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Abstract
What does the digitalization of our society mean for the school, both the public and
the Waldorfschool? The thesis focuses on the way in which the role of the teacher
is being transformed by the learning situation in the classroom context. By seeing
the students as “digital citizens” and the teachers as ”digital aliens”, the thesis views
the way in which there can be said to be a meeting between two fundamentally
different forms of learning; one that is formalized and under state control, and the
other unstructured and informal, derived from the students use of the free internet.
The digitalization of our society changes the role of the teacher, as (s)he – only with
enough amount of competency - has to build a bridge between these two ways of
learning. As for today, the majority of teachers do not possess enough competence
in ICT to constructively manage the challenge given by the state curriculum.
Without this digital competence, they will not be able to evaluate the student’s
work and effort. The Waldorf school manages the ICT demands in the school
differently than the public school. As for the public school the computer is used in
every class and at every age. The Waldorfschool is on the other hand critical to
using the computer at all ages and in every class, and has also presented a
“compensation” for the static and one-sided use of the computer.
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Forord
Å skrive denne oppgaven har vart en prosess som minner meg og det vestlandske
landskap; høye fjell med utsikt og overblikk, men også dype daler hvor solen nesten
ikke når. Arbeidet har vært selvutviklende, og har fordypet mitt syn på det digitale
mediets læringsaspekter. Gjennom flere års personlig og uformell refleksjon rundt
den digitale mediet, har jeg fått gå i dybden og funnet et akademisk uttrykk og et
grunnlag for videre refleksjon. Dette er ikke en helt ensom prosess og jeg har
følgende personer å takke; Min veileder Professor Bo Dahlin ved universitetet i
Karlstad, som med sin klare tanke har prøvd å lose meg inn på den smale
akademiske vei med stor tålmodighet. Han har med ettertenksomhet lest og vurdert
min tekst med sine refleksive kommentarer. Tusen takk for alle kommentarer og
ditt nitidige arbeidet, Bo. Jeg vil også rette et takk til Aksel Hugo som har vart
oppmuntrende på alle sett og vis! Takkes bør selvsagt også min datter Inghild
Härström, som har fulgt meg gjennom hele prosessen. Hun har med ”strenge ord”
også hjulpet meg å bli på den tidligere nevnte akademiske veien, og har
oppmuntret og berømt meg, når jeg finner de riktige ord, og har vist meg hvor
solen er når jeg har vært i de ”solløse dalers landskap”. Sist vil jeg takke min venn i
øst for alle telefonsamtaler der gleder og frustrasjoner ble blandet og jeg kunne
snakke begeistret om mine oppdagelser når det gjaldt det digitale mediets
egenskaper eller noe annet ”interessant”. Takk for at du hørte på meg og ga meg
gode råd om oppgavens struktur og kom med dine spørsmål som ga meg nye
perspektiv. Uten disse personers innsatsen hadde resultatet aldri blitt hva det er!
Kent Härström
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Sammendrag
Hva betyr den digitale samfunnsforandringen for skolen - både den offentlige og
steinerskolen? Dette spørsmålet blir drøftet i denne oppgave. Det digitale mediet
blir gjennomgått i et av medieforskeren MacLuhans gitte medieperspektiv. Fokus
blir rette på læringssituasjonen i klasserommet der lærerens møte med eleven
konfronterer to forskjellige læringskonsept. Gjennom å se studenten som en
”digital samfunnsborger” og læreren som en ”digital innvandrer” viser seg de to
fundamentalt forskjellige læringskonseptene tydelig. Den uformelle, gjennom
elevens bruk av det digitale mediet, som er ustrukturert, ufortsigbart og totalt fritt i
sin representasjon av informasjon og kunnskap. Den formelle, gjennom lærerens
representasjon av sin formelle, forutsigbare og kontrollerte informasjonen og
kunnskapen. Problematikken i dette møtet inkluderes også i at den offentlig skolen
i Norge har definert ”digitale ferdigheten” som en grunnleggende ferdighet på lik
linje med at skrive, regne, lese og tale. Denne grunnleggende ferdighet skal
inkluderes i alle fag på alle trinn og i utvidet forstand all utdanning og voksen
opplæring. Denne oppgaven konsentrer seg om grunnskoletrinnet og da spesielt
om ungdomstrinnet. Oppgaven setter frem utfordringer og problemkomplekset
med at læreren som ”digital innvandrer” først skal opparbeide seg kompetanse i
bruk av den digitale teknologien, deretter integrere den i sitt fag og formidle dette
til elevene som er ”digitale samfunnsborger” på en måte som forbedrer
undervisningen. Skal det lykkes å forene og at bygge en bro mellom disse
læringskonseptene, den uformelle og den formelle, hevdes det i oppgaven at den
eneste muligheten, er å forbedre lærerens digitale kompetanse betydelig, samtidig
som det må arbeides med forskning og undersøkelser for å oppnå best kombinasjon
av fag og IKT i skolen. Dette gjelder også for steinerskolen.
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Forskjellen mellom steinerskolens tilnærming til det digitale mediet og den
offentlige skolens tilnærming utmerker seg av at steinerskolen har en mer variert og
praktisk tilnærming. Man ser ikke de digitale ferdigheter som en grunnleggende
ferdighet, men som en teknologi elever må lære seg å bruke og da i forhold til alder
å mediets egnethet i faget. I forskjell til den offentlige skolen, som skal ha denne
teknologien med i alle fag og aldrer uansett egnethet og elevens alder. DM er ikke
utviklet i forbindelse med læring og utdanning, men det er en etter- konstruksjon å
hevde at DM er en ”læringsmaskin” og skal brukes i alle fag og på alle trinn.
I forhold til å undersøke steinerskolens mulighet for å integrere DM i
undervisningen, beskriver oppgaven flere idekomplekser i steinerpedagogikken og
setter deres pedagogiske formål i relasjon til datamaskinen (heretter DM) som et
læringsverktøy. Dette for å se hvis og i så fall hvordan, DM understøtter de
pedagogiske idekompleksen. Spesielt ser oppgaven på syvårsperiodene,
tanke/følelse/vilje, kunstbegrepet i et kunnskapsperspektiv og frihets begrepet.
I forhold til den offentlige skoles IKT plan ser oppgaven på utviklingen av digitale
ferdigheter som leder til digital kompetanse og mener at disse må videreføres i
skolesammenheng, for å skape et dannelsesbegrep også for denne typen av
kompetanse, digital – og teknokulturell kompetanse. Risikoen er ellers at digitale
ferdigheter får en instrumentell og rent praktisk innfallsvinkel. Et spørsmål som
oppgaven ikke besvarer er om det digitale mediet i en opplærings situasjon trenger
en egen epistemologi? Oppgaven reiser spørsmålet, men besvarer det ikke på grunn
av oppgavens omfang og spørsmålets kompleksitet.
Det hevdes i oppgaven at DM er en meningsbærende artefakt som er knyttet til
menneskets bevissthet på en spesiell måte i forhold til annen teknologi, som man i
et MacLuhan perspektiv kan kalle en” mental krykke” eller ” mental protese”. Dette
vises både gjennom et resonnement og ved hjelp av eksempler fra det digitale
mediet og spesielt gjennom å skildre DM som en portal til internett og da spesielt
de nye applikasjoner på web 2.0.
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Den digitale utvikling har gått rasende fort i forhold til tidligere teknologiers
spredning. Dette får som konsekvenser at samfunn, skole og enkelte personer blir
”overkjørt” av teknologien, hvilket leder til for eksempel at lovgivingen ikke er
oppdater i forhold til denne globale grenseoverskridende teknologien, som ikke har
noen nasjonal forankring. Internett er et sted uten plass og uten tid. Brukeren sitter
lokalt og beveger seg globalt noen en kan kalle for et glokalt tilstand.
Den empiriske delen av oppgaven prøver å kartlegge steinerskolelærernes
personlige holdning til bruk av DM i undervisning på ungdomstrinnet. Svarene
tilfredsstiller ikke behovet for å få en total oversikt men gir en indikasjon på
holdninger som viser at steinerskolelærerne er generelt positive til å bruke DM i
undervisning, hvis den kan bedre undervisning og da som et hjelpemiddel, ikke
istedet for blyant, papir å kritt. Her ligger det til rette for å videreføre og fordype
lærernes holdning og forståelse for hvordan den digitale teknologien kan brukes på
en steinerskole. Oppgaven har lagt et grunnlag for å kunne fortsette med
kartlegging og utarbeidelse hvordan en videreutdanning for steinerskolelærer kan
skje. Samtidig gir den en indikasjon på hvor lite pedagogisk begrunnet
beslutningen var å gjøre ”digitale ferdighet” til en grunnleggende ferdighet der også
en større problemkompleks blir synlig som ikke direkte har med det digitale mediet
å gjøre. Premissleverandører for bruk av DM i undervisningen er ikke lærerne og
det skaper problemer i opplæringssituasjonen på skolene.
Den litteratur som brukes i oppgaven om det digitale mediet, er ikke i sin helhet
fundert i det steinerpedagogiske miljøet. Dette fordi det ikke finnes forskning og
nesten ikke litteratur om hvordan steinerskolen forholder seg til utfordringen av
denne ovenfor nevnte digitale påvirkningen. Oppgavens problemstilling, ”Hva
innebære

den

digitale

samfunnsforandringen

for

skolen”,

tydeliggjør

at

påvirkningen som kommer fra samfunnet, tar to retninger: den formelle og den
uformelle. Dette gjør at fokus på oppgavens forsøk å besvare forskningsspørsmålet
til dels er rettet mot samfunnet og den offentlige skole og bruker da litteratur og
forskning fra dette miljøet. Når oppgaven svarer på hva denne påvirkningen
innebærer for steinerskoles brukes steinerpedagogisk litteratur. Samtidig gjør
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oppgaven oppmerksom på at den offentlige læreplanen, gjennom privatskolelovens
bestemmelser, påvirker utforming av timetall, fagområde og til dels kompetansemål,
for steinerskolens læreplan, som skal være jevngod med den til en hver tid
gjeldende offentlige skoles læreplan. Derved vises det til at steinerskolen er knyttet
til den offentlige skoles læreplan og blir derigjennom indirekte påvirket av den
digitale samfunnsutviklingens formelle læring. Den uformelle står elevene for da de
på lik linje med elever i den offentlige skole er bruker av det digitale mediet.

Innledning
In the age, when our central nervous system is technologically extended to
involve us in the whole of mankind and to incorporate the whole of mankind
in us, we necessarily participate…. in the consequence of our every action.
(McLuhan 1962:4)
Kulturkritiker og medieteoretiker Marshall Mcluhan viser seg stadig like aktuelt i
dag som på 60. tallet, og setter fokus på ansvaret som enkeltindivid har i forhold til
fellesskapet i møtet med den teknologiske virkelighet. Dagens samfunnsborgere og
da spesielt barn og unge tar del i en ny form for teknologi, som jeg vil kalle for
skjerm teknologien. Med dette mener jeg teknologier som TV, digitale og analoge
spill, filmer og datamaskin med Internett tilkobling. Kort sagt alle form for skjermer
som viser frem et eller annen form for innehold, tekst, lyd kombinert med eller
uten bilde, det være seg de interaktive eller passive medier. Dette ”mediale støy” er
spesielt ungdommer utsatte for.
Stadig fleire unge deltek i globale nettsamfunn der kultur- og landegrenser
er vekke og både nettverk – og identitetsbygging – er ein del av denne typen
”glokalisering”. Store internasjonale spelplattformer gjer dataspel til noko
meir enn rein underholdning; det tek nye former som kan ha relevans for
kunnskap, samhandling og læring. Digitale læringsplattformer (LMS) i
skulen er i ferd med å bli eit viktig digitalt, døgnope læringsrom for eldre
elevar og ei ”sikker sone” på internettet for de yngste elevane.
Kompleksiteten på dette område er dermed så stor at det framleis er uråd å
seie sikkert korleis dette påverkar dei unge si lærings- og danningsreise. Men
det vi veit er at dette gjer noko med oss alle- på godt og vondt – og det er
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difor viktig at ein prøver å utforske alle desse nye straumdrag som vi ser i
dette digitale samfunnet, som bare er 10-15 år gamalt. (Krumsvik 2007:9)
Man kan da spørre seg om og hvordan dette vil påvirke barns kognitive evner og
lærings prosesser? Vil det digitale mediet fremme læring og interesse for kunnskap?
Hvilke konsekvenser vil det få for utdanning, oppdragelse og skolevirksomheter?
Vil det etter vår nåværende oppfattelse om kulturell danning, bli et positivt eller
negativ tilskudd? Debatter eller samtale om disse spørsmålene kan bære preg av
holdninger som dreier seg om hvorvidt det finnes en mulighet til å stoppe den
digitale utviklingen eller fjerne den? Slike spørsmål blir for meg uinteressante
ettersom jeg i stedet vil ta utgangspunkt i å forstå hvordan man kan bruke denne
teknologien på en positiv måte, og hvordan det er mulig å begrense dets negative
virkning. En slik holding mener jeg vil fremme, og videreutvikle den digitale
teknologien til å tjene menneskets i en positivt forstand. Hvorvidt det digitale
mediet og DM oppfattes som negativt eller positivt blir på sett og vis ikke relevant
for om vi skal akseptere teknologien eller ikke. Teknologien finnes, brukes og blir
værende i samfunnet og skolen. Derved påvirker den barns kognitive evne og deres
lærings metode om vi vill det eller ikke. Først må vi forstå trknologien og dens
virkninger, vi må dernest bruke denne ervervede kunnskapen til å utvikle metoder
for hvordan den skal håndteres av og på skolen. Jeg definerer skolen som
møtestedet mellom læreren og eleven i en opplæringssituasjon. Min problemstilling
dreier seg om nettopp dette møtet; hva innebærer den digitale samfunnsforandringer for skolen – og da særlig for steinerskolen? Dette spørsmålet som er
knyttet til den digitale samfunnsforandringen og dens påvirkning av skolen gjelder
både den offentlige skolen og steinerskolen. Dette fordi jeg mener at elever ikke
lever isolert fra samfunnet uavhengig av om de går på steinerskole eller en offentlig
skole. Ungdommer blir utsatt for denne typen av påvirkning fra den digitale
samfunnsforandringen uansett skoleslag. Steinerskolen må tilpasse seg den
offentlig skolens til enhver tid gjeldende læreplan på grunn av privatskolelovens
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bokstav1. Dette innebærer at steinerskolene indirekte er påvirket av den offentlige
skoles læreplan. Dette gjelder fagomfang, timetall og kompetansemål. For
steinerskolen innebærer dette at de må forholde seg til regelverket på en slik måte
at de klarer å bevare sine pedagogiske identitet og det er en utfodring. Mitt ståsted i
forhold til den digitale teknologien er at steinerskolen må være oppmerksom og
interessere seg for den, slik at innsikten overfor de utfordringer som følger med
denne digitale teknologien kan møtes med en bevisst pedagogisk holdning, og det
på en slik måte at elever kan få en opplevelse og en forståelse av en ny læringsmåte
og gjennomsku teknologiens virkning på individet og samfunnet. Skolen bør legge
til rette for at de fag som er

diametralt motsatte til skjermteknologien, som

friluftsliv, gymnastikk, og kunst og håndverk blir prioritert og hjelper eleven til å få
balanse både for sin kropp og sjel i forhold til den ensidigheten bruk av
skjermteknologien utsetter barn og ungdommer for. Jeg mener at Rudolf Steiners2
syn på teknologiundervisning3 som allerede 1919 på den første waldorfskolen var et
eget fag, kan gi nye perspektiv på hvordan opplæring og bruk av teknologi
undervisning kan skje i forhold til begge skoleslagene. DM i offentlig skole er ikke
satt i et tilstrekelig opplæringskritisk perspektiv i og med at den er blitt en
grunnlegende ferdighet i alle fag og i alle aldrer, og nå er på vei in i barnehagen.
Dette virker ikke å være fundamentert i verken pedagogisk forskning eller en
innsikt i DM muligheter som et opplæringsverktøy. Spørsmålet om hvorvidt læring
og DM som verktøy er et ultimatum for alle mennesker i alle læringssituasjoner
synes å havne i bakgrunnen for det utviklingsoptimistiske synet på den nye
teknologiens rolle i samfunn og i skolen. Hva gjelder læreplanen i Informasjons og
Kommunikasjons Teknologi (heretter IKT) for offentlig skole, vil jeg fremme

1 § 2-3. Krav til innhald og vurdering i opplæringa. Skolen skal drive verksemda si etter læreplanar godkjende av departementet. Det må gå
fram av planen kva slag vurderingsformer og dokumentasjon skolen skal nytte. Skolane skal anten følgje den læreplanen som gjeld for
offentlege skolar, eller læreplanar som på annan måte sikrar elevane jamgod opplæring, jf. opplæringslova § 2-1 første ledd og § 3-4 første ledd.
http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-002.html#2-3
2 Pedagogisk inspirator og grunnlegger av Waldorfpedagogikken, benevnes steinerpedagogikken i Norge
3 Her innbefattes de digitale maskiner og medier i begrepet teknologi
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synspunkter som ikke fordrer bruk av datamaskinen i opplæring før i 12 års
alderen. Dette er nettopp representert i steinerskolens læreplan, hvor digital
kompetanse ikke har opplæringsmål før 7. klasse.
Spørsmål om hvorvidt det skjer en samfunnsforandring på grunn av det digitale
mediet, slik jeg antyder i oppgavens tittel, og hvordan det ser ut og dens eventuelle
konsekvenser

blir

drøftet

i

boken

”Convergence

and

Fragmentation”4

Innledningsvis skrives det:
The study of the media in Europe forces us to try to understand the major
institutions which foster understanding and participation in modern
societies. At the same time we have to recognize that these societies
themselves are undergoing vital changes, as political associations and
alliance, demographic structures, the world of work, leisure, domestic life,
mobility, education, politics and communications themselves are all
undergoing important transformation… A study of the changing media in
Europe, therefore, is indeed a study of changing Europe. (Ludes 2008:9)
Det er ikke slik at bare det digitale mediet står for en forandringsfaktor i Europa,
men forandringen Ludes refererer til, skjer også på de aller fleste samfunns
områder. Hele Europa er i forandring. Maria Heller5 skriver i samme bok:
New ICT and the changes they introduce in the structure of the economy
and of the workforce are about to cause radical changes in the relationship
between work and leisure, and will also modify the relationship workplace
and home. A great number of activities can be done from anywhere because
of online or mobile accessibility. These changes, in turn, will continue to
alter the structure of towns, creating new pattern of urbanism, new types of
settlements with broadband facilities and dense nets of ”communications” of
all sorts, like telecommunication nets and highway nets. (Ludes 2008:31)
Her viser Heller til IKT som forandringsfaktor mellom hjem - arbeidsplass –
arbeidstaker og på sikt mener hun at dette også vil forandre hvordan planlegging av
byer kommer å skje som en konsekvens av IKT som forandringsfaktor. Hun peker

4 http://www.forskningsradet.no/no/European+Science+Foundation+ESF/1187661694520
5 Direktør på Institut of Sociology at Eötvôs Loránd Universety, Budapest,
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også på at telekommunikasjonens utvekling endrer den mentale kommunikasjonens
virkelighet. Vi ser altså at den voksnes arbeids forhold, samfunnets planlegging av
byer og individets mentale kommunikasjon, er blitt forandret som en konsekvens av
den digitale teknologien. Hvis en i tilegg ser på den forandring som Krumsvik
definerer som de unges ”lærings og danningsreise6” i forhold til deres bruk av
skjermteknologi, er det et omfattende bilde av forandringen som viser seg.
Spørsmålet om den digitale teknologien påvirker samfunnet og individet virker
innlysende, og spørsmålet om det også påvirker skolevirksomheter kan være besvart
når en ser på læreplanen som definerer ”digitale ferdigheter” som en basis
ferdighet. En kan ut fra dette utlede følgende påstand; den digitale teknologien
fører med seg en samfunnsforandring, som tar form også i skolen. Det viste seg i
løpet av oppgaven at denne forandringen kunne sies å være preget av to
strømninger, den ene er gjennom ungdommene selv og den andre gjennom
læreplanen. En formell og en uformell påvirkning av læringssituasjonen i skolen.
Forandringen av læringsfenomener som skjer i møtet mellom ungdommer og bruk
av skjermteknologien på deres fritid, er noe som læreplanen ikke så lett kan ta
høyde for. Hvorvidt den skal det, hvordan og hvorfor, er et dilemma som trenger
interesserte og reflekterte lærere som er villig til å vie den digital teknologi
oppmerksomhet. Spørsmålet blir dermed; er lærerne tilstrekkelig kyndige på
området? Legger skolevirksomheten til rette for at de skal kunne blir det? Disse
spørsmål uttrykker jeg ikke som mine direkte forskningsspørsmål, men de danner
et bakteppe for mine refleksjoner av skolevirksomhetens møte med IKT , nå og i
fremtiden.

6 Krumsvik 2007
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1. Mine holdninger og forskningsspørsmål
Jeg har alltid vært fasinert av teknologi i seg selv og i forhold til
samfunnsforandringer om hvordan teknologien påvirker enkelt individer og
forandrer samfunnet, på godt eller vondt. Gjennom ungdomsårene og som voksen
har jeg hatt et positivt teknologisk verdi syn og vært overbevist om at teknologien
vil tjene menneskets beste, med unntak av krigsteknologien og en deler av
medisinindustrien. De teknologiske oppfinnelser har gjennom historien stort sett
vært en slik karakter at de medførte en forbedring av de menneskelige levekår. Jeg
har som voksen oppdaget at dette mitt syn er preget av 1950 - tallets naive tro på
teknologiens velsignelse og grenseløse muligheter, som et barn av etterkrigstidens
utviklings optimisme.
Da datamaskinen ble mer vanlig som personlig datamaskin våknet min interesse
for denne teknologien og jeg kjøpte en bærbar datamaskin, en Macintosh. Dette var
på i sluttent 1980 tallet. Datamaskinen ble etter hvert en vanlig innretning både på
kontoret og i hjemmet i løpet av 1990 tallet. Spørsmålet om datamaskinens
tilstedeværelse i undervisningen ble hyppig debattert, og til sist gjaldt debatten
også om steinerskolen skulle innføre dataundervising. Jeg ble engasjert i spørsmål
om hvordan man kunne integrere DM i steinerskolens virksomhet uten at skolen
mister sin egenart og pedagogiske profil. En av bidragene til min interesse for dette
spørsmålet var at den pedagogiske impulsen Rudolf Steiner satte ut i verden 1919,
var preget av at Steiner hadde et moderne forhold til sin tid og at den første
steinerskolen underviste eleven om den tidens moderne teknologi. Når jeg etter
hvert oppdaget at steinerskolene i dag hadde mindre teknologi undervisning en
den gangen, til tross for at vår samtid er mye mer teknologisk intensiv, begynte jeg
å se nærmer på spørsmål rundt teknologi og DM bruk på steinerskolene. I mine
studier av Steiners pedagogiske foredrag og gjennom min egen virksomhet som
steinerskolelærer i 27 år, merket jeg etter hvert at formen og metodikken på
steinerskolen ikke hadde forandret seg stort gjennom årene. Om anledningen til
dette er at lærerne opplever at pedagogikken fungerte så bra i praksis og er tilpasset
barnet behov for læring og oppdragelse, eller at deres egne idealer om
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steinerpedagogikken har ”stivnet i en tradisjon” slik at forandring og modernisering
anses unødvendig kan jeg ikke gjennomskue. Disse spørsmål har preget mine
tanker om hvorfor bruk av DM og dataundervisning på steinerskolen har vekket et
visst motstand eller i hvert fall gått tregt. Jeg mener at enhver pedagogikk må
tilpasse seg samfunnsforandringen innen rimelighetens grenser, ettersom den
virkelighet elevene opplever utenfor skolebenken bør ikke være et fremmende
element i skolen. Dette være seg om man kaller seg steinerskole eller ikke. Samtidig
må en være oppmerksom på at skolen har et pedagogisk fundament uansett
samfunnsforandring. Fundamentet bør består av en bred allmenndannelse,
samtidig som eleven bør opplever en koherens i sin skolehverdag, omsorg og
oppmerksomhet fra lærere og andre på skolen. Skolen må formidle lysten til å lære,
for å så ”lære å lære”, slik at en livslang læring kan oppstå, og dette med eller uten
den digitale teknologien.
Min nysgjerrig ble etter hvert rettet mot spørsmålet om det fantes et prinsipielt
motstand mot bruken av DM i undervisningen på steinerskolene. Bakgrunnen for
dette

spørsmålet

kommer

av

at

jeg

i

flere

samtaler

og

møter

med

steineskolepedagoger gjennom flere år, har møtt en negativ holdning til DM. Ikke
slik å forstå at læreren avviste bruk av DM på skolene, men derimot at holdningene
var preget mer av at DM var et ”nødvendig onde” eller et fremmende element i
skolene som elevene

måtte lære å bruke, men som måtte bli hold utenfor

opplæringen som sådan. Man så ikke noen positiv pedagogisk uviklingsmulighet
med denne teknologien. Her må jeg poengter at den gruppe jeg referer til
underviser på grunnskoletrinn, ikke på videregående trinn. Her var holdningen litt
annerledes da man så muligheter å bruke DM som en avansert regne- og
skrivemaskin. Men heller ikke disse så DM som en mulighet for en ny pedagogisk
tilnærming i fagene. Disse problemstillinger er bakgrunnen for min empiriske del
av oppgaven; hvordan bruker steinerskolen DM i opplæringen? I mine
spørreundersøkelser fremgikk det for øvrig at den negative holdningen til bruk av
DM i skolen, har gjennomgått en forandring. Det ser ut til at Steinerskolelærere i
dag stiller seg mer åpen til bruk av DM i skolen.
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Den andre delen av oppgaven har bakgrunn i uttalelser av skolereformpolitikers
iver for mer IKT i skolen og deres retoriske argumenter for at skolen Norge må
gjøre det bedre på PISA undersøkelsen, slik at skole Norge blir best i verden med
hjelp av IKT i skolen. Det kan stilles spørsmål ved hvor mye de egentlig kjenner til
om forskning og undersøkelser av IKT i skolen og generell pedagogisk forskning
om læring. Hvordan er læreplanen og opplærings situasjonen påvirket av slike og
liknende spørsmål ble til et overgripende ”Hva innebærer den digitale
samfunnsforandringen for skolen?” som er hovedproblemstillingen i oppgaven.
Dette spørsmålet krever at jag prøver å finne ut om det er en samfunnsforandring
som kan knyttets til den digitale teknologien og videre på om denne forandring kan
komme til å påvirke skolevirksomheter. Hvordan kan så denne eventuelle
påvirkning forstås? Merkes den og da på hvilken måte? Gjør skolevirksomhetene
noe med dette? Hvilken tilnærming har så læreplanene til bruk av IKT? Dette er
spørsmål jeg vil prøve å belyse i denne oppgaven.
Ungdommer som vokser opp i dag har ofte et nært og uproblematisk forhold til den
digitale teknologien. Mange er storforbrukere av nettsamfunnets muligheter, noe
som åpner et nytt spørsmål, hvordan påvirker dette bruk av DM og internettets
mangfoldige verden ungdommers læringskonsept? Blir det en diskrepans mellom
skolens opplæring i forhold til ungdommers egenlæring på nettet eller bruk av DM?
Jeg vil hevde og kommer å vise at samfunnsforandringens påvirking av skolen har
to uttrykk. Den ene er elevers digitale fritidsaktivitet i form av DM og internett
bruk. Disse medier er uten samfunnsmessig kontroll og er brukerstyrte i sin
utviklingen av mediet og derfor mer eller mindre helt frie i sitt uttrykk. Denne
påvirkningen kan defineres som en form for ”uformell digital opplæring”.
Den andre retningen, er skolenes læreplaner for IKT. Denne utvikling er under full
samfunnskontroll. Denne kan defineres som ”formell digital opplæring” og er i sin
tur påvirket av den digitale samfunnsforandring der det reises krav til skolen om å
være tidsaktuelle og moderne. Disse begge retninger kommunisere ikke med
hverandre på grunn av dess forskjellige innebygde strukturer og hensikter, den
formelle og den uformelle. Dette vil jeg synliggjøre i oppgaven.
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Når det gjelder tilgang til litteratur og forskning innom dette felt finnes det svært
lite om steinerskolens bruk av DM eller forskning på feltet. Det foreligger heller
ikke noen undersøkelser om bruk av DM i steinerskolen. Jeg har i den forbindelse
foretatt to spørreundersøkelser for å kartlegge steinerskolens IKT situasjon, samt
lærerens forhold til bruk av DM i opplæringssituasjonen. I forhold til offentlig skole
bruk av DM er det totalt motsatt, her finnes mye mer forskning og litteratur.
Utdanningsdirektoratet7 har også under lengre tid gjennomført pilot prosjekter med
flere skoler.
I neste kapitel vil jeg nå begynne med ”Oppgavens disposisjon” som en gjennomgang
av oppgavens hovedtema.

