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BLANDET LÆRING OG LÆRINGSPLATTFORMER

10 fordeler med blandet læring
Da vi gjorde research for denne rapporten, oppdaget vi at det lå pedagogiske motiver bak
innføringen av blandet læring. Blandet læring krever en forståelse for teknologi, men teknologien
er bare et middel til å nå målet. Her er noen av fordelene med blandet læring.

1

En mer effektiv bruk av tiden i
klasserommet

De færreste lærere sparer tid ved å bruke blandet læring. Men de får
anledning til å bruke den begrensede tiden de har med elevene på
en bedre måte. Ved å flytte noen av de tradisjonelle klasseromsaktivitetene til
Internett, ender du opp med å bruke mindre tid på å snakke foran klassen og mer
tid på å arbeide med alle elevene.
Forskning fra professor ved Auckland University, John Hattie, viser at en nøkkel
til vellykket undervisning er at læreren bruker mindre tid på å snakke, samt et
bedre forhold mellom lærer og elever.
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Enklere
differensiering

Med mer tid til å arbeide
med individuelle elever
i klasserommet, synes lærerne at
de kan differensiere undervisningen
mer, slik at den passer til individuelle
behov. På den måten får de bedre
tid til å svare på elevers spørsmål
og gi individuelle tilbakemeldinger.
Mange ressurser på nettet blir også
automatisk differensiert. Det er f.eks.
mulig å stille inn matteoppgavene
slik at de blir vanskeligere etter
hvert som eleven svarer riktig på
spørsmålene.
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Mer aktive elever

Blandingsmodeller, slik som omvendt
undervisning, bruker videoer og
ressurser på nettet for å forberede
elevene før de kommer til timen. På denne måten
har elevene allerede lært teorien, og kan bruke tiden
i klasserommet til å bruke teorien i praksis. Med
denne modellen, får læreren rollen som veileder og
mentor i klasserommet.
Det er også mulig for deg å få tilgang til
arbeidet som elevene har gjort før de kommer
til timen, slik at du vet nøyaktig hva elevene dine
trenger hjelp til. Dette er også forbundet med
noe annet som John Hattie har funnet ut: at
elevene allerede vet 50 % av det som undervises
i klasserommet.

Mer kreativitet for elevene

Det finnes tusenvis av ressurser på nettet som lar elevene
lage videoer, animasjoner, podcasts og nye medier. Dette
gir elevene nye måter å tilnærme seg arbeidet på og
uttrykke det de har lært. Flinkere elever kan også gjøre ekstra arbeid
på nettet for å vise at de har kunnskap og forståelse for et emne uten
at det tar opp verdifull tid i klasserommet.
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Bedre forberedte elever

Når leksene på nettet er gjort for å
forberede elevene til timen (for eksempel
til praktisk arbeid i klassen), kommer
elevene bedre forberedt til klasserommet. Dette betyr
vanligvis at de blir mer engasjerte i emnet fra starten
av.
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Dagens elever må lære seg hvordan
de skal arbeide, lære og samarbeide
på nettet. De trenger også å utvikle
kritisk tenking og kreative ferdigheter
som moderne arbeidsgivere ser etter.
Blandet læring hjelper deg med å
undervise i disse ferdighetene ved å
oppmuntre elevene til å arbeide, dele
og samarbeide på nettet.

Mindre papirarbeid

Mange læreres skrivebord og
arbeidsvesker er fulle av prøver
som må rettes og leveres tilbake.
Karakterene og tilbakemeldingene må
også føres inn i elevenes karakterbøker.
Læringsplattformer på nettet gjør mange
av oppgavene digitale, slik at du kan sette
karakterer på nettet (på skolen eller hjemme).

Mange læringsplattformer legger
også automatisk til karakterer
og tilbakemeldinger til elevenes
karakterbøker, og gjør også denne
informasjonen tilgjengelig for andre
lærere, rektorer og foreldre.
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Å undervise
i dagens
ferdigheter
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Alle læreressursene
på ett sted

Du kan få tilgang til nettressursene
på alle PC-er med internettilkobling. Dette betyr
at du bare trenger å laste opp en video, en lenke
til et nettsted, en avisartikkel eller en annen
ressurs én gang. Du og elevene dine, samt
andre lærere, kan deretter få tilgang til den fra
hjemme-PC-ene eller PC-ene på datarommet.

Lavere
kostnader

Selv om ITkonfigurasjonen som
kreves for å undervise med
blandet læring krever en viss
investering til å begynne med,
rapporterer mange skoler og
universiteter reduserte langsiktige
kostnader på grunn av reduserte
utgifter til lærebøker, papir og
fotokopiering.
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Bedre informerte
foreldre

Siden de fleste elevene gjør lekser
på nettet hjemme, har foreldrene bedre muligheter til
å delta og hjelpe barna sine. Dermed får elevene mer
støtte fra foreldrene sine, og foreldrene føler seg mer
involvert i barnas skolearbeid.

