
Kunnskapsbygging i praksis 

Klimaprosjektet 

En casestudie i naturfag vg1 



En digital læringsplattform designet for 
kunnskapsbygging 

 

Gjør det mulig å 
organisere 
undervisningen slik at 
alle elevene får en 
stemme. 



Samspill og dialog  i et åpent læringsfellesskap  

 
• Samarbeid ansikt til ansikt 

 

• Samarbeid i et digitalt 
læringsfellesskap 

 



Praktisk gjennomføring 

1. Trigger: Filmen ”An Inconvenient 
Truth” av Al Gore.  

2. Startfasen: Elever jobber i faste 4-
grupper. De skal bestemme seg 
for et tema/problem fra filmen 
de ønsker å utdype og utforske 
videre. 

3. Samarbeide på tvers av 
gruppene. Elevene kan bygge 
videre på egne og andre gruppers 
problemstillinger. 

4. Samarbeide på tvers av 
landegrenser. De spanske og de 
norske elevene bygger på 
hverandres innlegg. 



Hvorfor stiger vannet? 

Hva kan hver av oss 

gjøre for å bekjempe 

global oppvarming? 

Kan golfstrømmen stoppe? 

Orkaner? En ny istid? 

Hva skjer med Atlanterhavet 

når vannet stiger? 

Hva skjer med polarbjørnen? 

Startfasen  

Global oppvarming 



Støttestrukturer 

 







Oppdaget huller i kunnskapen 

”Det var fint det at det var en teori først. At du 
kunne gå tilbake å se hva du trodde først og sånn 
for da får du på en måte litt sånn aha. Det er sånn 
man kan se sammenhenger da, det var fint. Da 
må du liksom tenke. Hva vet jeg om dette sånn 
ordentlig, og da blir du på en måte tvunget til å 
tenke, så liksom vekker det på en måte litt sånn 
nysgjerrighet, og da lurer du på, da begynner du å 
lure videre på ting. Hvorfor er det sånn og sånn? 
Og da blir du litt mer engasjert i å finne nye ting.” 
(Ida) 



En skjerpingsfaktor 

• “Det å kategorisere noe som enten gir 
informasjon eller min teori, det synes jeg ikke 
alltid var så lett. ….For det var en blanding av 
av synsing og fakta da som skal synes og at det 
kanskje var en skjerpingsfaktor da, at man 
faktisk må tenke over hva det er du kommer 
med….”(Veronica) 

  



Uenighet 

• “At de spanske elevene hadde et annet syn 
enn oss gjorde at arbeidet på Knowledge 
Forum ble spennende. Det gjorde at vi 
engasjerte oss og fikk lyst til å svare. Dette 
gjorde at vi bygget på hverandres innlegg. 
….Konklusjonen ble at noe måtte gjøres med 
klimaproblemene, men vi hadde ulikt syn på 
hvordan man kunne gjøre det.” (Jonas) 



Innsikt 

Ikke gjengi informasjonen, men skape en 
forståelse som gir informasjonen mening. 

 

• “For da veit du liksom selv. Da slipper du å 
pugge eksakt de forskjellige ordene.”(Jonas)  



Oppsummering 

• Å skrive for og til ”andre” gjorde arbeidet meningsfullt. 
• Støttestrukturerene fungerte som en støtte for elevenes 

framdrift underveis i arbeidsprosessen.  
• Elevene oppdaget selv at virkligeheten ikke er like enkel og 

entydig som de var vant med gjennom læreboktekster. 
• Å få lov til være kritisk venn virket motiverende. 
• Stor frihet innenfor klare rammer skapte et mangfoldig 

læringsmiljø.  
• Et dilemma: Har vi egentlig tid til å bruke så mye tid på et 

tema?  
• De fleste elevene taklet et nytt undervisningsmønster over 

tid, men ikke alle.  
 