2. Oppgavens disposisjon
Mitt utgangspunkt i denne oppgaven er ikke bare å se på steinerskolens forhold til
DM eller IKT isolert, uten å sette steinerskolen i forhold til den digitale
samfunnsforandring og i forhold til den offentlige skoles læreplan. Som et
utgangspunkt er det derfor viktig å begynne fra begynnelsen, hvilket er
steinerskolens opprinnelse som skole impuls. Første delen av oppgaven drøfter
nettopp de bakom forliggende anledninger til at steinerskolen startet. Dette viser
jeg ved å presenter noen av de pedagogiske ideer Steiner og Molt realiserte ved den
første waldorfskolen. Kapitel tre handler om ”Skjermbruk i et steinerpedagogisk
perspektiv” kapitelet fyre ser på ”Formell læring; læreplan og IKT og samfunsutvikling”
drøfter læreplanene og tar da spesielt opp de overgripende kompetansemålene om
digitale ferdigheter og digital kompetanse. Etter denne gjennomgangen vil jeg
spørre om dannelsesbegrepet trenger revitalisering i forhold til denne digitale
samfunnsutviklingen. Med dette som bakteppe går oppgaven videre med å

7 http://www.utdanningsdirektoratet.no/
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undersøke det digitale mediets virkning og innehold, i kapitel fem ”Uformel læring,
Internett, DM og det digitale mediet ”. I kapitel seks ”Presentasjon av empiriske funn”
behandles de to spørreundersøkelsene jeg har gjennomført. I kapitel syv ”Drøfting”
bli oppgavens forskjellige momenter diskutert og i kapitel åtte vil jeg fremlegge min
konklusjon.
Neste kapittel vil se på hvordan steinerskolen ble til, ved å gi en bakgrunn for den
steinerpedagogiske skoleimpulsen som skjedde for mer enn 100 år siden.

3. Skjermbruk i et steinerpedagogisk perspektiv.
I det neste underkapitlet vil jag gi en overblikk på hvorfor og hvordan den første
steinerskolen starte. Jeg mener at denne bakgrunn kan være retningsgivende for
hvordan vi i dag kan se på bruk av DM på steinerskolene. Videre følger et
underkapitel om den steinerpedagogiske idébakgrunn, illustrerte gjennom det
kunnskapsteoretiske synet på; syvårs periodene, tanke-følelse-vilje, kunstbegrepets
betydning i kunnskapsformidlingen og frihetsbegrepet. Her setter jeg disse ideer i
forhold til bruk av DM og spør om denne teknologien understøtter syvårsperiodene
som utviklings konsept. Første underkapitel handler om den historiske bakgrunn
for den første steinerskolen 1919.

3.1.

Hvordan og hvorfor startet den første steinerskolen?

Den første Steinerskolen, eller som den ble kalt den gangen, Waldorfskolen, ble
startet for arbeidernes barn på Waldorf Astoria sigarettfabrikk som et ønske fra
dens eier Emil Molt. Bakgrunnen var at Molt arbeidet aktivt for å demokratisere og
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sosialisere bedriften med ideer fra filosofen Rudolf Steiner8. Det mest kjente verket
fra Steiner er i denne sammenheng ”Kjernepunktene i det sosiale spørsmål9”, som
populært kalles ”Tregreningsbevegelsen” ut i fra Steiners inndeling av samfunnet i
tre funksjoner; kulturliv, rettsliv og næringsliv. I tilegg arbeidet Steiner aktivt for å
fremme en ny pedagogikk i tråd med denne sosiale impulsen. ”I årene fra 1919 til
1924 holdt Rudolf Steiner over 200 foredrag om pedagogikk. Disse foredragene
fremsatte en rekke ideer og ansatser til en fornyelse av pedagogikken”. Mathisen
2007:27) I sin bedrift innførte Molt den gangen en bedriftskomité der arbeiderne
skulle være representerte. Denne komiteen skulle ha reel innflytelse på drift av
fabrikken. I forbindelse med denne oppgaven trengte arbeiderne som var
medlemmer i komiteen videreutdannelse. Etter hvert merket Molt at arbeidernes
grunnutdannelse og mulighet for å kunne tilgodegjøre seg videreutdanningen var
svak. I denne situasjonen oppstod ideen om å starte en skole for arbeidernes barn,
slik at deres kompetanse skulle bli bedre enn foreldrenes. Dette var bakgrunnen for
den første Waldorfskolen. (Forord av G. Mulder i R. Steiner 1981:5). Molt som var
en venn av Steiner visste om hans ideer om en fornyelse av pedagogikken, og
Steiner fikk ansvar for å starte og delvis drive skolen. Slik ble Steiners pedagogiske
impuls realisert i en skole for arbeidernes barn på sigarettfabrikken Waldorf Astoria, og fikk navnet Waldorfskolen.
Anledning til at jeg nevner denne historiske bakgrunnen for hvordan skolen startet,
er at det viser en del av steinerpedagogikkens identitet og tradisjon, nemlig både at
skolen startet for industriarbeiderens barn og at skoleimpulsen hadde en
sosialpedagogisk bakgrunn. Bakgrunnen for å starte skolen var ikke å oppdra barn
til det bestående samfunnet på best mulig måte, men å forme en oppdragelse etter
nye ideer om et annerledes samfunn for barnets beste og ikke en læreplan som

8 Rudolf Steiner, født 1861, død 1925, østerriksk filosof, kjent som grunnlegger av antroposofien og steinerskolene (waldorfskolene), Hentet fra
Store Norske Leksikon, nettutgave: http://www.snl.no/Rudolf_Steiner (Kvalitetssikret)

.

9 1969 De tre funksjoner A/S Bergen. Orginalutgave Die Kernpunkte der sozialen Frage, in den Lebensnotwendigkeiten er Gegenwart und
Zukunft. 1919 - 1920 Rudolf Steiner – Nachlassverwaltung, Dornach Sveits.
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bygget på statens behov eller politiske standpunkt. Barnet skal ikke utdannes til å
bli tilpasse til staten slik den til en hver tid er, men derimot skal det utdannes til å
kunne forholde seg refleksivt og kritisk til den statlige og samfunnsmessige tiden
det lever i. Statens ideer skal ikke inkorporeres i barnet utdanning, men barnet skal
selv lære å forme en opplevelse og holdning til disse ideer. Teknologien bør
dermed ikke brukes som et instrumentelt verktøy for å ”tilpasse” eleven til
samfunnets premisser. De digitale undervisningsprogrammer som finnes styrer
utviklingen av den frie tenkningen slik at refleksjonsnivået for eleven blir redusert.
Även om mattematik och fysik i sitt innehåll icke omedelbart kunna påverkas
av statens behov, blir dock vad man utvecklar av dem, vad människorna
tänka om deras värde, vilket verkan studiet av dem har på det övriga andliga
livet, och mycket annat bestämt av dessa behov, när staten förvaltar grenar av
det andliga livet. (Steiner 1920:47)
Denne måten å se steinerskolens overgripende målsetning på mener jeg gir en
indikasjon på hvordan det digitale mediet og DM kan og bør bli brukt i
steinerskolene. Det som den moderne livspraksis krever at mennesket må
gjenspeiles i den måten skolen er bygget opp på. Med tanke på det digitale mediet
krever det altså at lærerne er aktivt deltagende eller i hvert fall har kjennskap til
hvordan det digitale mediet og DM fungerer. Læreplanen reflektere det ”praktiske
liv” på alle områder (jamfør kapitel 4), men som Steiner påpeker må ikke dette
dikteres av staten. Denne impulsen skiller seg for eksempel fra en noenlunde
samtidig pedagog, John Dewey. Han peker i en helt annen retting med skolens
overgripende målsetning, samfunnstilpasning og lærerens oppgave.
Enhver lærere bør være klar over sitt høye kall; han er en samfunnets tjener
som er utvalgt til å bevare en riktig samfunnsorden og sikre den rette sosiale
vekst. På denne måten er læreren alltid den sanne Guds profet og den som
innvarsler himmelens sanne rike. (Dewey10 i Bruner 1962:114)

10 ”Mitt pedagogiske credo” av John Dewey 1897
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Jeg tolker det som om Dewey så skolen som en skolering for barn inn i det
bestående samfunnet på oppdrag av Gud. Derimot mente både Steiner og Molt at
skolens oppgave var å bidra til å åpne for en samfunnsforandring, hvor staten ikke
skulle diktere mandatet for skolen. For øvrig var Steiner åpen til statlig kontroll av
elever hvert tredje år, for å sikre at disse holdt årskullets kunnskapsnivå.
Steiner betonte skolens pedagogiske uavhengighet spesielt under året 1919 da han
var meget aktiv i det politiske liv med den nevnte ”tregrenings” bevegelsen. Han
kom

tilbake

til

skolens

autonomitet

og

de

overgripende

målene

med

waldorfskolen11 i forbindelse med de kurser han holdt fra 21. august til og med 5.
september 1919 for de fremtidige lærerne på waldorfskolen.
I afton måste något sägas som inledning. Waldorfskolan måste bli en verklig
kulturgärning för att åstadkomma en förnyelse av vår tids andliga12 liv. Vi
måste räkna med förvandling på alle områden. Hele den sociale rörelsen har
sitt ursprung i det andliga och skolfrågan är en underavdelning till tidens
store brännande andliga frågor. Waldorfskolans möjligheter måste därvid
utnyttjas till att få en reformerande, revolutionerande verkan inom
skolväsendet…Waldorfskolan kommer att vara en enhetsskola i den
bemärkelsen att den endast tar hänsyn till att uppfostra och undervisa så som
människan, hela människans väsen fodrar. Alt måste tjäna detta mål. (Steiner
1981:210)
Jeg skal ikke gå inn i den tidens kultur og vitenskapsdebatt om de åndelige
spørsmålene som Steiner sikter til. Hovedpoenget er at han ikke mente at elever fra
steinerskolen skulle være fremmende innfor det samfunn de skulle ta del i som
voksne, tvert imot, steinerskolen utviklet et eget fag, livskunnskap, der elevene fikk
opplæring om teknikk og teknologi som var moderne den gangen. De fikk til og
med lære seg stenografi som den gangen var noe helt nytt og moderne. Steiner
fremmer her en holdning til undervisningen som jeg mener bør få pedagogiske
konsekvenser også i dag når det gjelder bruk av DM i undervisningen. Jeg vil derfor
i min tilnærming til spørsmålet om DM som en del av undervisningen spørre om

11 Waldorfskolan var navne for den skole som startet 1919 i Stuttgart
12 Åndelig liv var et begrep for kultur- og kunstliv fra Tyskland 1919.
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DM understøtter den pedagogiske prosessen, ved gjennomføringen av de
overgripende pedagogiske tema som utmerker steinerskolen. For eksempel i den
første syvårsperioden er tematikken ”sansning, lek og etterherming”. Kan DM
understøtte disse prosessene slik at barnet gjennom å bruke DM opplever sansing,
lek og etterherming i en steinerpedagogisk forstand? I tilegg til denne drøftingen
kommer jeg også til å fremme synet på at steinerskolen skal være en moderne skole
i tiden, slik intensjonen fra 1919 viser gjennom den tidens vektlegging av
teknologiundervisning. Det finnes her en balansegang ettersom skolen må tilpasse
seg det moderne samfunnet, men at dette må skje på barnets prinsipper, og
tilpasset barnets utvikling og læringsbehov.
I neste kapitel vil jeg belyse noen av de pedagogiske tema som kan regnes som
bærebjelker i steinerpedagogikken.

3.2.

Steinerpedagogikkens idégrunnlag

I dette kapitelet vil jeg fokusere på de aspekter som jeg mener er vesentlige i
forhold til skjermbruk og DM, med spørsmålet om de vil underbygge og fremme de
steinerpedagogiske utviklingsaspektene; kunsten som en del av kunnskapsprosessen, den helhetlige undervisningspraksis gjennom tanke, følelse og vilje, den
utviklingsbaserte tilnærmingen til kunnskapsformidling gjennom syvårs periodene
og frihetsbegrepet som pedagogisk målsetting. Før jeg gjør det må i middeltid noe
sies om steinerskolens kunnskapssyn. I den forbindelse kan Arve Mathisens
tolkning gi uttrykk for et syn som forener steiners pedagogiske impuls fra 1919 og
de utfordringer steinerskolen møter i dagens samfunnssituasjon:
Det kunnskapssynet som ligger til grunn for steinerpedagogikken kan man
kalla for en etisk kunnskapsforståelse. Dette fordi att steinerskolen alltid
søker å sette kunnskapen i en meningsfull sammenheng som gjør att eleven
kan forbinde kunnskap med sine egne erfaringer, rotfeste kunnskapen i sine
holdninger og i sin handlingskometens. Ved overgangen til
kunnskapssamfunnet vil kompetansen for kritisk refleksjon nødvendigvis
inkluderes med en etisk kunnskapsforståelse. Det vil være en meget viktig
pedagogisk oppgave for skolen å gi elevene et grunnlag for å kunne
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tilgodegjøre, tolke og forstå tilgengelig informasjon, samt vekke deres
interesse og lyst til å skape ny kunnskap. (Mathisen i Steinerskolen nr. 3
2008)
Her peker Mathisen på at steinerskolen har en etisk kunnskapsforståelse, samt viser
hvordan det kritiske refleksjonsnivået er en inkludert del av dette kunnskapssynet.
Med dette som bakgrunn ønsker jeg å gå videre med å presentere den første av de
tidligere nevnte idé - kompleksene; viktigheten av det kunstnærlige element i
kunnskapsprosessen, slik den blir formulert i læreplanen13 for steinerskolene:
På steinerskolen vil undervisningen på den ene siden være kunstnerisk
utformet fra lærerens side, på den andre siden vil elevenes læring
gjennomgående ledsages av kunstnerisk inspirerte bearbeidelsesformer. Slik
forfekter steinerskolen et prinsipp om at både undervisning og læring styrkes
gjennom integrasjonen av kunstneriske arbeidsformer. Det ligger i kunstens
natur at dens uttrykk kan varieres og tilpasses til ulike læringssituasjoner og
behov. En kunstnerisk utformet undervisning vil kunne forbinde allmenne
faglige temaer med en individuelt utformet ’dramaturgi’ eller ’koloritt’.
Derved konkretiseres undervisningsinnholdet, og lærerens faglige
engasjement og begeistring vil kunne synliggjøres. Tilsvarende gis elevene
muligheter til å gjøre en rekke egne valg når undervisningstemaet skal
bearbeides. Overalt hvor det kunstneriske er integrert i skolens pedagogiske
virksomhet, skapes det frihetsrom der elever og lærere kan øve kreative
ferdigheter og faglig fordypning. Steinerpedagogikken bygger på en tillit til
kunst. (Mathisen 2007:10)
Er et kunstnærlig uttrykk utført av et barn eller ungdom ved hjelp av DM
sammenlignbart med bruk av fargekritt eller pensel? Kunstuttrykket og aktiviteten
på en DM er en todimensjonal opplevelse i forhold til den tredimensjonale analoge
teknologien. Ingen lukt, ingen lyd og ingen følelse av motstand mot papiret, er en
redusert sanseopplevelse i forhold til den analoge teknologien innen det
kunstnærlige uttrykk. Dette er kvalitative element som må være en del av kriteriene
for valget av hvilken aldersgruppe som tar del i en elektronisk kunstnærlig prosess.
Elementet av kunstnærlighet i kunnskapsformidlingen griper videre inn i det neste
idé kompleks der Steiner intensjon var å engasjere hele mennesket i læreprosessen;

13 http://www.steinerskolen.no/www/pedagogikk/laereplaner/2008-07-03_Laereplan2007_grunnskole.pdf

23

hodet, hjertet og hånden. Eller slik det er uttrykkes av Steiner; tanke, følelse og
vilje. I læreplanen skrives det slik;
Steinerpedagogikkens utviklingsdidaktiske idé fremhever forholdet mellom
tenkning, følelse og vilje som et viktig pedagogisk tema knyttet til
utformingen av læreplanen. Pedagogikken i den første livs fasen er rettet mot
viljen. Grunntanken er at barnet skal møte og bli kjent med verdens
fenomener gjennom egen aktivitet… På ungdomstrinnet og I videregående
skole legges det vekt på tenkningens evne til å skape forståelse og
sammenheng. Steinerpedagogikken lar utviklingen av tenkningen bygge på
de tidligere opplevelses- og viljesmessige erfaringene. Dette skaper helhet og
sammenheng hos det oppvoksende mennesket. Når tenkning og følelse
virker sammen på en fruktbar måte, kommer det en hjertevarme inn I
tenkningen, det oppstår begeistring og erkjennelsesglede. Når viljen på den
rette måten virker med, kan man snakke om en person som er i stand til å
handle etisk. I fruktbar samvirkning gir tenkning, følelse og vilje mennesket
mulighet til å bli en positiv medaktør i verdens hendelser. (Mathisen
2007:19).
Helhet og sammenheng i kunnskapsformidlingen er utmerkende for Steiners
pedagogiske syn, slik det kommer frem i læreplanen. Dette element viser seg også i
Steinerskolenes utviklingsdidaktiske syn på opplæringen. Fra barnehagen til og
med videregående trinn går dette synet under betegnelsen syvårsperiodene14 som
etter Steiners syn fortsetter gjennom hele livet. Hva som undervises når og
hvordan, spiller en stor rolle slik vi kan se det formulert i den generelle delen av
steinerskolenes læreplan.
Steinerpedagogikkens utviklingsorientering handler i første rekke om å
fokusere på hvilke læringsmåter og hvilke kommunikasjonsformer som best
svarer til elevenes evner og muligheter til læring og utvikling.....
… Steinerskolens utviklingsidé gjelder altså primært synet på de pedagogiske
relasjoner. De arbeidsformer og det lærestoff som fungerer best15 på hvert
alderstrinn. Skolegangen innebærer en gradvis didaktisk forvandling der
stadig nye læringsformer og nytt faglig innehold tas i bruk, der
undervisningen endrer karakter og tema i tråd med skoleårenes gang.
(Mathisen 2007:6)

14 0-7 år, 7 – 14 år. 14 – 21 år, 21 – 28 år, 28 – 35 år, osv.
15 I betydning R. Steiners pedagogiske anvisninger og foredrag og den opparbeidede pedagogiske praksis.
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Dette innebærer en utfordring i seg selv som lett kan bli et problem da
steinerskolenes læreplan skal, slik jeg tidligere har omtalt, være jevngod16 med den
offentlig skoles læreplan på en overgripende måte hva gjelder kunnskap og innsikt i
de forskjellige fag. Dette er en problemstilling som blir tydelig i forhold til
kompetansemål i IKT på fjerde trinn. Grunnleggende ferdighet er en satsningen fra
departementet side der digitale ferdigheter er fundamentale og omfavner
menneskets læring i et livslangt læringsperspektiv. (E-borger 2007-200817)
Steinerskolens utviklingsdidaktiske syn er avvikende når det gjelder bruk av DM før
12. års alder. Dette synet betyr at steinerskoleforbundet ikke ønsker å ha
kompetansemål i IKT på fjerde trinn, noe som viser en av utfordringen med å
beholde pedagogiske egenart og samtidig være en skole som er moderne i sin tid.
Slik skriver direktoratet til steinerskoleforbundet i sitt vedtaksbrev om denne
saken;
Kompetansemål for bruk av digitale verktøy: Steinerskole læreplanen har ikke
kompetansemål etter 4.årstrinn. I prosjektledelsens redegjørelse begrunnes
dette blant annet med at ”(..) en hjørnestein i steinerpedagogikken er å
introdusere fag og hjelpemidler når tiden er inne. (Til Forbundet
Steinerskolene i Norge - Vedtak 10.06.07) 18
Denne problemstillingen kommer jeg til å behandle i kapitelet 3.3.2., om den andre
syvårsperioden. Da som et pedagogisk spørsmål, ikke som et politisk eller lovmessig
spørsmål knyttet til privatskoleloven. Jeg vil i det kommende fordype meg i
syvårsperiodene som steinerpedagogisk idékompleks.

16 Skal ha jevngode sluttkompetansemål på 4. 7. 10. og 3. vgt. i forhold til den offentliges, til en hver tid gjellende læreplaner.
17 http://www.eborger.no/
18 Godkjenningsbrev fra direktoratet for utdanning;
http://www.steinerskolen.no/nyheter/2007-10-14_a_Utdanningstirektoratets_vedtak_grunnskolen.pdf
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3.3.

Syvårs periodene

Menneskets utvikling deles av Steiner inn i syvårs perioder. Anledningen til at jeg
velger å presentere disse er at syvårsperiodenes tematikk og dens pedagogiske
profilen kan indikere om bruk av DM og det digitale mediet vil fremme den
utviklingen Steiner vektlegger på det gitte alderstrinnet. Hovedperspektivet i denne
oppgaven

dreier

seg

om

tenkningens

utvikling

i

den

andre

og

tredje

syvårsperioden, på grunnskolenivå fra 1. klasse til og med 10. klasse, ettersom
barne - og ungdomstrinnet er fokus i oppgaven. De tre første periodene inneholder
følgende alderstrinn; første syvårsperiode fra 0. – 7. år, andre syvårsperioden fra 7.
– 14. og tredje syvårsperioden 14. – 21. år. Disse tre periodene har hver sin
overgripende tematisk profil i tilegg til at hvert skoleår sin egen tematikk. Nedenfor
følger en stikkordsmessig oversikt over syvårsperiodenes tematiske profiler.

Fra 0 til 7 år
Læring
etterligning
Sansing, lek

Fra 7 til 14 år
gjennom Læring via lærerens
fremstilling
Opplevelse, øvelse

Vilje
Følelse
Legemets fysisk-organiske De
utvikling
livsprosessene

Fra 14 til 21 år
Læring ut fra egen
dømmekraft
Kjærlighet til verden
forståelse
Tanke
rytmiske Kommunikasjon, relasjon
(Mathisen

2007:15)

3.3.1. Den første syvårsperioden
Det pedagogiske temaet for denne syvårsperiode er; læring gjennom etterligning,
sansing og frilek. Etterherming betyr at den voksne i barnets nærhet er et forebilde
og at barnet ubevisst hermer etter den voksne på alle måter. Sansing menes real
opplevelse for alle barnets sinne. Med ”frilek” menes lek på barnets premisser, uten
styring eller innblanding av voksne. I den senere delen av denne syvårperioden, 3 –
7 år, skjer denne form for læring på barnets premisser best i barnehagen.
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Første syvårsperioden er primært orientert mot utviklingen av viljen og mot
kroppens konstitusjonelle modning. For barnehagen og elevene i første
klasse legger pedagogikken vekt på at læring best skjer gjennom etterligning
og lek knyttet til et stort spekter av sansende og bevegelsemessige erfaringer.
(Mathisen 2007:14)… Kommer vi til en steinerbarnehave eller en første klasse
på en steinerskole, vil man se vakre og fantasivekkende leker i
naturmaterialer. Man vil se pedagoger som bevisst bruker etterligning for å
inspirere barnas virketrang. Den frie leken vil oppta en stor del av tiden.
Ellers er dagen fylt med sang, eventyr, bevegelsesleker og maling, tegning
eller modellering. Et godt måltid sunn mat skal både lages og spises. I denne
alder er turer og lekemuligheter ute i naturen begrunnet i steinerpedagogikkens særlige vektlegging av sanse- og bevegelseserfaringer i den
først syvårsperioden. (Mathisen 2007:16)
Her snakkes det ikke om verken grunnleggende lesetrening eller noen form for
intellektuell trening av tradisjonelle skolefag. Det viktige er derimot den
konstitusjonelle modningen. I barnehagen er det hver dag eventyrfortelling som
blir det nærmeste man kan kommer en litterær tilnærming. Ellers er barna med i
dagliglivet i barnehagen med tillaging av mat, baking, oppvask og rydding. I tilegg
er frileken en viktig pedagogisk aktivitet. Det forekommer ingen form for
skjermbruk i en steinerbarnehage. De pedagogiske hensiktene i denne alderen, er
”sansing og lek” som fremmer ”legemets fysisk-organiske utvikling”. Skjermbruk er
ikke en aktivitet som fremmer denne utviklingen. Skjermbruk er en stillesittende
aktivitet som ikke tar alle barnets sanser i bruk, men en todimensjonell opplevelse
uten smak og lukt der lyden kommer fra høytalere ved siden av objektet, dette er
ikke

en helhetlig kroppslig - sanslig opplevelse. DM befordrer en form for

intellektuell tilnærming både i form av forståelse for DM bruk og er i seg selv en
begrensning av barnets fantasi da programmene som er pedagogiske, oftest har
ferdige svaralternativer på hva som er rett eller feil. Altså er det ikke en aktivitet
som kan sidestilles med den frie leken, sansing eller etterherming, fordi denne
utelukkende formes av barnets indre engasjement, uten noen grad av ferdige svar
og begrensede rammer. Det er derfor entydig at DM ikke understøtter de
pedagogiske motiver for barns utvikling under den første syvårsperioden. Den
andre syvårsperioden har en annen tematisk profil i og med at læring og
kunnskapsformidling er en vesentlig del av skolen.
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3.3.2. Den andre syvårsperioden 7 – 14. år
Denne perioden er preget av den tidligere perioden, der elementene sansning, lek
og etterherming er pedagogisk retningsgivende frem til cirka 9 års alderen. Etter
dette blir det fokusert på å utvikle barnets intellekt. Denne utvikling speiles i
forandringen av den voksnes rolle fra å være et forbilde ut fra sine handlinger til å
bli en lærer som formidler sjelelige indre bilder og begynner å ta i bruk barnets
intellekt. Læreplanen sier følgende om denne perioden:
I andre syvårsperiode vil elevene tiltales og stimuleres til læring gjennom at
de opplever tillit og respekt overfor sine lærere. I første del av perioden er
undervisningen rettet mot elevenes opplevelsesmessige og billedskapende
evner gjennom øvende og kunstnerisk pregede arbeidsmåter. Senere legges
det mer og mer vekt på en tenkende forståelse. (Mathisen 2007:14)
Opplevelsen er en viktig del av denne perioden. ”Gjennom å tiltale følelsens rike
landskap kan læreren og elevene dra ut på oppdagelsesferd i verden”

19

. Denne

pedagogiske tilnærming er gjennomgående for hele perioden, men karakteren og
innholdet forandres år for år. For å tydeliggjøre det vil jeg som tidligere nevnt gå
inn på de forskjellig klassetrinnene. I forkant av dette er det på sin plass å nevne at
norske myndigheter senket skolepliktig alder til seks år. Steinerskolen mener
imidlertid at barnet er skolemodent først ved syvårsalder og har derfor søkt og fått
dispensasjon (1997) for hvor seksåringene skal plasseres. Steinerskolene trenger
ikke å ha seksåringen på skolen i klasserom, men kan plassere dem i
aldersblandede

grupper

i

barnehagen.

Seksåringene

som

er

plassert

i

aldersblandede grupper i barnehagen kalles for første klasse og har noen aktiviteter
alene som gruppe, en eller flere ganger i uken. Den pedagogiske tilnærming for
seksåringene blir på lik linje med hva som er beskrevet i den første syvårperioden,

19 Steinerskolens læreplan 2007:14)
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da de regnes som barnehage barn som stort sett følger barnehagens pedagogiske
retningslinjer med visse forskolepedagogiske innslag. Den tilnærmingen gjelder
også skjermbruk og bruk av DM, som ikke forekommer for denne aldersgruppen
(jamfør kapitel 3.3.1). I min videre presentasjon av den andre syvårsperioden vil jeg
dele klassene inn i tre underkapitel; andre til fjerde, femte til sjette og syvende til
tiende klasse.

3.3.2.1. Andre til fjerde klasse
Den første syvårsperiodens tematikk, som er bevegelse og sanseerfaring vil
videreføres i en form som er tilpasset denne alderen og situasjonen. Frem til fjerde
klasse vil element av sansning og lek være tilstede der leken har å gjøre med elevens
fantasi i en kunstnerisk tilnærming til læring. I disse klassene forekommer
kunstneriske virksomheter som maling, modellering med bivoks, sang, ringleker, og
andre

rytmiske

aktiviteter

knyttet

opp

til

kompetansemål20

for

trinne.

