjon, drivkraft av å kunne vise at jeg får til noe i
undervisningssituasjonen.
Ø RELASJONSORIENTERT. Jeg lærer best i en tillitsfull læringssituasjon, for voksne ønsker
ikke å tape ansikt.

o

Selve voksenopplæringen dekker hele spekteret, fra kunnskapstilegnelse med formelle krav,
via overlevert håndbåren kunnskap, til ønsket om personlig utvikling og felles møteplasser.

o

Opplæringen av voksne i de frivilliges regi, tar særlig hensyn til at det er voksne mennesker
som samles for å lære. Dvs. en egen pedagogikk som;
Ø tar hensyn til at voksne har særskilte motiver og motivasjon for å delta i opplæringen.
Ø tar hensyn til at de voksene tar med seg erfaring inn i undervisningen.
Ø tar hensyn til at mange har arbeid ved siden av og «ofrer» av sin fritid.

o

Voksenopplæringen som foregår i frivillige organisasjoner, er en viktig del av det helhetlige
bildet av «livslang læring». I denne sammenheng kan enkle, uformelle kurs, være døråpner
for mange inn mot mer formell utdanning. Første skritt over terskelen.

o

Det har vist seg at voksenopplæring gjennom frivillige organisasjoner og studieforbund, er
fleksible* i tilpassingsevnen til å kunne ta på seg oppdrag for det offentlige, uten at det går ut
over integriteten til «det frivillige». Jamfør store samfunnsoppgaver som; folkehelse,
integrering/inkludering og klima og miljøspørsmål kan illustrere dette.

o

Voksenopplæringsloven med forskrifter og Studieforbundenes regler, er sammen med på å
kvalitetssikre de frivillige organisasjonenes opplæringsaktivitet og å redusere prisen på
deltakernes kurs.

•

Tilpasset undervisning og lærevansker.
Tilpasset opplæring er de tiltakene som settes inn for å sikre at alle deltakerne får best mulig
utbytte av den ordinære opplæringen. Tilpasset opplæring skal ivareta prinsippet om
inkludering. Inkludering innebærer at alle deltakerne skal ha tilhørighet til en gruppe og ta
del i fellesskapet. Spesialundervisning omtaler vi ikke i denne sammenheng, og med
spesialundervisning tenker vi gjerne på en «funksjonssvikt», som rett nok kan omfatte både
fysiske, kognitive og /eller emosjonelle vansker.
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o

Tilpasset opplæring kan være tiltak knyttet til:
Ø Organiseringen av opplæringen.
Ø Ulike pedagogiske metoder.
Ø Hvordan og at vi arbeider med læringsmiljø.
Ø Oppfølging av lokalt arbeid med læreplaner og vurdering.

o

En organisasjon sine grunndokumenter, opplæringsplaner og kursplaner inneholder verdier
og føringer for læring, som kan sees i sammenheng med tilpasset opplæring når det
planlegges.
Ø Dette handler blant annet om å ivareta kursdeltakernes opplæring og deres ulike behov
når det gjelder for eksempel: inkludering, variasjon, erfaringer, medvirkning, relevans*,
sammenheng og verdsetting.

o

Tilpasset opplæring kan oppfattes på ulike måter, fra et individperspektiv og fra et
systemperspektiv.
Ø Individperspektiv = basert på elevenes ulike behov og forutsetninger.
Ø Systemperspektiv = tar utgangspunkt i det sosiale fellesskapet og rammene som vi må ta
hensyn til og som legger føringer for hvordan undervisningen foregår.

o

Sentrale forhold som vil spille inn i denne sammenhengen er:
Ø Hvor god eller dårlig er relasjonen* mellom lærer og elev.
Ø Hvordan er relasjonen mellom elever? Her kan en elevs måte å være på være det som
skaper utfordringer, men ofte tenker vi her på hele gruppen/klassen.
Ø Klassens læringsmiljø er svært viktig sett fra et ønske om tilpasset opplæring. Alt fra om
det er mye støy til hvordan enkeltelever eller lærere kan påvirke motivasjonen for læring.
Ø Klasseledelse. Vi snakker gjerne om tydelig klasseledelse. Tydelig klasseledelse er både
myndig klasseledelse og evne til forholde seg empatisk til elever. Klasseledelse
innbefatter også god planlegging, gode strategier og evne til å improvisere.
Ø Elevforutsetninger. Hva den enkelte «tar med seg inn» på kurset av ballast, i form av
kunnskap, kompetanse og eventuelle lærevansker og sosiale utfordringer er gjerne det vi
først tar utgangspunkt i ved tilpasset opplæring.
Ø Regler og konsekvenser. Tydelighet, klare grenser sammen med å få formidlet «hvorfor
det må være slik», er viktig.

o

Noen sentrale pedagogiske strategier som fremmer tilpasset opplæring:
Ø Tydelig ledelse av klasser og undervisning.
Ø Språklig og faglig klarhet og struktur.
Ø Gode relasjoner til elevene.
Ø En autoritativ* praksis. Her i positiv forstand som tydelig, klar og strukturert i
klasseledelse.
Ø Høye og realistiske forventninger til alle elever
Ø En mestringsorientert klassekultur. Henge ofte sammen med kulturen i læringsmiljøet og
viktigheten av å understøtte elevenes mestringstro.
Ø En variert undervisning i klassefellesskapet.

•

Lese- og skrivevansker

En vanlig grunn for å måtte tilpasse opplæringen er lese- og skrivevansker (en til to i en gruppe
på 25 deltakere). For en kursleder på det nivået av frivillig opplæring vi driver med, er det særlig
to ting som kan være viktig å tenke på her:
o
o

Vær våken for at denne problematikken eksisterer og vis at du er oppmerksom på det tidlig i
en kursrekke.
Vektlegg å få til et godt læringsmiljø, da åpenhet og tillitsfulle relasjoner mellom
kursleder/deltaker og deltaker/deltaker er svært viktig for de som sliter med slik
problematikk.
I tillegg er det selvfølgelig mer «faglig» rettede tiltak som krever særlig kompetanse fra
kursleder. Slike ting som; fonologisk* grunnarbeid, identifisering/skille på språklyder,
undervisningsmetoder som tar i bruk flere sanser, overlæring* og automatisering* osv.
Dette er kunnskap en kursleder med fordel kan arbeide for å skaffe seg, men det blir ikke tatt
opp på dette kurset.

