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TO SENTRALE OMGREP

Djupnelæring Utforskande arbeidsmåtar



FAGFORNYINGA

• Læreplan i naturfag:

Verbet utforske er brukt 87 gonger.  Adjektivet 

utforskende er brukt 32 gonger

• Overordna del av læreplan

• Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og 

utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og 

omsette ideer til handling. 

• Dybdelæring i fag innebærer å anvende kunnskaper og 

ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan mestre 

ulike typer faglige utfordringer individuelt og i samspill med 

andre.



PROBLEMSTILLING

• Korleis kan skulen og VilVite arbeide saman om å få dette til?



DJUPNELÆRING
• Kva er du god på?

• Kva kjenneteiknar det du er god på?



DØME: FOTOSYNTESEN. 
KVA BETYR DET Å FORSTÅ FOTOSYNTESEN I DJUPNA?



DØME: FOTOSYNTESEN



HOVUDIDÈAR OM DJUPNEFORSTÅING

KJENNETEIKN

• Overføring

Kan overføre kunnskap/ferdigheter i nye situasjonar

• Kreativitet

Kan bruke til å svare på spørsmål eller løyse  

problem

• Kritisk vurderingsevne

Kan vurdere og endre eigne antakingar

(Voll og Holt, 2019)

KVA MÅ TIL

• Innsikt i samanhengar, mønstre og idear.

• Innsikt i korleis kunnskap blir til og korleis 

ein sjølv lærer

• Språkleg/kroppsleg kontroll. Dvs trening på det 

du skal bli god på.



ELEVEN SKAL ARBEIDE UTFORSKANDE.
KVA BETYR DET

• Eleven bestemmer sjølv.

• Eleven oppdager samanhengane sjølv

• Følgande metode:

• Stille spørsmål

• lage hypotese 

• Gjennomfører et forsøk

• Svarer på spørsmålet

• Eleven arbeider med noko praktisk

• Elevane prøver å finne svar på eit spørsmål ved å vurdere data og informasjon



UTFORSKANDE = PRAKTISK?  

PRAKTISK SOM IKKJE ER 

UTFORSKANDE

UTFORSKANDE SOM IKKJE ER 

PRAKTISK
Debatten torsdag kl 21.34:

Tema for diskusjonen. Regjeringa hyppige bytte av 

justisministre frå FrP.



Jonas: Jeg lurer på hvorfor regjeringa gjentatte ganger må skifte ut justisministeren.

Erna: Ja det har jeg og undret meg på. Nå er det sjette gangen. Jeg  har lurt på om det kan ha noe med at det 

absolutt må være en fra FrP som innehar den posisjonen.

Jonas: Kanskje det er noe der. Samtlige som har hatt den stillingen har jo vært fra FrP. 

Erna: Kan det være at FrP er et parti som samler personer med bakgrunn som gjør at de egner seg dårlig som 

til å ha den stillingen.

Jonas: Nja, FrP er jo et fløyparti. Fløyparti vil  jo nødvendigvis trekke til seg en del personer med litt brokete 

bakgrunn. Samtidig er det jo svært ulike årsaker til at de må gå. 

Erna: Anunsen og Amundsen gikk jo fordi de var direkte svake og ikke på grunn av noe spesielt som skjedde. 

Og FrP har jo klart å holde på statsrådspostene i andre departement. Kanskje det er noe med statsrådsposten 

i justisdepartementet.

Jonas: Husker du Anne Holt. Hun satt vel i kanskje to måneder. Faktisk, av de ti statsrådene med kortest 

fartstid gjennom historien er halvparten justismininstre. Og ingen av dem er fra din  regjering. 

Erna: Du sier noe. Justisministeren i landet bør ha god kontroll på både samliv, underliv og mobilbruk. Jeg tror 
nok at justisministerposten er svært utsatt. Og den er nok spesielt utsatt i forhold til livsførsel og vaner som 
kjennetegner personer som stemmer FrP. Vi bør gi det departementet til mer trauste KrF’ere. 



KVIFORVAR DENNE SAMTALEN UTFORSKANDE?

Utforskande arbeidsmåtar:

«å stille spørsmål og utvikle svar ved hjelp av ulike bevismidler»

(Knain og Kolstø, 2019)

Problem, Spørsmål

Forslag til svar

Bevismidler



Jonas: Jeg lurer på hvorfor regjeringa gjentatte ganger må skifte ut justisministeren.