Elever lytter ofte til lærerens billedrike fortellinger og her er det den indre
billedskapende forestillingsdannelsen som er i fokus. Den teoretiske bakgrunn for
dette kommer frem i læreplanen:
For tenkningens utvikling er det flere kvaliteter som øves gjennom dette.
Allerede Platon og Aristoteles pekte på at tenkningen har billedkarakter.
Metaforer og andre språklige bilder inntar generelt en viktig funksjon når
noe nytt skal læres. Bildene kan danne en bro fra det kjente og over til ukjent
fagstoff. Også tenkningens kreative og nyskapende sider er knyttet til en
billedlig eller metaforisk forståelsesevne. (Mathisen 2007:21)
Forvandlingen av språklig formidling gitt av læreren, blir av eleven forvandlet til
indre bilder. Tenkningens bildekarakter vil påvirkes av elevens preforestillinger,
livserfaringer og personlig karakter og bidrar til prosessen ved å understøtte

20 Kompetansemål er på fjerde, syvende og tiende trinn for alle fag unntatt for de digitale ferdigheter som ikke har kompetansemål på fjerde
trinn.
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utviklingen av individuelle forestillinger hos eleven. I denne sammenhengen virker
det lite trolig at DM kan understøtte denne utviklingen slik som steinerskolen
legger opp til på dette alderstrinn da DM ikke formidler språklige bilder som har en
metaforisk, indre karakter. DM er best på å formidle og bearbeide fakta, men kan
selvsagt brukes til å skrive ned egne tekster. Skriver man derimot tekster med DM
forvinner den kvalitative sansingen som oppstår ved bruk av penn, kritt eller pensel
på et ark. Denne enkle form for ”sanselig” teknologi (penn og papir) er på et plan
som barnet kan gjennomskue og forholde seg til.
“Den aktiviteten som øves, vil være grunnleggende for den videre utviklingen
av tenkningen. Barnet lærer å holde et visualisert innhold i sin bevissthet,
det lærer å forbinde hendelsene med hverandre i forhold til fortellingens
tidsstrøm, og det utfører disse tankeøvelsene dypt forbundet med sin egen
aktive kreativitet. Selv om ikke barnet har noen direkte rolle i det som
fortelles, vil barnets billedmessige forestilling av handlingen ubevisst
inkludere seg selv i hendelsene. Det som er sett, er sett av noen”. (Mathisen
2007:21)
Steinerskolen legger opp til en indre prosess i tenkningen som inkludere
egenopplevelsen

og

egenaktivitet

i

form

av

kunstnærlig

bearbeidelse

av

tankeinnholdet gjennom maling og tegning. Sanseerfaringen gjennom å bruke kritt
og vannbasert maling på et papir er også mer tilstede, enn hvis denne kunstnærlige
bearbeidelsen av tankeinnholdet skulle skjedd på en DM med hjelp av en mus eller
elektronisk penn på en skjerm. Jeg mener derfor at bruk av DM på dette trinn ikke
vil understøtte de pedagogiske målsetninger elle kompetansemål på disse trinnene.
Med dette som bakgrunn ønsker jeg å gå videre underkapitel om 5. – 6. klasse.

3.3.2.2. Femte til sjette klasse
Et nytt begrep blir innført i barnets tolv års alder, nemlig det kausale begrepet om
årsak og virkning. Barnets forhold til kausalitetsbegrepet forandres sammen med
alder, eller retter sagt forandres begrepet fra analog logikk til kausal logikk. Man
kan faktisk snakke om et ”førkausalt begrep” der barnet skjønner en viss
sammenheng, men ikke i detalj, slik at årsak og virkning for dem ennå ikke har den
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vitenskaplige eksakthet. Jeg vil her referer til steinerpedagogen Godi Keller som
forteller om en opplevelse fra sin barndom da han var ca. 8 – 9 år.
…så gjorde han (far) den åpenbart magiske handlingen som bestod i å grave
ned hestelorten ned i hagejorden for at det siden – tro det eller ei! – skulle
vokse frem agurker!! Tenk deg: han puttet hestelort i jorden og etter en tid
kom det opp agurker! (Keller :47)
Her peker Keller på noe han kaller for en ”førkausal tenkning” der en viss forståelse
foreligger, men til tross for at barnet ikke helt gjennomskuer årsakssammenhengen
legger barnet i denne fortelling undring men, aksept av fenomenets uforståelighet.
”Verden er som den er og jeg mottok fenomenene med en selvfølgelighet og
kanskje en viss undring, men ikke med et krav om å få tak i fenomenenes
årsakssammenheng.” (Keller:47). Dette forandrer seg opp mot tolv års alderen og
muligheten for å oppfatte kausalitet i verden oppstår som en mulighet. Steiner
fremlegger i forslaget om læreplanen at det etter tolvårs alderen skal legges opp til
stimulering av den kausale tenkning.
Class 5 and 6. Mechanical concept derived from the study of cart – subjects
of the previous year to be continued – animals and plants – basic concepts of
meteorology and climatology (rain and sunshine, rising and setting of stars,
seasons) – quite general concepts of geography –in arithmetic’s: proportions.
(Stockmeyer 1969:9)
I begynnelsen av denne perioden 5. – 6. klasse rettes oppmerksomheten ikke bare
mot sjelelige bilder formidlet av læreren, men et nytt betraktende element øves. Å
se sammenhenger i naturen og i undervisningen generelt blir stimulert. Analogier
er også noe som øves for å kunne oppdages.
Læring og forståelse bygger på at det skapes sammenhenger mellom verdens
fenomener. Det bygges broer fra det kjente til det ukjente. I
steinerpedagogikken øves denne evne til å finne analoge sammenhenger
gjennom et helt skoleår. Analogiene gir et større spillerom for forståelse enn
den seinere naturlovmessige tenkningen. Gjennom selv å oppdage
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sammenheng lærer elevene å skape retning og konsekvens i sin tenkning.
(Mathisen 2007:22)
Analogislutninger21 er et forstadium til kausalslutning. Som et eksempel fra 5.
klasse i zoologi, kan nevnes at det vises hvordan elever øver seg på at se likheter og
ulikheter i naturen mellom forskjellige dyr og mellom dyr og menneske. I 6. klasse
føres dette vider da elevene øver på å se og forstå de grunnleggende begrepene
rundt meteorologi eller en plantes miljø. Hvordan vokser planten? Er vekstplassen
tørr eller våt, er det lyst eller mørkt, og hvordan vil disse forhold vil påvirke
plantens utseende? På veien mot den kausale tenkningen går veien altså over i
analogislutninger. Å inkludere DM som en del i undervisningen vil ikke slik jeg
kjenner bruk av DM, understøtte denne prosessen på en bedre måte enn det den
muntlige undervisningen og betraktning av fenomen allerede gjør. Dette fordi DM i
sin karakter og funksjon er kausal. (jamfør kapitel 5.2). Dette kapitelet avsluttet
betraktningen

av

den

andre

syvårsperioden.

Den

tredje

syvårsperioden

introduseres i neste underkapitel, deretter blir 7. klasse, 8. – 9. klasse og
avslutningsvis 10. klasse drøftet i egne underkapitel til 3.3.

3.3.3. Den tredje syvårsperioden
I læreplanen fra 2007 for steinerskolen beskrives den tredje syvårsperioden slik.
I den tredje syvårsperioden orienteres undervisningen primært mot elevenes
egen dømmekraft og mot ungdommenes nye muligheter for etisk
engasjement ved at de utvikler en kjærlighetsfull relasjon til verden.
(Mathisen 2007:14)
I denne alder begynner utvikling av tenkningen å gå over i den rene kausale
tenkning. Her er det viktig at elevens forhold til verden ikke blir svekket på grunn
av at kausalitets tenkningen i for eksempel naturfagsundervisningen blir så

21 Analogislutning, slutning fra det at ting eller forhold er like i noen henseender, til at de er like også i andre henseende
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teoretisk at de fenomen som blir studert mister sammenheng med den naturen de
er en del av. Det er en av anledningene til at all naturfagsundervisning er
fenomenologisk og teorier er noe som kommer frem gjennom samtale, refleksjon og
resonnement for deretter å relateres til fenomenet og den naturen det kommer fra.
I denne alderen blir det relevant å innføre teknologiundervisning og DM i
undervisningen, da pedagogikken skal understøtte den kausale tenkningens
utvikling. DM kan her nyttegjøres som et verktøy og underbygge undervisnings- og
kompetansemålene på trinnet. Jeg kommer i neste underkapitel å drøfte 7., 8., 9.
klasse og avslutningsvis 10. klasse.

3.3.3.1. Syvende klasse
På dette klassetrinnet undervises de naturvitenskapelige fagene i en større bredde
og med et tydeligere fokus på årsak og virkning. Kausale begreper blir i større grad
enn tidligere sentrale i undervisningen. Dette til tross blir undervisningen i
naturfag aldri abstrakt i den forstand at det alltid er eksperimentene og
opplevelsene

av

fenomener

som

står

i

sentrum.

Steinerskolens

naturfagsundervisning er fenomenologisk i sin karakter. Tilnærmingen er altså
knyttet opp til sinnets opplevelse, iakttakelse, og en refleksjon som er tiltenkt å lede
frem til en konklusjon.
I fysikkundervisningen starter vi konsekvent med noen observerbare
fenomener…, møter vi først gjennom våre sanser. Vi ser, hører, lukter…
fenomenet er nært og konkret til stede. Deretter – som regel dagen etter –
bearbeider vi det vi har sett. Vi snakker om det i klassen…. ev. nye forsøk
under endrede betingelser, der vi på nytt måler, veier og vurderer… Vi
etterspør en årsaksforklaring, en gitt lovmessighet.. (Skaftnesmo 2006:48)
Elevene er forbi den første syvårperioden der sanseopplevelse var en viktig del av
den pedagogiske utvikling. Sansningen er fortsatt viktig, men nå gjennom øye, lukt
og hørsel som videre gjennom tenkningen og refleksjon skal komme til en
årsakssammenheng;
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1. Observasjon og erfaring,
2. Beskrivelse og bearbeidelse.
3. Begrepsdannelse (Skaftnesmo 2006:48)
Sett i ”digitalt” perspektiv er dette en tre -dimensjonal erfaring for elevene og ikke
en todimensjonal, skjerm opplevelse. I syvende klasses historieundervisning
fokuseres det på hva historiske hendelser har for en betydning for nåtiden. Dette
kan altså sees som en historisk versjon av årsak og virkning, ved at det speiler
hendelsenes forløp og konsekvenser. I mattematikk undervisningen blir algebra et
nytt moment der evnen til å tenke abstrakt gir større frihet og åpenhet i
erkjennelsen. ”Dette er et viktig skritt på veien til tankens frigjøring fra den
konkrete sanse- og erfaringsverden.” (Mathisen 2007:22) En merker hvordan
tenkningen utvikles videre til en mer sansefri tenkning. På dette klassetrinn er det
for første gang presisert kompetansemål for bruk av DM i steinerskolens læreplan.
(Jamfør kapitel 4.1). Tankens utvikling skal vi følge videre gjennom 8. og 9. klasse
for å avslutte med 10. klasse.

3.3.3.2. Åttende og niende klasse
Utviklingen av tenkningen går videre, og retter seg mer mot en helhetlig forståelse
av begreper og situasjoner der alle de opparbeidede aspektene av tenkningen tas i
bruk.
Elevene vil erfare at skolefagene angår dem helt konkret i forhold til egen
livsstil og personlige valg, samt at den gir informasjon om fjerne forhold og
abstraherte fakta. Tenkningens nye utfordring disse årene er syntesen og
utvikling av den personlige dømmekraften. Opparbeidelsen av disse
ferdigheter gir rom for den videre personlighetsdannelsen i ungdomsårene.
(Mathisen 2007:23)
I

historie

undervises

det

om

renessansen,

de

store

oppdagelsesreisene,

reformasjonen og den industrielle revolusjonen, da disse feltene av historien anses
for å være epoker elevene relaterer seg selv til. Naturfagene kommer inn med kjemi
med forbrenning som tema samt humanbiologi. Her fortsetter betydningen av
fenomenologien som metode i forhold til naturfagsundervisningen slik som
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tidligere (jamfør kapitel 3.3.3.1). ”Tenkningens nye utfordring disse årene er
syntesen og utvikling av den personlige dømmekraften.” ( ibid). I utviklingen av den
personlige dømmekraften vil DM og internett kunne være understøttende
supplement til den vanlige undervisningen samt som teknologifag der hensikten er
å få eleven til å gjennomskue teknologien som brukes ofte, for ikke å si daglig av
elevene. Dette gjelder også den etiske siden ved teknologien. Eleven må lære seg å
forholde seg kritisk til kilder og informasjon, samtidig som det rettes
oppmerksomhet ved ”nettvett” og etisk håndtering av internett (jamfør kapitel 5.4).

3.3.3.3. Tiende klasse
I undervisningen i 10. klasse fortsetter tematikken med å utvikle en selvstendig
tenkning der også drøfting av både tekster og fenomener får en alt større
betydning. Naturfagsundervisningen fortsetter med astronomi, organisk kjemi og
geologi. Her fortsetter betydningen av fenomenologien som metode i forhold til
naturfags

undervisningen

slik

som

tidligere.

(jamfør

kapitel

3.3.3.1)

På dette trinnet går eleven inn i tekster med formål om analyse, tolknine, forståelse
og skriver også egne noveller, stiler eller annet. Generelt kan man si at i denne
alderen øker graden av abstraksjonsnivå og det arbeides med å utvide elevens
kunnskapshorisont. (Mathisen 2007:23) Her kan man på alvor bruke DM og
internett i undervisningen da det vil understøtte disse pedagogiske - og kompetanse
målene. I 10. klasse er det kompetansemål for IKT (jamfør kapitel 4.1.)
Med dette underkapitelet avslutter jeg gjennomgangen av tankens utvikling på
steinerskolen i forhold til bruk av DM og skjermteknologi. Før en avslutning av
kapitelet om steinerskolen idebakgrunn vil jeg komme inn på steinerskolens frihets
begrepet som et pedagogisk motiv i forhold til bruk av DM.
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3.4.

Oppdragelse til frihet

Å oppdra til frihet står sentralt i steinerpedagogikken. Jeg vil her kort vise hvordan
steinerskolenes forhold til frihet arter seg og se på hvordan dette pedagogiske
idealet er tenkt realisert og hvilket forhold oppdragelse til frihet kan ha til bruk av
DM

i

som

pedagogisk

hjelpemiddel

for

å

realisere

denne

intensjon.

Frihet forstås ikke her som en frihet til egoistisk selvrealisering, men tvert imot som
en mulighet for eleven til å utvikle sine evner og talenter på en måte som skaper
ansvar for seg selv og sin omverden. For å kunne utvikle denne type av frihet er det
nødvendig med refleksjon, gjennom å overfor seg selv (eleven) utvikle tenkning,
kunnskap og handlingsdyktighet. Dette forutsetter et grunnlag av sunnhet, gode
vaner og følelsemessig modning, slik den første syvårsperiodens pedagogiske mål
skildres. Læreplanen formulerer frihetsbegrepet slik:
”Steinerskolenes intensjon er å legge grunnen for elevens frihet….
…. Ved å fremheve både bevissthetens og konstitusjonens betydning i
sammenheng med barnets læring og utvikling, søker steinerpedagogikken å
selvstendiggjøre elevene på en ansvarlig måte. Friheten betyr følgelig å
kunne forholde seg både ansvarlig og kreativt nyskapende til livets etiske
dilemmaer. (Mathisen 2007:6)
Hvis vi reflekter over dette aspektet er DM og den digitale teknologien gjennom
internett, være et utrykk for de etiske dilemmaer som er en del av livet. Kort sagt er
internettet (www22) en speiling av menneskers intensjoner, ønskninger, ideal og
begjær uttrykt i et digitalt medium. Jeg mener at bruk av DM og internett på
ungdomstrinnet og videregående trinn ikke er imot steinerpedagogikken uti fra
ideen om oppdragelsen til frihet som her skildres. Bruken av DM fordrer en
refleksiv tilnærming til etikk og virkelighet. Internett tilbyr en rekke muligheter
som vi selv må vurdere vårt bruk i forhold til, både i et etisk og moralsk perspektiv.
Men det forutsetter, som alt annet i pedagogikken, at det blir introdusert på rett tid

22 World Wide Web er en verdensomspennende nettverk av datamaskiner som kommuniserer stort sett med hjelp av HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol) se www.w3org for mer informasjon.
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og måte. Hvordan og når vil blir drøftet i kapitelet om steinerskolens IKT læreplan.
Som avslutning på dette underkapitelet, vil jeg ta frem et sitat fra læreplanen for
steinerskolen 2007.
Frihet forstås forbundet både med et bevissthetsmessig og et konstitusjonelt
aspekt av barnets utvikling. Således kan idealet om en oppdragelse til frihet
sies å forbinde de to grunnleggende steinerpedagogiske ideene til en helhet.
Utviklingen av tenkning, følelse og vilje I relasjon til befordringen av et godt
kroppslig og konstitusjonelt grunnlag hos elevene, utgjør frihetens grunnlag
i steinerpedagogikken.(Mathisen 2007:9)
Her peker Mathisen tilbake på de grunnleggende verdier fra den første
syvårsperioden og fremstiller dette som en forutsetning for å kunne utvikle et sundt
frihetsbegrep i den neste syvårsperioden. Dette argument forsterker viktigheten av
å ikke ha DM som en del av den første syvårsperiodens pedagogiske tilbud slik jeg
tidligere har konkludert. (jamfør kapitel 3.3.1).
Vi vil nå bevege oss videre til IKT slik det fremgår i læreplanene både i offentlig –
og steinerskolen.

4. Formell læring; Læreplan, IKT og samfunnsutvikling
I dette kapitelet vil jeg se på den generelle del av læreplanene i den offentlige skole
og

steinerskolen

og

deretter

foreta

en

gjennomgang

av

IKT

planen.

I den nyeste læreplanen fra offentlig skole står det følgende i den generelle delen:
Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver
og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet
til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå
andre bi. Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens
arbeidsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå
ikke er skapt. Den må utvikle de evner som trengs for spesialiserte oppgaver,
og gi en generell kompetanse som er bred nok for omspesialisering senere i
livet. Opplæringen må både gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og
kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent fremtid. Den må
derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge
fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt.
Den må lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft.
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Den må venne dem til å ta ansvar - til å vurdere virkningene for andre av
egne handlinger og å bedømme dem med etisk bevissthet 23
La oss sammenlikne det med den siste læreplanen for steinerskolen:
Skolen virker i et samfunn der både holdninger og levekår er i forvandling.
Pedagogikkens oppgave er ikke å holde tritt med denne utvikling, men å
komme den i forkjøpet. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og
oppgaven blir å legge til rette for en positiv utvikling årene som kommer.
Eleven skal ikke kun oppdras til å møte samfunnets slik det er nå, de skal
også rustes til å lunne prege fremtidens samfunn å en selvstendig og
nyskapende måte. Siden det bare i liten grad kan forutsies hvordan
fremtidens samfunn vil se ut, vil en allsidig uvikling av evner og ferdigheter
gi den beste grunnlag for å møte utfordringene i tiden som kommer 24.
Disse to utdragene tolker jeg slik at skolevirksomheter har til hensikt å utdanne
elever i sin samtid på en slik måte at de er i stand til, som voksne, å tre inn i
samfunnet. Dette skjer både gjennom at elevene får opplæring i å forstå sin fortid
og nåtid, og gjennom at elevene får mulighet til å utvikle evner til å bli
handlingsdyktige25. De ”verktøy” skolen benytter for å løse denne oppgave er
nedfelt i en læreplan. Man kan si på en generell basis at læreplanen består av
fagområdene som har sin opprinnelse i menneskelig virksomhet, innom de fleste
samfunns og livs områder, som i tur bearbeides i en form som elevene kan forstå.
Humaniora, naturvitenskap, kunst, håndverk, handel, kommunikasjon, teknologi
med mer. Samfunnsforandring26 skyter for alvor fart og spesielt på det teknologiske
området. Dette betyr for barn og ungdommer en forandring av deres
fritidsaktiviteter. Spesielt ungdommer bruker internett til å kommunisere med
venner, konstruere kunnskap sammen i nettsamfunn, spille ”online dataspill”, og

23 ”Kunnskaps Løftet” læreplanen for offentlig skole i Norge.
http://www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf
24”Oversikt- steinerpedagogisk idé og praksis”. Læreplan for steinerskolene 2007.
25 Med handlingsdyktig mener jeg evnen å kunne omsette teoretisk tenkning i praktisk utførelse og evnen til å kunne handle i en gitt situasjon
der handling kreves på grunn av en eller annen innlysende anledning.
26 Digital TV, bruk av nettbank, selvangivelse på nettet, bilde telefoni - Skype, nyheters oppdatering på nette, nettsamfunn for kommunikasjon
og utbytte av meninger og tanker, blogger, web portaler for spesielle intresse grupper, nett radio og Tv.
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prøve ut sin identitet på kommunikative nettsteder. Kort sagt er ungdommen aktive
brukere av dette nye mediet, en aktivitet som påvirker og forandrer dem på godt og
vondt. Dette vil jeg komme tilbake til i kapitelet om det digitale mediet (jamfør
kapitel 5). Skolens nye læreplaner prøver å møte de samfunnsforandringer som er
synlige og er dermed preget av ”læreplanforfatternes” forestillinger om sin samtid
og fremtiden. Fremtiden er vanskelig å spå. I et TV program fra 1960- tallet som
hadde fremtidens hverdag på 1990- tallet som tema satt ekspertpanel og snakket
lenge og vel om roboten som den nye og allestedsnærværende fremtidsteknologien.
Ingen nevnte datamaskinen. (Featherstone og Burrows, 1995:1 i Gripsrud 1998:5).
At man den gangen ikke hadde en tanke om DM mener jeg er fordi forestillingen
om fremtidens teknologi bygget på de forstillinger om hva som var viktig den
gangen i det industrielle samfunnet. Roboten representerte denne tidens idealer
som fysisk styrke, utholdenhet og mindre sårbarhet, mer eller mindre den perfekte
arbeideren eller ansatte. Datateknologien fantes på 1960- tallet, men få skjønte dets
muligheter. Det finnes en rekke eksempler på forestillinger om fremtiden som i
etterkant når de leses virker uforståelige.
”I think there is a world market for maybe five computers.”
(IBM Chairman Thomas Watson, 1943)
”The Internet will catastrophically collapse in 1996.”
Robert Metcalf, the inventor of Ethernet. (Who in 1997. ate his words,
latterly, in front of an audience). (Kurzweil 1999)
Disse sitatene viser hvor vanskelig det er å spå om fremtiden. Forestilingen om
fremtiden påvirker læreplaners utforming, men slik eksemplene ovenfor viser, at
muligheten til virkelig forstå fremtiden har sine begrensninger. En vet med andre
ord ikke til hvilken fremtid vi utdanner våre elever og dette tar prøver læreplanen å
ta høyde for. Den andre siden av påvirkning på utformingen av læreplaner er det
som ”reformister” står for i form av samfunnsforsker, næringslivsledere eller
politikere som ikke selve står i klasserommet og skal realisere disse visjoner eller
har pedagogisk innsikt. Visjoner for fremtidens skole bygger naturlig nok på de
samfunnsmessige behov en ser. Prinsipielt er det ikke galt at disse grupper har
visjoner på vegne av den fremtidige skolen, men problem blir, som vi skal se videre,
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den diskrepans som oppstår mellom visjoner og virkeligheten hvis disse visjoner
ikke settes in i real pedagogiske rammer og pedagogisk forskning resultater. Som et
eksempel vil jeg her vise tre personers visjoner, som arbeider på KK stiftelsen som
er et svensk statsstøttet stiftelse. Selv definerer de virksomheten sin slik;
KK-stiftelsen uppdrag är att stärka landets förmåga att skapa värde. Med
värde menar vi global konkurrenskraft och förutsättningarna för att skapa
ett långsiktigt hållbart samhälle.27 Ann Christine Utterstrøm. FoUsekreterare Folkbildningsrådet.
– Den svenska folkbildningstraditionen innefattar en kunskapssyn som utgår
från fysiska möten mellanmänniskor som tillsammans utvecklar kunskaper.
IT skapar nya förutsättningar där fysisk gemenskap kan kompletteras med
virtuell gemenskap”. Ulrica Messing, IT-minister:
– Den nya informationsteknologin ger oss möjligheter som vi tidigare inte
har haft. Vi har aldrig vetat så mycket om andra länder och andra kulturer
som vi vet idag och mycket av det beror på att tekniken gör kunskapen
tillgänglig och dialogen möjlig”. Göran Isberg, stabschef, Myndigheten för
skolutveckling:
“– IT är bara ett redskap, så heter det ofta i retoriken. Det är sant men det är
ett sofistikerat redskap som ständigt utvecklas och förändras, I sig självt och i
hur det kan användas”. (KK stiftelsen 2008)
Disse sitatene peker på at man oppfatter, på forskjellig vis at IT (IKT) innebærer en
forandring av samfunnet og derved kommer til å påvirke utdanningsvirksomheter.
Jeg er klar over at disse uttalelsene ikke er forskningsunderbygget, men personene
som kommer med uttalelser sitter i sentrale stilling i forhold til utdanning og
derved vil deres holdninger få konsekvenser i de beslutninger som fattes i forhold
til læreplaner. Igjen kan en snakke om retoriske reformister som er med på eller i
alle fall ønsker å peke ut fremtidens skole uten at de bygger på egen erfaring som
lærere eller på forskning. Deres visjoner er et ”fremtidens samfunn” som en kan nå
ved å forandre skolen. Fremtide verdiskapning er på mange måter motoren i et
samfunn som, hvis verdiskapning skjer, også innebære muligheten for et godt

27 Hentet fra nettsiden http://www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=15086 18
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materiell liv for landets innbyggere. Men hvis dette skal definere og former
fremtidens skole mener jeg det blir ett problem for skolene og dermed også nettopp
for elevene, fordi man ikke setter fokus på eleven og deres utviklingsbehov. Det er
nettopp her vi finner hovedproblemet i dagens skolesituasjon som spesielt blir
synelig da det blir snakk om IKT i undervisningen. Det er nødvendigvis ikke slik at
den med visjonene er den samme som står i klasserommet, og må arbeide med
visjonenes gjennomføring i praksis. Det er heller ikke nødvendigvis slik at enhver
utviklingsvisjon er det beste for barnet eller ungdommen. Med andre ord er vi vitne
til en diskrepans mellom retoriske argumenter og praksis i skolen når det gjelder
bruk av DM. Bare fordi DM er fornuftig, dominerende og fungerer i næringslivet og
samfunnet trenger den ikke å fungere i forbindelse med opplæring på grunntrinnet:
Varför skal man då använda datorer och IKT i skolan? ”Det är (…) viktig att
ha i åtanke att informationstekniken inte har utvecklats med sikte på att
befrämja lärande eller skolans utveckling. Denna koppling är en
efterhandskonstruktion” (Säljö. 2002:19 i Hernwall 2003:117).)
Lærerne er ikke premissleverandører på sin egen arbeidsplass og det spesielt for
IKT. Dette er en problemstilling jeg kommer til å berøre i mer eller mindre hele
oppgaven fremover. Uavhengig av den generelle lærers begeistring eller ikke, er
DM og IKT kommet for å bli også i skolen. Det er desto større grunn til at en må
stille spørsmål ved mediets plass, bruk og påvirkning av læringssituasjon på
grunntrinnet. En må i den anledning spørre seg hvor lærerne, elevene plass er i
utviklingen av nye læreplaner. Problematikken med utenforståendes (ikke lærere)
påvirkning og forandring av læreplanen er i første omgang knyttet til den offentlige
skoles. I sin tur vil dette påvirke steinerskolen i den forstand at offentlig skoles
læreplan er normgivende for. steinerskolens læreplan, i og med at denne må være
jevngod med offentlig skoles læreplan etter privatskolelovens paragraf:
§ 2-3. Krav til innhald og vurdering i opplæringa. Skolen skal drive
verksemda si etter læreplanar godkjende av departementet. Det må gå fram
av planen kva slag vurderingsformer og dokumentasjon skolen skal nytte.
Skolane skal anten følgje den læreplanen som gjeld for offentlege skolar,
eller læreplanar som på annan måte sikrar elevane jamgod opplæring, jf.
opplæringslova
§
2-1
første
ledd
og
§
3-4
første
ledd.
http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-002.html#2-3
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Her ser en altså at steinerskolens læreplan indirekte og på en tvingende måte blir
påvirket av den digitale samfunnsforandringen. Hvordan takler så steinerskolen
dette? Her vil jeg i neste underkapitel drøfte denne strategi og holdning slik det
viser seg i den nye læreplanen 2008.

4.1.

