Observasjon og veien mot
kompetanse

“Mastery is getting better and better at something that
matters.”
Daniel Pink

Barna jobber hele tida, men vet vi/de hva de jobber
med?
å kikke rundt

å observere

å produsere en presentasjon

å skape musikk/kunst

å utforske

å redigere en tekst

å delta i idémyldring, enten alene
eller sammen med andre

å lære ett nytt
musikkstykke/dans/fysisk teknikk

å memorere

å samle informasjon

å evaluere informasjon/data

å skrive dagbok

å forfriske hukommelsen på noe
man har visst om

å organisere informasjon

å møte nye mennesker

å lære bort til andre

å diskutere

å formidle informasjon

å dele tanker med andre

å imitere

å øve på en ny ferdighet

å stille spørsmål

å eksperimentere

å sortere

å øve på en prosess

å løse et problem

å reflektere

å klassifisere

å perfeksjonere en prosess

å lete etter svar på et/flere
spørsmål

å teste seg selv

å lete etter mønstre

å teste en hypotese, tanke

å undre seg

å dramatisere

å måle

å raffinere en ferdighet (enten
fysisk eller psykisk)

å dekorere, pynte noe

å raffinere en sans

å forutsi

å jobbe mot fart og effektivitet

å analysere

å løse et matematisk problem

å oversette

å perfeksjonere seg via estetikk

å gjenta

å orientere seg

å estimere, gjøre overslag
å identifisere, gjenkjenne
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Kompetanse? ikke det endelige målet
• Å ha de nødvendige evner, kunnskap, og ferdigheter for å lykkes med
noe i en bestemt setting
• late Middle English (in the sense ‘suitable, adequate’): from Latin competent-,
fra verbet competere in its earlier sense ‘å være passende’

Kompetanse bygges gjennom arbeid av individet.
Kompetanser er grunnlaget for et menneskets oppfattelse om seg selv
som både selvstendig, verdifull og i gjensidige avhengighetsforhold til
verden og dette blir vi heller aldri ferdig med.
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Generelle kompetanser bygges ved at individet
utvikler sine evner, kunnskap og ferdigheter
• Kritisk tenkning: evne til å tenke klart, resonnere, tenke
matematisk når det er nødvendig
• Kommunikasjon
• Samarbeid og samfunnsbygging
• Redskapsbruk
• Kreativitet
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evner, kunnskap, ferdigheter
EVNER

KUNNSKAP

FERDIGHETER

å kunne noe

å ha teoretisk eller praktisk
forståelse for noe

å kunne noe som man har
tilegnet seg via øving

naturlige evner (talent)
avhengig av miljøet, ytre
forutsetninger

lært og erfart, samlet og
integrert fra ulike kilder

lært og øvd adferd

generelle menneskelige evner
kan alltid bli bedre
andre personlige kan bli bedre
til en viss grad under de riktige
forholdene

kan alltid bli bedre gjennom å
søke, erfare

kan alltid bli bedre gjennom
øving

et forberedt miljø
ansvar med frihet

å komme i kontakt (exposure)
anledning til å utforske
tydelige sammenhenger
oppdagelser

anledning
bruke vilje
oppmuntring
selv disipllin
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evne

ferdigheter

kunnskap

Kompetanse

kunnskap

En type
selvstendighet

Kompetanse

ferdigheter

Kompetanse

evne

evne
ferdigh
eter

kunnskap

knyttes til muntlig språk
autentiske skriveoppgaver
utforskningsmuligheter
adgang til varierte sjangre
ideer
organisering
ordvalg
setningsflyt
staving, tegnsetting,
grammatikalske konvensjoner
personlig uttrykk

Kommunikasjon/
skriftlig/
å variere setninger

bruke setningstegn riktig
identifisere setningsledd
identifisere ordklassene i setningsledd
leke med setningslengde
høytlesing, dramatisk lesing
bruke ordbok/synonymer
øke ordforråd

fortellinger
høytlesing/dramatisk lesing
gode bøker som kilder
grammatikksymboler
setningsanalysemateriell
ordstudie materiell
materiell og fortellinger om
verbets funksjon

Hva er en setning?setningsdeler
sammensetning av setninger
ordklasser
litteratur, sjanger
språkhistorie, etymologi, tegnsettingshistorie
verbets tider
synonymer
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Kompetansemål…tenk helhetlig, ikke stykkevis
• bruke materiellet aktivt i utforskning av og samtale om oppbygningen av og
betydningen til ord og uttrykk, og hvordan ord settes sammen til setninger
• analysere enkle setninger muntlig og i arbeid med materiell
• leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og
skriftlige tekster
• skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøyning
og tegnsetting
• sammenligne det norske språkets struktur med andre språk, og knytte dette til kunnskap
om språkets historie
• medvirke i skriving og fremføring av skuespill og andre typer forestillinger knyttet til
skolens begivenheter
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Vi voksne i det forberedte miljøet
19.08.2020
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Mål og det oppnåelige/målbare
• Hvem er barna og hva slags forestillinger har de om mål og
måloppnåelse?
• Hva slags samtaler kan vi ha med dem om hva målsetninger er?
• Det er en viktig forskjell mellom mål og utfordring; klarer vi å hjelpe
barn til å se det?
• Hvordan kan de vite at de vet?
• Hva betyr det å memorere?
• Hvor mange måter kan vi tilby å vise hva man vet?

Mål og det uoppnåelige/ikke-målbare
• Er vi noen gang ferdig med å utforske grammatikk?
• Er vi noen gang ferdig med å utvide ordforråd?
• Er vi noen gang ferdig med å vite om naturen?
• Er vi noen gang ferdig med å regne ut alt som skal regnes ut?
• Er vi noen gang ferdig med å forstå et menneskeliv?
• Er vi noen gang ferdig med å uttrykke oss selv gjennom kunst og
musikk?

laboratorie
-observasjon, samling
-leting etter mønstre i det man
observerer

bibliotek
-arven etter arbeidet til menneskene
som har gått før deg

–spørsmål om hvordan og hvorfor
-å formulere en hypotese: en
antagelse om hva som kan være
sant
-utprøving

-alt er tilgjengelig til enhver tid
-ingen andre forteller deg om du er
“klar” for noe
-gir tid til refleksjon og dybde
-er for alle

-raffinering
-nøyaktige prosesser er
nødvendige

-heltene kan være mennesker
du ikke kjenner

-er det sant?
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leirplassen
verksted

-livets eventyr
-vi utfolder oss fysisk

-redskapene må tas vare på
-riktig bruk av redskaper må vises

-vi lever tettere inntil naturen
-min trygghet er avhengig av din
trygghet

-kreativitet, ferdigheter og kunnskap
går hand i hand
-ingen vet hva resultatet blir

-alle arbeider etter evne, får etter
behov, lærer nye ting
-tid til å arbeide, tenke, synge

-mye uformell læring
-effektivitet kommer med mestring av
redskapene

-kilde til egne historier
-fundamentale behov i sentrum

-inspirasjon kan komme
når som helst

-uformell læring
-mange ulike helter

-folk som mestrer er helter
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