•

Utenforskap og tilpasset opplæring
Det har hele tiden vært en bevissthet om at i voksenopplæringspedagogikken er det å fange
opp «mennesker i utenforskap» en viktig oppgave. Som en forlengelse av tilpasset
opplæring, er det viktig at kursledere er observante på denne problematikken. Nettopp i
opplæringsaktivitet utenfor det formelle utdanningssystemet, manifesterer mandat og
ansvar til å arbeide for grupper som står utenfor tydelig, bla. gjennom
voksenopplæringslovens overordnede mål.
To av voksenopplæringslovens overordnede mål som særlig beskriver dette tema:
b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

o

Hva er utenforskap?
Utenforskap er et strukturelt samfunnsproblem, som i tillegg får store konsekvenser for det
enkelte individ som utsettes for dette. Vi snakker om mennesker som ikke opplever
tilhørighet til storsamfunnet.

o

Noen årsaker til utenforskap kan være:
Ø Psykiske lidelser og problemer.
Ø Rus og alkoholmisbruk.
Ø Lite bemidlede (fattigdom).
Ø Kulturell eller religiøst betinget utenforskap.
Ø Å komme ny fra et annet land, en innvandrer.
Ø Mangelfull grunnleggende utdannelse.
Ø Ekskludering basert på kjønn eller seksuell legning.
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o

Hvilke særlige utfordringer står vi overfor som kursledere i forhold til tilpasset opplæring for
gruppen av mennesker i utenforskap:
Ø I første omgang vil rekruttering i forhold til målgruppen være utfordrende. Skaffe seg
mest mulig informasjon om målgruppen. Å alliere seg med personer eller grupper som
har kjennskap til utfordringene tidlig i planleggingsprosessen. Dette kan være
innvandrere som alt er integrert, pasientforeninger, flyktningkonsulenter, aktuelle etater,
NAV ol.
Ø Det neste kan være knyttet til motivasjon. Igjen det å kjenne målgruppen, finne riktig
nivå, som ofte må legges på et lavt nivå. Ha et godt system for oppfølging, der for
eksempel fadderordninger og kontinuitet i systemer for videreføring av
kompetanseregistrering er viktig. Herunder er realkompetansevurdering viktig både ved
start, underveis og til slutt.

•

Friluftspedagogikk
Uteskole eller friluftspedagogikk har egentlig lang tradisjon, men det er først de
senere årene det har blitt gitt et teoretisk innhold basert på forskning. Det er kanskje
særlig gjennom pedagogen Dewey og «learning by doing» mange har fått den første
innføring. Både sivilsamfunnets organisasjoner og skoleverket har bidratt inn i
forståelsen av hva som er friluftspedagogikk. Slike arenaer som speiding og leirskoler
har praktisert metoder fra friluftspedagogikken i mange år. Begrepet kan også
knyttes til kurs og skoler som tar i bruk kulturelle elementer i uteskolen, slik som
museer, bedriftsbesøk, kino osv.

o Kjente begreper for å beskrive utendørsaktivitet i forbindelse med indervisning:
Ø Feltarbeid, ekskursjon eller leirskole.
o Et fellesbegrep er læringsarena: fra læring og arena, der arena spiller på det gamle
romerske fenomenet med samling på en plass i et amfisenter. Friluftmodellen kan her
gjerne bygge på en fast installasjon som brukes (eks. samleplass med lavo).
o Vi snakker gjerne om tre faser i friluftspedagogisk tilrettelegging:
Ø Forarbeid-uteaktiviteter- etterarbeid, som så kan deles opp på ulike måter og
brukes på ulike måter. Dette er også jamfør pedagogen Dewey sine tanker om
kontinuitet i læringsprosessene. At du tar med deg erfaringene fra ute tilbake til
klasserommet for videre bearbeiding.
o Sentrale elementer i friluftspedagogikken:
Ø Gamle overføringsteknikker og «mesterlæring» er sentralt i friluftspedagogikken.
Ø Medansvar i arbeidsprosesser, bli gitt ansvarsoppgaver som en del av læringen.
Ø Integrering av aldersgrupper og andre integreringsmodeller av ulikheter, der
ulikhetene blir pedagogiske fortrinn. Som når en eldre elev hjelper en yngre ol.
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Ø Imitasjon (mesterlære) Kjent fra tiden da mestere hadde lærlinger som satt ved
siden av og fulgte opp mesterens arbeid med å imitere denne.
Ø Ordene knyttes med fordel til handling/sansing, istedenfor abstrakte begreper.
Det er helt at teori som underbygges av handling gjør læringsprosessen enklere.
o Et naturlig miljø er svært sammensatt, derfor inviterer det til mer varierte aktiviteter.
Dette er et fortrinn både på det fysiske og det mentale plan, men gir samtidig også en
del ekstra utfordringer.
o Medbrakte informasjonskilder (kart, kompass, flora, feltbøker, reguleringsplaner ol).
Kan være et godt supplement til de «naturlige» læremidlene og du lærer på mange
ulike nivåer.
o Deltakernes ulike ferdigheter og kunnskap vil ofte komme tydeligere og bedre til
uttrykk ute fordi de da blir introdusert for en læringsarena med større variasjon i
uttrykket og derved med større muligheter for å bygge opp om den enkeltes
ferdigheter og kunnskap. Dette er svært aktuelt i organisasjonsformen studiering, der
hver enkelt deltaker kan bidra med sin kunnskap inn i gruppen.
o Praktisk kunnskap er ofte vanskelig å konkretisere. Begreper som brukes er:
Ø Taus kunnskap, fortrolighetskunnskap, handlingsbåren kunnskap,
ferdighetskunnskap, og tradisjonskunnskap.
o Innenfor praktisk kunnskap eksisterer det enorme mengder kunnskap som
inneholder stor presisjon. Å vise hvordan du tar fra hverandre en klokke, vil gi en mer
presis beskrivelse og læring, enn om du skulle lese deg til denne kunnskapen og se på
bilder.
o Artskunnskap er et godt eksempel på hvor omfattende praktisk kunnskap er:
Ø Ved å gi/vite navn på planter kommer vi nærmere dem (menneskeliggjøring).
Ø Plantekunnskap er allmennkunnskap og derved en kulturbærer.
Ø Gjennom den sterke nordisk tradisjonen (som feks. Linnè) er artskunnskap en del
av kulturarven.
Ø Når vi kommer «nærmere» planten er det lettere å engasjere seg i miljøspørsmål
knyttet til dette. Altså både en affektiv* og en praktisk dimensjon.
Ø «Det kan ikke beskrives.., det må oppleves». Dvs. det er bedre å oppleve det du
skal lære noe om i det rette elementet. Dette innebærer en nærere relasjon
knyttet til sanseapparatet, ved for eksempel å føle, kjenne og smake.
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Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter til samling 3
Pedagogikk:
A. Forholdet mellom teori og praksis. Her er noen teoretiske utsagn. Hvordan vil du forklare
hvordan dette kan vise seg i praksis?
• Det å lære noe, skjer i den enkelte deltakers mentale prosesser.
• «Teaching by doing» er et kjent utsagn innen pedagogikken.
Motivasjon:
A. Her er noen kjente begrep/ord som har noe med motivasjon å gjøre. Gå sammen to og to
og forklar kort hva dere legger i ordene i forbindelse med motivasjon:
• Belønning
• Trygghet
• Interesse
• Anerkjennelse
• Konkurranse
• Tilbakemelding
• Straff
B. Få ordene opp på tavle og la hele klassen/gruppen diskutere de ulike tilnærmingene
/betydningene dere har tillagt ordene.
Arbeidsmåter og undervisningsmetoder:
A. Gå sammen to og to og diskuter hva dere legger i henholdsvis arbeidsmåtene og
undervisningsmetodene på et kurs? Kursleder får opp ulike forslag på tavlen for en
diskusjon i ettertid.
B. Ta en samlet gjennomgang i plenum, der dere finner på noen tenkte kurs og ser på hvilke
undervisningsmetoder dere kunne tenke dere å bruke på de ulike. Få frem fordeler og
eventuelt ulemper.
Friluftspedagogikk (denne aktiviteten bør gjøres i naturlige omgivelser):
A. Arbeid i grupper for å planlegge en uteaktivitet. Finn på en uteaktivitet dere skal
planlegge ut fra. Ut fra hvilken aktivitet dere har valgt, diskuter og skriv ned hvordan dere
tenker om:
• Hvilke praktiske ting må dere tenke på? Lag liste.
• Organisering av deltakerne i uterommet i forhold til aktiviteten.
• Hva slags arbeidsmåte eller metode dere vil anbefale for aktiviteten.
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Samling 4.
Kurset
•