Steinerskolens nåværende IKT plan

Steinerskolens læreplan ser den digitale teknologien som en utfordring på i hvert
fall to plan. Pedagogikken prøver å ha en likverdig balanse mellom å være en skole i
tiden, der den digitale teknologien må bli en del av skolenes faglige tilbud og
samtidig reflektere over konsekvenser av den moderne tids teknologiske
innvirkning på barns utvikling, læring og levekår. En slik todelt refleksjon vil kunne
lede til et nyansert syn på den digitale teknologiens rolle i skolen, samtidig som
dens plass i skoleløpet må bli etter de allmenn pedagogiske rettiningslinjer på lik
linje med andre fag. (Mathisen 2007:11) Man må med andre ord spørre seg når DM
passer inn i skolehverdagen fra barnets utviklingsbehov. Når vil DM understøtte
den allerede eksisterende faglige og pedagogiske utviklingen og på hvilken måtte vil
DM kunne fungere som et verktøy for å understøtte fagene? I tilegg kommer
selvsagt behovet for opplæring i selve faget DM og den digitale teknologien.
Steinerskolens læreplan for IKT anknytter faget til tre allerede eksisterende
fagområder; kunst, håndverk og teoretisk kunnskap, og definerer IKT faget ut i fra
dem, slik:
I steinerpedagogikken vil digital kompetanse innebære elementer av:
- håndverk: konkrete brukerferdigheter
- kunst: evnen til å uttrykke seg og kommunisere digitalt
- teoretisk kunnskap: forståelse for teknologiens hard- og software, evnen til å
innhente og bruke digitalt formidlet informasjon - læring gjennom digitale
læringsverktøy
- kritisk refleksjon og handlingskompetanse: bedømmelse av teknologiens
virkninger og evnen til aktiv, reflektert deltagelse samt kildekritiske
ferdigheter
- kompensasjon: forsterking av bevegelse, sansing, nærhet til mennesker og
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natur; en øket fokus på ikke-teknologisk-medierte erfaringer (Mathisen
2007:11)
Som en ser har læreplanen et annerledes tredje element, kompensasjon.
Steinerskolen mener at bruk av DM i seg selv innebærer en ensidighet i forhold til
pedagogikkens helhetlige syn på oppdragelse av hele mennesket. Dette søker man å
gjøre elevene oppmerksomme på og tar med som en del av IKT opplæringen.
Kompensasjons- begrepet utgjør dermed en del av den digitale kompetanse, ved at
en under dette forstår det å balansere fagets ensidighet, men andre kvalitativt ulike
fag. Dette er meget uvanlig å ha en kompetanse aspekt av et hvilket som helst fag i
en læreplan og gjør at steinerskolens definisjon av digital kompetanse faller utenfor
rammen i forhold til den allmenne oppfattelsen av denne kompetansen. Dette viser
hvor spesielt dette faget oppfattes og viser samtidig steinerskolens ønske å være en
skole som også er oppdrager til, slik skolen oppfatter det, gode vaner og
holdninger.
Det er på sin plass å nevne at den nye læreplanen for IKT på steinerskolene har
kompetansemål på høyeste trinn. Det vil si for 7. klasse, 10. klasse og 3.
Videregående trinn. Derved har skolene frihet til å velge når undervisningen skal
skje, på hvilket klassetrinn, så lenge kompetansemålene samlet sett er oppnådd på
disse trinnene. Jeg kommer ikke til å redegjøre for kompetansemålene for
videregående

trinn,

da

jeg

konsentrer

oppgaven

om

grunnskoletrinnet.

Hvis en retter blikket tilbake til barnetrinnet, er de egenskaper som skal utvikles
der sanseoppleveleser, bevegelser og utvikling av indre billeddannelse som er en
forvandling av de ”ytre bilder” læren formidler gjennom muntlige fortelling. Disse
egenskaper mener steinerskolen, kan ikke utvikles med hjelp av digital teknologi.
(jamfør kapitel 3.3.1 og 3.3.2). Slik jeg redegjorde for tidligere har derfor
steinerskolen ikke kompetansemål i IKT faget på fjerde trinn, men først på 7. trinn
som sammen med 8 trinn, kalles mellomtrinnet.
På mellomtrinnet gjøres elevene fortrolige med grunnleggende former for
digital teknologi. Det legges vekt på å utvikle brukerferdigheter i enkel tekstog bildebehandling og enkel kommunikasjon via e-post og internett. De
redskaps- og håndverksmessige sidene ved teknologien betones, samtidig
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som grunnprinsippene for nettvett og ’digital etikk’ gjøres til tema. (Mathisen
2007:11)
Her ønsker steinerskolen å fokusere på brukerferdigheter og elevens egne bruk av
den digitale teknologien på hjemmeplanet, gjennom å undervise i ”nettvett” og
”digital etikk” som egentlig er de vanlige sosiale etiske omgangsformer mennesker
imellom på det lokale sosiale planet. På ungdomstrinnet bli fokus flyttet over til en
forståelse av teknologien. Ungdomstrinnet innebærer at den forståelsesmessige
komponenten av digital teknologi kommer mer i forgrunnen. Hvordan er en
datamaskin satt sammen? Hvilke komponenter inneholder den og hvordan fungerer
disse?

Hvilke

typer

programvare

finnes

og

hvordan

brukes

disse?

I

steinerpedagogikken inntar denne typen kunnskap en viktig plass fordi den bidrar
til en selvstendiggjøring og en mulighet for aktiv skaping og deltakelse fra elevenes
side. Elevene dyktiggjør seg videre i bruken av teknologien og integrerer den i sin
bearbeidelse av undervisningen i ulike former for digitale ’arbeidsbøker’ og
kunstneriske uttrykk. Med ”arbeidsbok” menes her de selvstendige heftene eleven
lager i stort sett hvert fag fra 2. klasse opp til 3. videregående. Heftene er elevens
bearbeidelse av faginnehold ved hjelp av, (i denne alder) egen formulerte tekster og
illustrasjoner.
Utviklingen av en digital kulturforståelse knyttes til mer omfattende etiske og
kildekritiske betraktninger, samtidig som elevene i prosjektarbeid kan få
erfare de sterke og svake sidene ved å arbeide i digitale fellesskap. Elevene
gjøres kjent med hvordan de selv kan bidra til utviklingen av både
kommersiell og open-source-programvare. (Mathisen 2007:11)
Slik det kommer frem her, fremmes en kritisk og helhetlig forståelse av DM. Det er
interessant å jamføre med gjennomgangen av syvårsperiodene ut i fra tanken og
intellektets forvandlinger. ” Generelt kan man si at i denne alder øker graden av
abstraksjonsnivå og det arbeides med å utvide elevens kunnskapshorisont.”
(Mathisen 2007:23) Jeg vil her vise kompetansemålene i data / IKT for grunnskole
trinnet, for å illustrere hvordan steinerskolen forholder seg til IKT undervisningen
i praksis:
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7. klasse
Mål for opplæringen er at elevene skal
· ha basisferdigheter i touch
· finne seg til rette i vanlige menyer, mappestruktur, kunne lagre filer, forstå
filnavn, starte programmer, vinduer, forstå forskjellen mellom å legge ned et
vindu eller å lukke det, osv.
· ha opparbeidet seg ferdigheter innen grunnleggende tekstbehandling,
strukturering ved hjelp av systematisk bruk av stiler, grunnleggende
typografiske regler, tabeller, spalter, sidenummerering, samt innsetting av
bilder med billedtekst på forskjellige måter og med kjennskap til krav til
oppløsning og kvalitet, billedformater osv
· ha en grunnleggende, generell innsikt i nettvett og sikkerhet
· kunne gjøre rede for om forskjellene mellom informasjon på internett og I
kvalitetssikrede tekster
· lage presentasjoner ved hjelp av digitale verktøy
10. klasse
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
· ulike typer tallbehandling gjennom praktiske øvelser med regneark
· beherske visualisering av tallmateriale gjennom grafikk
· forfatte egne oppgaver på data både med bilde og tekst
· beherske tekststiler i den grad at de kan strukturere egne tekster på
selvstendig vis
· mestre arbeidet med kontorstøtteprogrammer av alle slag, for eksempel
kunne benytte avanserte funksjoner slik som bruk av billedtekst,
innholdsfortegnelse, autoretting,
fotnoter, kryssreferanser, punktlister, nummerering, sidenummerering, toppog bunntekst, avansert bruk av tabeller og spalter, kryssreferanser, teknikker
for kildehenvisninger osv
· kjenne til at det finnes ulike filformater og hva de brukes til
· ha kunnskaper om grunnleggende ergonomi for å motvirke
belastningsskader
· ha kjennskap til grunnleggende bildebehandling, komprimeringsstandarder
og filformater for bilder og grafikk
· ha lært å søke selvstendig etter informasjon om et emne med avanserte
søkekriterier
· ha generell kunnskap om søkemetoder og søkemotorer, og i forbindelse
med dette også god kjennskap til problemstillinger rundt opphavsrett og
kildekritikk
· bruke digitale kart
(Læreplan for steinerskolene 2007:71)
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Det kan være på sin plass å se på forgjengeren til denne nye læreplanen. Den
tidligere læreplan ”Idé og innehold ”28 fra 2004 skrev slik om IKT eller bruk av DM.
For pedagogen kan det derfor ikke være nok å se på datamaskinen som et
tradisjonelt verktøy: Vi må også formidle grunnleggende forståelse av denne
teknologien, slik som de fleste av oss forlengst har grunnleggende forståelse
av hvorfor bilen drives fremover. Uten innsikt havner den enkelte av oss i en
av to holdninger til datateknikken: Enten en ukritisk fascinasjon eller en
usikkerhet som kan nærme seg angst. Om vi ikke formidler en viss
grunnforståelse av informasjonsteknologien i skolen, så vil følelsen av å være
fremmedgjort øke, med samfunnsmessige følger som vi i dag er ute av stand
til å forutse i detalj. Og den vanlige bruker står i fare for å komme i et
avhengighetsforhold til ekspertene på området.
Målet er å ikke bare gjøre elevene til flinke brukere, men å gi dem en
generell innsikt i informasjonsteknologien og derved en mer grunnleggende
sikkerhet i forhold til fenomenet. 29 (Steinerskolene i Norge 2004:109)
Tidligere praksis som gikk ut på å undervise DM som et teknologifag, var utbredt på
steinerskolene fra 1984, da den første30 steinerskolen startet med opplæring om DM
i Norge. Fra 1984 til 2008 var det 74,1% av skolene som hadde undervisning i DM
og 60-70% gjennomførte dette som eget fag. Den nye læreplanen fører dette
aspektet videre.
Dataopplæringen
på
steinerskolene
skal
derfor
fokusere
på
digitalteknologiens virkemåte, dens spesifikke egenskaper, fortrinn og farer –
datamaskiner skal altså ikke bare benyttes som verktøy til problemløsning,
men oppmerksomheten skal gjennom alle årene også rettes mot en
grunnforståelse av den digitale teknologien. Denne grunnforståelsen av
maskinens virkemåte vil danne grunnlag for vurderingsevne og personlig
mestringsfølelse. Med denne kontekstforståelsen fra egne erfaringer kan
elevene så opparbeide sunne holdninger og et reflektert forhold til
problemstillinger som personvern, opphavsrett, kildekritikk, sikkerhet og
etiske spørsmål. (Mathisen 2007:98)

28 http://steinerskolen.no/www/pedagogikk/Ide_og_innhold_2004.pdf
29 http://steinerskolen.no/www/pedagogikk/Ide_og_innhold_2004.pdf side 110
30 Spørreundersøkelsen Pilot. (jamfør kapitel 6).
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Her betones mestring og forståelse av teknologien fremfor et ukritisk bruk av den i
form av et verktøy, slik som en spade eller høvel. Dette har å gjøre med det digitale
mediets helt spesielle kvaliteter. Denne teknologien kan man se som en ”mental
protese31” som er ulik andre ”mediale verktøy” sett i et MacLuhan´s perspektiv, slik
jeg vil belyse det i kapitelet om det digitale mediet egenskaper. (jamfør kapitel 5.1)
På lik linje med offentlig skole skal bruk av DM eller IKT integreres i andre fag,
som

norsk,

matematikk,

fremmedspråk

og

liknende.

Forskjellen

mellom

steinerskolens IKT læreplan og den offentlige skole sin, kommer tydeligst frem om
man ser på steinerskolens kompetansemål i fjerde klasse, hvor det som sagt
tidligere, ikke foreligger noe mål på trinnet (jamfør kapitel 3.2), samtidig som at
kompensasjon står som del av den digitale kompetanse. I tillegg er steinerskolens
IKT plan tilpasset til barnenets/ ungdommens lærings og utviklings nivå, etter
Steiners metode. Hvis en jamfør med den tidligere planen for steinerskolen ”Ide og
innehold 2004) og praksis på steinerskolene, slik det fremkommer i min
undersøkelse fra våren 2008, viser det seg at av de skolene som hadde undervisning
i DM var det 60-70% som gjennomførte denne undervisningen som eget fag, ikke
integrert i andre fag, slik den nåværende læreplanen legger opp til. Skal
steinerskolens ny læreplan, i IKT følges vil dette være en stor omstilling og
utfordring for steinerskolene, knyttet til økonomi, læringssyn og digital kompetanse
hos lærerne. Som vi vil se i neste kapittel er likheten mellom planene ellers tilstede,
etter premisser gitt av privatskolelovens paragraf om ”likverdighet” . Utfordringen
med gjennomføringen skiller seg heller ikke nevneverdig mellom de to skoletypene,
med unntak av at den offentlige skole har større resurser å sette inn på kursing av
lærere og pilotskolevirksomhet. Steinerskolens læreplan for IKT som var ferdig
våren 2008 er fortsatt (april 2009) ikke godkjent av direktoratet i sin helhet. Det er
også viktig å peke på at en ny læreplan har en implementeringsperiode på 3 år. Fra
høsten 2008 til våren 2011 vil det pågå en revisjon av læreplanen i samarbeide

31 (Bakke og Julsrud 1996:161)
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mellom Steinerskoleforbundet, Rudolf Steinerhøyskolen og steinerskolene. Det
forventes at den endelige læreplanen vil foreligge godkjent av direktoratet, til
skolestart høsten 201332.
I neste kapitel presenteres den offentlig skoles IKT plan for å fordre til
sammenlikning.

4.2.

IKT Læreplaner for den offentlige skole

Denne planen er flere år gammel og er en del av den totale læreplanen som kom
2006 og heter ”Kunnskapsløftet” 33 Kunnskapsløftet var publisert i en trykket utgave
2006 og i en revidert utgave 2008. På direktoratets nettside blir det poengtert at:
”Denne utgaven er nå ufullstendig og inneholder ikke oppdateringer foretatt i
etterkant av publiseringen.”34 I denne læreplanen er det presentert fem
grunnleggende ferdigheter 35. Disse er:
Å kunne utrykke seg muntlig
Å kunne utrykke seg skriftlig
Å kunne lese
Å kunne regne
Å kunne bruke digitale verktøy36
Att ferdigheten ”Å bruker digitale verktøy” er tatt med som en av de fire andre
ferdigheter på lik linjer med å skrive, snakke, lese og regne, er ganske unikt også
internasjonalt og viser tydelig hvilken vekt som legges ved ”bruk av digitale
verktøy”. Arbeidet med en plan for å utvikle digital kompetanse, ble påbegynt

32 Etter informasjon av Dagny Ringheim. Prosjektansvarlig for steinerskolens læreplanen.
33 http://www.udir.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103
34 http://udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=2948
35 Se fotnote 16.
36 http://udir.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/?visning=5
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allerede i 2004 av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet. ”Program
for Digital kompetanse” 37. Den pekte den gangen på;
Hvordan informasjons- og kommunikasjons teknologien (IKT) påvirker
utdanningskvaliteten, motivasjonen for læring. Læringsformer og
læringsutbytte. Programmet har fire hovedmål:
- I 2008 skal norske utdanningssituasjoner ha tilgang til infrastruktur og
tjenester av høy kvalitet
- I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæring på alle nivåer
- I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden
på området
I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og
kvalitetsutvikling i norsk utdanning.
(Program for digital kompetanse 2004-2008:7-8).
I 2006 ga kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet en oppgave med å
utvikle og iverksette en treårig strategi for kunnskapsdannelse, læring og
erfaringsdeling innenfor programmet for digital kompetanse. Dette dokumentet
danner utgangpunktet for arbeidet med å utvikle styringdokumenet ”Digital
kompetanse. Plan for kunnskapsdannelse og erfaringsdeling 2007 – 2008.”
(Utdanningsdirektoratet 2007). Dokumentet har et nivåovergripende mål og favner
barn, ungdommer, høyere utdanning

og voksnes læring i et livslang

læringsperspektiv, sagt med dokumentets egne ord, ”sett i et E-borger perspektiv”.
Med E-borger menes her å ha kunnskap og erfaring til å bruke digitale verktøy og
da fremst en datamaskin. For å kunne kalle seg en E-borger må man gjennomgå en
nettbasert test og hvis man klarer denne test får man en E-borger nål.38
Slik det fremkommer her er det et langsiktelig og omfattende arbeide som ligger
bak ”Å kunne bruke digitale verktøy”. Jeg har ikke har tatt med kostnader for
utvikling av disse planene eller investeringer som er gjort for å kjøpe DM med
programvare og å lage klasserom med internett oppkobling. Det er selvsagt mulig å
se nettopp dette som en konsekvens av den digitale samfunnsforandringen, hvor

37 http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ufd/red/2004/0016/ddd/pdfv/201402-program_for_digital_kompetanse.pdf
38 http://www.eborger.no/
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skolenes

tilpasning

medfører

store

økonomiske

og

kompetansemessige

omkostninger. I Bergens Tidende 14 juni 2008 sto det følgende; ”På fire år svir vi av
tre milliarder kroner på datautstyr til skolene.” Dette var tall BT hadde regnet ut
selve. Forskning tyder på at ”Fredrik” (en elev på skolens som avisen besøkte) lærer
minst like godt uten.” I den samme avisen hadde Professor Ludger Wössman fra
universitet i München uttalt; ” I verste fall kan PC-bruk gjøre undervisningen
dårligere.” Slik viste reportasje et helt annet bilde av skolehverdagen enn det som
kommer frem i læreplaner eller andre relaterte dokumenter fra myndigheter. En
kan undres; hvor kommer egentlig ideen om å gjøre DM til en del av
undervisningen i alle fag, slik offentlig skole legger opp til? Det finnes ikke rom her
til å gå videre med dette, men mener det er verdt å nevne i denne sammenhengen.
Min intensjon videre er å se på de tre forskjellige begrepene knyttet opp til digital
opplæring i offentlig skole. Disse er; digitale ferdigheter, digital kompetanse og
digitale dannelse.

4.3.

Digitale ferdigheter

Et pragmatisk syn på datamaskinen er å se den som et verktøy der den pedagogiske
oppgaven blir å lære elever å bruke dette verktøyet til å finne informasjon, til å
produsere informasjon og til å formidle informasjon. (Hoem 2003). Hvis vi ser på
intensjonen i utdanningsplanen for IKT i Norge (UFD 2003) står det følgende:
IKT i utdanninga skal bidra organisatorisk, faglig og pedagogisk til et
utdanningssystem som utvikler og utnytter IKT som fag, og som utnytter fullt
ut de muligheter IKT gir i undervisning og læring, slik at den enkelte og
samfunnets kompetansebehov imøtekommes.
Begrepet digitale ferdigheter kan bli en instrumentell holding til det digitale
mediet, og samtidig kan en slå fast at digitale ferdigheter er en grunnleggende
nødvendighet for å kunne utvikle digital kompetanse. Hva er så ferdigheter?
…Eksempler på slike ferdigheter er koordinasjon av motoriske bevegelser i
gange og løping, finmuskulære bevegelser i håndskriving eller
maskinskriving, utvikling av taleferdigheter, problemløsning og sosial
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samhandling. Ferdigheter er typisk målrettede og kjennetegnes ved
fleksibilitet i måloppnåelse...39
Når øves da digitale ferdigheter på skolen? Hvis en studerer offentlig skoles
læreplan finnes det ikke noen fag hvor digitale ferdigheter øves, til tross for at
digitale ferdigheter er et av kompetansemålene. Det virker som om de digitale
ferdigheter kun læres i andre fag, for eksempel norsk;
Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye
tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye
muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og
redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til
kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og
utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.40
Hvis det er slik at de digitale ferdigheter er noe eleven skal bruke i faget må
opplæring i bruk av DM skje på forhånd. Jeg finner ikke et fag i læreplanen der
dette skjer. Her reiser seg flere problemstillinger; hvor skal opplæring av digitale
ferdigheter skje? Hvis de skal skje samtidig som opplæring, i dette eksemplet norsk,
vill det påvirke kompetansenivået i norskfaget som sådant da timer som tidligere vil
bli brukt spesifikt til norsk må brukes til opplæring av digitale ferdigheter? Jeg
mener at faget IKT trenger egne fagtimer der ferdigheter øves som deretter
praktiseres i et tverrfaglig samarbeide med for eksempel norsk. Da ville man på sikt
kunne løse problemet med opplæring av lærere, i dette eksemplet norsk læreren, og
eleven ville hatt to fagpersoner der begge var kyndige i de respektive fagområde
hvilket ville sikret læringsutbyttet totalt for eleven. Hvis eleven så opparbeider seg
digitale ferdigheter får eleven etter hvert digital kompetanse som blir behandlet i
neste kapitel.

39 Store Norske Leksikon, nettutgave. http://www.snl.no/ferdighetslæring/psykologi
40 Grunnleggende ferdigheter for grunnskolen, hentet fra nettet 29 mars.
http://www.udir.no/templates/udir/TM_GrunnleggendeFerdigheter.aspx?id=2098&visning=5
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4.4.

Digital kompetanse

Å definere digital kompetanse er ikke enkelt, spesielt ikke da den digitale
kompetansen i skolen er knyttet opp til forskjellige fag. Det gjelder å kunne se noe
overgripende i definisjon av kompetansebegrepet i forbindelse med det digitale
mediet. Stortingsmelding nr. 30 gjør et forsøk;
Digital kompetanse er summen av enkle IKT ferdigheter, som det å lese,
skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk
bruk av digitale verktøy og medier. IKT ferdigheter omfatter det å ta i bruk
programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike
digitale kilder, mens den kritiske og kreative evnen også fordrer evnen til
evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og
medieformer. Totalt sett kan digital kompetanse dermed betraktes som en
meget sammensatt kompetanse. (St. meld. nr. 30. (2003-2004:48).
Digital kompetanse er et resultat av digitale ferdighet og er slik sitatet sier, en
meget sammensatt kompetanse. I det store Norske leksikon defineres kompetanse
slik: ”Kompetanse, evne eller kvalifikasjoner, f.eks. til å uttale seg, inneha en stilling
eller treffe en beslutning".

41

Vi ser at det fortsatt dreier seg om ganske generelle

begreper. ITU Monitor 2003, som vurderer den digital kompetansen i offentlig
skole, trenger å ha noe mer presise begrep å evaluere etter. De presenterer et
arbeide som ”Educational Testing Service”,42 ETS, har gjort i forbindelse med
dette. I 2001 satte ETS sammen et internasjonalt panel for å forsøke å definere IKT
og dets forhold til skrive – og leseevner. Jeg mener at deres definisjon konkretiserer
begrepet digital kompetanse i skolesammenhenge på en fornuftig måte. “The
growing importance of existing and emerging (ICT) and their relationship to
literacy” (ITU Monitor 2003:12). Panelet definerte begrepet "ICT literacy" i
tilknytning til fem kritiske komponenter som inngår i en utvikling av økt kognitiv
kompleksitet:

41 Store Norske Leksikon, nettutgave. Hentet fra nettet 29. mars. http://www.snl.no/kompetanse
42http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.3a88fea28f42ada7c6ce5a10c3921509/?vgnextoid=85b65784623f4010VgnVCM10000022f95190RCR
D
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1. Motta - forutsetter at den enkelte vet om at informasjon finnes og er si
stand til å finne den.
2. Håndtere - forutsetter evne til å behandle informasjon for å løse konkrete
oppgaver.
3. Integrere - evne til å sammenfatte informasjon og sammenligne og
kontrastere informasjon fra ulike kilder.
4. Evaluere ‐ evne til å vurdere informasjon i forhold til kvalitet og relevans
5. Skape ‐ egenproduksjon gjennom å tilpasse, anvende, designe og forfatte ulike
former for informasjon.
Rapporten (ETS 2001) understreker at IKT må sees som en katalysator for
endring og at "ICT literacy" ikke bør knyttes for tett til mestring av tekniske
ferdigheter. Viktigere er evnen til kritisk tenkning og problemløsning samt
evnen til å forholde seg til problemstillinger som er i kontinuerlig endring.
En svakhet ved "ICT literacy"-begrepet er imidlertid at det i liten grad
vektlegger innovasjon, problemløsing og evne til samarbeid (Hoem 2003:4 i
ITU 2003:14).
I forbindelse med at ”International Society for Technology in Education”

43

(ISTE)

har utviklet kompetansemål i ”The National Educational Technology Standards for
Students”

44

fremkommer det seks områder som viktige for å definere digital

kompetanse.
- Grunleggende IKT-operasjoner og –begreper
- Sosiale og etiske spørsmål
- Produksjonsverktøy/publisering
- Kommunikasjonsverktøy
- Multiple kilder
- Problemløsning med IKT
(Hatlevik å Arnseth 2008 i Digital kompetanse nr. 4 – 2008:286).
Jeg ønsker ikke å gå i enkelthet på noen av de overnente modellene, men jeg
ønsker derimot å vise hvor kompleks digital kompetanse er, og hvor vanskelig den
er å definere Dette problemet må en håndtere i både den offentlige skole og
steinerskolen, hvilket er en utfordring i seg selv med tanke på at den digitale
kompetansen er en del av et fag og at denne fagkompetansen i seg selv er kompleks.
I tilegg har de fleste lærere ikke tilstrekelig egen digital kompetanse for å kunne

43 http://www.iste.org/
44 http://www.holyrosary.edu/publications/NETS_for_Students_2007.pdf
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bedømme elevenes kompetanse, hvilket en har sett, er en kompleks kompetanse.
I forbindelse med definisjon av digital kompetanse skal også denne kompetansen
evalueres. Denne utfordring vil jeg ta opp i neste kapitel før jeg går videre å ser på
behovet av å omdefinere den dannelse som kommer gjennom bruk av DM og kan
kalles for digital dannelse eller ”teknokulturell dannelse”.

4.4.1. Hvordan vurdere digital kompetanse
En forutsetning for å kunne vurdere digital kompetanse, er å finne en brukbar og
valid definisjon av fenomenet. I foregående kapitel viste jeg hvilken utfordring
dette fører med seg.

Etter at skolen og akademia har funnet en brukbar og

konstruktiv definisjonen av digital kompetanse, gjenstår det å utarbeide kriterier og
fremgangsmåter for vurdering, både i den offentlige skole og steinerskolen.
Vurderingsformen er forskjellige for disse skoletypene. Offentlig skole bruker
karaktersett basert på eksamensprestasjoner, mens steinerskolen vurderer elevens
innsats helhetlig gjennom skoleåret ved hjelp av skrevne vitnemål. I dette kapittelet
vil jeg nevne noen av de momentene som ligger i utfordringen av å utarbeide
kriterier for vurdering, av henholdsvis offentlig og steinerskole. I sist nummer av
Digital kompetanse (4-2008:285-293) setter Hatlevik og Arnseth fokus på denne
utfordringen. Den kartlegging, snarer en evaluering, av digital kompetanse som er
gjort både nasjonalt (Arnseth, Hatlevik; Kløvstad, Kristiansen & Ottestad, 2007;
Erstad, Kløvestad, Kristiansen&Søby 2005; Kløvstad & Kristansen, 2003) og
internasjonalt (OECD,2005;2007) er primært i form av selvrapportering. (Hatlevik &
Arnseth 2009:285). Selvrapportering har den svakheten ”…at det ofte er et stort
sprik mellom det vi sier at vi behersker og det som vi faktisk gjøre i praksis.”
(Hatlevik & Arnseth 2009:285). De kompetansemål som ISTE fremla (jamfør kapitel
6.2) mener jeg kan være et utgangspunkt for evaluering. Momenter de har nevnt er;
Grunnleggende IKT- operasjoner og begreper, Sosiale og etiske spørsmål,
Produksjonsverktøy og publisering. Kommunikasjonsverktøy, Multiple kilder
og problemløsning med IKT.
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Hvis en så har utarbeidet kriterier for evaluering, slik ISTE har, blir neste
spørsmål; i hvilken form skal evalueringen skje? I og med at mitt hovedfokus ligger
på steinerskolen vil jeg se tilbake på nettopp steinerskolen utfordringer i
forbindelse med evaluering av digital kompetanse med et utdrag fra steinerskolens
læreplan om digitale ferdigheter og kunnskaper;
I steinerpedagogikken vil digital kompetanse innebære elementer av:
- håndverk: konkrete brukerferdigheter
- kunst: evnen til å uttrykke seg og kommunisere digitalt
- teoretisk kunnskap: forståelse for teknologiens hard- og software, evnen til å
innhente og bruke digitalt formidlet informasjon
- læring gjennom digitale læringsverktøy
- kritisk refleksjon og handlingskompetanse: bedømmelse av teknologiens
virkninger og evnen til aktiv, reflektert deltagelse samt kildekritiske
ferdigheter.
- kompensasjon: forsterking av bevegelse, sansing, nærhet til mennesker og
natur; en øket fokus på ikke-teknologisk-medierte erfaringer
(Mathisen 2007:11)
Hvis en ser på ISTE sin definisjon av digital kompetanse er de kanskje mer presise
i forhold til de faktiske ferdigheter en steinerskolens, men de representerer mer et
instrumentelt

forhold

til

digital

kompetanse.

Steinerskolens

læreplan

for

definisjonen av digital kompetanse har derimot i seg det tidligere diskuterte
begrepet kompensasjon, som vi ser gir rom for eleven i definisjonen og vurderingen
av digital kompetanse. I den forstan at barnet eller ungdommen ikke finnes med i
definisjonen til ISTE, kan den anses som en svakhet dersom definisjon deres skal
brukes i forhold til skolen og ikke til voksne. Når det gjelder vurdering av digital
kompetanse er det, som jeg pekt på tidligere, problematisk, da lærere som ikke
behersker den digitale kompetanse skal vurdere om og hva eleven kan. Mitt
spørsmål blir hvordan steinerskolen skal gjennomføre evaluering av digital
kompetanse, i og med at evaluering av elever skjer gjennom lærerens vurdering av
elevens arbeid i faget gjennom hele året og ikke gjennom sentralt utarbeidede
prøver. Slik mine spørringer gir en indikasjon på, er det flere lærere som ikke
besitter tilstrekelig digital kompetanse til å ha opplæring i digitale ferdigheter som
en del av fagundervisningen. Evaluering bli derved svært problematisk, dette lede
til at læreplanens kompetansemål ikke blir oppfylt. En utfordring som skolene
55

allerede står overfor til neste skoleår. Dette er en større utfordring for
steinerskolene en for den offentlige skole, da steinerskolenes resurser for kursing
og forskning er meget begrensede. Tilskuddet fra staten gir på sin side ikke rom for
denne nødvendige forskningen. En bør derfor spørre seg om ikke steinerskolen
skulle benytte seg av den forskning og kursing som finnes i den offentlige rom, til
tross for at denne ikke er steinerpedagogisk fundamentert. Som avslutning på
temaet om digitale ferdigheter og digital kompetanse omhandler neste kapitel
digital dannelse.

