


Program for dagen

ELEVROLLEN LÆRERROLLEN OG PROFESJONSFELLESSKAPET

Bakgrunn og 
begrunnelser

Det digitale 
klasserommet

Dialog og samtale Profesjons-
fellesskapet



Elevrollen i fagfornyelsen

FellesHltak, FØN

Bjørn Bolstad, seniorrådgiver, UiO/FIKS



Beskrivelse av lærer- og elevrollen i styringsdokumentene

Tydelige forventninger om en aktiv elevrolle 

For at elevene skal utvikle solid faglig kunnskap, har lærerne viktige roller som 
formidlere av fagkunnskap og som klasseledere. Undervisningen må være godt planlagt 
og strukturert, og lærerne må være tydelige på hensikten med læringsarbeidet og hva 
som forventes av elevene. 

Samtidig krever de kompetansene utvalget anbefaler, at elevene har en aktiv rolle i 
undervisningen. Elevene må få trene på å bruke faglig kunnskap i ulike sammenhenger, 
både alene og sammen med andre. 

(NOU 2015, s. 75 – fra kapittelet undervisning og læring).



Overordnet del, kap.1
Skolen skal bidra Hl at elevene:
- kan utvikle sin iden4tet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap
- blir nysgjerrige og s4ller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kri4sk 

tenkning og handler med e4sk bevissthet
- u<older skaperglede, engasjement og u<orskertrang
- utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og 

miljøbevissthet. 
- får mulighet 4l å medvirke



Ak=vitet og engasjement

I opplæringen skal elevene få rike muligheter Hl å utvikle 
engasjement og u<orskertrang. Evnen Hl å sHlle spørsmål, 
u\orske og eksperimentere er vikHg for dybdelæring. Skolen 
skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å u<orske og 
skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning
og tenkning, este4ske u?rykksformer og prak4ske ak4viteter. 

Overordnet del av læreplanen s. 7



Ak=vitet og engasjement

- Utvikle engasjement og 
u\orskertrang

- Trene på å sHlle spørsmål, u\orske 
og eksperimentere 

- Dyrke frem forskjellige måter å
u\orske og skape på

Overordnet del av læreplanen s. 7

Hva gjorde dere 
systematisk med elevene 
forrige uke for å utvikle, 
trene på og dyrke dette?

Del erfaringer i 
skolegruppa i 3 minutter



Kjerneelementene understreker elevaktivitet
MATEMATIKK:
U"orsking og problemløsing - U\orsking handler om at elevene leter
eaer mønstre og finner sammenhenger. […] Problemløsing handler om 
at elevene utvikler en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner 
fra før. […]
Resonnering og argumentasjon […] Elevene må kunne følge og vurdere
matemaHske resonnementer. Elevene må også lære å u\orme sine 
egne resonnementer både for å løse problemer og for å argumentere
for framgangsmåter og løsninger. 
Representasjon og kommunikasjon […] Elevene må kunne forklare
valgt fremgangsmåte og kunne begrunne svarene sine. 



Ak=ve elever?

Foto: BudsHkkaKilde: Bymuseet i Bergen



«Den ak=ve eleven» - noen nyanser

- Fysisk (grovmotoriske) akHve elever

- Sensomotorisk akHve: 
Vi lærer også fysisk og takHlt

- KogniHvt akHve

- Sosialt akHve



Refleksjon og samtale

1) Tenk på den siste undervisningstimen du gjennomførte:
Hvilke av de 4 aktivitetsformene hadde du planlagt at elevene skulle 
gjøre som skulle bidra til at de utviklet ferdigheter, kunnskap eller 
forståelse? 
2) Del eksempler med hverandre i egen skolegruppe i 4 minutter



Konstruk=vis=sk perspek=v

Vi konstruerer vår egen (individuelle) forståelse av virkeligheten

LæringsteoreHsk perspekHv eller paradigme, ikke et «læringssyn»:

KonstrukHvisme vs. posiHvisme

Konstruksjonisme vs. instruksjonisme



Kogni=v forståelse
Stellan Ohlsson:
Tre dype kogniHve forandringer:
• Krea4v problemløsning (crea4vity): bryte vanlige tankerekker, 

kombinere kunnskap på nye måter
• Tilpasning (adap4on): Overføring av læring, kunnskap og ferdigheter 

blir brukt i nye sammenhenger, mentale modeller blir utvidet 
• Endring av antakelser (conversion): endre forståelse og mentale 

modeller



Kjerneelementer utrykker kogni=ve 
forandringer

MATEMATIKK:
U"orsking og problemløsing - […] Problemløsing handler om at 
elevene utvikler en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner fra 
før. […]

Resonnering og argumentasjon […] Elevene må også lære å u\orme 
sine egne resonnementer både for å løse problemer og for å
argumentere for framgangsmåter og løsninger. 



Kognitiv dissonans
Jean Piaget: Kognitiv konflikt – kognitiv dissonans

Var Gullhår en tyv?



Eksempel: PaHedyr



Samtale

Når opplevde elevene dine sist en kogniHv dissonans?
Del eksempler i skolegruppa i 2 minuaer



Dialog og samarbeid



«Kunnskaping» ?
Utvikling (konstruksjon) av forståelse og 
erkjennelse
- Sammen
- Gjennom undersøkelser og utforskning, 

gjennom flerfaglig og tverrfaglig arbeid
- Ved å bruke kroppen
- Når følelsene blir engasjert

Produserer elevene sin egen kunnskap?
Hva slags kunnskap snakker vi om?

Østern, Dahl, Strømme m. fl. (2019)



Samtale i skolegruppa
Hvor begynner vi på vår skole arbeidet med å utvikle eller videreutvikle 
forståelse og erkjennelse i fellesskap? (7 minuaer)

«Kunnskaping» ?
Utvikling (konstruksjon) av forståelse og 
erkjennelse
- Sammen
- Gjennom undersøkelser og utforskning, 

gjennom flerfaglig og tverrfaglig arbeid
- Ved å bruke kroppen
- Når følelsene blir engasjert

Produserer elevene sin egen kunnskap?
Hva slags kunnskap snakker vi om?

Østern, Dahl, Strømme m. fl. (2019)