Mål.

Målsettinger og målformuleringer er viktige i planleggingen av kurset og som vi skal se i utformingen
av kursets kursplan.
Mål er sterkt knyttet til motivasjon og en drivkraft som ligger i troen på at vi beveger oss «fremover».
Fremtidsorientering er en sterk motivasjonsmessig drivkraft.
Styring mot og etter mål er ofte et uttrykk for en tro på at mennesket er rasjonelt og kan styres
utenfra.
Målorientering er også ofte knyttet til nyttefokusering (historisk fra den industrielle revolusjon og
krigsindustrien).
Det vi ofte er ute etter i kurssammenheng er «Mål i atferdstermer» = hva deltakerne har lært/skal
kunne utføre etter et endt kurs. Husk at en definisjon på læring er at det er en prosess der
deltaker/elev som følge av prosessen endrer adferd.
Mål er også viktig i en evalueringsprosess slik vi kommer inn på. Vi kan gå tilbake (tilbakekopling), for
å se om vi har nådd våre mål.
Innledningsvis må vi også si at noen mener at læring er et altfor komplekst fagfelt og at det å styre
etter mål er med på atomisere* kunnskapen.
•

Målhierarkier og formuleringsnivåer.

o

Målhierarki; fra overordnet til generelle og spesifikke mål. Ofte naturlig å gå fra et overordnet
mål, som brytes ned i mindre deler eller detaljerte mål.

o

Formuleringsnivåer:
Ø Relativt abstrakt. Ofte det vi forbinder med overordnede mål.
Ø Atferdsmessig spesifisering (hva som skal læres for å endre atferd).
Ø Operasjonelle mål. De enkelte elementene vi ønsker å nå i en målsetting er brutt ned til
forståelige og gjennomførbare enheter (gjennomføringsnivå/hva vi lærer).

o

Vi skiller gjerne mellom åpne mål (overordnede) og lukkede mål (detaljerte).

o

En annen vanlig målformulering er inndelingen i;
Ø Kunnskapsmål. Ofte i sammenheng med teoretisk formidling.
Ø Ferdighetsmål. Gjerne for å beskrive håndverksvirksomhet eller der vi gjør ting fremfor å
høre om tingen.
Ø Holdningsmål. Kan være noe vi forholder oss til på et overordnet, ikke uttalt område. Noe
som angår etikk*, moral* og verdier.
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o

Læringsmål brukes ofte som målformulering for lærende prosesser og gjerne sammen med
overordnet mål:
Ø Dit du skal! Det du skal kunne/vite etter endt læringsløp.
Ø Læring = endring av atferd (tanker, følelser, handling).
Ø Kvalitet (læringskvalitet) = kursets mulighet til å oppfylle læringsbehov og å nå læringsmålet.

•

Studieforbund

o

Det er pr. dags dato 15 studieforbund i Norge. Det er voksenopplæringsloven med forskrifter
som ligger til grunn for lovverk og drift. Sentralt her står voksenopplæringslovens overordnede
mål og voksenopplæringslovens formålsparagraf:
Voksenopplæringslovens overordnede mål:
a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved
å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et
samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for
voksne.
Voksenopplæringslovens formål:
§ 1.Formål
Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte
læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon
og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte
behovene i samfunns- og arbeidslivet.

o

Studieforbundene er paraplyorganisasjoner som arbeider med opplæring i frivillige
organisasjoner. Inntektene til studieforbundene kommer i stor grad fra staten ved
Kunnskapsdepartementet. Det er antall gjennomførte og rapporterte kurstimer som danner
grunnlag for hvor mye det enkelte studieforbund får fra staten. Studieforbundene i Norge har
«delt» seg i ulike emnegrupper slik som; musikk, kristendom, tradisjonskultur, akademikere osv.
Voksenopplæringsforbundet er studieforbundenes interesseorganisasjon (forkortes Vofo). Mer
om de ulike studieforbund i Norge finner du på vofo.no

o

Studieforbundet natur og miljø yter service, tilskuddsforvaltning og pedagogisk hjelp til sine
medlemsorganisasjoner. Det er pr. dags dato 19 medlemsorganisasjoner med felles interesse og
engasjement for grønne verdier i Studieforbundet. Studieforbundet natur og miljø sin skrivemåte
ved forkortelse er N&M.
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o