4.5.

Digital dannelse

Digital dannelse er et begrep som jeg mener er viktig å reflekter over i forbindelse
med digital ferdigheter og digital kompetanse. Dette fordi begrepet dannelse
bringer et nytt aspekt inn i bruk av det digitale mediet i forbindelse med opplæring.
”Digitale ferdigheter kan lett bli redusert til praktiske, instrumentelle ferdigheter
knytt opp til bruk av DM og andre digitale teknologier”. (Hoem 2003) Begrepet
digital kompetanse i et dannelsesperspektiv og ikke bare i et instrumentelt
perspektiv, utvider og fordyper den skolefaglige tilnærming og kan samtidig ta med
perspektivet og utfordringen det innebærer å utdanne elever til en fremtid vi ikke
kjenner. Hvis en forståelse av dette begrep skal være mulig må bruket av det digital
mediet studeres. Da mener jeg at man i tilegg kan få en forståelse av i hvert fall
retningen vår fremtid kan ta og derved ha muligheten til å bruke denne ”innsikten”
når nye læreplaner skal utformes eller oppdateres. Til tross for at fremtiden er
vanskelig å forutse, vil kunnskap om bruken av det digitale fenomenet kunne gi oss
en pekepinn inn i denne ukjente fremtiden. Det viktige her, er å prøve å forestille
seg fremtiden i et utdannings- og dannelsesperspektiv.
Jeg vil kort se på dannelses begrepet i et historisk perspektiv. Begrepet har hatt litt
forskjellig tolkninger oppgjennom kulturhistorien;
… Danning – Bildung – ble utviklet som begrep i hundreåret omkring 1800.
Det preget filosofien, litteraturen og politikken i Tyskland- i Goethes og
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Schillers litteratur like mye som i Humboldts og Hegels filosofi. Begrepet
inneholder i sin klassiske form to elementer: selvets kraft og utrykk og
kulturens makt og påvirkning. Til denne motsetning mellom det individuelle
og det allmenne kommer et tredje, nemlig transformasjonen eller den
poetiske ”foredlingen” av forholdet mellom selvet og kulturen... (Løvlie
2003:347)
Transformasjonen mellom ”selvets kraft og uttrykk og kulturens makt og
påvirkning” gir et interessant perspektiv hvis vi ser livssituasjonen til et
moderne menneske i den digitale tidsalder, og det er interessant å se hvordan
denne transformasjonen kan komme til å forandre selvet, kulturen og skolen.
Det faktum at den digitale teknologi er ny, gjør at det er en utfordring i seg selv
å drøfte muligheten for å innføre et nytt dannelses begrep, den digital dannelse.
Dette til tross tørr Løvlie å skrive:
…Teknokulturell danning er et forsøk på å beskrive danning i et
postmoderne, teknologisk samfunn. Når Internett og Verdensveven tas med i
beskrivelsen, er dette samfunnet bare ti år gammelt. Å snakke om danning i
dette ultrakorte perspektivet er risikabelt - og spennende…. (Løvlie 2003:347)
Her innfører Løvlie et nytt begrep, teknokulturell dannelse. Altså et begrep der
danning blir knuttet opp til den mulige

transformasjonen mellom selvet og

kulturen, der kulturen i dette perspektiv er digital45 og elektronisk46. Samtidig peker
han på at erfaring med den digitale teknologiske kulturen er kort. Dette til tross kan
vi gjennom å avlese hvor stort forbruket av spesielt det digitale medier er blant
ungdommer er i dagens samfunn, spørre oss hvordan denne transformasjon kan
skje og hvilke konsekvenser det kan ha. Hva det innebærer og i hvilket omfang det
skjer, er noe vi ikke vet i dag. Forskning på temaet er dermed også kritisk for å få en
nøkkel til fremtidens utvikling, og utvikle en skole som er tilpasset denne. Dette jeg
vil drøfte i kapitelet som omhandler ”Situerte læring”

45 Datamaskinen og Internett med alt hva som finnes der
46 Tv, radio, platespiller og båndopptakere.
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Da jeg undersøkte litteratur rundt temaet digital dannelse fantes det ikke mye,
naturlig nok. Allikevel var det særlig en forfatter som prøvde å sette
dannelsesbegrepet in i en postmoderne kontekst, der dannelse begrepet knyttes
opp til det digitale mediet, som i seg selv er et postmoderne fenomen og i tilegg
flerkontekstuell. Lars Løvlie tar på seg denne utfordringen. Han går i sin artikkel47
om teknokulturell dannelse tilbake i historien og utreder dannelse begrepet
historiske forvandling fra 1400 tallet, der boktrykkerkunsten var med på å skape
grobunn for fremveksten av kaffehusene, lesesirkler og bibliotek. (Løvlie 2003:352)
Her ser vi et eksempel på en teknologisk kulturpåvirkning. Denne påvirkningen
fortsatte med fotografiapparatets oppfinnelse der vi kunne se bilder av oss selv og
andre, og ikke minst bilder fra fjerne strøk som betrakteren aldri ville kunne
besøke. Deretter kom TV, mobiltelefonen, DM og internett og skapte et
kommunikasjonsnettverk som var ukjent for bare 10 år siden. Denne nye
teknologien blir ofte oppfattet som en trussel før den overtas som noe selvfølgelig,
og blir en del av kulturen, og trusselen er glemt. Slik har det sort sett vært med all
teknologi de siste 100 årene. Det samme kan vi si i dag med både DM og Internett.
(Løvlie 2003:348). Vi kan ikke snakke om danning på samme måte i dag som den
gangen på 1700- og 1800 tallet, da de liberal humanistiske dannelses idealer
blomstret i Tyskland. Videre mener Løvlie at i et teknokulturellt danningsperspektiv må man ta avskjed med motsetnings kompleks fra denne tid, et mellom
natur og kultur, og et annet mellom menneske og maskin. Det som er interessant i
et danningsperspektiv i forhold til opplæring er å se på hvordan motsetningen
mellom mennesket og maskin har forandret karakter. Den moderne oppfattelse av
maskinen var knyttet til muskelkraft og utholdenhet der industrialismen laget
fabrikker hvor menneskets muskelkraft blev erstattet av maskinkraft. Men
mennesket var fortsatt en viktig del av produksjonen og roboten var ennå ikke
oppfunnet. Mennesket var så nært knyttet til maskinen i produksjon av varer, at

47 Teknokulturell danning. 2003 Se litteraturlisten.
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fabrikksarbeideren blev ”maskiniserte” og i tilegg var arbeidsmiljøet svært dårlig og
forurensingen fra fabrikkene store. Når vi i dag ser på DM i vårt postmoderne
informasjons og kommunikasjonssamfunn er det ikke muskler vi har felles med
maskinene, men vår intelligensen og bevissthet. Spørsmålet blir om ikke den
tilknytningen vi i dag har til maskinen og teknologien er følelsemessig nærmer oss
en hva produksjonsmaskinen er/var. ”… Tekniken blir med andra ord en
förlängning av människans villkor för handling och meningsskapande” Hernwall
2003:115). Men selvsagt kan det oppstå et fremmedhet slik Søby beskriver det i
dette sitatet.
The distinction between what is specifically human and what is specially are
interwoven in technology – we are all Cyborgers, (...) Our machines are
terrifyingly
alive
and
we
ourselves
are
terrifyingly
slow.
(Søby 1993:37 i Hernwall 2003:141).
I middeltid er følelsen av tilhørighet til maskinen betydelig mer tilstede enn i den
moderne, industrielle tid. Derved ikke sagt at tilhenger av de humanistiske
danningsideal fra 1700 – 1930, ville vært helt enig med meg. Ser vi på tidligere
teknologier og sammenlikner slik Løvlie gjør mellom boken og internett ser vi
motsetninger, men også fellestrekk.
Undersøkelse viser at Internett først og fremst virker som et sosialt møtested.
Schillers klang av metall mot metall48 er i dag erstattet av taste klapring og
kjøleviftens insisterende sus. Mens boken skapte en litterær offentlighet,
skaper datamaskinen en elektronisk offentlighet. Den elektroniske adlyder
ikke en historisk fornuft á la Hegel, der motsetningene oppheves i enighet og
institusjonell harmoni. Kants trancendentale og Hegels historiske fornuft
forener ikke lengre , fordi fornuft ikke lengre en én. (Løvlie 2003:352).
Hvordan ”datamaskinen skaper en elektronisk offentligheten” vil jeg belyse i
kapitelene om DM og internett (jamfør kapitel 5.3 og 5.4). Begrepene om digital
dannelse er fremdeles på et utviklingsstadium, men det er mye som peker på at det
i hvert fall foreligger en forandring av den moderne (borgelige) oppfattelsen av

48 Det 6. brev i boken Om menneskets estetiske oppdragelse (1795) avsnitte om mennesket vilkår under maskinenes makt.
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dannelse. Løvlie påstår heller ikke at han har klart å slå fast dette nye begrepet,
men at han legger fram tanker og påstander ”i et manifest som krever kritisk og
konkret oppfølgning. Det som følger er tenkt til opplysning og etterprøving, og står
på den måten i gjeld til den tradisjonelle danningstradisjonen”. (Løvlie 2003:367).
Han mener ikke at den teknokulturelle danningen må komme etter den borgelige
som et brudd i tiden, men derimot at den må oversettes til et språk som passer vår
tid.
Verdensveven har ikke gitt oss en ny verden men den har helt klart utvidet
den gamle. Boka og lesningen gir fortsatt de mest komplekse og intense
grensesnitt vi kjenner til, det viser salgstallene på bøker og bruken av
biblioteker… Nettet har inspirert til beskrivelser av mennesket som
distruberte og flerfasetterte identiteter i et kommunikasjonsuniversum som –
i hvertfall i prinsippet – opererer uten motsetning i nasjoner, farge eller
etnisitet. I motsetning til slike ”lyse” utopiske beskrivelser står dystopien,
med internett som rommet for makt, overvåking og undertrykkelse… I
skolen truer teknologien snarere med styringsglipp og kunnskapskaos.
(Løvlie 2003:369).
Dette viser igjen kompleksiteten og hvor sterk meningsbærende dette mediet er.
Kanske det er for sterkt å si mellom lys og mørke, men det er ikke langt fra. Som en
overgang til å se på forskjellige aspekter ved det digitale mediet i forbindelse med
læring lar jeg Løvlie slippe til en siste gang.
Den teknokulturelle danningen beholder forestillingene omhumanitet,
rettferdighet og frihet, ikke som substansielle verdier og ”objektive” verdier,
med som spørsmål og oppgave. Danning finnes i de møtesteder der folk lever
sinn til sinn mot verden og ansikt til ansikt med hverandre. (Løvlie 2003:371).
Dette viser at Løvli ikke slår fast begreper for en digital eller teknokulturell
dannelse. Men han peker på behovet av å kritisk og undersøke det.
Neste kapitel introdusere begrepet uformell læring som en av de to strømmer den
digital samfunns-forandringen påvirker skolen.
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5. Uformell læring; internett, DM og det digitale mediet
I dette kapitlet vil jeg presentere flere forskjellige aspekter i forbindelse med det
digitale mediet og læring. Første kapitlet handler om en antropologs syn på
nettstedet YouTube.com. Hvordan det nye Web 2,0 grensesnittet gir nye interaktive
muligheter for brukerne. Gjennom å beskrive hvordan dette fungerer mener jeg det
gir en innblikk i den nye formen for interaktivitet og deling av informasjon som kan
likestilles med læring, om enn uformell. Underkapitelet 5.2 – 5.4 gir en historisk
presentasjon omkring utviklingene av internett og DM. Hvordan denne
teknologiske utviklingen av nettet og DM til sammen skaper en ny form for læring
vil bli berørt i kapitelet om situert læring og deretter er det anledning til å spørre
om dette vil komme til å forandre lærerens rolle ved bruk av DM og internett i
skolen. Jeg ønsker som en utgangpunkt, å gi en bild av det digitale mediet slik jeg
oppfatter det.

5.1.

Om det digitale mediet

Det digitale mediet er en av mange teknologier som gjennom århundrene har
påvirket menneskets livssituasjoner. For å forstå det digitale mediets egenart vil jeg
begynne med å gi et perspektiv på hvordan begrepet medier kan tolkes og deretter
vise

det

digitale

mediets

egenart

og

konsekvens

for

skolen.

I den anledning viser jeg til MacLuhans utvidede forståelse og tolkning av medier
slik det tolkes av Julsrud 1996;
MacLuhans analyse av så vel fortid som fremtid ligger i den måten han
benytter selve mediebegrepet på. Hans medieteoretiske foregangsmann,
Harold A. Innis, hadde i sin kommunikasjonsteori analysert hvordan
virkningen av ulike tradisjonelle medier kunne etterspores innenfor blant
annet romerska og egyptiske kulturer. I boken (The Bias of Communication
(1987), opprinnelig 1950) fremsetter Innis sin teori om hvordan medier av
forskjellig slags rommer egenskaper som påvirker maktstrukturer i
samfunnsystemer. Innis skiller mellom medier som enten virker ”tidsbundet”
eller ”stedsbundne”. Språket er således et stedsbundet medium med en helt
annen virkning enn medier som er varige over tid, som for eksempel papyrus
eller leirtavler. (Julsrud (Bakke)1996:160).
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”MacLuhan griper fatt i disse tanker men beveger seg raskt fra samfunns til individ
nivå” (ibid) Han støtter seg til gestalt-inspirete litteraturteorier, og anknytter
teknologien til menneskelig sansning. Altså ser han teknologier som en direkte
forlengelse av menneskets sansning eller kropp. Her mener Julsrud at MacLuhan
ser en analogi mellom, hjulet og beinet, radioen og øret, boken og øyet,
televisjonsapparatet og følelsene. (Julsrud 1996:161). Mediene har en lang
utviklingsprosess bak seg og de utgjør en betydelig del av vår kulturutvikling.
”Alt som avlaster og forsterker sanser eller organer kan regnes som medier i følge
MacLuhan” (ibid. 161). Tolkningen av begrepet har en langt tradisjon som
inkluderer for eksempel spaden, sykkelen eller tåget som tidligere har vært en
avlastning eller en forlengelse av våre lemmer. Da elektronikken ble en del av
samfunnet ”kan man si at elektronikken har utvidet det sentrale nervesystemet,
hjernen inkludert” (MacLuhan 1968:215) og er blitt våre ”individuelle proteser”
gjennom telefonnettverk, telegraf, og televisjonsapparatet. Fra å være hjelpemidler
for våre lemmer til å være hjelpemidler for vårt sentralsystem og hjernen, har den
teknologiske utviklingen gått videre til nye medier, nemlig de digitale medier. ”I
den elektroniske tidsalder er mennesket ferdig med å utvikle manuelle proteser; nå
er det de mentale protesene som står for tur” (Bakke og Julsrud 1996:161).
Den mentale protesen viser seg på flere områder i det digitale mediet. Dette er en
utfordring for skolevirksomheter der barns og ungdommers fritiden er fylt av deres
intime forhold til både gamle og nye ”proteser” der spesielt de nye ”proteser”
uvikler hos dem, et annerledes forhold til seg selv og andre. Dette forhold vil bli
drøftet videre i kapitelet 5.4 der jeg tar opp hvordan en moderen antropolog M.
Wesch ser på internett og da spesielt nettportalen YouYube.
I neste underkapitel vil jeg noen ganger bruke wikipedia.no som en referanse. Ved
akademisk arbeide vet jeg at wikipedia er ansett for å være en lite gyldig kilde til
informasjon da kvalitetssikringen ikke er verifisert av et akademisk miljø i form av
en fagkunnig redaksjon. I middeltid er wikipedia svært ofte brukt av det ikke
akademiske miljøet og det avspeiler derfor hvordan internett fungerer for brukerne
av nettet. Den informasjon jeg henter fra wikipedia i dette kapitel er i forhold til

62

nettsiders historie. Denne type av informasjon finnes ikke i verken skrevne eller
digitale oppslagsverk som er verifisert av et akademisk miljø, i tilegg mener jeg at
informasjonen ikke er av en slik art at det vil ha en negativ innvirkning på
oppgavens helhetlige gyldighet. Jeg presiserer også at jeg har stilt med kritisk til
informasjonen jeg har hentet, og kun bruker det jeg anser som gyldig etter egne og
andres standard.
Neste underkapitel tar opp det digital internett mediet YouTube med bakgrunn i
tanken at det digitale mediet er en ”mental protese” for menneskelig
kommunikasjon i det digitale rom som er utenfor tid og rom.

5.2.

Datamaskinen som artefakt og portal til internett

I dette kapitel vi jeg se på DM som artefakt49 og portal til internett. Hvis begrepet
DM tolkes som en mekanisk regnemaskin med en inndata enhet, en enhet som
bearbeidet datene og en utdata enhet der resultatene viste seg, har denne
teknologien en langt eldre historie en DM slik vi kjenner den idag. Allerede 1692
utviklet Gottfried Leibnitz en maskin for utregning av matematiske modeller. 1832
laget Charles Babbage en analytisk maskin som regnes som verden første
kalkulator50. Disse maskiner var helt mekaniske og er opprinnelsen til DM. Den
første DM som vi kjenner den i dag, UNIVAC 151 DM utvikledes av Remington år
195152. Utsiden var 25 x 55 fot53 7,62 x 16,76 meter. (se bilde 1.) Den hadde en
kapasitet på 1.000 ord og 12.000 siffer. Slik så den ut på innsiden, (se bilde 2.)

49 Artefakt, kunstprodukt, noe som er laget av mennesker og ikke frembrakt av naturen (f.eks. steinalderredskaper); fremmed struktur i en
celle. Store Norske Leksikon på nettet: http://www.snl.no/artefakt
50 http://www.poppe.nu/GrunnleggendeOmDatamaskiner.pdf
51 Universal Automatic Computer
52 http://www.poppe.nu/GrunnleggendeOmDatamaskiner.pdf
53 http://www.thocp.net/hardware/univac.htm
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Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.

Etter den gangen, 1952 har DM utviklet seg til en kompleks og på mange måter
enestående maskin i forhold til de tidlige utgavene. For å eksemplifisere den
kolossale teknologiske utveklingen fra 1951 frem til våre dager kan de være
interessant å se på MacBookAir fra 2007 den er 32 x 22 cm. og ca. 1 cm. tykk med
en ytelse, funksjon og innehold som ikke er direkte jevnførbar med UNIVAC 1. (se
bild 3.) Kapasiteten for MacBookAir er 120 gigabytes (GB) hardisk gir en meget stor
kapasitet i forhold til UNIVAC. En megabyte kan lagra 1 million tegn og en
gigabyte er 1000 MB. Lagringskapasiteten er 1 million ∗ 120 tusen blir 12 milliarder
tegn. (Downing 2003) En utrolig mye større kapasitet en UNIVAC. Dette viser
hvordan DM har utviklet sine resurser for tegnbehandling fra 1952 frem til nå. Da
oppgaven ikke behandler DM som et eget tema, men i forhold til opplæring i
skoler, vil jeg bare her antyde forandringen DM har gjennomgått under årene far
1952 frem til idag. DM forandret seg fra en, den gangen, avansert regnemaskin som
ikke på samme måte som i dag er en meningsbærende artefakt, med en teknologi
som påvirker samfunnsutvikling i en stor grad på flere områder. Slik har det vært
med flere av de teknologier menneskeheten har utviklet og gjort til en del av seg og
sitt samfunn. Gripsrud tar dette opp på følgende vis:
Mentalhistoriskt har det alltid vært en svært tett sammenbindning og
gjensidig innflytelse mellom det maskinelle og det mentale, fordi teknologien
alltid er betydningsladet, den er mer enn et stykke instrumentelt redskap.
Hver epoke har sin definerte teknologi som har flettet seg inn i sin samtids
tenkning – renessansen hadde klokken, den industrielle tidsalder hadde
maskinen. (Gripsrud 1998).
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1952 var DM fortsatt var analog. Transistoren kom først i bruke 1957 og
mikroprosessoren 1968. DM har flyttet fra universitet til kontorene og videre inn i
det private hjemmene og er etter hvert blitt en del av mange millioner menneskers
hverdag. Dette er en så stor forandring av bruksområde for DM at ingen den
gangen kunde forestilles seg denne utviklingen hvilket følgende sitat viser. ”Den
store feil fremtidsforskere og datafreaker gjør, er å trekke erfaringene fra bruk av
PC på arbeidsplassen inn i hjemmene. En slik projisering holder ikke”. (Osvold
Leif). Artikkelen stod å lese i Dagens Næringsliv, 20. august 1996 på avisens
debattside og hadde overskriften ”Internett er en flopp!” Med følgende bildetekst
”Internett er en motegreie som kommer til å dø ut om et par år.” 1948 sa Harvardmatematikeren Howard Aiken at det ikke ville utvikles noen kommersiell marked
for computere, og at det bare ville bli behov for fem eller seks computere. I 1977 sa
advokaten i antitrust saken mot IBM at ”most unlikely any major new venture into
the computer industry can be expected”. (Bentsen 1999:16). At både samfunn og
skole derfor er uforberedt på denne utviking når det gjelder lovverk for fildeling,
datasikkerhet og privatlivets fred samt i forhold til undervisning og opplæring
virker naturlig, sett i forhold til den hurtige utviklingen. Man kunne vanskelig
forestille seg denne utvikling, spesielt med tanke på at utviklingen ikke var styrt av
noen form for organisasjon og at utviklingen var/er fragmentert og uforutsigbart.
Når det gjelder spredningen av DM i vårt samfunn i dag, er både TV, radio, klokke
og mobiltelefon på stort sett samme nivå, men ikke når det gjelder rollen i vår
individuelle og kollektive bevissthet - med mulig unntak av mobiltelefonen. Men,
ikke bare har DM en stor rolle i vår bevissthet, den er også en tvetydig teknologi.
Man kan spørre seg om den representere den godes tjener, eller den ideelle
overvåknings- og kontrollteknologien? Kan den også tjene motsatsen til hva vi
ønsker for individet i et demokrati med ytringsfrihet som det bærende element? Alt
bruk av DM på internett legger digitale spor etter seg54, myndigheter kan ta seg in

54 IP-adresse – IT, et 32 biters tall som identifiserer hver node (DM) i et IP-nettverk som f.eks. Internett IP-nettverk er pakkesvitsjet, det vil at
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på enkelte personers DM og sjekke den for innehold.

Her er meningene

motstridene hvilket også viser at DM er en meningsbærende teknologi, og da ikke
bare meningsbærende som et utrykk for mennesket mentale forhold til teknologien,
men også i forhold til den politiske virkelighet. De opprørende bildene fra AbuGhraib - fengselet55 i Irak, var først sendt som E-post, publisert på Internet og
deretter fanget opp av fjernsynsselskapene. Resten er historie. Hadde dette kunnet
skje uten internett? Trolig ikke. (Krumsvik 2007:267). Tilsynelatende beskjedne
artikler, bilder og tegninger publiserte i en del av verden når et globalt publikum i
løpet av sekunder og får i en annen kulturell kontekst en totalt annen betydning,
som for eksempel Muhammed tegningene56. Dette ser noen ikke demokratiske
regjeringer som et trussels mot sitt maktmonopol og har innført restriksjon i
publisering og senket hastigheten på internett for å vanskeliggjøre utveksling av
informasjon. Dette er kanskje et

område demokratiske land burde være

oppmerksomme på og kritisere, på lik linje med totur og

annen form for

undertrykkelse.
Når det gjelder enkeltpersoners forhold til det digitale mediet og DM kan disse to
eksempler gi en mulig forståelse den digital kompleksiteten som meningsbærende
teknologi:
”Informasjonsteknologien (IT) er en drivkraft sin vil endre vår hverdag og
vårt samfunn like gjennomtrengende som den industrielle revolusjonen i sin
tid gjorde. I virkeligheten lever vi midt oppe i denne revolusjonen” 57
Denne synet er direkte utviklings positiv til IT. Det er ikke Andreas Skartveit helt
enig i.

all data deles opp i pakker når det skal utveksles mellom to maskiner. Hver IP-pakke inneholder to IP-adresser, til avsender og mottaker av
pakken. Fra, Store Norske Leksikon på nettet: http://www.snl.no/IP-adresse/IT
55 Se bildene på: http://www.antiwar.com/news/?articleid=2444
56 http://ekstrabladet.dk/gallerier/nyheder/article974093.ece
57 ”Den norske IT-veien- Bit for Bit. Lastet ned fra internett 18 mars 2009.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/rapporter_planer/rapporter/1996/Den-norske-IT-veien-Bit-for-bit/3.html?id=105181
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Har ein sete i en stor europeisk katedral, med Bach tonande frå orgelet og
sollyset spelande gjennom glasmåleria, då har ein opplevd ein
informasjonskonsentrasjon som både er mega og giga. Og Bil Gates kan gå
heim å legge seg. På rekkje og rad står dei bak deg. Komponisten og
organisten, arkitekten og byggherren, og ale handverkarane, og du sjølv, med
det du bar med deg da du kom. – Og vi ser at det er ikkje informasjon. Det er
tankar vi manglar. Evne til å forstå det som kjer og våre eigna data i en
samanhang. Det er noko heilt anna. Og her kan ikkje IT hjelpe oss58
Her gjør Skartveit en interessant bemerkning i forbindelse med DM. ” Og vi ser at
det er ikkje informasjon. Det er tankar vi manglar. Evne til å forstå det som skjer og
våre eigna data i en samanhang. Det er noko heilt anna. Og her kan ikkje IT hjelpe
oss” Han definerer en forskjell på informasjon og tankar eller sagt på en annen
måte, forskjellen på informasjon og kunnskap.
Informasjon er nokså verdiløs dersom den ikke forstås, altså dersom vi ikke
har tanker selv. IKT gir ikke kunnskap. IKT gir helt nye muligheter for å
motta og formidle informasjon og til å kommunisere uavhengig av tid og ro…
IKT krever ikke mindre kunnskap eller færre ”tanker”. IKT stiller til dels nye
og større krav til oss, ikke minst til skolen. Behovet for den selvstendige,
kritiske tanke er skjerpet, ikke svekket. Det betyr at IKT ikke erstatter
læreren, men stiller nye krav både til læreren og til skolen som institusjon.
(Bentsen 1999:15).
Her reiser Bentsen interessante påstander. Hvordan vil bruk av DM i opplæring
påvirke lærerens rolle? Dette spørsmål blir behandlet i kapitel 5.6.
Christer Sturmark har et annet perspektiv på DMs innflytelse på mennesket, i sin
bok ”IT och renässansmänniskans återkomst” drar han paralleller mellom DM
flerkontekstuelle muligheter og rennesansmenneskets flerkontekstuelle virksomhet,
som vitenskapsmann, forfatter og kunstnær. Jeg sitter nå å skriver på en
datamaskinen og har tilgang til enorme mengder at informasjon, har et
skriveprogram og mulighet til å skrive og med hjelp av internett publiser mine
tanker på nettet eller skrive det ut på min skriver og videre sende. I min stue har jeg

58 Kronikk i Aftenposten 26.03.96
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et ”informasjonsbibliotek” ingen menneske tidligere har hatt i sin stue, der jeg også
kan kjøpe bøker eller andre varer fra hele verden å betale over nettet uten å gå i
banken, og varene kommer i posten. Jeg har et også et fotoredigerings programmer,
der jeg kan produser og manipulere bilder og foto, ja listen kan gjøres lang,
enestående muligheter å være kreativ er et tasterykk vekk. Spørsmålet er om en
bruker det som et rennesans menneske?
Møtet mellom menneske og DM skjer i grensesnittet på skjermen, for seende
brukere og med høytalere gjennom hørselen for blinde bruker. Det sistnevnte skal
jeg ikke behandle i denne oppgaven. Dette grensesnittet er en markering av møtet
mellom mennesket og maskinen og samtidig møtet mellom et menneske og et annet
menneske. De unge ”digital natives” 59 utrykker dette slik:
We explore the computer from inside, and mirror this in the net, when a
viewer looks at our work, we are inside his computer.. and we are honored to
be in somebody’s computer. You are very close to a person when you are on
his desktop. I think the computer is a devise to get into someone’s mind.
(Paesmans Jodi Dirk 2006:6).
DM er her sett på som en kommunikativ artefakt, en kommunikasjonsenhet som
binder sammen menneskes mentale forestillinger og tanker. I dette tilfellet er det
en refleksjon om hvordan digital kunst blir overført fra en DM. Nedenfor følger en
liknende beskrivelse, men ikke så selvopplevd.
Även om cyperrummet är en arena som är helt och hållet avhängig
existensen av teknik, är det på samma gång en arena för mellanmänskliga
möten. Med ökad vana vid dessa former av teknikanvändande, blir tekniken
alt mer transparent (eller osynlig) för att i en mening helt försvinna. För de
som tillbringar tid i cyberrummet går alltså datormaskinen från att vara en
teknisk artefakt till å bli en plattform för möten med andra aktörer, och
datorskärmen går från att vara en tvådimensionell yta till att bli ett fönster in
mot en annan värld. (Hernwall 2003:114).

