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Ansvar for felles læring

Holmboeprisvinnerne er gode matematikk
lærere for sine elever. Kanskje er det like viktig 
at de inspirerer oss andre; skriver artikler, holder 
kurs og drar prosjekter i gang. Tangentens virk
somhet er basert på at mange lærere ønsker å 
bidra til at vi alle blir flinkere. Jeg er glad for at 
det har blitt en tradisjon at Holmboeprisvinnere 
skriver tekster til Tangenten som en markering 
av prisen. I dette bladet er det tekster både fra 
prisvinneren og fra de som fikk hederlig omtale.

Klarer vi å framelske den samme hold ningen 
i klasserommet – at elevene ikke bare skal være 
opptatt av egen læring, men også av å gjøre 
hverandre bedre? Får de oppleve at de er viktige 
medskapere av læringsmiljøet – i kontrast til 
samfunnets rettighetsfokus og individretting, 
hvor elever kan få en rolle som kunder som 
alltid har rett? For meg er det et tankekors at alle 
kompetansemålene i LK20 er formulert ut fra 
enkelteleven: «Mål for opplæringa er at eleven 
skal kunne …» Ordet samarbeid er ikke nevnt 
i kompetansemålene, selv om vi vet hvor viktig 
det er å lære å samarbeide.

Holmboeprisvinneren Tor Espen Kristen
sen sitt klasserom er preget av engasjerte elever 
som samarbeider og hjelper hverandre. Dette er 
viktig når de for eksempel arbeider med reson

nering og argumentasjon. Det er sikkert mulig 
å øve på å argumentere og begrunne for seg selv, 
men dynamikken blir en helt annen når elevene 
argumenterer, stiller spørsmål til hverandre, for
søker å forstå og overbevise hverandre, er kri
tiske og utfordrende. De gode misforståelsene 
er viktige bidrag, de fører til oppklaringer. Slik 
lærer elevene at deres engasjement gjør under
visningen bedre for alle.

Når overordnet del av LK20 legger vekt 
på elevmedvirkning, kan ikke enkeltelevens 
interesser være det eneste utgangspunktet. Elev
medvirkningen må baseres på at alle har et felles 
ansvar for alles læring. Når noen elever faller 
utenfor og er passive i klasserommet, henger det 
ofte sammen med at de føler de ikke har noe å 
bidra med. Når matematikkselvtilliten først er 
borte, kan det ta tid å bygge den opp. Da er det 
viktig å vise fram at alle har verdifulle bidrag å 
komme med. 

Hva gjør du i din undervisning som får elev
ene til å gjøre hverandre bedre? Bidra til å gjøre 
andre lærere bedre ved å sende en tekst om det 
til Tangenten!
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