N&M hadde ca. 63 000 rapporterte kurstimer i 2016. Største organisasjon er Norsk Kennel Klub
(NKK), med vel 20 000 kurstimer i 2016. Største enkeltkurs er Jegerprøven med ca. 540 kurs,
15 000 timer og 9000 deltakere.

o

Studieforbundet formidlet ca. 5, 6 millioner kroner i kursstøtte til medlemsorganisasjonene i
2016.

o

Studieforbundet arbeider som sagt etter voksenopplæringsloven. Voksenopplæringsloven har en
overordnet del som omfatter sentrale samfunnsmessige områder som studieforbundene skal
arbeid mot, slik som; demokrati, bærekraft, aktive medborgere, påvirkning av egen livssituasjon,
utstøting og inkludering, kunnskap og kompetanse, behov i arbeidslivet, kulturelt mangfold,
selvstendig arena for læring, supplement til offentlig utdanning.

o

Voksenopplæringsloven sier ellers bla. noe om hva et studieforbund er, hva et kurs er, hva en
studieplan er og hvordan studieforbundene finansieres.
Noen viktige «søyler» for å kunne bruke et studieforbund:
Ø Organisasjonen driver frivillig virksomhet og er demokratisk oppbygd
Ø Et viktig omdreiningspunkt for studieforbundene er studieplanen. Den angir bla. målsetting,
innhold, tidsbruk og kvalifikasjoner for kurset. Alle kurs må kunne knyttes opp til en slik
studieplan, som forteller at dette er aktivitet som fremmer systematisk læring.
Ø De som vil ha tilskudd til kursene sine må søke om tilskudd. Søknaden gir studieforbundene
mulighet til å sjekke at opplysningene om hvem som mottar tilskuddet er riktig.
Ø Kurset må rapporteres før tilskuddet kan betales ut. I rapporten gis det opplysninger om
deltakere og deltakeres fremmøte. Den ansvarlige for kurset signerer rapporten. Signaturen
er bindende og ansvarliggjør det som er signert for.

o

Studieforbundet natur og miljø baserer mye av sin drift på at deltakerne på kurs og brukerne av
Studieforbundet kan utføre de fleste handlingene som trengs på nettet. Det meste av
opplysninger og funksjoner finnes på hjemmesiden www.naturogmiljo.no

•

Studieplan.
Studieplanen er et lovpålagt dokument, som regnes som et viktig grunnlag for virksomheten som
drives i voksenopplæringssektoren. Viktig fordi det tar vare på, dokumenterer og formidler den
organiserte opplæringen som foregår.
Hva sier loven om studieplanen?
Forskrift til VO-loven:
Kapittel 1. §2 c) Studieplan: Plan som redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgruppe/-r,
bruk av læringsressurser, metoder og varighet.
Kapittel 2. §7 b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart

o
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o

Studieplanen er et av flere plandokumenter som brukes i forbindelse med undervisning og
opplæringssituasjoner. Eksempler på andre planer:
Ø Opplæringsplan
Ø Kursplan
Ø Fagplan
Ø Arbeidsbeskrivelse

o

Hvorfor har vi studieplanen?
Ø Pedagogisk dokument:
Studieplanen tar for seg de viktigste begrepene knyttet til opplæringssituasjonen. Vi kommer
nærmere inn på studieplanen og disse begrepene i fortsettelsen.
Ø Hjelp for lærer/instruktør:
Noen studieplaner er såpass utfyllende laget at de kan brukes til å undervise direkte fra
«manus». Dette er imidlertid ikke det vanlige. Mer vanlig er det at det er et
grunnlagsdokument eller en ramme for hvordan undervisningen skal foregå.
Ø Hjelp for deltakere. Inspirasjon. Varedeklarasjon. Dialog med omverdenen:
Noen bruker å dele ut studieplanen på første kursdag eller legge den ved annonseringen av
kurset. I forhold til motivasjon, visshet om å vite hvordan innhold og progresjon i kurset er,
kan dette være fruktbart. Studieplanene virker også inspirerende på de som skal lage nye
studieplaner. Hos Studieforbundet natur og miljø ligger alle studieplanene ute på nettet, slik
at her er det mulig å lære fra hverandre og få gode ideer når du selv skal lage en ny plan.
Ø Kontroll/dokumentasjon og styringsverktøy:
Studieplanen er lovpålagt og derfor også et viktig dokument for myndighetene, både med
tanke på opplæringens kvalitet og evnen til å nå voksenopplæringslovens formål og
overordnede mål. Studieplanen kvalitetssikrer i så måte undervisningen. På den formelle
siden er det også et forhold mellom studieplanen og tilskuddsordningen, da mange av
kriteriene for utbetalingen av tilskuddet ligger i studieplanen. Studieplanen skal være et
såpass konsistent* dokument, at fravikelsene fra den ikke skal være for store hva angår for
eksempel tid, innhold, målgruppe osv. Om dette blir for stort har vi pr. definisjon beveget oss
over i et annet kurs, som så krever en ny studieplan.

o

Studieplanens begreper og overskrifter.
Med unntak av det loven etterspør, kan det varierer hva den enkelte bruker av studieplanen
velger å ta med i en studieplan.
Eksempel og forklaring på oppbygging og innholdselementer i en studieplan:
Tittel
Tittelen på studieplanen bør på en kort og grei måte beskrive emnet/opplæringen.
Mål, læringsmål
Læringsmålet skal beskrive hva deltakerne skal kunne når de er ferdig med kurset.
Målbeskrivelsen skal ikke være en oppramsing av innhold og arbeidsformer. Læringsmålet kan
inneholde kunnskaps-, holdnings-, og ferdighetsmål.
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Målgruppe og forkunnskaper
Målgruppen skal fortelle noe om hvem kurset passer for. Forkunnskaper sier noe om spesielle
krav for å kunne delta.
Kursinnhold
Sett opp en oversikt over kursets innhold. Dere bestemmer selv hvordan innholdet organiseres
med utgangspunkt i læringsmålene.
Kurstimer fra - Kurstimer til
Velg innenfor hvilket tidsspenn kurset skal gjennomføres. Oppgi hele timer. Tidsspennet
avhenger av hva målformuleringen sier om læringsmålet og kan bli justert av Studieforbundet.
Arbeidsmåter
Velg blant ulike arbeidsmåter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)