59 Begrepet ”Digital Natives” og ”Digital Immigrants” blev fremmet av Mare Prensky i en artikkel med samme navn publisert i On the Horizo.n
NCB Universty Press Vol. 9 No. 6. Desember 2001
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En liknende opplevelsen i sitt forhold og bruk av DM og internett er ikke uvanlig i
og med at dagen yngre samfunns borger også er digitale borgere. Dette i motsats til
den eldre generasjonens forhold til DM. Med eldre mener jeg ikke mer en 20-25 år,
altså de voksne som underviser de samme ungdommer på skolene. Deres forhold
er oftest slik at de føler DM som en fremmende teknologien og er ikke på samme
måte mentalt forbundne med DM. Dette er en av de utfordringer skolene står
innfor når ny DM skal brukes som en del av opplæringen . Ungdommene som er
vokset opp med den digitale teknologien er ”digitale borgere” og generasjonen
over som har tatt del i teknologien som voksen, er ”digitale innvandrere”. De
”digitale innvandrer” underviser de ”digitale beboer” hvordan DM skal bli en
integrert del av faget i skolen. Det er en utfordring for læreren, som krever en
massiv kursing og egen innsats i form av deltagelse av de ”digitale innvandrere” i
den digitale ”virkeligheten” hvis det skal bli vellykket:
Den manglande digitale kompetansen (hos læreren, min anmerkning) gjer
m.a. at den norske skulen i dag her ein god teknologipark som ikkje blir
tilstrekelig utnytta (dersom en ser det i høve til andre land). I tilegg ser ein at
når IKT blir nytta, er det i lita grad knytte til ei pedagogisk grunntenking
rundt denne bruken. I praksis kan ein dermed bi lurt til å tru at dersom
elevar sit ved PC-erna sine i klasseromma og ser ut til å være aktive, så lærer
dei. Men å setje straum på gamle metodar og nytta PC-en som ei avansert
skrive- og regnemaskin endrar korkje skulen eller læringsprosessen.
(Krumsvik 2007:15).
Utfordringen Krumsvik her peker på er aktuelle både for den offentlig skolen og
steinerskolen. Dette kommer jeg å ta opp videre både i drøftingen og konklusjonen.
I tilegg kommer en utfordring ettersom ungdommer befinner seg i to lærings
situasjoner. En på nettet og en annen læringsmetode på skolen. Dette vil bli drøftet
i kapitel 7.5, om situert læring. I den forbindelse må en også se på begrepet
pedagogikk, og slik som Store Norske Leksikon definerer gir det en det tilstrekelig
forklaring for å kunne gå videre.
Pedagogikk. (til pedagog), læren om oppdragelse og undervisning.
Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikker som
er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt
målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og
utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne. Den tilsiktede
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og kontrollerte påvirkning foregår primært innenfor familien og ulike
organisasjoner i den hensikt å forme individer i henhold til verdier og
interesser som er bestemt av en myndighet. Den utilsiktede og ofte
ukontrollerte påvirkning skjer i uformelle sammenhenger og gjennom media.
Påvirkningene på identitet og mestringsevne over tid betegnes som
sosialisering.(Store norske leksikon på nettet: http://www.snl.no/pedagogikk).
Her er situert læring beskrevet ovenfor som “utilsiktede og ofte ukontrollerte
påvirkning skjer i uformelle sammenhenger og gjennom media” Denne påvirkning
er altså ikke kontrollert, og det er slik læring for ungdommer skjer spesielt på
nettet. Før jeg tar opp situert læring ønsker jeg å kort se på internettets historie da
en forståelse for det mediet er en forutsetning for å kunne forstå situerte læring
som til dels skjer på nettet og etter dess premisser.

5.3.

Internettets historie

Som vist i forrige kapitel er internett annerledes enn tidligere teknologi hva gjelder
hvordan kommunikasjonen og interaktivitet er mulig. Teknologiens hurtige
utvikling, og det faktum at utviklingen ikke var styrt av en organisasjon eller bedrift
samt at teknologiens intensjon er at nettet skal være fritt og gratis tilgjengelig i
underbygger dette faktum om annerledeshet. Dette kommer fram i oversikten
”Tidslinje – World Wide Web” som er hentet fra avisen Morgenbladets nettside. i
anledning internetts tyveårs jubileum, regnet fra 13. mars 1989 frem til 13. Mars
2009. 13. mars. 1989 var dagen da Tim Berners-Lee, en vitenskapsmann i den
Europeiske organisasjon for atomforskning, Cern, publiserte sin artikkelen
”Informasjonsadministrasjon: Et forslag”. Den artikkelen var det idémessige
oppstarten for World Wide Web, og igangsatte arbeidet med å forandre den tidens
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ARPANET60 til internett slik vi kjenner det i dag. Neden følger en skjematisk
oversikt fra internetts historie publisert i Morgenbladet nummer 11, 13. – 19. mars
2009, hentete fra internett61 14. mars:
Tidslinje
–
World
Wide
Web
1945 “As We May Think” – Et essay skrevet av Vannevar Bush, en ledende
akademiker i USA. Han foreslår en ny måte å organisere informasjon for å
gjøre den mer tilgjengelig, og enklere å tilegne seg for forskere. Forutså
utviklingen av verdensveven (www). 1969 ARPANET – Forgjengeren til
world wide web. Verdens første nettverk for overføring av data, gjennom et
konsept kalt pakkesvitsjing62. 1970 Antall noder (knutepunkt) i ARPANET
har økt fra 7 til 13. To av disse var utenfor USA: én i London og en på Kjeller
i Oslo. 1975 Ulike lokalnett har vokst frem, noe som gjør det nødvendig å få
koblet dem sammen (internetting). For å gjøre det trengs portnere, som
kunne ta imot og videresende informasjonen. Utviklingen av TCP/IPteknologi startet. Den er basis for dagens internett. 1976 Filoverføring og
elektronisk post blir mulig. 1983 TCP/IP er standardprotokoll, og danner
basis for et nettverk av nett. Kun ikke-kommersielle formål får bruke
teknologien. 1989 – 13. mars 1989 Tim Berners-Lee, en vitenskapsmann i
den Europeiske organisasjon for atomforskning, Cern, skriver
”Informasjonsadministrasjon: Et forslag”. Det var det opprinnelige forslaget
for World Wide Web, og igangsatte arbeidet med internett slik vi kjenner
det i dag. 19916. August lanseres World Wide Web. Det er et system av
nettsider som kan vise tekster, bilder, videoer og annet multimedialt innhold,
og navigere mellom dem via et system av hyperlinker. 1993 30. april blir
WorldWideWeb gratis for alle brukere. Dette året lanseres den første
søketjensten på nett, Aliweb.com. 1994 Sportsresultater fra de olympiske
vinterleker på Lillehammer formidles på internett. Det blir gjort av firmaet
Oslonett, som ble startet av en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo tre år
tidligere. Kort tid etter dette blir internett et kjent begrep.
1995 1. mars blir musikksiden Panorama lansert på nett. 6. mars blir
Brønnøysunds Avis Norges første virkelige nettavis. 8. mars følger Dagbladet.
Samme år lanserer Microsoft Internett Explorer som en del av Windows, og
den første og største siden for nettauksjon, ebay.com, starter.

60 The ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) developed by ARPA of the United States Department of Defense during the
Cold War, was the world's first operational packet switching network, and the predecessor of the global Internet. Fra
http://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET
61 http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090313/OKULTUR/144803066
62 Utgående meldinger ble delt opp i et antall mindre pakker, som alle fikk samme adresse. Disse pakkene skulle finne veien gjennom nettet,
før de ble samlet ved samme mål.
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1997 15. semptember registreres domenenavnet google.com. Søketjenesten
benytter et system kalt Pagerank, for å rangere hvilke søkeresultatene.
Nettsidene som kommer på topp på et google-søk er de som flest personer
har lenket til. 1999 23. August blir Blogger lansert. Det er et av de tidligste
verktøyene for publisering av web-logger, blogger. 2000 Det finnes nå over 1
milliard sider på World Wide Web. 2001 I januar ble online-leksikonet
Wikipedia åpnet. Det er brukergenerert, flerspråklig og drives non-profit.
Ordet er en kombinasjon av det hawaiiske ordet wiki, som betyr hurtig, og
encyklopedia. Wikipedia vokser seg kjapt til å bli en av de ti mest besøkte
sidene på verdensveven, og den eneste ikke-kommersielle. 2003 I august
åpner den sosiale nettverkssiden Myspace.com 2004 Bruken av søketjensten
google når et toppunkt i starten av året. 84,7 % av alle søk på verdensveven
blir gjort gjennom nettsiden eller gjennom partner-avtaler med Yahoo!, AOL
og CNN. Samme år dropper yahoo partnerskapet med google, og danner sin
egen søketjeneste. 2005 I februar grunnlegges Youtube. Det er en bruker
generert side hvor man kan laste opp og vise videoklipp. Siden er blant de
raskest voksende på nettet, og allerede året etter ble 100 millioner klipp sett,
og 65 000 nye videoer lastet opp, hver dag. 2006 Myspace er den mest
populære sosiale nettverkssiden. 26. september blir Facebook.com
tilgjengelig for alle brukere. Siden har tidligere vært forbeholdt universiteter,
og utvalgte bedrifter i USA. 2008I april går Facebook forbi Myspace som den
største nettverkssiden i verden. Facebook har i dag mer enn 175 millioner
aktive bruker på verdensbasis. Mot slutten av 2008 er 1,4 millioner nordmenn
med. I desember surfet over 1 milliard unike brukere World Wide Web.
2009 24. februar åpner Store norske leksikon 2.0 på nett. Leksikonet er
gratis og hvem som helst kan legge til innhold. Kvalitetssikret innhold
markeres annerledes enn brukerskapt, men over 1 000 fagansvarlige med
ansvar for egne spesialområder skal gjennomgå det brukerskapte innholdet
for å kvalitetssikre det.
((Morgenbladets) Journalist kilde: Store Norske Leksikon og Wikipedia)
Denne oversikten63 viser hvordan Internett som vokste fram som en idé hos noen få
personer, nå er blitt en del av menneskers hverdag på 20 år. Veksten av antall
nettsider illustrer denne utviklingen. I juni 1993 fantes det 130 nettsider. Etter bare
to år – i 1995- ser vi at tallet har økt til 252.000, og etter ytterlige to år er vi oppe i
1,117,259 sider. Trenden fortsetter, og i 1999 finnes det 6,177,453 registrerte
nettsteder.

I 2002 var antallet nettsider nådd 38,807,788 registrerte nettsider.

63 For en mer detaljert tidslinje gå til http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/
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Tallene jeg her har forelagt viser en formidabel utvikling av mediet internett på kort
tid. På nettet kan mennesker oppsøke informasjon, handle varer, laste ned
forskjellige typer av medier og kommunisere (jfr. kap. 6.2). Når det gjelder bruker
spredning er hastigheten enestående. ”Telefonen brukte 37 år på å nå 50 mill.
brukarar, fjernsynet brukte 15 år på å nå den same mengda skåare, medan
verdsveven klarte å nå same talet surfarar på tre år. ” (”Guide to the internet” The
Observer 17 januar 1999:32 i Krumsvik 2007:64) Det er derfor ikke forunderlig at
bruk av internett og lover og regler er uferdige eller lite gjennomtenkte. Neste
underkapitel vil kunne gi en bedre forståelse av internett da utgangspunktet er
mennesket bruk av og samvær på nettet.

5.4.

En antropologisk tilnærming til internett og nettsiden

YouTube
Anledningen til at jeg tar med dette kapitel er et forsøk på å konkretisere mine
tidligere utsagn om det digitale mediets egenart og annerledeshet i forhold til
tidligere kommunikasjonsmedier som telefon, televisjon og radio. Samtidig ønsker
jeg å få eksemplifisert hvordan det nye grensesnittet web 2.0 gir nye muligheter for
brukerne av nettet. I all hovedsak ønsker jeg å vise hvordan Web 2.0s mulighet kan
brukes i skolen, og samtidig vise den som en del av det uformelle læringskonseptet.
Web 2. kan sees på som en plattform for kunnskapsformidling, og utgjør elevenes
interaktive læringsarena. Web 2.0 er en betegnelse på den nye måten nettet brukes,
det vil si de nye applikasjoner. Web 2.0 er altså ikke en teknologisk betegnelse,
teknologien er den samme som den alltid har vært fra 6. august 1991 da World
Wide Web64 blev introdusert . Da jeg søkte i ”Det stor Norske leksikonet” var det
ingen treff på web 2.0. Derimot var det treff på Wikipedia. Sitat:

64 http://www.w3.org/
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Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide
Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester. Med web 2.0 ønsker man
å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp
de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne
ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester.
Grunntanken går med andre ord ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den
forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme
rammer fremfor løsrevet på egen hånd. Eksempler her er hvordan bloggen,
med mulighet for tilbakemeldinger og tilhørende diskusjoner, eller
profilsider hos tjenester har tatt over mye av markedet for de personlige
hjemmesidene som hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet. 65
Denne måten å være deltagende i et virtuelt felleskap, og samtidig kunne fremstille
seg selv og/eller sine tanker har tidligere ikke vart mulig. Hva innebærer det ”.. å ta
i bruke kollektive intelligens” slik det står overfor? Vil det påvirke ungdommers
måte å kommunisere og vil deres læringsstil bli forandret? Dette vil bli drøftet i
dette kapitelet, med utgangspunkt i antropologen Dr. Michael Wenschs blikk på
nettstedet YouTube som er et godt eksempel på de nye muligheter web 2.0 gir.
Min første kjennskap til Dr. Wesch var i forbindelse med en brukerkonferanse for
”I`ts Learning 200966”. På denne konferansen var hovedtalaren Dr. Michael Wesch
som er kulturantropolog ved Kansas State University i USA og underviser og
studerer de nye medienes effekt på menneskelige relasjoner og læring. Han leder et
program for digital antropologi67 på dette universitet. I et foredrag, ”An
antropological introduction to YouTube68” holdt 23 juni 2008 på seminaret
”Library of Congress”, framhever han YouTube.com69

som en fullstendig ny

mediearena som gir mulighet for å uttrykke seg selv, sine tanker, og synspunkter.
En kan ved YouTube eksponere seg selv i gjennom å lage videoer som kan lastes
opp på nettstedet og som dermed kan sees av hvem som helst hvor som helst i
verden, bare man har en DM som er knyttet til internett. YouTube er bare et

65 http://no.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
66 Det er en læringsplattform som mange skoler i Norge bruker. www.itslearning.no
67 http://mediatedcultures.net/ksudigg/
68 http://www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU
69 Blev introdusert av tre unge menn i USA 23 april 2005 som den første web siden der det var lett at laste opp sine egne videoer.
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eksempel på virtuelle felleskap som finnes på nettet. Konseptet som YouTube
bruker med videofilmer som formidler av et innhold, kan være en fin mulig for
skoler på ungdomstrinnet til å formidle et tankeinnhold i et moderne medium som
er en del deres virkelighet. I en videofilm er det andre kvaliteter som blir viktige,
enn det skrevne eller talte ordet, og det kunstnerlige uttrykket kan også øves i dette
mediet. Det er for eksempel mulig å la elever kommunisere med elever i andre land
gjennom å lage egne videoer å dem publisere på skolens nettside, eller last opp og
vise på YouTube. Både som kulturopplysing, gjennom å vise sanger og folkedanser
fra hjemlandet, men også gjennom å ha videokontakt med engelsktalende elever i
andre land. På internett er fortsatt det skrevne ordet viktig som informasjons
formidler, men gjennom å bruke videoer og det talte ord kan også viktig
informasjon formidles for den delen av verden som er analfabet. Dette er tanker
som lever utenfor skolen, hvilket følgende sitat vitner om:
Teknologien har nå blitt så god at det er de sosiale ferdighetene som er den
begrensende faktor, ikke teknologien. Kompetanse i samhandling og
kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og kulturer er kritisk kompetanse
for å oppnå økonomisk verdiskaping i vår tid. Næringslivet trenger
medarbeidere med sosiale ferdigheter for samhandling ved bruk av
databaserte kommunikasjonsløsninger. Et konkurransedyktig Norge fordrer
mennesker som er øvet i levende dialog, fortellerkunst, lytting og læring med
mennesker fra andre land og kulturer. Denne muligheten kan vi nå gi barn
og unge, og dermed gi vår neste generasjon mulighet også til å mestre dette i
yrkeslivet… Er dette ønsketanker - eller er det en mulig strategi? Ønsker vi å
dele det vi har? Er det sant at når vi deler kunnskap får vi selv mer tilbake?
Vil slike prosjekter berike oss - kulturelt, åndelig og - økonomisk? NRK,
forlag, lærere, studenter - alle som beskjeftiger seg med læring og utdanning
- bør stimulere til denne typen dynamiske, levende, nyskapende
læringsprosjekter - hvor enkeltskoler, klasser, fagmiljøer og prosjekter bygger
inn en praksis som både utviser global sosial samvittighet og skaper nye
næringsmuligheter på samme tid. Før var dette drømmer, nå er dette mulig hvis vi vil!70.

70 Frank Elter Dr.Oecon i strategi og organisasjon og strategirådgiver i Telenor R&D og Rita Westvik, seniorrådgiver SINTEF. Lastet ned fra
dagbladet.no Publisert fredag 08.07.2005 kl. 05:40.
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Dette aspektet er i tillegg viktig ettersom det tydelig eksemplifiserer den uformelle
læringen slik den faktisk foreligger. Det er med andre ord en virkelighet flere og
flere barn og unge tar del i, og som de utvikler kompetanse innenfor.
Interaktiviteten mellom mennesker i det virtuelle rom er et overskuddsfenomen i
tilegg til det daglige sosiale samvær lokalt. Det er en variant av globaliseringen, der
bevisstheten blir mer og mer verdensomfattende, eller kanskje er ”glokalisering”
bedre ord for å beskrive denne form for mental globalisering. Det global og det
lokale smelter sammen.

Personer møtes globalt, men befinner seg lokalt og

fortolker like fenomener etter lokale spesifikke mønstre. Globalt distribuerte
meninger er fundamenter lokalt, og antar like mange aspekter og nyanser som de
lokaliteter de stammer fra. (Krumsvik 2007). Skeptikerne vil da si at det er samme
for telefonen, men forskjellen er at flerbrukeraspekten og selvsagt inneholdte i seg
selv er fundamentalt annerledes. På internett kan en foreta fildeling, interaktive
dataspill, delta på mange former for kollektive åpne og lukkede nettsamfunn,
samtidig som din stemme kan bli publisert for millioner av mennesker uten at du
har økonomi eller at det må godkjennes av en redaktør eller et kollegium av
professorer. Denne form for felleskap og deling av både informasjon og humor, tar
barn og ungdommer del av på en mer eller mindre fornuftig måte, og denne type av
medier blir mer og mer en del av deres hverdag. Jeg blir fristet å kalle det for en
moderne form for ”folkedannelse” der innsikter, erfaring og kunnskap deles med
andre fordi kunnskapen tilhører alle. Denne ”folkedannelsen” danner barn og
unges uformelle lærings arena, utenfor klasserommets formelle lærings arena.
Hva er det som gjør at YouTube fellesskapet er så populært over stort sett hele
verden? En enkel forklaring er ikke mulig å gi, men man kan se at felleskap og
humor er en tydelig del av YouTube. Wesch mener at vår tids sosiale liv har gått
veien fra forkrigstidens lokalebaserte nærhet til vår tids større isolasjon. Den lille
lokalbutikken der eieren sto i butikken eller i hvert fall var synelig tilstede og kjente
sine kunder og kundene hverandre, er erstattet av store butikker der eierne
fraværende, kunden er fremmed for hverandre og de ansatte. Butikken som sosial
møteplass er stort sett forsvunnet. Televisjons apparatet virker også sosialt
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isolerende. Behovet for et felleskap viser seg også Internett og mobiltelefonen.
Selvsagt er det annerledes en den tidligere opplevelsen av felleskap som oftest er
knyttet til at man møtes på en geografisk plass, utested, forening eller et hjem.
Wesch viser til flere sosiale og psykologiske motsetningen han mener menneskene
opplever i vår tid. Han kategoriserer disse i sitt videoforedrag slik:
”Express71:
individualism
independence
commercialization

Value72:
community
relationships
authenticity”

Jeg tolker det slik at det er en form for utjevning mellom individets ensidigheter
der behov av tilhørighet og felleskap vokser seg sterkere. Individualisten blir ensom
og får et behov for felleskap. Å være uavhengig kan også innebærer en ensomhet og
kan derved trigge behovet for menneskelig kontakt og relasjoner. Opplevelsen av
overflatiskhet i kommersialismen kan fremkalle et behov for kvalitet og opplevelse
av det unike, det genuine. Hvorvidt dette er en real forklaring på YouTubes
popularitet er for meg ikke entydig, men det kan sees på som en interessant
tilnærming til fenomenet. En kan med dette tenke seg at den uformelle læringen
oppstår i kjølevannet av denne opplevde isolasjonen, og fordrer aktiv deltakelse og
kommunikasjon på tvers av rom som begrensende faktor. Det finnes spillfelleskap,
etniske felleskap, legningsfelleskap eller som morgenbladet nylig publiserte en
artikkel om; felleskap hvor kvinner som har abortert kan samtale om dette de
opplevde som sosialt stigmatiserende. Ungdommer og voksne kan med andre ord
ikke bare kontakte andre mennesker, men de kan kontakte andre mennesker med
erfaringer, ideer og meninger. Tankegods formidles, og utgjør en form for en
relasjonell læringsarena. Denne forandring av mediebruk som jeg har forsøkte å
beskrive mener Wesch må få konsekvenser på flere områder fordi den forandrer
våre sosiale omgangsformer og den medietradisjon vi har i dag;

71 Individuelle uttrykk
72 Behov for kvalitativ å oppleve:
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”We need to rethink: copyright – authorship – identity – ethnics – aesthetics
– rhetoric’s – governess – privacy – commerce – love – family – ourselves “
(Wesch 2008)
At de ovennevnte begrepene bør reflekteres over er noe jeg er enig med Wesch om.
Til tross for at foredraget ikke presenteres som en akademisk forskningsrapport,
burde Welsh også gjøre rom for kritisk refleksjon rundt det digitale fenomenet. Jeg
merker meg også en viss overdreven entusiasme for det digitale mediet og
YouTube. Til tross for det er hans tanker om den nye mediesituasjonen og det
digitale landskap viktige for å kunne forstå og nærme seg den digitale
samfunnsforandringen og dess konsekvenser for skoler. Medieskap er en ny form
for felleskap som er interessant å følge utviklingen til fremover. Det er viktig å
nevne at internett har en skyggesiden som i ”light” form viser seg som nettsiden
”www.deiligst.no”. Dette er en nettside hvor unge jenter og gutter legger ut seksuelt
betonte og utfordrende bilder av seg selv med lite klær, til vurdering både med
kommentarer og ”terningkast” av andre brukere. Disse bildene er frivillig lastet
opp. Det finnes i tillegg til dette nettsider som viser vold, pornografi, rasisme,
nazisme, djevels dyrkelse, incest og menneske offer. WorldWideWeb er en
speilbild av menneskeligheten på godt og vondt. Dette er en utfordring som gjelder
for både skole og hjem. Og spørsmålet er hvordan vi skal håndtere dette:
…vill ikke sensur være noen god løsning, fordi det ville være å frata de unge
det etiske ansvar i forhold til internett. Eller for å si det på en annen måte:
det er bedre å lære barnet å svømme enn å forby det å gå nære åpent vann.
(Bentsen 1999:35)
Bentsen peker på en vei som er vanskeligere, men helt nødvendig og gir samtidig
skolen en positiv mulighet til å drøfte etikk og moral i relasjon til noe konkret,
nemlig internett. Det forekommer ofte at etikk i forhold til nettbruk blandes
sammen med etikett. (ibid:34). Hvis en tar utgangpunkt i at etikken er moralens
teori og hvis en gjør noe umoralsk kommer ofte den dårlige samvittigheten som et
resultat av diskrepansen mellom handlig og etikken. (ibid:34):
Vi kan altså være etisk bevisste selv om vi gjør noe umoralsk… … Skolens
viktigst oppgave må være den etiske bevissthet mer en den enkeltes moral.
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Moralske pekefingre har som regel liten langtidsvirkning, i motsetning til
etisk bevissthet. (ibid:34).
Her peker mener Bentsen at skolen sammen med foreldrene bør finne en løsning
som ikke betyr sensur i bruk av internettet (her tenker jeg på ungdommer over 12
år). Det finnes nemlig ikke noen sensur på internett, en må derfor lære barn og
ungdommer å velge det som er oppbyggelig for dem ikke stoppe dem å bruke
internett. Husk vannets betydning for svømmeundervisningen.
Jeg vil avslutningsvis referere til foredraget av Dr. Wesch ved å ta frem noen
aspekter på hvordan han mener at internett/mediet påvirker brukerne. Om mediet
på internett sier han at ”media is not content” og at ”media are not just tools of
communication”. Altså er media mer en bare informasjon. Så; han mener at ”media
mediates human relations” og når ”media changes, human relation change”. Videre
mener han at ”The mediascape” er en totalt ny form for felleskap. Sentret for dette
mediaskapet er ”oss”, den enkelte menneske sammen med alle mennesker fra store
delen av verden. Hans media syn peker på en kvalitativ og en humanistisk
tilnærming til internett- kommunikasjon som jeg tror kommer til å vekke diskusjon
men også refleksjon fremover. Det er for øvrig viktig å ta med i betraktningen at
hans utgangspunkt er utdanning på universitets og høyskole nivå. Men det er
likevel på sin plass å helle lite kalt vann i årene slik dette sitatet gjøre:
Internasjonalt har stadig flere prominente forskere tatt til motmæle mot
fremtidsglade internettprofeter. Den overveldende mengden informasjon
fratar oss evnen til å skille viktig fra uviktig informasjon, hevder filosofen
Hubert Dreyfus ved universitetet Berkeley i California. Verdensveven
infantiliserer oss, sier nevrologen Susan Greenfield ved Oxford.
Kulturkritikeren Lee Siegel mener verdensveven er blitt en
popularitetskonkurranse, hvor det viktigste er å få høyest antall treff, knytte
til seg flest «venner» og å bli mest sett. Samlet: Vi er blitt ukritiske, barnslige
og narsissistiske73.

73

”Det nye mennesket. Internett fyller 20 år. Alt er forandret”. Av Andreas Ervik. Morgenbladet Lastet ned 13 mars 2009 fra:

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/forside
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Dette er den polariteten vi står innfor da Internet og det digitale mediet skal
vurderes og integreres som en del av opplæringen er en stor utfordring. Behovet for
forskning er pedagogisk fundamentert tydelig. Der er derfor gledelig å lese at KK
stiftelsen74 ønsker å bidrag til forskning på dette området:
Ungas multimodala gestaltning. I samarbete med ungdomar mellan 13 och 17
år och lärare ska projektet analysera hur unga människor använder IT i både
informella och formella sammanhang, på fritiden och i skolan. Främst
kommer man att undersöka hur mångfalden av kommunikationssätt och
sinnesintryck påverkar individens syn på lärande, kunskap och sig själv, och
hur unga människor använder sig av medieteknik för att uttrycka sig.
Projektet drivs av Södertörns högskola i samarbete med Botkyrka kommun
och Rektorsakademin. Projektledare är Patrik Hernwall, fil.dr. och docent
medieteknik, Södertörns högskola, institutionen för kommunikation, teknik
och design. Projektet får 4 miljoner kronor75.
Slike prosjekt er nødvendige for å kunne forstå internettets betydning som
læringsarena og sette inn realforsknings kunnskap i møte med fremtidsglade
internettprofeter og skeptiske lærere som er ”ikke bruker” av internett. Har vi nok
data, vil vi kunnet forholde oss edru til denne teknologien, dens utfordringer og
muligheter.
Det er selvsagt også negative sider ved YouTube og liknende nettportaler.
Ungdommer har noen ganger ikke omdømmet å skille det private fra det offentlige
rom hvilket gjør at de kan laste opp bilder eller filmer av seg selv i private
situasjoner som blir liggende på nettet for ”evig”, slik jeg har nevnt tidligere. Det er
et perspektiv som unge trenger veiledning til å utvikle og det er kanskje det er
skolens rolle å skape denne bevisstheten:
Eit nærliggande døme på dette er ungdomar som som filmer seg sjølv når de
mobbar eller slår andre, uskyldige personar, og legger videofilmar ut på
Internettet. At det er offeret som har det verst er det ingen tvivel om, og
dette kan få ein dobbeleffekt i den forstand at det var vondt ”der og da” det

74 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) bildades 1994. http://www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=15086
75 http://www.kks.se/templates/BusinessStartPage.aspx?id=14763
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skjedde for offeret. Men det er ikkje over med det – for vissa om at alle kan
sjå dette i ettertid på nettetkan gi uorettlige, psykiske skader for offeret som
ingen anar rekkjeviddea av i dag. (Krumsvik2007:264).
Krumsvik fortsetter med å reflektere over et tilstøtende problem; Hva skjer når
ungdommene som slår blir voksne og filmen fortsatt ligger på nettet? Vil ektefellen
synes det er stas? Vil barna synes det er flott med en far eller mor som figurerer på
internett i en voldelig episode? Hva synes arbeidsgiver om ansatte med en slik
håpløs digital CV?

