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§ 2    Foreningen formål 
Foreningens formål er livslang læring for mennesker over 60 år gjennom 

informasjonsdeling og samhandling ved hjelp av video chat som "Skype" eller "Skype 

for Business". 

Visjon 
Vår visjon er å kunne bo lengst mulig hjemme og å kunne dra nytte av digitale 

løsninger som også skaper livsglede, aktiv aldring og livslang læring.   

Livslang læring 
Jeg har ved flere anledninger hatt gleden av å møte John Seely Brown 1 i den tiden 

jeg var ansatt hos Xerox. Mange av ideene til «my good friends» har jeg hentet fra 

artikler han har skrevet, og foredrag han har holdt om læring og kunnskap i det 21. 

århundre. 

Mitt ønske var å forstå hvordan 60+ lærer (får ny kunnskap), og hvordan de drar 

nytte av kunnskapen til egen fordel.  

60+ trenger mer enn noen gang livslang læring på grunn av økt levealder, fantastisk 

utvikling av digitale løsninger og store endringer i helse- og omsorgsarbeidet. 

Hvordan møter vi utfordringene for læring i det 21. århundre? Vi må forstå viktigheten 

av stadig å lære nye ting fordi vi er på vei inn en verden av konstant og rask endring. 

Dagens undervisning og læring skjer først og fremst ved å "bringe" informasjon til 

studentene. Med Internet kan studenter og elever direkte "hente" informasjon. 

Skapende studenter vil ikke bare hente informasjon fra nettet, men også bruke den til 

å knytte seg til og samarbeide med andre studenter og veiledere over hele verden. 

Disse nye metodene for kunnskapsoverføring muliggjør rask etablering og samarbeid 

på måter som tidligere var utenkelige. De krever også noe som ofte mangler i 

klasserommet: fantasi. På mange måter, er fantasien viktigere enn kreativitet - - noe 

som gjør det merkelige kjent og gjør det kjente fremmed. 

Myndigheter og samfunn benytter i økende grad dataløsninger. Vi voksne må også 

lære om og beherske de nye informasjonskanalene for å imøtekomme deres krav og 

benytte oss av deres tjenester. 

                                            
1 John Seely Brown (born 1940),[1] also known as "JSB", is a researcher who specializes in organizational 
studies with a particular bent towards the organizational implications of computer-supported activities. 
 
His research interests include the management of radical innovation, digital culture, ubiquitous computing, 
autonomous computing and organizational learning. JSB is also the namesake of John Seely Brown Symposium 
on Technology and Society, held at the University of Michigan School of Information. The first JSB symposium in 
2000 featured a lecture by Stanford Professor of Law Lawrence Lessig, titled "Architecting Innovation," and a 
panel discussion, "The Implications of Open Source Software," featuring Brown, Lessig and the William D. 
Hamilton Collegiate Professor of Complex Systems at SI, Michael D. Cohen. Subsequent events were held in 
2002, 2006 and 2008. 
 
Brown graduated from Brown University in 1962 with degrees in physics and mathematics. In 1972 he received a 
PhD from the University of Michigan in computer and communication sciences. 
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Ferdigheter, sosiale praksiser og institusjoner utvikles rundt Nye 

teknologier. 
Vår digitale infrastruktur, (hva vi kan karakterisere som infrastruktur i det 21. århundre,) er 

radikalt annerledes enn det noen sivilisasjon tidligere har opplevd. I de siste 

århundrene har vi alltid hatt S-kurver; korte øyeblikk av radikale avbrudd, etterfulgt av 

omtrent 70 år med stabilitet hvor vi utviklet kompetanse, sosiale praksiser og 

institusjonelle strukturer for å støtte den nye teknologien. 

Men med vår digitale infrastruktur, endrer verden seg nå som eksponentielle kurver 

(se figuren under). Disruptive teknologier utvikles så raskt at det frustrerer oss. Det er 

ikke teknologien i seg selv som frustrerer oss, men vår manglende evne til å holde 

tritt med hastigheten. Teknologien er den enkle delen. Den vanskelige delen er å 

finne ut sosiale og institusjonelle strukturer rundt teknologien. Hvordan oppretter vi 

nye fora, nye sosiale praksiser, og nye ferdigheter til å utnytte mulighetene i 

teknologien?  