Evt. kommentarer eller andre arbeidsmåter
Beskriv hvordan dere vil arbeide med temaet. Tenk på at arbeidsform og gjennomføring skal stå i
et fornuftig forhold til det som skal læres (mål). Bruk gjerne varierte arbeidsformer. Velg
arbeidsformer fra listen over (det er lov å bruke flere arbeidsformer) og bruk fritekstfeltet til å gi
utfyllende kommentarer eller til å oppgi andre arbeidsformer.
Lenker til eksempler på kursprogram
Her er det mulig å legge inn lenker til lokale variasjoner av kursprogram.
Krav til lærer/instruktør
Hvis det stilles bestemte krav til den som har det faglige ansvaret for kurset, må dette føres opp.
Læringsressurser
Læremidler, bøker, trykte, elektroniske, linker, PDF, presentasjoner, multimedia, teknisk utstyr,
verktøy, materiell. For både lærer/instruktør og deltakere.
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Kvalifiserende/test/eksamen
Kvalifiserende: om aktiviteten gjør at deltakeren etter endt kurs har oppnådd en bestemt
rang/posisjon/stilling, som kan brukes til videregående kurs eller bestemte verv/posisjoner.
Tester eller eksamener som tas underveis eller etter endt kurs.
Minste antall deltakere - Høyeste antall deltakere
Oppgi antall deltakere studieplanen er utarbeidet for. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette
kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører.
Eventuelle merknader
Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven
Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å
engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et
samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for
voksne.
Hvem har laget planen
Organisasjon
Lokallag
Kontaktperson
Telefon (dagtid)
E-postadresse
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God undervisning. Noe å ta hensyn til i studieplan og undervisning, figur 4.

MAKVISE
o
o
o
o
o
o
o

Motivasjon
Aktivisering
Konkretisering
Variasjon
Individualisering
Samarbeid
Evaluering

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter for samling 4
Mål og målformuleringer:
A. Finn på/gå ut i fra en aktivitet for det feltet du holder på med (vi tenker her for eksempel på
«Å lære en hund og ledsager (ekvipasje) grunnleggende lydighet. Lag følgende
målformuleringer for kurset:
a.
§ Lag en overordnet målsetting for kurset.
§ Lag noen delmål for kurset.
b.
§ Lag noen læringsmål for kurset
c.
§
§
§

Lag et holdningsmål for kurset
Lag et kunnskapsmål for kurset.
Lag et ferdighetsmål for kurset.

Studieforbundet:
A. Jobb to og to sammen. Bruk hjelpemidler (data) for å forøke å finne svar på spørsmålene. På
N&M sin nettside www.naturogmiljo.no finnes svar på mange av disse spørsmålene:
• Kan jeg bruke andres studieplan?
• Må jeg lage ny plan hver gang?
• Hvor finner jeg studieplanene?
• Hvor detaljert skal planen være?
• Hvor mye kan jeg fravike fra/forandre på en studieplan?
• Hva er timer med og uten lærer?
• Hvem har eierskap til studieplanen?
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•
•
•

Hvordan godkjennes studieplanene?
Hvordan forholder studieplanen seg til «Søknad om tilskudd?»
Hvordan forholder studieplanen seg til «Rapporteringen av kurset?»

Studieplan
A. Arbeid tre og tre sammen. Lag en studieplan med Studieforbundet natur og miljø sin mal for
elektronisk studieplan på nett (inngå en avtale med N&M på forhånd slik at de vet det er en
Test). Gå inn på http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/ny

Samling 5.
Evaluering
•

Evaluering og vurdering:

Evaluering og vurdering: har på mange måter samme betydning, jamfør å sette verdi på noe. Noen vil
si at vurderingen kommer litt tidligere i en større prosess, som sammenfatter og trekker lærdom av
innsamlede opplysninger/observasjoner opp mot en gitt standard*. Dette bearbeides så i en
evalueringsprosess som kan brukes for å forbedre neste gjennomføring. Her vil vi bruke evaluere og
vurdere om hverandre.
Vi vil i dette emnet både komme inn på evaluering av deltakerne, evaluering av selve kurset og
evaluering av kurslederen.
Evaluering som en viktig del av kurset og kursets planlegging, har blitt viktigere de senere årene.
Tidligere var det gjerne de normative delene som lå som grunnlag for kurset, beskrevet i
målformuleringene, som avgjorde planleggingen. Nå er det gjerne en mer «organisk» tilnærming,
som tar hensyn til kursets forløp og endringer underveis og som tar med erfaringer inn i et eventuelt
nytt kurs.
At det ikke bare er deltakerne og selve kurset som skal evalueres har også endret seg. Nå er det også
viktig å «snu lyset» på kursholderen, slik at selvevaluering og muligheter for å lære av egen praksis
har blitt viktig.
Tilbakekopling har blitt et viktig stikkord i evalueringsprosessen. Vi går tilbake fra kursets slutt og tar
med oss erfaringene fra underveis inn i en ny planlegging av neste kurs.
Det er mange måter å «dele» inn evalueringsformer på i en skala fra «formell til uformell.
o
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Evalueringens grunnleggende former:
Ø Kontroll.
For å rangere, avdekke, sikre kvalitet. Eller få opplysninger for å forbedre opplegget.
Ø Utvikling.
Den kanskje viktigste delen i en læringssituasjon. Der vi får innsikt i retningen og utviklingen
den enkelte eller gruppen har.

Ø Dokumentasjon
For å måle kvalitet for eksempel i forbindelse med sertifisering.
o

Utfordringer i forbindelse med evaluering:
Ø Ha gode rutiner slik at vurderingen er målrettet, baserer seg på etterrettelig dokumentasjon
og foregår regelmessig.
Ø Hva det vurderes opp mot er vesentlig. Kriteriene* for vurdering må være tilpasset
målgruppe og hva som vurderes. Forholdet mellom mål og vurdering må henge sammen.
Ø I tolkningen av det som skjer underveis og til slutt, huske på at vurderingen både tar hensyn
til de tekniske og de sosiale dimensjonene ved en læringssituasjon. For eksempel ha i mente
hva det gjør med motivasjon og nervøsitet når du blir observert.

o

Evalueringsformer
Ø Normerte* prøver og tradisjonelle eksamener. Ikke så mye brukt i frivilligheten, men noen
kompetansegivende kurs kan bruke denne formen for evaluering.
Ø Målrelatert vurdering. Evaluering som tar utgangspunkt i de forutsatte målene,
læringsmålene for kurset.
Ø Kartlegging/diagnostisering* /sortering. Aktuelle metoder for eksempel for mange som
holder kurs innenfor naturvitenskaplige emner.
Ø Individrelatert vurdering. Evaluering som tar større hensyn til den enkeltes forutsetninger,
innsats i emnet, arbeidsmåter og interesser.
Ø Uformell vurdering. Gjerne i form av samtaler, kombinert med veiledning.
Ø Mappe og porteføljevurdering. Ofte knyttet til kreative emner, der arbeidsprosessen over tid
er like viktig som sluttresultatet.