Erna: Ja det har jeg og undret meg på. Nå er det sjette gangen. Jeg  har lurt på om det 

kan ha noe med at det absolutt må være en fra FrP som innehar den posisjonen.

Jonas: Kanskje det er noe der. Samtlige som har hatt den stillingen har jo vært fra FrP. 

Erna: Kan det være at FrP er et parti som samler personer meg bakgrunn som gjør at de 

egner seg dårlig som til å ha den stillingen?

Jonas: Nja, FrP er jo et fløyparti. Fløyparti vil  jo vanligvis trekke til seg en del personer 

med litt brokete bakgrunn. Samtidig er det jo svært ulike årsaker til at de må gå. 

Erna: Anunsen og Amundsen gikk jo fordi de var direkte svake og ikke på grunn av noe 

spesielt som skjedde. Og FrP har jo klart å holde på statsrådspostene i andre 

departement. Kanskje det er noe med statsrådsposten i justisdepartementet?

Jonas: Husker du Anne Holt? Hun satt vel i kanskje to måneder. Faktisk, av de ti 

statsrådene med kortest fartstid gjennom historien er halvparten justismininstre. Og 

ingen av dem er fra din  regjering. 

Erna: Du sier noe. Justisministeren i landet bør ha god kontroll på både samliv, underliv 
og mobilbruk. Jeg tror nok at justisministerposten er svært utsatt. Og den er nok spesielt 
utsatt i forhold til livsførsel og vaner som kjennetegner personer som stemmer FrP.  Vi 
bør gi det departementet til mer trauste KrF’ere. 
Jonas: Enig!

Problem, Spørsmål

Forslag til svar

Bevismidler



4 TYPER AKTIVITETER.

• Aktivere (undring, spørring)

• Generere ideer (kreative forslag til svar)

• Teste ut (teste ut forslag mot fakta)

• Avklarie (Samle trådene, for å formulere et svar)



UTFORSKANDEVS TRADISJONELL UNDERVISNING

Utforskande Tradisjonell

Utgangspunkt Eit følt problem Tydeleg læringsmål

Hovudstrategi Utvikle svar ved hjelp 

av bevismidler

Lærer presenterer 

idear og omgrep

Kunnskapen status Svar er førebels og må 

testast og vurderast

Svar er endelege og 

faste



UTFORSKING KREV TILRETTELEGGING
(I KLASSEROMMET? PÅ VILVITE?)

• For å Aktivere

• For å Generere idear

• For å Teste ut idear gjennom nye observasjonar, målingar, erfaringar

• For å Avklare



KORLEIS KAN SKULEN OG VILVITE SAMAN LEGGE TIL RETTE FOR Å 
UTFORSKE EIT TEMA ELLER EI PROBLEMSTILLING?

Kan fasene hjelpe oss? • Aktivere

• Generere idear

• Teste ut idear gjennom nye observasjonar, 

målingar, erfaringar

• Avklare



TILRETTELEGGE FOR Å AKTIVERE OG FOR Å 
GENERERE IDEAR

• «Et følt problem» (Dewey, 1910)



TILRETTELEGGING FOR Å AKTIVERE OG FOR Å 
GENERERE IDEAR

• Overraskelse

• Mønster

• Kontraster

• Interaktivitet

• Utforming, estetikk



TILRETTELEGGING FOR Å TESTE UT IDEAR

• Genererte idear må behandlast som foreløpige forslag!

• Tilrettelegging for at forslag blir delt

• Tilrettelegging for at forslag blir vurdert og diskutert

• Tilrettelegging for at forslag kan testast ut. (interaktivitet)



DJUPNELÆRING GJENNOM UTFORSKANDE
ARBEIDSMÅTAR.

DJUPNELÆRING UTFORSKANDE ARBEIDSMÅTAR

Aktivering

Generere idear

Teste ut og vurdere foreslåtte idear

Avklare 

• Overføring

Kan overføre kunnskap/ferdigheter i nye situasjonar

• Kreativitet

Kan bruke til å svare på spørsmål eller løyse  

problem

• Kritisk vurderingsevne

Kan vurdere og endre eigne antakingar

(Voll og Holt, 2019)


