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• forkunnskap

• motivasjon

• evner



Jeg har én

på meg



! ! ! !

Kompetanse de…

• allerede har

• ikke vet de har

• trenger



Hvordan møter

vi evner?evner

vi å omsette

til nytteverdi?



Håndhilser på alle

«Jeg er her for deg!»



+ mobilkassa



Eksempel 1

Hattedag
Inkluderende

Ha det gøy

Ikke kritisere

hverandres

kreativitet

Komfortabel 
klassestemning Drit i janteloven





Mye gruppearbeid 

i starten

Variasjon

Nye grupper



Eksempel 2

Engasjere 
hverandre Gi og ta 

konstruktiv 

kritikk
Ha litt farger



«Du kan jo 

gjenbruke det du 

brukte i fjor?»

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

– Frk Snork

– Utdrag fra en bok fra 1952



Påvirkes startkompetanse av 

formidlingskompetansen?



Jeg er naiv

All læring kan 

være gøy





«Å telle tusenlapper
er morsommere enn
å telle sauer.»



Eksempel 3

Gi råd Høy 

deltakelse
Inkludere

Være hjelpsom
Engasjere 

hverandre



Fra 1 lærer til 40 studenter
(statisk, avgrenset, liten progresjon)



Mellom 41 designere
(dynamisk, grenseløs progresjon)



Studentene vurderer hverandre



Eksempel 4

Komfortabel 

klassestemning

Fordomsfritt miljø



Typisk unge i dag 

å komme for senttidsnok
Alle må få en sjanse



holdningerfordommer



1 av disse var han på forrige slide



Eksempel 5

Se hverandre
Gi positiv feedback

Gi råd



Kompetanse 

er motivasjon

Holdning



! ! ! !

• Vet vi?

• Veileder/villeder?

• Treffer vi?



«Hvis jeg hadde hørt på folk rundt 

meg, hadde jeg endt opp som 

lokal politimann i Østerrike»

– Arnold Schwarzenegger



! ! ! !

Hjelpe dem å nå

sine målsettinger



Det beste rådet jeg har fått



«De ser på deg som lederen

– initiativet ligger alltid hos deg!»



Kortest mulig avstand mellom 

studieleder – lærer – student







Klassens

kvartér

• Løse ting forløpende

• Ikke la noe bygge seg opp



Empati

Fravær

Tidlig oppfølging



Gir MASSE tillit og ansvar

• Presentere oppgaven sin for kunden

Musikkteaterhøyskolen på bortebane

• Kampanje for fagskolen foran ledelse, 

markedsavdelingen og byrået



Fagskolen



Tjenestedesign:

fra søkeprosess til oppstart



Designlab: 

Skaperverksted

Faglig + ny generasjon studenter



Fagskolen



En fagskole for fremtiden…

• Valgfag

• Personifisering

• Tilrettelegge for selvlæring

• Personlig veiledning

• Gruppearbeid

• Sosialisering

• Valgfrihet

Folk har flere interesser

Jobb = interesse

Tilrettelegge for dette



TV Internett

Banken

Besøk

Gründere

Skole?

I dag bestemmer vi mer selv:



Takk for meg!Takk for meg!