o

Underveisvurdering.
Det kan være for seint å endre kursen på et kursopplegg om evalueringen først kommer til slutt i
kurset. Om du vil justere kursen på opplegget ditt, eller om du mistenker at deltakerne ikke har
lært nok eller de tingene du hadde tenkt de skulle lære, kan du foreta en evaluering underveis i
kurset. Her er noen prinsipper for hva vi bør vektlegge når vi evaluerer i et pågående opplegg:
Ø Du skal være sikker på at deltakerne forstår hva de skal lære og hva som kan forventes av
dem.
Ø Deltakerne skal ha tilbakemelding på hvor de står på det gitte tidspunkt.
Ø Deltakerne skal kunne få råd om hvordan de kan forbedre seg.
Ø Du oppnår størst forståelse for endringer og ståsted om deltakerne selv er involvert i
vurderingen.

o

Selvevaluering
Ø Viktig med tanke på å kunne bruke erfaringer om egen undervisning for å forbedre seg selv
og kurset.
Ø Analyse av en undervisningssituasjon skal alltid ta utgangspunkt i observerbare forhold. En
lærer har alene begrenset mulighet til slike observasjoner. Derfor vil det ofte være nødvendig
at en annen lærer/medhjelper er med og observerer.
Ø Et ferdiglaget skjema for selvevaluering kan være til god hjelp.
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Ø Filme seg selv i undervisningssituasjoner er brukt i de senere år. Dette kan være til veldig god
hjelp. Imidlertid må alle aktører være klar over at dette er et svært «ærlig»
evalueringsverktøy, som kan være nådeløst å oppleve for den enkelte som blir filmet.
Hvordan den som blir filmet blir påvirket av situasjonen er også et viktig punkt her. Husk også
å innhente tillatelse.
Ø Mentorevaluering. Dvs. at du bruker noen som kan observere din undervisning og gi
tilbakemelding. I mentorrollen ligger det noe mer enn bare å komme med en «sluttdom».
Mentorrollen krever også et gjensidig ansvarsforhold i forhold til veiledning underveis og
videre oppfølging.

Tilbakekoplingsmodellen med planlegging og evaluering som en kontinuerlig prosess, figur 5.

Planlegging

Gjennomføring og underveisvurdering

Vurdering

•

Kompetanse, kompetansebevis og CV.
Kompetanse er opprinnelig et fransk ord for å «stille sammen» eller sette sammen ulike
utdanninger, fagfelt eller evner, som til sammen danner noe unikt for den personen det gjelder.
Med kompetanse tenker vi gjerne i dagligspråket på sammensetningen av kunnskaper og
ferdigheter som danner en helhet. Kompetanse danner nå også grunnlag for opptak til formelle
utdanningsinstitusjoner og overnasjonale organisasjoner som bla. EU, har brukt mye ressurser på
å implementere* dette de senere årene. Vi merker at brukere av voksenopplæringskurs de
senere årene har etterspurt kompetansebevis som en del av en helhetlig dokumentasjon.

o

Realkompetanse
I voksenopplæringssammenheng har realkompetansebegrepet vært sentralt på 1980 og 90 tallet.
Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell
læring. I vår sammenheng er dette slike ting som kursaktivitet, organisasjonserfaring og
fritidsaktiviteter som på ulike måter kan dokumenteres.
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Det er tanken om at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer som ligger bak, og
innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er verdifull også utenfor det formelle
utdanningssystemet.
o

Et kompetansebevis inneholder gjerne:
Ø Personalia.
Ø Arbeidsområder med beskrivelse av hva du har utført.
Ø Faglig kompetanse, eventuelt med nivåfastsettelse/gradering.
Ø Data
Ø Økonomi
Ø HMS
Ø Språk
Ø Ulik bransjekompetanse osv.
Ø Ledelseskompetanse: Resultat og måloppnåelse. Opplæring av personale.
Ø Personlig og sosial kompetanse: Samarbeid og kommunikasjon. Innsats, kvalitet, service.
Initiativ, fleksibilitet.

o

CV, curriculum vitae:
Et curriculum vitae (CV; fl. curricula vitae; latin for «livets løp», el. «livsløp») er et sammendrag av
den utdannelse man har så langt i livet, og hvilken yrkeskarriere og annen arbeidspraksis en har
hatt. Et CV kan også inneholde flere opplysninger knyttet til ens kompetanse og erfaring. Det er
vanlig å legge ved et CV i tillegg til søknadsbrevet, når man søker en stilling for å vise hvilke
kvalifikasjoner og relevant erfaring en har.
Det er vanlig å starte med de siste erfaringene, utdanningene og jobbene først.
En CV inneholder gjerne:
Ø Personalia.
Ø Nåværende arbeidsgiver, stilling og stillingsprosent.
Ø Referanser
Ø Praksis
Ø Utdanning
Ø Sertifikater, kurs, språkkunnskap, datakunnskaper og annen kompetanse.

o

Noen tips i forbindelse med CV:
Ø CV skal være en kort og punktvis
Ø Tilpass gjerne en CV etter hvem som skal ha den.
Ø Lengde på maks to sider.
Ø Bruk hvitt A4-ark.
Ø Bruk vanlige skrifttyper/bokstavstørrelse – for eksempel Times New Roman eller Arial
størrelse 12 eller 13.
Ø Bruk samme skrifttype på CV og søknad.
Ø Dersom en CV er på to sider, husk navnet ditt på begge sidene slik at du unngår at
arbeidsgiver sitter med navnløse sider.
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o

Studieforbundets kursbevis.
Ø Studieforbundene eller arrangørene som rapporterer kurs for tilskudd etter
voksenopplæringsloven i Norge, har plikt på seg til å dele ut kursbevis etter at kurset er
ferdig.
Ø Det er i forskrift til voksenopplæringsloven at innholdet i et slikt kursbevis beskrives:
§ 11. Dokumentasjon på gjennomført opplæring.
Studieforbundet skal gi kursdeltagere en dokumentasjon på gjennomført
kurs/opplæringstiltak. Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn,
kursdeltagerens navn, innhold og omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan.

•

Den gode avslutning.