”Som ein skjønar, så

er de ”digital risikosport” å overlate

Internett- arenaen åleine til barna og unge, og difor er den digitale danninga veldig
viktig å få eit sterkare fokus på i både skule, fritid og heim. (Krumsvik 2007:264) Her
peker Krumsvik på et voksende ansvar for den digitale danningen. I det hele tatt,
hvilke rollemodeller kan voksnen være i den det digitale rom hvis de ikke er
deltager? Kan man snakke om at voksne svikter i sin oppdragelse eller skal skolen ta
over også den rolle slik skolen lærer barn å gå på ski, svømme og være i naturen?
Foreldre og vaksne generelt må difor inn på denne arenaen og ikkje berre
vere tilskodarar, men og deltakarar, Dei må og erkjenne at det som dei trur
er privat innanfor husets fire veggar, veldig ofte er offentleg og berre eit
museklikk unna å bli publisert til eit (potensielt) stort publikum i det
offentlige rom. (Krumsvik 2007:263).
Dette er en stor utfordring ikke bare for foreldre, men også for skolen.
Hovedproblematikken ligger dermed kanskje på hvorvidt vi i skolen kan tilby
tilstrekkelig kompetente forbilder og ”læremestere” i møtet med et slikt fritt og
åpent medium. Denne problematikken vil vende tilbake til i kapittelet 5.6
”Utfordring av lærerens rolle”, men vil først gå inn i begrepet ”situert læring”, for å se
hvordan dette kan påvirke skolen og lærerens rolle.

5.5.

Situert læring

Med situert læring mener jeg den type av læring som er situasjonsbetinget, og
dermed ikke bare i skolen. At man ikke bare lærer på skolen og at skolen ikke har
monopol på læring er en allmenn oppfattelse og avgjørende for mitt videre
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resonnement i dette kapitel. Menneskelig aktivitet, alle handlinger, onde eller gode,
fornuftig eller ufornuftig, innebærer en form for læring. Tyven blir flinkere å stjele
hvis han stjeler mye; ”øvelse gjør mestere”. Til tross for at vi nærmest kan sies å
lære i alt vi gjør, må det likevel forekomme en form for refleksjon og villighet til
læring. Hvordan påvirkes oppvekstsituasjonen for barn og unge i 21. millennium av
det digital medium og den uformelle læring? Det er viktig at vi her retter
oppmerksomheten mot forståelsen av hvordan den digitale samfunnsforandringen
påvirker barn og ungdommer i skolen, og særlig elever på ungdomstrinnet. Denne
gruppen er storforbrukere av skjermteknologien. En engelsk undersøkelse
beregner at en gjennomsnittelige elev på grunnskolen, ved 21. års alder vil ha tatt
del av formell utdanning i ca: 15.000 timer, sett på Tv ca: 20.000 timer og sett på
dataskjerm ca: 50.000 timer. (Ruskhoff i Krumsvik 2008:276). Det er med viss rett at
Krumsvik

i

samme

artikkel

kaller

disse

ungdommer

for

”screenagers”.

Det er ikke noen anledning å anta at det er stort annerledes i Norge. Her kan vi se
på PC bruk hos ungdommer på 7. og 9. trinn i undersøkelsen gjort av ITU
Monitor77. Den viste for 2005 at elever på 7. trinn brukte mindre tid en elever på
høyere trinn. I 9. klasse brukte 10 % av elevene 13. timer eller mer i uken og 30 %
brukte 7. timer eller mer per uke. På skolen var det ingen av elevene som var i
nærheten av å bruke så mye tid med DM. (ITU Monitor 2005:60). Tallene for
Monitor 2007 viser totalt sett en økning i bruk av DM både på skolen og i fritiden.
På 9. trinn brukte 70 % av elevene 4. timer eller mer i uken ved datamaskin
hjemme, mens det bare er 21 % som bruker 4. timer eller mer i uken ved DM
på skolen. På 7. trinn bruker 53 % av elevene 4. timer eller mer i uken ved
DM hjemme, mens det bare er 9 % som bruker 4. timer eller mer i uken ved
DM på skolen… Når vi ser på hvor mye elevene bruker DM til skolearbeid
hjemme, finner vi en interessant utvikling. Fra 2005 til 2007 har det vært en

76 www.seminar.net
77 Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan for «IT i norsk
utdanning 1996–1999». 2004 ble ITU etablert som en fast nasjonal fagenhet ved Universitetet i Oslo. www.itu.no
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klar økning på alle trinn når det gjelder hvor mye DM brukes til skolearbeid
hjemme. (ITU Monitor 2007:47).
Bruk av DM øker, men ikke slik at bruket i hjem og skole blir utlignet. Tvert imot.
Nå en skal bedømme bruk av DM blant ungdommer savnes et normalbegrep å
relatere til. Hvordan skal man ellers kunne definere et bruk som lite, normalt eller
stort? I og med at jeg knytter bruket opp i mot skole og læring velger jeg å jamføre
elevers forbruk med lærernes på samme trinn. Monitor 2007 viser at på 7. og 9.
trinn bruker 35% av lærerne DM mer en 4. timer i uken. For elever på 7. trinn er
det 53%, 9. trinn er det 70% av eleven som bruker DM 4. timer eller mer per uke.
Dette viser tydelig at elevene er, generelt sett, større bruker av DM enn sine lærere.
Hvis vi ser på tallene fra Monitor 2007. viser det seg en generell økning av DM bruk
både i hjemme og på skolen, blant elever.
Oppsummering av elevers tidsbruk ved datamaskin:
Sammenligner vi resultatene fra 2005 og 2007, finner vi en økning i elevenes
bruk av tid ved datamaskin til skolearbeid både på skolen og hjemme. Særlig
positiv har utviklingen vært i grunnskolen. Det er likevel viktig å understreke
at majoriteten av elevene, særlig i grunnskolen, bruker datamaskin svært lite,
og at vi finner store variasjoner mellom elever på samme klassetrinn. Disse
funnene viser at det er store forskjeller mellom elever når det gjelder
omfanget av IKT-bruk. Det er også interessant at flertallet av elever mener at
de gjør vanskeligere ting på datamaskin hjemme enn på skolen, og at dette
gjelder for flere elever i 2007 enn det vi fant i 2005. Vi finner ingen
signifikante forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av tid
ved datamaskin. Den forskjellen vi registrerte blant elever på videregående
skole i ITU Monitor 2005, finner vi med andre ord ikke i årets undersøkelse.
(Monitor 2007:49).
Felles for disse elever er at de utvikler en digital kompetanse gjennom bruk av
forskjellige programmer både på nettet og lokalt på sin datamaskin. Dette
innebærer at elevene får en formell- og en unnformell læring. Elever tar altså del av
en flerkontekstuelle læringssituasjon. Hvordan dette påvirker læring på skolen er
noe vi i dag vet lite om. (Lave & Wenger 1991 i Krumsvik 2007). ITU Monitor måler
deler av denne uformelle læringen gjennom å ta med elevers og lærernes bruk av
DM på fritiden. De fremholder at pedagogisk bruk av IKT ikke er en entydig
betegnelse. ” I ITU Monitor er denne betegnelse et uttrykk for i hvilken grad og på
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hvilken måte IKT inngår i læringsarbeidet i skolen, og det som kan sies å virke inn
på slikt bruk, for eksempel hjemmebruk” (ITU Monitor 2005: 126). Alt bruk av IKT
det må være seg hjemme eller på skolen er en del av elevens kompetanse bygging.
”Mange steder er norske hjem bedre utrustet med IKT enn det norske skoler
er… Skolens og lærerens oppgave blir å bygge videre på dette kompetanse
grunnlaget og utvikle ny innsikt, refleksjon og analyse for å utnytte
teknologiens muligheter til læringsforemål” (ITU Monitor 2005:20).
Med dette så mener jeg at den uformelle læringen av DM og IKT er en viktig faktor
i opplæringen på skolen som bør utredes vider slik Krumsvik peker på.
There is a need to develop a broader view of knowledge for dealing with the
way in which new digital trends influence the underlying conditions for
schools, pedagogy and subjects 78.
Å utarbeide en bredere og dypere forståelse av det digitale mediets påvirking på de
grunnleggende forutsetninger for læring er fundamentalt for skolens fremtid og
viderutvikling.

(Jamfør kapitel 6.1) blir spesielt viktig for Norge fordi digital

kompetanse er definert som en grunnleggende ferdighet. Dette setter hele skole
Norge i en situasjon der undervisningspraksis må integrere DM eller IKT i
opplæringen. En bør prøve å få en bredere forståelse av kunnskap og læring idet
det digitale mediet ut i fra det faktum at det i forhold til den”gamle” boken har en
annen form, og med andre ord må behandles annerledes en boken. Innhenting og
bearbeidelse, bearbeidelsen og presentasjon av kunnskap i et digital format har
andre muligheter enn det skrevne ordet med en penn på et papir. At kunnskaps
begrepet forandres gjennom teknikken og i spesielt gjennom internett tar Hernwall
opp i sin bok barn@com.
”När tekniken ändras sig. Förändras det sätt på vilket vi kommer i kontakt
med och agerar i världen” (Säljö, 2002:15 i Hernwall 2003:116)
I ett sådant socio-kulturellt perspektiv är kunskap något som skapas genom
handling, där inte bara vi som individer utvecklas utan även samhället i stort,

78 ”Situated learning in the Network society” Rune Krumsvik Bergen Universitet.

http://www.seminar.net/images/stories/vol4-issue2/krumsvik_-_situated_learning_in_the_network_society.pdf
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likväl som den samlade kunskapen,
kunskapande. (Hernwall 2003:116).

förändras

genom

individers

Kunnskap som skapes gjennom handling, ”learning by doing” er et kjent begrep
som får en annen arena, nemlig den digitale. Dette utgjør en annen kontekst for
læring, som til dels dekkes av Krumsviks problemstilling om ”situert læring”. Før
jeg går videre er det på sin plass å spørre seg om den betydningen jeg her tillegger
ungdommers bruk av det digitale mediet på sin fritid kan betegnes som en lærings
situasjon, og om den er vesentlig eller uvesentlig for skolen? Det er på sin plass å
være skeptisk slik, Krumsvik uttrykker det.
Vil uformell læring og den nye, konvergente internett- baserte teknologien gi
eit sterkare søkjelys på det sosiokulturelle perspektivet og situert læring i
”nettverkssamfunnet” pga. at desse nettopp fokuserer på dette området? Vill
”screenages” sin ”online”-tilvære og digitale sjølvtrykkleik vere med ¨endre
vår tradisjonelle oppfatning av korleis læring oppstår i dag? Eller er dette
noko som vil bringe endå meir pedagogisk prøving og feiling inn i norsk
skule? (Krumsvik 2007:219).
Han svarer på sett og vis på spørsmål gjennom å legge frem Elen og Clarebout79
sine begreper ”situated cognition” , ”situated action”, og ”situated learning”

og

viser til deres tre hovedkategorier i en situert/pragmatisk-sosiohistorisk (heretter
SPS) oppfattelse av kunnskap slik;
- Learning is an activity
- Learning is a construction
- Learning is a contextualized constructive activity” 80
Med dette som bakteppe vil ein typisk læringsaktivitet i det SPS perspektivet vere ein aktivitet som er reel og realistisk, der både røynde og
urøynde elevar tek del, og der det er legitimt å hjelpe kvarandre for å
konstruere den kunnskap som er naudsynt for den aktuelle situasjonen.
Læring er dermed ein integrert del av ein fruktbar sosial praksis i den verden
en lever i, og der legitim, perifer deltaking i eit praksisfellesskap er sentralt.
(Krumsvik 2007:215.216).

79 Elen & Clarebout, 1998:12-13
80 Elen & Clarebout, 1998:12-13
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Denne måten å lære på har en tradisjonen i håndverket, med det tradisjonelle
læringssystem, med lærlinger og læremestere. I en sosiokulturell kontekst der
mestere var høyt opp på den sosiale rangstige og lærlingen lengst ned. En mester er
en alltid en mester og en lærling alltid en lærling. Denne lærlings og mester
tradisjonen eksisterer også på nettet men uten at den sosiokulturelle konteksten
spiller in. På nettet fungerer overlevering av kunnskap bare utefra at en person har
kunnskapen og vil dele den med andre. De sosiokulturelle rammene eksisterer ikke
lengre da den som besitter kunnskapen i øyeblikket er ”mestere” og den som spør
er ”lærling”, neste gang kan det være motsatt. En liknende situasjon er det på
skolen. Lærings situasjoner og læringsroller

på nettet forandres og blir ikke

konserverte gjennom en sosiokulturell tradisjon. Gjennom å peke på forskjellige
relasjonsbaserte læringskomplekser eller lærings- kulturer som et utrykk for
situertlæring, viser Margaret Mead tre forskjellige konsept.
- den postfigurative, der barn i hovudsak lærer frå forfedrane sine
- den konfigurative, der barn og vaksne lærer av sine likemenn
- den prefigurative, der vaksne også lærer av barne sine. (Mead 1970 i
Krumsvik 2007:217).
Anledning til at jeg tar in Mead sitt konsept her er å peke på at elevene beveger seg
mellom alle tre. På skolen, det postfigurative og det prefigurative, på nettet det
konfigurative. Med andre ord ser vi at elevers læringssituasjon i dag er preget av en
stor grad av aktiv læring, som ikke lenger er preget av en ”ovenfra- ned” relasjon,
der elev følger læreren, foresatte, autoritet, men derimot der elever følger andre
elever, jevnaldrede og også selv belærer. Elev trer aktivt inn i læringsprosessen, og
læringen kan sies å være ”horisontal” (jf vertikal, som i lærer: elev, foresatte: barn).
Eleven er innom alle tre konsepter, men hvordan er det med læreren? Dette
spørsmål fører over til neste kapitel om de utfordringer læreren vil møte som en
konsekvens av den digitale samfunns forandringen.
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5.6.

Utfordring av lærerens rolle
Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjermer, mens andre
bygger vindmøller (Kinesisk ordtak)

Når opplæringen må forandres gjennom at læreplaner både i offentlig- og
steinerskolen integrere denne ny teknologien i opplæringen, påvirker dette også
lærerens rolle som kunnskap formidler. Dette gjelder også rollen som ”oppdrager”
som ikke er en så tydelig definert oppgave i den offentlige skolen, men tydeligere
formulert av Steinerskolen. Det faktum at undervisningsmetoder må forandres og
anpasses til en ny og for mange lærerne i utgangspunktet fremmed teknologien blir
en utfordring for mange lærere som ikke har vokst opp med den digitale
teknologien, slik jeg tidligere har pekt på. Lærerne er digitale innvandrere og
eleven digitale beboer. Oppleves denne forandringen som en trussel mot- eller som
en naturlig del av pedagogikkens naturlige utviklingen, er et relevant spørsmål.
Etter mine samtale med flere lærere er det et spørsmål som ofte blir nevnt og det
er; er denne forandring nødvendig? Er bruk av DM en forbedring av lærings
situasjonen på skolen eller bare en forandring og tilpassning til samfunnets
utviklingen der eleven ikke blir stilt i fokus, men i stedet er preget av politikernes
ønsker om Norge som foregangsland hva gjelder IKT i skolen?

Den digital

teknologien forandrer og påvirker samfunnets utvikling og dette er noe som
debatteres, selvsagt. Men er det derfor så selvsagt at DM skal inn i skolen som en
del av opplæringen?
… Däremot är det fortfarande ingenting som säger att tekniken skal eller ens
bör ha en plats i skolan värld: ”(D)e som diskuterar skolens utveckling utifrån
grandiosa visjoner om teknikens välsignelse gör detta helt utan förankring i
skola och utbildning som praktik. Däremot har de företräde till press och
andra medier där den offentliga diskussionen förs på villkor som inte i
särskild stor utsträckning avspeglar dem som aktörerna i skolans upplever”.
(Säljö 2002:20 i Hernwall 2003:122).
Her peker Säljö på et dilemma for lærerne, de er ansatte av staten og skal undervise
etter den alltid gjellende læreplanen. Men de er ikke premissleverandører for
innehold og de politikerne som er premissleverandører står ikke i klasserommet og
skal realisere disse ”grandiose visjoner om teknikens välsignelse”. Dette er et
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dilemma i praksis som vanskelig er noe å gjøre med slik makt strukturen er, mer
enn å håpe på at resultatene fra pedagogiske praksis forskningen peker ut en
rimelig vei videre mellom disse ”grandiose visjoner” og realiteter i skole hverdagen.
Med dette som bakteppe ønsker jeg å gå videre med lærerens rolle i den
skolevirkelighet vi har i dag. En kan ikke nærme seg lærerens rolle uten å se det i
relasjon til elevene. Dette fordi de er i et avhengighets forhold til hverandre. Et
relevant utgangspunkt er de tre lærings konseptene av Mead. (jfr kapitel 5.4). Jeg
gjentar disse herunder;
- den postfigurative, der barn i hovudsak lærer frå forfedrane sine
- den konfigurative, der barn og vaksne lærer av sine likemenn
- den prefigurative, der vaksne også lærer av barne sine.
(Mead 1970 i Krumsvik 2007:217).
Tradisjonelt er barn i hovedsak en del av det postfigurative konseptet. På skoler
som kan defineres som

en lærende organisasjon i betydning av at det foregår

erfaringsutveksling blant kolleger, kan man tenke seg at læreren er del av det
konfigurative konseptet, men barn på skolen tradisjonelt ikke en del av det. En ser
at lærerne kan være en del av det prefigurative konseptet på en indirekte måte. Hvis
det blir tydelig for læreren at undervisningen ikke fungerer må læreren forandre
måten undervisningen blir utført på og derved kan man si at læreren er del av den
prefigurative konsept. Men bare delvis. Er det mulig at disse roller kan forandre seg
gjennom den digitale samfunns-forandringen og det faktum at DM og internett skal
inn i skolen? Her må vi se på at elevene spesielt på ungdomstrinnet, gjennom sitt
bruk av DM og det digitale mediet på sin fritid har opparbeidet seg en ofte ikke
ubetydelig digital kunnskap. Nettgenerasjonen har en digital selvsikkerhet og kan
ofte mer en lærerne. (Krumsvik 2007:217). At elevene kan lære lærerne kan dermed
også utfordre lærernes autoritet. ”Det er også interessant at flertallet av elever
mener at de gjør vanskeligere ting på datamaskin hjemme enn på skolen, og at dette
gjelder for flere elever i 2007 enn det vi fant i 2005.” (Monitor 2007:49). Hvis elevene
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får mulighet til å lære sine lærere noe av den digitale kunnskapen de besitter blir
lærerne en del av det prefigurative lærings konseptet. ”I nettverkssamfunnet kan
difor asymmetrien mellom lærarar og elev bli meir nedtona, og Mead81 uttrykker at
dei unge kan leie dei eldre i retning mot det ukjente” (Krumsvik 2007:217). Noe
liknende gjelder i forhold til kolleger der den digitale kunnskap vil variere hos den
enkelte lærer, ettersom noen kan mer enn andre. Hvis en ser de mer digital
bevandrete som resurspersoner som kan dele med seg av denne kunnskapen, er
mye nådd i at en skole blir en lærende organisasjon82. Mitt poeng er at lærerne
trenger å kunne bevege seg mellom disse tre læringskonseptet for å kunne realisere
opplæringsmål, å gi elevene den digital kompetanse uten å oppleve at deres
autoritet blir forandret. Hvis enveisformidling av kunnskap blir forandret til en
toveiskommunikasjon og et prefigurativt læringskonsept i tilegg til det tradisjonelt
postfigurative blir skolens kunnskapsformidling forandret til en dannelses
institusjon i beste forstand hvor teknologien i seg selv ikke blir det sentrale, men
kunnskap og innsikt, ”å belære og å lære” kan bli en erfaring som varer livet ut.
Hvis en ser på lærerens hjelpemiddel, som tradisjonelt har vært læreboken og
tavlen kommer bruk av internett DM til å utfordre begge disse hjelpemidler. Begge
disse ”medier” står som representanter for en på forhånd definert kunnskap.
Bokens lineære og strukturerte informasjon utfordres av internetts ikke lineære og
ustrukturerte form. I det ikke-lineære mediet tvinges leseren til å gjøre valg, sette
sammen og verifisere informasjonen og kunnskap for å derigjennom lage ny
kunnskap. Dette er noe som vanligvis utføres av forfatterne av læreboken. Leseren
på nettet tvinges aktivt å konstruere kunnskap og ikke bare godta og eventuelt
imitere den autoritative informasjon som presenteres i boken eller på tavlen.
Læreren får en ny oppgave, og det som en ekspert i forhold til å hjelpe elevene med
å behandle store mengder med informasjon, kunne verifisere og sette sammen den

81 Mead 1970 i Krumsvik 2007
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informasjonen til egne kunnskaper sammen med eleven. Læreren blir en
organisator og veileder. (Bentsen 1999:78-79). Her er det på sin plass å gjøre
oppmerksom på at en lærer i offentlig skole og steinerskolen skiller seg noe.
Læreren på steinerskolen bruker ikke boken som kunnskapsformidlings medium i
like stor grad som i den offentlige skolen. Læreren sin oppgave er der å formidle
kunnskapen muntlig, og med egne ord men forandringen i forhold til lærerens rolle
blir den samme. Det er ikke slik å forstå at jeg er motstander til den type av
kunnskaps formidling som den ”pre digitale” skolen representerer. Tvert imot
mener jeg at denne type av læring fortsatt er viktig og da spesielt for elever i den
laver klasser. På barnetrinnet i det helt nødvendig, å ”føre” elevene in i en
kunnskap som er enkel at gjennomskue gjennom å være lineær i sin presentasjon.
Dette gjelder også lærerens rolle som spesielt på steinerskolen, har en naturlig
autoritet og rolle som blir utført på liknende måte som hos lærerne i offentlig skole.
Holdning i forhold til undervisningen, ansvaret og utføring vil bli det samme slik
læreplanen for steinerskolen formidler. ”Lærerens dømmekraft vektlegges i
sammenheng med tilpassning av skolearbeidet til klassens og enkelte elevers
særskilte forutsetninger og behov.” (Læreplan for steinerskolen 2007:13). Men
utfordringen i forhold til Mead sitt lærings konseptene og det ”predigitale mediet”
slipper ikke steinerskolelæreren unna. Spørsmålet videre blir om læreren kommer
til å bli mer digitalt aktiv hvilket, slik jeg ser det, er den største utfordringen i
lærerens nye rolle. Hvordan dette skal skje ligger utenfor denne oppgaves
problemstilling, men jeg har pekt på en vei fremover i forhold til Mead´s
læringskonsepter. Angående steinerskolen spesifikt trengs det liknende kurs- og
pilotskolevirksomheter i lik omfatning som det har pågått i regi av departementet
og den offentlige skolen de seneste årene. I særskilt grad gjelder utfordringen, med
lærerens nye rolle, lærerutdanninge. Den digital utfordring for skolene henger nært
sammen med lærerens nye rolle fordi det som sagt er lærerne som står i
klasserommet å skal realisere de digitale ferdigheter i praksis. Det er ikke slik at
dagens lærerutdanning er tilpasset til den nye læreplanen 2007.
Per i dag oppfyller ikke norsk lærerutdanning målene om digital kompetanse
i Kunnskapsløftet. Dette bilde forsterkes av NIFU/STEP. rapport som er
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utført på oppdrag av ITU (Hetland & Solum 2008). Her understrekes det
blant annet at norske lærerutdanning ikke har tilstrekelig kunnskapsbasert
digital praksis for å møte de pedagogiske og faglige utfordringer som ligger i
digital kompetanse. (Søby 2009:236).
Det innebærer at læreplanens intensjon om digital kompetanse og lærernes
forutsetninger for å kunne realisere disse målene ikke er realistiske. Det foreligger
ikke noen rapport over tilstanden for steinerskolenes lærerutdanning som jeg vet
om.

Jeg har gått igjennom elevhåndboken83 der pensum for den treårige

lærerutdanningen finnes. Der er ikke bruk av DM eller IKT med som eget fag. Om
det kommer inn som en del av andre fag fremgår ikke av de dokument jeg gått
igjennom.
Som vi ser står lærerollen ovenfor en stor utfordring på flere plan når DM og det
digitale mediet blir en del av undervisningen slik jeg har vist i dette kapitel. Men
ikke bare lærerens rolle er utfordret uten også kunnskapsteorien hvis vi skal ta
Colin Lanksher på ordet når han sier;
… it is concluded that conventional epistemologies face serious challenges,
These challenges in turn have far-reaching implications for contemporary
educational practice and education. (Lankskhear 2003:167 i Krumsvik
2007:28).
Dette blir også understøtta av Paavola, Lipponen og Hakkarainen84 som
framhever behovet for å utvikle nye metaforar for kunnskapssyn og læring i
dette nye digitale, pedagogiske terrenget. (Krumsvik 2007:28).
Her fremmes behovet om å utvikle en digital epistemologi. Dette er ikke noe denne
oppgaven gir rom for på grunn av oppgavens omfang og spørsmålets kompleksitet,
men jeg mener det er svært viktig i videre forskning. Som vi har sett er lærerens
rolle i forandring på grunn av den digitale samfunns-forandringens innvirkning på
skolen. Dette er sluttet på min drøfting og den teoretiske gjennomgangen av

83 http://www.rshoyskolen.no/Studiehandbok_200809_web.pdf
84 Paavola, Lipponen & Hakkarainen 2003.
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oppgaven. Nå gjenstår en presentasjon av den empiriske delen, samt drøfting av
problemstillingen og oppgavens konklusjon.

6. Presentasjon av empiriske funn
I dette kapitelet vil jeg først presentere bakgrunnen og gjennomføringen av mine to
spørreundersøkelser og deretter presentere et utvalg av svar som jeg mener er
vesentlig for oppgaven. Jeg vil med en gang understreket at jeg ikke leser
undersøkelsen Ung, som en grunnleggende og faktiske sannhet med hensyn til
praktiske spørsmål om gjennomføring, men velger å presentere den som en
pekepinn på en rekke tendenser innen steinerskolen. Før denne presentasjonen
kommer det en rekke underkapitel, 8.1, om mitt valg av metode, 8.2, presentasjon
av undersøkelsene og 8.3, valg av spørsmål og 8.4, hvordan undersøkelsene ble
gjennomført. 8.5 – 8.7, presenteres resultatene. og 8.8, kommer jeg med en
konklusjon.

6.1.

Mitt valg av undersøkelses metoder

Undersøkelsesmetoden

er

kvantitativ.

Undersøkelse

består

av

to

spørre-

undersøkelse som er web baserte med hjelp av programmet QuetsBack85. Jeg valgte
dette fordi webbaserte undersøkelser har en rekke fordeler; mulighet for
tilbakemeldinger til respondenten i form av nye eller oppklarende spørsmål
gjennom e-post, enkle mulighet for programmet til å sette sammen rapporter i
forskjellige filformat og mulighet for filtrering av spørsmål, hvor de ble fremstilt
med flersvarsalternativer, med egendefinerte svaralternativer og med muligheten
for egenformulerte kommentarer. Programmet var strukturert på en slik måte at det

85 www.questback.no
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var brukervennlige, og kunne besvares uavhengig av datakompetanse, men
besvarelsen forutsetter helt grunnleggende kjennskap til DM. Dette berører
problemet ved spørringens svake side. Et negativ aspekt i forhold til besvarelsen av
spørringen er at respondenter må kunne bruke en DM og ha tilgang til internett.
Dette kan gi negativt utslag for de ikke datakyndiges mulighet å delta i spørringen.
Spørringenes validitet og reliabilitet kan dermed være preget av disse mulige
feilkilder.
I neste underkapitel blir det gitt en redegjørelse for valg av spørsmål og vinkling av
spørringene.

6.2.

Presentasjon av spørreundersøkelsene

Jeg har gjennomført to spørreundersøkelser i forbindelse med oppgaven. Den
første ble gjort våren 2008 som et pilotprosjekt i samarbeide med steinerskoleforbundet

86.

Pilotprosjektets hensikt var å undersøke skolenes bruk av DM fra

barnetrinnet og opp til videregående trinn. Denne undersøkelsen refereres til som
pilotundersøkelsen (heretter Pilot).
Den andre spørreundersøkelsen ble gjennomført desember 2008 og januar 2009.
Denne undersøkelsen prøvde å finne ut om DM ble brukt som en integrert del av
undervisningen eller hvorvidt det ble undervist i som eget fag på ungdomstrinnet.
Denne undersøkelsen blir referert til som ungdomstrinns undersøkelsen (heretter
Ung).
Neste underkapitel handler om valg og bakgrunn for spørsmålene i spørringene.

