
Hvordan få til forandring i 
undervisningspraksis? 

Utforskende arbeidsmetoder kan utfordre 
elevenes kunnskapssyn og etablerte 

læringsstrategier. En endring av etablerte vaner 
er krevende og kan skape motstand. Hvordan 

kan vi møte denne utfordringen i praksis? 



Elevstyrt 
undervisning? 

Ansvar for egen 
læring? 

Prosjektarbeid? 

Utforskende 
arbeidsmetode? 

Digitale 
læringsfellesskap? 

Hva vil vi med 
utdanning? 



Hva opplever du som de største 
utfordringene for å få til 
 endring i pedagogisk praksis i norsk 
skole?  



Klimaprosjektet 

• En casestudie gjennomført i naturfag vg1 

• Et aksjonsforskningsprosjekt på egen 
undervisning 

• Kunnskapsbygging ansikt til ansikt og i et 
digitalt læringsfelleskap 

• Runde 1: Klimautfordringer 

• Runde 2: Energi for fremtiden 

 

 

 



Mål 

• Få verden mer inn i klasserommet. 

• Knytte grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier til 
faglige læreplanmål. 

• Utvikle elevenes kompetanser for det 21 århundre. Stille 
spørsmål, evne til samarbeid og å kunne håndtere mangfoldet 
av informasjon på Internett.  

• Utvikle lærers rolle som tilrettelegger, pådriver og støttespiller 
i et dialogisk klasserom. 



Utfordringer 

For eleven 

• Har innarbeidede vaner  

• Vant med at oppgaver i 
realfag har fasitsvar 

• Passivt syn på sin elevrolle 

• Elevers begreper om læring 
er vanskelig å endre på. 

 

 

 

 

 

For læreren 

• Tørre å gi slipp på kontrollen 

• Fra monolog til dialog 

• IRF 

• Må alt gjennomgås på 
tavla? 

• Være en god kaospilot 

• Tidsdilemma 

• Elevaktive arbeidsmåter må 
ledes av lærer 

 

 

 

 



Elevers etablerte vaner ble 
utfordret 

• Klipp og lim, dele arbeidet i hver sin del, lite 
fagsnakk, skrive generelt om. (Informasjon 
flyttes). 

• Endring: 

• Da forkunnskapene skulle skriftliggjøres i et 
felles dokument som skulle leses av flere enn 
læreren.  

• Da elevene oppdaget at de kunne skrive noe 
de var usikre på. 



En gruppe bestemmer seg for en 
problemstilling 

• Hans: Nei, skal vi ha med det? 

• Erik: Vi vet ikke det, vi er ikke sikre. 

• Observatør: Det er noe dere kan undersøke 

• Jonas: Vi skal undersøke generelt om Golfstrømmen. 

• Hans: Det står her. Vi skal skrive det vi vet og det vi tror – så da kan vi kan 
vi skrive at vi kanskje tror vinden har noe med, men skriv først det med 
Grønnland. 

• Erik: Ja, og så skriver vi at vi kommer til å undersøke dette senere i dag.Det 
kan vi skrive. 



Elevers kunnskapssyn ble utfordret 

•  Lærer: Hvordan opplevde du at det ikke var 
noe fasitsvar? 

• Elev: Det var litt ergelig, men.. 

• Lærer: Synes du det var ergelig? 

• Elev: Ja, hadde vært kjekt å vite om 
Golfstrømmen kommer til å stoppe eller ikke.  

 



Drivkrefter i elevenes endringsprosess 

• Kritisk venn  

• Få mulighet til å velge et tema man er 
interessert i 

• Jobbe med andre klasser 

• Få vise fram hva man kan for flere enn læreren 

• Å skrive for et større publikum enn lærer 
virket skjerpende 

• Rom for mangfold 



Lærers rolle  

• Starte i det små 

• Må tørre å slippe elevene løs 

• Gi klare rammer og god støtte 

• Krystallklar instruksjon 

• Tett oppfølging underveris 

• En kaospilot har kontroll 

• TTT (ting tar tid) 