Avslutningen av et kurs er viktig, men det vil være individuelt fra kurs til kurs hvordan dette gjøres.
Noen vil tenke på avslutningen som en viktig del av læringsprosessen i det emnet som blir behandlet
på kurset. Noen mener at avslutningen er det stedet hvor læringsprosessen får en sjanse til å
manifestere seg i et ytre utrykk for hva den enkelte har lært. Vi kan si at vi grovt sett skiller mellom
noen former for avslutning, selv om de ofte går inn i hverandre og inneholder elementer av alle:
o

Den formelle med eksamen eller prøve som den viktigste utgangen.

o

Den som ønsker å få frem en bredere kompetansevektlagt fremsyning. Gjerne håndverksbaserte
fag.

o

Den kulturelle eller kunstnerisk anlagte avslutningen. Ofte fremsyning av ting som har blitt laget
på kurset eller teaterforestillinger som viser noe det er jobbet med.

o

Den mer sosialt anlagte avslutningen som ikke legger så mye vekt på hva kurset har tatt for seg.

o

Noen ting vi som kursledere kan huske på i forbindelse med avslutningen av et kurs:
Ø Evaluering av kurset og deg selv som kursleder er selvfølgelig viktig og noe vi har vært
nærmere inne på i kapitlet om evaluering. Om denne evalueringen foregår som utfylling av et
skjema på siste kursdag, kan det å vente med utdeling av kursbevis til alle har levert
evalueringen være et knep for å få flest mulig til å gjøre dette.
Ø Kursbevis og/eller kompetansebevis deles gjerne ut i en slik ramme som en avslutning er. Her
er det mulig å løfte kursets status ved at dette gjøres på en høytidelig måte.
Ø Du kan som kursleder gi informasjon om ekstra ressurser i forbindelse med det tema dere
har tatt for dere. Dette kan være slike ting som informasjon om andre kurs med dette tema,
utdypende litteratur om emnet eller nettressurser som kan være nyttige. Du kan i tillegg tilby
å legge ut på nett eller sende deltakerne Power Point eller dokumenter du som kursleder har
brukt på kurset.
Ø Informasjon om hva din organisasjon eller lokallag kan tilby av kurs i fortsettelsen kan med
fordel formidles her.
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Ø Det kan det være veldig smart å bruke en slik avslutning til rekruttering av nye medlemmer
eller tillitsvalgte. I et slikt rekrutteringselement ligger også muligheten for å samle
mennesker med samme interessefellesskap, som kan utvikle seg til et nettverkssamarbeid
som kan være nyttig både faglig og sosialt.

Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter for samling 5
Evaluering:
A. Jobb tre deltakere sammen. Hva slags elementer/overskrifter vil du ha med i et
evalueringsskjema? Lag et evalueringsskjema for et kurs.
B. Bruk evalueringsskjemaet du har laget og evaluer kurset du går på nå.

Kompetanse:
A. Skriv opp det du tenker på som din kompetanse og din realkompetanse. Få resultatene
opp på tavle og diskuter resultatene.
CV:
A. Lag deg en CV. Bytt med en annen på kurset og kommenter, kom med innspill til den
andre deltakeren.

Avslutning:
A. Jobb tre sammen. Hvilke praktiske ting vil du si er viktig i forbindelse med en god
avslutning? Lag en liste over de praktiske tingene.
B. Hvilke faglige elementer vil dere legge vekt på i forbindelse med en avslutning?
C. Lag en enkel skisse over et opplegg for en siste kursdag med avslutning
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Begreper og vanskelige ord*
Vi forklarer vanskelige ord og begreper. Alle ord som har en stjerne etter seg skal det være mulig å
finne en forklaring på her. Ordene blir først og fremst forklart i den sammenheng de blir brukt i
kurset. Når et ord er forklart en gang, må du selv forsøke å huske denne forklaringen når det samme
ordet oppstår på nytt:

A

E

Autonomi = selvstyre, bestemme/gjøre i kraft
av egne iboende egenskaper.

Essensiell = vesentlig, av avgjørende
betydning.

Autoritær= en som uten saklig grunn
bestemmer over andre. Streng lederstil.

Etterrettelig = pålitelig, som vi kan stole på.
Entusiasme = følelse av sterk begeistring, iver.

Argumenter = å grunngi påstander for å
overbevise andre.

Education = undervisning.

Angloamerikansk = i hovedsak den
engelskspråklige delen av Nord- Amerika.

Etikk = eller moralfilosofi som omhandler
filosofien som søker å besvare spørsmål som
«hva er godt», «hva er det rette».

Arsenal = her i betydning sted for oppbevaring
av mange ting eller strategier.

F

Autoritativ = som har makt og myndig, som
leder an.

Formell = i samsvar med formen. Som følger
bestemte regler.

Automatisering = få noe til å styre seg selv.
For eksempel språklig repetering.

Fonologisk = lydlære eller læren om
språklydenes funksjoner.

Affektiv = noe som har med affektene,
følelsene å gjøre.

H

B
Bildung = Dannelse. Utvikling av
menneskelige egenskaper.
Bærekraft = brukes for å forklare økonomiske,
sosiale, og miljømessige sider av samfunnet.

Humankapital = menneskelig kapital, uttrykk
for befolkningens kunnskap og ferdigheter.

I
Integritet = hvor mye en står for sine
meninger.

D

Individualitet = det som kjennetegner et
individ fremfor et annet.

Dannelse = Utvikling av menneskelige
egenskaper.

Improvisere = at man ikke har alt forberedt på
forhånd.

Dilemma = valg mellom to muligheter som i
utgangspunktet vil medføre et uønsket
resultat.

Implementere = iverksette, realisere, få noe til
å virke.

Diagnostisering = I utgangspunktet en metode
for problemløsning innenfor medisinen.
Definere = bestemme et begreps innehold.
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K
Kontekst = omstendighetene omkring en
hendelse eller en tilstand. Innvirker på
hvordan vi tolker.
Kontinuitet = en ubrutt sammenheng, en
vedvarende utvikling.
Konsistent = noe som er fast, varig, ensartet,
sammenhengende.

M

Relevans = betydning for en sak, at det hører
hjemme i saken.
Relasjon = forhold, forbindelse, samband,
sammenheng eller årsakssammenheng.

S
Supplement = noe som utfyller, kommer i
tillegg til.
Symbiose = sameksistens eller samliv. Å
smelte sammen.

Metaperspektiv = at den som observerer har
en forståelse for betydningen av å være
bevisst denne observasjonen. Å se på noe
utenfra.