En vesentlig del av disse eksponentielle endringene er at du nå kan forvente 

halveringstiden2 til å være fem år for mange ferdigheter. For ikke så lenge siden 

kunne du regne med at de ferdighetene du hadde lært kunne holde for resten av 

livet. 

John Seely Brown: Læring i det 21. århundre er basert på "hente" informasjon ved 

hjelp av fantasi. Å lære elevene, gjennom lek, til å bli aktive elever i møte med raske 

endringer.  

Les hele artikkelen «CULTIVATING THE ENTREPRENEURIAL LEARNER IN THE 

21ST CENTURY” av John Seely Brown (på engelsk):  KLIKK HER 

http://www.my-good-friends.com/My_Good_Friends/about_no/JohnSeelyBrown_el.pdf  

 

  

                                            
2 Halveringstiden til en størrelse som nedbrytes eksponentielt, er tiden det tar for størrelsen å falle til halvparten 
av den opprinnelige verdien. Begrepet stammer fra studier på radioaktiv nedbrytning, men brukes nå innen 
mange andre områder. 

http://www.my-good-friends.com/My_Good_Friends/about_no/JohnSeelyBrown_el.pdf
http://www.my-good-friends.com/My_Good_Friends/about_no/JohnSeelyBrown_el.pdf
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“my good friends” – tilrettelagt for læring i det 21. århundre 
Innledning – oversatt fra John Seely Brown - Epilog: The Global One-Room School 

John Seely Brown: som avslutning -  her er en idé (nesten som i Back to the Future) 

ved å trekke frem Montessori 3. 

- Noen av de beste læringsmiljøer var faktisk ett-roms skolebygninger. Hvorfor var de 

så effektive? Det er fordi læreren ikke var der bare der for å overføre kunnskap, men 

også oppmuntret studentene til å lære av hverandre. Læreren fungerte som en 

veileder (coach) - du kan også kalle det en dirigent eller en mentor - ved å få eldre 

elever til å bruke tid på å hjelpe yngre elever. Den beste måten å lære noe er å 

undervise det. Da kunne de eldre barna lære de yngre barna, og deretter kunne de 

yngre barna snu seg og lære enda yngre barn. 

Læreren var ikke nødvendigvis en mester i materialet, men snarere en mester i å 

veilede studentene, bearbeide frykten de hadde, og forstå dem. Det var en utrolig 

sosial dynamikk. Læreren var ansvarlig for å sette i scene en fabelaktig mulighet for 

hver elev til både å lære og undervise samtidig i klasserommet. 

Dette er ikke ulikt hva Ann Pendleton-Jullian gjør med «Universitetet i 2033» - i 

klasser ved Georgetown University og Ohio State University. I stedet for å plassere 

fokus på skriving, er det fokus på tegning og design. I stedet for å lære bare fra 

professoren, arbeider studentene individuelt og i team for å hente ressurser til hjelp i 

deres kollektive utformingen av fremtidens universitet. Ann fungerer som en mentor 

og er bare en av mange ressurser tilgjengelig for studentene. Dette er et liberal arts 

studio strukturert for å gjøre læring kontekstuell (sammenheng), deltakende, 

samarbeidende, peer-to-peer og peer-to-master. Kan dette være det første skrittet 

mot en ny modell for gründer læring? 

my-good-friends 

 Grunnlaget for læring i det 21. århundre: 

o Samhandling  

 Deltakende - Skype og Skype for Businessnettmøter 

 Samarbeidende - Office 365 dokumenter 

o Sammenheng (kontekstuell) 

 Hjemmeside – my-good-friends – sammenhenger 

 SmartReise/SmartHus/SmartHelse/SmartTeam/SmartEnhet 

o Samtale 

 Deltaker-til-deltaker (Peer-to-peer)  

 Chat, e-mail, mobil 

 Deltaker-til-mester (Peer-to-master) 

 Chat, e-mail, mobil 

 

                                            
3 Maria Montessori levde ikke lenge nok til å utvikle sin undervisningsmetode helt fram til ungdomsalderen. Men 
filosofien er allmenngyldig og begrepene frihet, individualisering, selvstendighet og samarbeid kjenner ingen 
alder. NORSK MONTESSORIFORBUND. 

http://knowlton.osu.edu/people/pendleton-jullian
http://www.montessorinorge.no/no/arkiv/arkiv/Om+pedagogikken.9UFRrOZv.ips