86 Er en interesse forening for steinerskolerne i Norge.
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6.3.

Valg av spørsmål for undersøkelsene

Hensikten med Pilot var, som tidigere nevnt, å få kartlagt IKT situasjonen på
steinerskolene i Norge. Den inneholdt i alt 79 spørsmål. Spørsmålene berørte
følgende områder; gjennomførte skolen opplæring i DM for elever og lærere, hvis
ja; hva innehold den, i hvilket omfang og var det som eget fag eller integrert i andre
fag, hvordan blev dette organisert, timetall og elevtetthet per DM, bruk av
software/hardware, bruket av læringsplattform. Hvis nei; hvorfor ikke og hadde
skolen planer for å igangsette denne typen av opplæring, behov for sentrale
innkjøpsordninger for IKT relaterte tjenester og varer i regi av steinerskole
forbundet. Kort sagt, en kartlegging av skolenes totale opplæringssituasjon og bruk
av IKT. Spørringen Ung var direkte rettet mot lærere på ungdomstrinnet.
Anledningen til at jeg valgte å henvende meg til denne gruppe av lærerne var at
resultatene fra Pilot undersøkelse viste at bruk av DM var mer utbredt på dette
trinnet og at jeg derfor regnet med at den lærergruppen hadde tatt stilling til bruke
av DM. Det inneholdt i alt 17 spørsmål. Spørsmålene berørte følgende områder;
læreres holdning til å bruke DM i undervisningen, deres prinsipielle syn på DM i
forhold steinerskolepedagogikken, om de har fått eventuelle reaksjoner på sin
undervisning i forhold til DM fra elever, foreldre eller kolleger og hvis de merket en
forandring av elevers interesser i forhold til faget ble forandret etter at DM blev en
del av opplæringen i faget.

6.4.

Gjennomføring av spørringene

Begge spørringen ble sendt ut til steinerskolene i Norge på E-post med en URL
adresse som førte til undersøkelse på nettet. Begge undersøkelsen var tilgjengelig
uten passord. Hver respondent måtte oppgi e-post adresse for å kunne gjennomføre
spørringen og den var ikke anonym. Presentasjonen av resultatene er anonyme.
Respondenter for Pilot var hver skole med ungdomstrinn. Antall svar for Pilot var
meget god, 87,5%. 28 av 30 mulige. Respondenter for Ung var den enkelte lærer på
ungdomstrinnet. Skolene ble bedt om å sende invitasjonen videre til skolens
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medarbeidere på ungdomstrinnet. Antall mulige respondenter for Ung er uviss, da
jeg ikke vet hvor mange lærere som totalt underviser på ungdomstrinnet på
steinerskolen. Jeg vil med dette også få understreket at jeg derfor ikke leser
undersøkelsen Ung, som en grunnleggende og

faktiske sannhet, men velger å

presentere den som en pekepinn på en rekke tendenser innen steinerskolen.
I følgende underkapitel 6.5 til 6.7 blir de resultat jeg finner relevant for oppgaven
presentert og tolket. Resultat fra Ung vil dominere i denne gjennomgangen, fordi
disse befatter seg direkte med mine generelle temaer.

6.5.

Resultater fra Ung; DM som eget fag

Av totalt antall respondenter på Ung, som var 40. er det 24. (60%) av disse som
bruker DM i undervisningen og 16 (40%) av disse som ikke gjør det.
Av de 24 som er brukere av DM er det 9 (37,5%) av disse som underviser om DM
som eget fag. Det er her interessant å merke seg at steinerskolene fortsatt har egne
faglærer som undervisningen om DM som et eget fag. Altså er det bare 15. av 24.
respondentene som bruker DM i undervisning integrert på en eller annen måte i et
eller flere fag, resten 9. underviser om DM. Ser en det i forhold til de 40. som er
det totale antall respondenter er det altså bare 15. (40%) av disse som bruker DM
integrert i et eller flere fag.
Hva er de som underviste om DM underviser i? Her er svars alternativene del opp i
tre hovedrubrikker; hvordan hardware fungerer – om programmering – hvordan
software fungerer. Av de 9. som underviste om DM87, var en som ikke svarte på
dette spørsmålet, slik at 8. er totale antalle respondenter på spørsmålet om hva de
underviste i. Det var 5 av 8 (62,5%) som oppga at de underviste om hvordan

87 Flersvar, det gjør at % sammenlagt kan overstige 100%
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hardware88 fungerer. 5 av 8 (75%) underviste om hvordan software virker, og 1 av 8
(12,5%) underviste i programmering. Bare en som underviser om programmering og
resten om hard- og software. Hvilken type av software som blev brukt kommer ikke
frem i Ung. Derfor kan det være interessant å se på svarene fra Pilot, og da på
spørsmålet om hva slags software som blev brukt. Pilot viste at av de 28.
respondenter, det vil si 28. skoler, var det kontorapplikasjoner som var mest
utbredd. I stor grad var Microsoft programmer89 og da spesielt Microsoft Office,
85%, ellers var det, OpenOffice 5% og 10% andre forskjellige leverandører. Hva
gjaldt operativsystemer var tendens til å velge Microsoft produkter omtrent den
samme,75% valgte Microsoft XP eller Vista.

5% Macintosh og 20% Linux.

Dette viser at steinerskolene som er en skole med et pedagogisk alternativ, ikke er
alternativ i sitt valg av software. De vanligste programmer som brukes var kontor
programmer. Det virker som om en god del av undervisningen om DM er lagt opp
til å lære eleven å bruke DM som et verktøy til generelt skolearbeide.

6.6.

Resultater fra Ung; DM integrert i fag

Av antall respondenter som bruker DM i undervisningen, er det 15. som integrerer
DM i fagene, fordelt på følgende faggrupper90; naturfag (66,6%), tett fulgt av norsk
(61,1%), deretter mattematikk (44,4%), historia (38,8%), samfunnsfag (22,2%),
fremmende

språk(16,6%),

og

kunstfag(5,5%).

Etter

at

DM

ble

innført

i

undervisningen mente de fleste lærerne at elevenes interesse hadde økt i forskjellig
grad, men at økning ikke trenger å bety en økt interesse for faget, men derimot kan
det skyldes interesse for å bruke DM som verktøy. Lærerne opplever i meget liten
grad negative tilbakemeldinger på sitt bruk av DM i undervisningen, fra kolleger

88 De fysiske komponenter i DM
89 Flersvar, det gjør at % sammenlagt kan overstige 100%
90 Flersvars alternativ, presenter i %

96

eller foreldre. Om dette beror på at det er lite kjent, eller er et tema uten større
interesse for foreldrene, kommer ikke fram i denne undersøkelsen. En annen mulig
grunn, kan være samarbeidskulturen mellom lærer og foreldre, eller elev og hjem
ikke legger opp til denne type av tilbakemeldinger. Undersøkelsen Pilot91 bekrefter
at motstand eller negative holdninger til DM i skolen også var liten, 96% av skolene
oppga at det var ingen eller liten skepsis fra kolleger mot dataundervisning i skolen.
Dette spørsmålet definerte ikke om det var DM som del av teknologiundervisning
eller DM integrert i fag. Med bakgrunn i steinerskolen tradisjon å undervise DM
som eget fag gir det anledning til å tolke svarene dit hen at skepsis mot
dataundervisning som eget fag er generelt liten.

6.7.

Resultater fra Ung; ikke brukere av DM

Av de 16 lærere som ikke brukte DM i undervisningen var det bare en som mente at
det ikke var forenlig med steinerpedagogikk og derfor valgte å ikke bruke DM.
Hva var så ellers anledningen for de andre 15 lærer valgte å ikke bruke DM i
undervisningen? Jeg fant ut at det går an å dele svarene inn i to større kategorier.
Den første kategorien inneholder forskjellige typer av praktiske problemer i forhold
til bruk av DM; plassmangel, ikke tilgang på nødvendig materiale/utstyr og
økonomi. Det betyr altså ikke at de lærere som ikke bruket DM i undervisningen
var motstander av DM. 11 av de 15 kunne tenke seg å bruke DM i undervisningen,
hvis de overnevnte hindrene kunne fjernes. Den andre kategorien (4 stk) av lærere,
motiverte sitt valg ute i fra pedagogiske motiver; elevene var for unge, eller, DM ble
ikke ansett å ha relevans i fagene som håndverk eller kunst. I begge grupper av
”ikke bruker” var majoritet ikke negative til tanken om å begynne med å bruke DM i
undervisningen under forutsetning at elevene hadde et læringsutbytte av det. Altså
ikke et generelt teknologimotstand. Det allmenne inntrykket bar preg av at lærerne

91 Våren 2008
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så nødvendigheten av at DM ble som en del av steinerskolen i fremtiden. Dette er
bekreftet av Pilot som at de var lite eller ingen motstand blant kolleger mot bruk av
DM i undervisningen. Her kom det ikke frem om det var DM som eget fag eller
integrert i andre fag. (jamfør kapitel 6.6).

6.8.

Kommentarer gitt av respondenter

Respondentenes kommentarer bærer preg av å gå i samme retning, hvorav flere
betoner at bruken av DM i skolen stort sett fungerer. Felles er også at flere betoner
DM som et komplementært verktøy- ikke i stedet for, men i tillegg til blyant og
papir. Ingen gir uttrykk for å bruke DM så aktivt som for eksempel til å lage digital
arbeidsbok. Brukes stort sett til å hente informasjon, vise bilder, filmer, og skrive
mindre oppgaver på. Bare èn lærer bruker DM aktivt i nynorskopplæring, gjennom
et interaktivt program. De aller fleste respondentene påpeker at ”man kunne ha
brukt det mer”.
Under følger en presentasjon av en rekke kommentarer. Disse svarene er
responderinger på spørsmålet; ”Skriv egne kommentarer til bruk av DM i
undervisningen”:
- Pc brukes i fysikk og arkitekturhistorie. For presentasjon av stoff i form av
filmsnutter, fotos, tegninger.
- Brukes også av elever for presentasjon av eget stoff for klassen.
- Jeg bruker ressurser på Internett som et supplement til undervisningen.
Interaktive kurs i nynorsk
- Skulle gjerne funnet gode program for elever med spesielle behov, som
ikke er nettbasert. Eller hatt nett i klasserommet. Jeg blir møtt med
argument om at da kan de se så mye skadelig. De svakeste elevene trenger å
bruke tiden effektivt og jeg tror data kan være en hjelp grammatikk,
fremmedspråk etc.
- Nettstedene til Stortinget, Domstolen, Eidsvollsbygningen etc som
skriftlige kilder i samfunnsfag med mer
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- Ved presentasjon av oppgaver, idesøk, oppgavebesvarelser osv hadde vært
fint å få inn men ikke for en hver pris.
- Min erfaring er at Datamaskiner tar mye mer tid enn gå i bokhylla å lete i
en bok eller ta fram blyanten og begynne å skrive/ tegne
- Jeg har mye erfaring med PC i undervisningen fra andre skoler. Det var
stort sett veldig krevende og bar lite frukter. Jeg er veldig glad for at vi
prioriterer andre læringsformer på Steinerskolen. Men elevene mine henter
informasjon fra internett når de gjør lekser hjemme og de som har spes.ped.
undervisning bruker det individuelt eller i små grupper hos
spesialbedagogen. Dette fungerer stort sett fint.
- DM i undevisningen bør være nøye avgrenset. Den bør ikke være istedetfor
blyant, bøker og tavle. Vi trenger begge deler.
- Data er et fint supplement i undervisning. Det er fint brukt som et verktøy.
Det erstatter ingenting bare tilføyer nye muligheter. Det er ofte fine bilder og
beskrivelser som kan understøtte fag.
- Jeg har tenkt at det er nok at jeg tegner, demonstrerer, forklarer, samtaler
og gir oppgaver i min undervisning. Det kan godt være at jeg kunne ha laget
noen fine powerpoint-presentasjoner.
- Det kan godt være vi kunne ha brukt DM mer i undervisningen, som et
morsomt supplement, oppsalgsverk mm. Foreløpig har vi ikke datautstyr i
klasserommet.
- Jeg bruker DM i miner forberedelser og i etterarbeid.
- Lite utbytte for undervisningen på barne - og ungdomstrinn. Brukes i
enkelte faglige sammenhenger, for eksempel til å innhente informasjon.
Enkelte elever bruker datamaskin som et tilretteleggingstiltak.
- Blir brukt av og til, men ikke som en viktig del av pedagogikken.
- Det er nyttig å hente fagstoff på nettet, men det må lærer gjøre , alt for mye
å velge i for elever. Det hender jeg gjør elevene oppmerksom på interessante
ting på nettet, på Youtube for eksempel.
Utvalgte kommentarer fra spørringen Ung 2008/09
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6.9.

Konklusjon av spørringene

Det en kan se av disse spørringen er tendenser på hvordan steinerskolen integrerer
DM. Når det gjelder opplæringen på grunntrinnet virker det som om tradisjonen
om å undervise DM i forbindelse med teknologiundervisningen holder på å
forandres til å bruke DM integrert i forbindelse med opplæring på ungdomstrinnet.
Stort sett brukes DM konvensjonelt, som en avansert skrive- og regnemaskin og til
å finne informasjon og lage presentasjoner. Det foreligger ingen euforisk
begeistring for en ny måte å lære på, eller om internettets interaktive mulighet, men
en mer nøktern holdning som lett leder til en viss form for passivitet. Det kan en
utlese

av

kommentarer;

”man

kunne

ha

brukt

det

mer”.

Derved kan en si at steinerskolen ikke har tatt fatt på den utfordringer DM er for
skolen og kan derfor virker som om de opplever teknologien med en ikke fiendtlig,
men viss grad av uinteresse. Det viser seg at det er få eller ingen tegn på en
fundamentalisk negativ holdning til DM. Selvsagt må en utgå fra at det finnes
teknofobi også på steinerskolen. De svar som er kommet frem viser en noe negativ
trend innen steinerskolens holdning, med hensyn til de utfordringer som eksisterer
i bruk av DM i opplæringen på grunnskoletrinnet. Det bør rettes midler mot
ytterligere forskning på dette feltet, både hva angår dagens situasjon og hvordan en
best kan løse denne på en konstruktiv måte for både lærer og elev.
I neste kapitel 7. ”Drøfting” vil mine refleksjoner i forhold til de funn jeg har gjort
både i den teoretiske delen og den empiriske, bli behandlet og presentert, for å
deretter avslutte med kapitel åtte Konklusjon.

7. Drøfting
You know, it is easier to criticize than to make policy
Angela McFarlan
Jeg vil her samle trådene, og drøfte forholdet mellom IKT og skolen slik jeg har lagt
det fram i oppgaven. Det er mye rundt det digital mediet på internett og
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ungdommers og barns overdrevne dataspill som gir anledning til å kritisere og
fordømme det digitale mediet. Det har ikke vært min intensjon å skildre denne
negative siden av mediet. En slik holdning i denne oppgave mener jeg ikke legger
til rette for å kunne svare på mitt forskningsspørsmål eller utgjør et konstruktivt
innlegg for hvordan å håndtere denne teknologien i og utenfor skolen. Jeg har
gjennomgående søkt å holde en objektivt og ikke forutinntatt holdning til
teknologien,

men

forsøkt

å

skildre

det

på

dens

egne

premisser.

Mitt forskningsspørsmål har vært; ”Hva innebærer den digitale samfunnsforandringen for skolen?” Jeg har valgt å definere ”skolen” som et møtestedet for
læring mellom eleven og lærere, både i den offentlige skole og i steinerskolen.
Læringen skjer i møtet mellom barn/ungdommer og den voksne som er en
representanten for det bestående samfunnet og den nyttige og aksepterte
kunnskapen.
Under arbeidet med oppgaven har det etter hvert blitt tydelig for meg at skolen blir
påvirket av den digitale samfunnsforandringen og det gjennom to strømninger i
forhold til læring. Den ene strømningen kommer av elevers aktive bruk av det
digitale mediet på sin fritid. Denne kan kategoriseres som den uformelle læring.
Den andre strømningen kommer fra læreplanene og deres tilpasning til samfunnets
digitale forandringer. Denne kan kategoriseres som den formelle læring.
Disse to læringsmåtenes opprinnelse og deres kvalitative innehold både i forhold til
etiske vurderinger og målstyring er diametrale motsetninger.
Den formelle strømmen av den digitale samfunnsforandringen skolen står under
påvirkning av, er gjennom læreplanene. Den formelle læringen er dermed preget av
en linear planlegging og struktur. Det er formulert tydelige kompetansemål, med
tilhørende pedagogiske og didaktiske teorier, som læreren benytter og bruk i
formidlingen av sitt fag. Læreplanene er altså et utrykk for det bestående
samfunnets analyse av hva som er viktig i en opplæringssituasjon. Læreplanen skal
bevirke til at eleven, som voksen samfunnsborger, er handlingsdyktig i sitt møte
med det fremtidige samfunn, på alle plan. Derigjennom må læreplanen anpasses
og forandres i og med at samfunnet forandres. I utforming av nye læreplaner er det
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mange typer av premissleverandører som vil gjøre sin stemme hørt. Politikere,
næringslivsledere og selvsagt når det gjelder IKT, distributører av utstyr og
tjenester knyttet til IKT. Disse ulike premissleverandørene er med på å forme og
påvirke skolens læreplan.
Den uformelle læringen på internett er preget av internettets uformell strukturer.
Ingen kan kontrollere det totale innehold på internettet eller ”verdensveven”
(www). Nettet er et utsnitt av menneskets moral, etikk, interesse og behov på de
fleste menneskelige områder. En kan her snakke om individets uttrykk i digital
form, uten sensur eller kontroll, hvor de mål og meninger vedkommende selv
ønsker å formidle og ta del i, eksisterer i frihet. Dette er nettets uttrykk. På godt og
vondt. (jamfør kapitel 5.2 til 5.4). Den uformelle lærings deltaker er født inn i det
digitaliserte samfunnet og har vokst opp med den digitale teknologien som en
selvfølgelig del av sitt liv, og er dermed en ”digitale samfunnsborger”. Han bruker
det digitale mediet på en annerledes måte, enn det foreldre og lærere er vant til og
benytter seg av. Ungdommer i utvikling trenger gode rollemodeller, kanskje spesielt
innenfor det digitale mediet. Er lærer og foreldre som ”digitale innvandrere”, gode
rollemodeller for barn og ungdom på dette feltet? I kraft av at de er nettopp
”digitale innvandrere” er det ikke mulig for dem å være det. Her ligger en viktig
oppgave for skolen å gjøre foreldrene oppmerksomme på sit ansvar som ”digitale
rollemodeller” i møtet med den digitale samfunnsforandringen. Læreren er
posisjonert i brytningspunktet mellom disse to strømningen (jamfør kapitel 5.6).
Dette er en dramatisk posisjon som tydelig viser at lærerrollen er inne i en
brytningstid, der gamle former skal erstattes av nye. Læreren står med den formelle
læring og læreplanen i ryggen, med barn av en digital tid som i sin hverdag benytter
en annen form for læring ved hjelp av et mediet læreren ikke alltid behersker, foran
seg. ”Per i dag oppfyller ikke norsk lærerutdanning målene om digital kompetanse i
Kunnskapsløftet.” (Søby 2009:236). Flere av de lærere som i dag arbeider på skolene
har ikke tilstrekelig kompetanse på det digital området til kunne oppfylle
kompetansemålene og det gjelder også steinerskolene. (jamfør kapitel 4.1 og 4.2).
Hadde læreren hatt tilstrekkelig digitale kompetanse, ville han kunne bygget en bro
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mellom disse to strømningene, og DM og internett kan bli en resurs i
undervisningen. I denne situasjonen ser vi at læreren må forholde seg til begrep
som ”digitale ferdigheter”, ”digital kompetanse og ”digital dannelse” (jamfør kapitel
4). ” Å kunne bruke digitale verktøy” er en grunnleggende ferdighet i læreplanen.
Gjennom å tilegne seg digitale ferdigheter, utvikler en digital kompetanse, men
skolen bør ikke stoppe ved kompetansebegrepet da dermed kan få et instrumentelt
forhold til denne grunnleggende ferdigheten. Læring bør alltid settes inn i et
dannelsesperspektiv og IKT/DM kompetanse må dermed innefatte digital dannelse.
(jamfør kapitel 4.5). Hva legger en så i digital dannelse? Hvis en ser på
dannelsesbegrepet kan en si at det oppstår som en ”transformasjon mellom selvets
kraft og utrykk og kulturens makt og påvirkning” (Løvlie 2003:347). Har en et slikt
perspektiv med tanke på DM og internettets annerledeshet og samfunnspåvirkning,
vill man kunne anta at en forandring av dannelsesbegrepet er mulig. På hvilken
måte er dette viktig? Dersom en skal kunne utforme en undervisning tilpasset
fremtiden og vår tids elver, må en benytte de riktige undervisningsteoretiske
begrepene, som for eksempel ”digital dannelse”, et begrep som i sin tur krever
forskning og teoretisk vierutvikling. Dette gjelder også et begrep som ”digital
epistemologi”. Dersom en forutsetter at det digitale mediet har en egen form for
uformell læring, kan det da være slik at det digitale mediet krever en egen
epistemologi? I denne oppgaven er det ikke rom for en slik kompleks
problemstilling,

på

grunn

av

oppagavens

omfange

og

problemstillingens

kompleksitet. Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot behovet for undersøkelse
på dette felt. Skolen skal altså gi digitale ferdigheter og digital kompetanse som
skal integreres i andre vanlige skolefag. Hvordan skal læreren så evaluere disse
ferdigheter og denne nye form for kompetansen Dette er ikke en avklart
problemstilling hverken for offentlig skole eller steinerskolen og behandles i siste
nummer av Digital kompetanse (4-2008:285-293) av Hatlevik og Arnseth.
Problemstillingen er ytterst kompleks og noe entydig svar blir ikke tilbudt verken
hos Hatlevik og Arnseth eller meg. Steinerskolen og offentlig skole har her en stor
utfordring med evaluering av den digitale kompetanse i og med at lærerne først må
ha en egen kompetanse i bruk av DM og i tilegg knytte det opp mot sitt fag på en
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fornuftig måte slik at den faglige læringen ikke blir svekket. Igjen peker jeg på
viktigheten av digital kompetanse; ”…Men å setja straum på gamle metodar og
nyttja PC-en som ei avansert skrive- og regnemaskin endrer korkje skulen eller
læringsprosessen.” (Krumsvik 2007:15). Det er ingen enkel sak å utvikle ny
læringsform; først må en lære seg å bruke den nye teknologien og deretter utvikle
nye læringsmetoder som skal forbedrer læringen i faget. I tilegg er det en utfordring
at det er de ”digitale innvandrere” som skal undervise de ”digitale borgerne” i det
digitale mediet. Men, det er noen skoler som har lykkas med dette. Og hva er det
som kjennetegner dem? De har en ledelse som gir assistanse og hjelp

med

teknologien, ”teknofobien” er på vei ut av skolen, de lærer av hverandre
samarbeider over faggrenser, ser internett som en faglig resurs og bygger nettverk i
inn- og utland. (Krumsvik 2007:16). Først når læreren og skolen har opparbeidet
seg

dette

nivået

på

kompetansen,

med

en

tydelig

definisjon

av

hva

evalueringskriteriene skal inneholde, kan de undervise og evaluere elevens digitale
kompetanse med sentrale eller lokale evalueringssystemer. Steinerskolene står her
overfor en ekstra utfordring, da steinerskoletradisjonen aldri har hatt sentrale
evalueringssystemer i noe fag, men hver lærer evaluerer eleven etter kompetansemålene i læreplanen. Som en ser er utfordringene mange og komplekse da skolen
skal ta del av den digitale utviklingen. Fundamentet for å kunne betrakte den
digitale teknologiens plass i steinerskolen må være den ”waldorfska” impulsen fra
1919-1925 (jamfør kapitel 3.2). Intensjonen og den kunnskapsteoretiske analysen av
steiners sosialpedagogiske impuls blir her viktigst sammen med steinerskolens
nyeste læreplan (jamfør kapitel 4.1). Kan man med dette si at det finnes et
steinerpedagogisk syn på det digitale mediet og DM? Steinerskolen skiller seg på
spesielt to punkt som står frem i læreplan for steinerskolen i forbindelse med
digital kompetanse. Det første er at Steinerskolen ikke ønsker å bruke DM på
barnetrinnet. Det er andre egenskaper som skal utvikles i denne alderen som anses
som mye viktigere. Det andre punktet er steinerskolens syn på digital kompetanse.
Inkludert i denne kompetansen er begrepet ”kompensasjon”. Uti fra steinerskolens
holistiske syn på opplæring, mener man at bruk av DM i seg selv er en ensidig
aktivitet. For å kompensere for denne ensidigheten trengs diametralt motsatte
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aktiviteter som bevegelse, kunstnærlige aktivitet og friluftsliv. (jamfør kapitel 4.1).
Den offentlig skoles IKT plan erkjenner ikke denne egenskapen eller egenheten
ved den digitale kompetanse.
I min empiriske del presenterer jeg noen generelle pekepinner på dagens
situasjonen på steinerskolen. Begge undersøkelsene Pilot og Ung (jamfør kapitel 6)
viser at en del steinerskoler fortsatt underviser DM som et eget teknologifag, slik
Lebenskunde” (livskunnskap) som teknologifag var et eget fagområde i den første
steinerskolen i 1919. fordelen med en slik tilnærming til DM, er at elevene kan
utvikle en dypere forståelse for teknologien. Resultatene fra Ung og Pilot viste at
steinerskolelærerne hadde et ”konvensjonelt” forhold DM som en avansert skriveeller regnemaskin. Det var ingen av de 40 lærerne eller de 28 skolene som nevnte
hverken DM eller internett som en teknologi med potensial fo å forandre eller
forbedre læring eller tilføre noe nytt til skolen. Med andre ord ble DM sett på som
et tilleggsfag, og ikke i seg selv som et verktøy i utvikling av læringsmetodene i
andre fag. Da det ikke foreligger noen forskning om bruk av DM fra det
steinerpedagogiske miljøet var jeg nødt til å bruke allment tilgjenglige forsknings og litteraturbidrag. Jeg mener at steinerskolen kan lære av den offentlige skoles
erfaringer på dette området. Denne litteraturen kan være fruktbar også for
steinerskolen, til tross for at den ikke har et steinerpedagogisk utgangspunkt. Dette
omhandler nemlig udiskuterbart samme fenomen: skole og IKT. Den pedagogiske
variasjonen skal det selvsagt tas høyde for, men erfaringer og undersøkelser kan
ikke annet enn å berike steinerskolens forståelse av DM og pedagogikk.

8. Konklusjon
I drøftingen har vi nå sett hvordan lærerens rolle blir problematisert gjennom
brytningen mellom formell og uformell læring, slik det oppstår i klasserommet.
Den digitale samfunnsforandringen innebærer dermed en endring av lærerens
rolle, og et behov for gjennom kompetanse, å bygge bro mellom disse fundamentalt
forksjellige læringskompleksene. Vi har med dette sett på hvordan lærerens
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egenkompetanse i IKT er vesentlig for denne ”brobyggingen”, og også hvordan den
er nødvendig for lærerens rolle som vurderer av digital kompetanse. IKT som et
kompetansekrav, gjør at dannelsesbegrepet må problematiseres, og vi har i denne
forbindelse også spurt om epistemologibegrepet bør vurderes i forbindelse med
IKT. Steinerskolens rolle i dette viser seg forskjellig fra den offentlige skole, ved at
IKT og DM både undervises som eget fag, at det er aldersspesifikt og at det
foreligger en kompenasjon i steinerskolens digitale læreplan. Det trengs en
nasjonal bevissthetsøking om hvordan det digital mediet fungerer i forhold til
læring, både formell og uformell, og hvordan DM kan integreres i undervisningen.
Dette må skje i form av seminarer, kurs og forskning. Til tross for at det pågår til en
viss grad, mener jeg ut i fra mitt arbeide med denne oppgaven at det ikke er
tilstrekelig, spesielt med tanke på praktisk forskning. Steinerskolen har et større
etterslep å ta igjen i forhold til den offentlige skolen. Problemet for steinerskolen
med etterutdanning og forskning er at det ikke finnes noe form for sentralstyring
eller økonomi for å dekke dette. Steinerskolen bør i den forbindelse benytte seg at
de forskningsresultat som foreligger i det offentlige rom. Det er imidlertid ikke bare
steinerskolen som bør lære av den offentlige skoles erfaringer. Steinerskolens
digitale kompetansebegrep er en holistisk og reflektert tilnærming til bruk av DM i
skolen, som kanskje også den offentlige skole burde lære noe av. Den offentlige
skole har tatt inn DM i alle fag og på trinn, noe som vitner om et ukritisk forhold til
DM som teknologi. Steinerpedagogikkens idégrunnlag, med syvårsperiodenes
idékompleks, kan gi en forståelse av barnets utvikling i forhold til behov og
metodikk, som fordrer at læring foregår på barnets premisser og ikke på
teknologiens vilkår.
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