Selvreflekterende = tenke gjennom egen
kunnskap/handling.

Manifestere = å gi tydelig uttrykk for eller vise
seg frem (fra sin sanne side).

U

Moral =at normer , verdier og holdninger man
praktiserer er akseptert og innehar gyldighet.

Undervisningsstrategi = i denne sammenheng
å ha ulike innfallsvinkler/måter å undervise på.
Ulike metoder og arbeidsm

N

Standard = noe entydig, en måte å beskrive
noe entydig/likt.

Normert = noe som følger en standard eller
mal, normerte prøver laget likt for flere.

O
Observasjon = å holde øye med eller
undersøke (for å samle inn kunnskap).
Overlæring = læring ut over det som er
nødvendig for umiddelbar mestring.

P
Progresjon = jamn utvikling, framgang
Perspektiv = synsvinkel, rammen man
betrakter noe ut fra.

R
Referanse = en liten sammenstilling/et objekt
som inneholder informasjon. Her også en
person som kan gi opplysninger om noen.
Reflektert = kaste tilbake, en som har tenkt
nøye, overveiet.
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Studieplan
Studieplannummer 240
Tittel

Kurslederkurset
Mål, læringsmål
Deltakerne skal få innsikt i en kursleders oppgaver. Kurslederen skal lære å lede kurs i frivillig sektor
og arbeide med voksne deltakere på kurs.
Deltakerne skal få grunnleggende kunnskap om pedagogikk. Herunder lære om målbeskrivelser,
arbeidsmåter, didaktisk kunnskap og evalueringsmåter. Deltakerne skal få fordypning om emnene
voksenopplæring, tilpasset undervisning og utenforskap, samt friluftspedagogikk.
Deltakerne skal gjennom arbeidsmåter, samarbeid med andre deltakere og praktisering få forståelse
for feltet av frivillighet og at det behøves en egen tilnærming til møtet med den voksne deltakeren.
Deltakeren skal gjennom arbeidsmåter, arbeidsoppgaver og samarbeid med andre deltaker få innsikt
i praktisere hvordan det er å arbeide med voksne deltakere. Herunder lære om planlegging,
gjennomføring og evaluering av kurs i frivillig sektor.
Målgruppe og forkunnskaper
Kurset passer for alle som vil ha kunnskap om å være kursleder i frivillig sektor.
Kursinnhold
Samling 1. Før kurset.
•
•
•

Overordnet
Motivasjon og rekruttering
Praktisk

Samling 2. Kurslederen.
•
•
•
•
•

Rollen
Psykologi
Planlegging
Didaktikk
Rammefaktorer

Samling 3. Kurset.
•
•
•
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Pedagogikk
Voksenpedagogikk
Tilpasset opplæring

•
•
•

Lese og skrivevansker
Utenforskap
Friluftspedagogikk

Samling 4. Kurset.
•
•
•
•
•

Mål og målformuleringer
Mål i adferdstermer
Studieforbundet
Studieplanen
Lage ny studiepan

Samling 5. Evaluering og avslutning.
•
•
•
•

Evaluering og evalueringsformer
Kompetanse, realkompetanse, CV
Kursbevis
Avslutning

Kurstimer fra - Kurstimer til
Kurset kan gjennomføres på 8 til 30 timer
Arbeidsmåte
Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Kurset er stort sett lagt opp som en teoretisk innledning med en mer praktisk del med
arbeidsoppgaver etter hver gjennomgang.
Krav til lærer/instruktør
Det stilles ingen formelle krav for å holde kurset. Det er tenkt at den som holder kurset er kjent med
frivillige organisasjoner og at vedkommende har undervist i slike sammenhenger tidligere. Det kan
være en fordel å ha noe grunnleggende teoretisk- pedagogisk kunnskap.
Læringsressurser
Kurset skal kunne holdes uten noen form for læremidler. Kurset er lagt opp med tanke på at
deltakerne kan ha med PC og bruke den noe i oppgaveløsning og «for å slå opp med». Det forutsettes
at kurslokalet på store deler av kurset har datanettverk.
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Kvalifiserende/test/eksamen
Kurset gir kvalifikasjoner som vil hjelpe den som skal være kursleder i denne oppgaven.
Det skal deles ut kursbevis når kurset holdes etter voksenopplæringsloven.

Minste antall deltakere - Høyeste antall deltakere
Kurset anbefales for en gruppe på seks til femten deltakere. Antall deltakere vil imidlertid kunne
variere med kursleders erfaring. Mange studieforbund gir ikke kurstilskudd til kurs med mindre enn
tre deltakere.
Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven
Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å
engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn
og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
Hvem har laget planen
Studieforbundet natur og miljø
Gamle ringeriksvei 6,
1369 Stabekk
Telefon 67102260
post@naturogmiljo.no
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Det grønne
grønne studieforbundet
Det
studieforbundet
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Studieplan
Notater
Studieplannummer 240
Tittel

Kurslederkurset
Mål, læringsmål
Deltakerne skal få innsikt i en kursleders oppgaver. Kurslederen skal lære å lede kurs i frivillig sektor
og arbeide med voksne deltakere på kurs.
Deltakerne skal få grunnleggende kunnskap om pedagogikk. Herunder lære om målbeskrivelser,
arbeidsmåter, didaktisk kunnskap og evalueringsmåter. Deltakerne skal få fordypning om emnene
voksenopplæring, tilpasset undervisning og utenforskap, samt friluftspedagogikk.
Deltakerne skal gjennom arbeidsmåter, samarbeid med andre deltakere og praktisering få forståelse
for feltet av frivillighet og at det behøves en egen tilnærming til møtet med den voksne deltakeren.
Deltakeren skal gjennom arbeidsmåter, arbeidsoppgaver og samarbeid med andre deltaker få innsikt
i praktisere hvordan det er å arbeide med voksne deltakere. Herunder lære om planlegging,
gjennomføring og evaluering av kurs i frivillig sektor.
Målgruppe og forkunnskaper
Kurset passer for alle som vil ha kunnskap om å være kursleder i frivillig sektor.
Kursinnhold
Samling 1. Før kurset.
•
•
•

Overordnet
Motivasjon og rekruttering
Praktisk

Samling 2. Kurslederen.
•
•
•
•
•

Rollen
Psykologi
Planlegging
Didaktikk
Rammefaktorer

Samling 3. Kurset.
•
•
•
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Pedagogikk
Voksenpedagogikk
Tilpasset opplæring
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