
Hva er Multi Smart Øving, MSØ

MSØ er en helt ny og personlig læringsopplevelse 
bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv 
 læring og læringsanalyse. 

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i MSØ, vil si 
at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs 
evner og behov. En elev som viser mestring av et 
lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte 
læringsmål, mens en elev som sliter med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin 
 kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med opp
gaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Denne individuelle tilpasningen er basert på en omfattende kompetanseprofil laget for hver enkelt 
elev. Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og lærer har til enhver 
tid full oversikt over enkeltelevens (og gruppens) kompetanse, og hvordan den utvikler seg. I tillegg 
kan lærer se hvilket læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven 
har arbeidet med MSØ. 

Innholdet i MSØ er utviklet av Multis forfattere, og både fagsyn, læringssyn, læringsmål, oppgave
typer, forklaringer og kapittelstruktur er i samsvar med læreverket Multi. Lærer styrer selv hvilket 
delkapittel (fagområde) eleven skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en 
 variert undervisning der det digitale utgjør én av mange ulike arbeidsformer. 

MSØ bruker en anbefalingsalgoritme utviklet av Knewton, som er verdensledende på dette feltet. 
Algoritmen bruker maskinlæring, noe som betyr at den kontinuerlig lærer av elevene og dermed 
gir stadig bedre anbefalinger, både til den enkelte elev og på gruppenivå.

Hva dekker MSØ 

• MSØ øver først og fremst basisferdighetene.

• MSØ gir også noen mer utfordrende oppgaver. 
Disse får elevene etter oppnådd mestring i et 
 delkapittel dersom neste delkapittel er låst,  
eller de  møter dem i oppsummeringen dersom 
de har full mestring av målene i kapitlet. 

• Vi anbefaler at elever som også viser mestring på 
de mer utfordrende oppgavene, etter hvert  jobber utenfor MSØ, og aller helst med samarbeids
oppgaver for å trene kommunikasjon,  argumentasjon og refleksjon. 



Hvordan bruke MSØ på best mulig måte

• Vårt beste råd er å bruke MSØ som en digital oppgavebok der elevene trener på basisferdigheter. 
MSØ er altså et supplement til grunnbøkene og ikke et selvstendig læreverk.

• Vi anbefaler at elevene ikke arbeider mer enn 60 minutter med MSØ per uke.

• MSØ fungerer godt til lekser. Dette fordi elevene alltid øver oppgaver med riktig vanskegrad og 
fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

• Som lærer kan du plassere elevene i et valgt delkapittel, men du har ingen mulighet til å bestem
me hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som 
hører til delkapitlet du har valgt.

• Elevene må få opplæring i gode læringsstrategier når de arbeider digitalt. 

 – På mange skoler har elevene en MSØ-kladdebok ved siden av nettbrettet eller PCen, en 
 kladdebok der fokuset ligger på regningen og ikke på føringen. Erfaringene våre tilsier at        
bruk av en slik kladdebok får ned tempoet til elevene, noe som fører til færre feil. Det er også 
 hensiktsmessig å snakke med elevene om at «feil koster». Det er derfor viktigere å svare riktig 
på de oppgavene en gjør, enn å løse mange oppgaver. I Stjernerommet ser elevene både antall 
riktige og antall gale svar i hvert kapittel. 

 – Vi anbefaler også at lærer snakker med elevene om at det er lurt 
å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at elevene 
senere kan be lærer om hjelp til å løse disse oppgavene. 

Elevene vil få oppgaver hentet 
fra alle disse læringsmålene.



• MSØ gir lærer mulighet til å vise elevene at de stadig er i utvikling gjennom å vise dem 
 søylene  som hører til læringsmålene.

• Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke 
har fått full måloppnåelse, eller jobbe med utfordringer utenfor MSØ.

• Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i MSØ er det viktig at eleven alltid leverer 
det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil MSØ konkludere 
med at eleven har høy kompetanse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.

• Elevenes kompetanse i MSØ nullstilles hvert skoleår. Dette for å hindre at MSØ tror at elevene 
har samme kompetanse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet 
 forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen oppgaver for å vise 
MSØ at «Dette kan jeg».



Hva får lærer vite 

• “Alle kapitler” gir lærer en oversikt over elevenes måloppnåelse i de ulike kapitlene. 

• I hvert kapittel får lærer en oversikt over elevenes totale mestring i hele kapitlet, men også deres 
kompetanse i et delkapittel og i de enkelte læringsmålene. 

• MSØ er også en underveisvurdering der lærer kan følge elevens læringsprosess fra dag til dag 
med en god oppsummering av utviklingen den siste uken. 

Mørkeblå farge viser kompetanse fra tidligere uker, lyseblå viser denne ukens kompetanse.

• Lærer har full oversikt over om elevene gjør hjemmearbeidet sitt som avtalt.  



• I arbeidsloggen til hver elev kan lærer se hvilke læringsmål eleven har jobbet med de siste 
14 dagene. 

I arbeidsloggen er det første læringsmålet det siste eleven har arbeidet med.

Lærer kan skrive ut og ta med noe informasjon til samtaletimen med foresatte, men husk å fortelle 
de foresatte at det allerede neste uke kan se annerledes ut, da MSØ kun sier noe om utviklingen den 
siste uken. MSØ er ikke en kartlegging av kompetanse.

Hva får eleven vite

• Eleven ser antall riktige, antall feil og antall gitt opp  
i  hvert kapittel i Stjernerommet. 

• Eleven har også oversikt over hvilket delkapittel hun  
jobber i og får vite når hun blir flyttet til et nytt  
delkapittel.

• Eleven kan se hvor lenge hun har jobbet og hvor mye  
tid som gjenstår av ukens arbeid.

• Med jevne mellomrom kan lærer gjerne vise eleven hvilken 
måloppnåelse og utvikling eleven har fra undervisningen.



Hva er forskjellen på MSØ og MSV (Multi Smart Vurdering) 
 

 Multi Smart Øving, MSØ Multi Smart Vurdering, MSV

Dynamisk beskrivelse dag for dag Oppsummerende beskrivelse hvert halvår

Vurdering i forhold til kompetanse
Normert: Vurdering i forhold til elever på 
 trinnet

Vurdering av læringsmål, samlet per kapittel 
og delkapittel

Vurdering av fagområder

Undervisningskontekst Prøvekontekst

Kompetansebeskrivelsene endres kontinuerlig 
etter hvert som elevene løser oppgaver

Stabile beskrivelser, i Conexus Engage  
(Vokal)

Automatisk og umiddelbar oppfølging Tips til oppfølging


