
Lærte de noe? 
Lise Cats Myhre 



Hva slags læring kan museene gi? 
Direkte akademisk læringsutbytte ikke viktigst 

• MEN:  

• Utvikling av identitet ift verdier 

• Sosiale interaksjoner, fornøyelse og inspirasjon 

• Innsikt og holdningsskapning 

• Ferdigheter  

• Læring kommer som en følge av disse 
(Schauble et al 1996, Garcia 2012, Morag & 
Tal 2012) 



Utfordringer med å måle læring  



• Vanskelig å skille gammel og ny kunnskap 

• Forståelse skjer over tid  

• Ta i bruk kunnskapen 

• Vanskelig å beskrive med ord 

• Elevers oppfatting av hva læring er 

• Ulik bakgrunn og forkunnskaper 

• Ulike opplegg ift. elevenes interesserer 



Hvordan måle læring? 
 



NSM Naturskole: Temadagene 
• Handlingsbåren kunnskap 
 

• Historiske aktiviteter 
• Biologi og økologi 
 
 
 

• NSM vil  
«..gi erfaringer som kunnskap kan bygges 
videre på.» 

 



Tegninger 



 



 



Historier 
 



 



Fra malm i myra til stål i smia 
 



Før-etter avkrysningsskjema 
• 9 faglige spørsmål, 3 svaralternativer 
• Før og etter sammenlignes 
 

Har besøket gitt økt kunnskap om temaet? 
 



Resultat: gjennomsnittlig 1,8 ± 0,32 fler rette svar per elev etter 
besøket (n=117) 
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Lett å se hvilke områder elevene har fått med seg 
#før 255, #etter 241 
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Generic Learning Outcomes (GLO) 
• Konseptuelt rammeverk utviklet av MLA 2008 

• Tar sikte på å identifisere: 

• Kunnskap og forståelse 

• Ferdigheter 

• Holdninger og verdier 

• Fornøyelse, inspirasjon og kreativitet 

• Handling , atferd og progresjon 



Naturen våkner 



 

Kunnskap og forståelse 



 

Fornøyelse og kunnskap og 
forståelse 



 

Jente, 7 år (NV-022) 

Fornøyelse og kunnskap og 
forståelse 



Elevene svarte… (N = 163, alder 9-14 år)    
NB! dette er fra samlet fra flere forskjellige temadagsopplegg 
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..forstår temaet bedre

..forstod mestepartenav det vi…

..oppdage nye ferdigheter

..lære p en annerledes måte

..oppdaget noe interessant..

..gjør skolearbeidet mer gøy

..fornøyd med dagens besøk

..mer interessert i temaet nå..

..fått ideer til ting jeg kan  gjøre

..lyst til å komme igjen

Andel positive svar (%) 

Handling, atferd og progresjon

Fornøyelse, inspirasjon og kreativitet

Holdninger og verdier

Ferdigheter

Kunnskap og forståelse



Det kommer fra skogen 
 



GLO etter bestemte mål 
Kunnskap og 
forståelse 
 
Ferdigheter 
 
Holdninger 
og verdier 
 
Fornøyelse, 
inspirasjon 
og 
kreativitet 
 
Handling, 
atferd og 
progresjon 



Åpne spørsmål 
Hva var det beste med temadagen? 

«at vi lærte hvordan man bygger en skigard fordi da kan jeg 
lage det en gang» 

«se og lære. Det var spennende å høre fra gamledager» 
 

Hva likte du minst? 
«skigard fordi jeg fikk så masse røyk i øynene» 

«den stasjonen med de gamle tingene fordi jeg ikke visste helt 
hva jeg skulle si» 

«å smake på tjære fordi det smakte ekkelt» 
 

Hva overrasket deg mest av det du lærte under temadagen? 
«hvor mye tjære kunne brukes til» 

«at i gamledager funka alle tingene nesten like bra selv om de 
i   i i  

 



Etter besøket… 
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Kan du nevne 
fire ulike 
fangstmetoder 
de brukte i gamle 
dager? 
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Outcome-based Evaluation (OBE) 
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