
Hvordan sikre faget i utforskende tverrfaglig samarbeid?





Plan for økten



●

●



Tverrfaglig problemstilling? Naturfag kan forsvinne!
●

○
○



Faglighet ved deling i klassen





Formulering oppgave



Ved deling
…

…

…



…

Oppsummere faglig poeng



●
●

Forbedre delingsaktiviteten?
“Finn et tall for hvor mye mer eller mindre det regnet!”



Påstander: 
Læring for alle elevene forutsetter:
● Oppgaven utfordrer til å tenke mønstre
● Grupper deler uferdige forslag
● Ingen evaluering av innspill
● Lærer forklarer først etter delingsøkt

To ARGUMENT-lærere responderer



Faglighet ved praktiske aktiviteter



Elevene må formulere faglige forklaringer ut fra 
observasjoner



En lærers måte å gjøre dette på
Hah. Eg kan 
høyre kva dei 
snakkar om...



Hva snakker elevene om?

…

…



Hvordan følger lærer opp?

… …



Påstander: 
Læring for alle elevene forutsetter:
● Grupper jobber med engasjerende data
● Gruppene lager egne forslag til forklaringer
● Spør etter elevenes forståelse, ikke etter faktasvar

To ARGUMENT-lærere responderer



Diskutere påstandene:
Læring for alle elevene ved utforskende arbeidsmåte forutsetter:

● Elevene må lage forslag til forklaringer

● Deling i klassen uten at lærer evaluerer

● Grupper på ca. fire. Slå gjerne på video! Runde med presentasjon. 
● Runde med tanker fra hver deltaker. Så diskusjon! Skriv i googledoc.

Diskusjon i grupper - gå til google dokument

https://docs.google.com/document/d/18HqLt1zDGcGtvOPiJm9GS_YeAGeD58lfqI1Vi5c8eJI/edit?usp=sharing


Lære om argument på 8. trinn:

● Konkretisering med medieartikler
● Elevaktiv arbedsmåte
● Motiverende med uenighet

Likevel:

● Flere elever (lavt): “Hva er et argument?”
● Få innspill når lærer spør

 

Gode støttestrukturer gir økt deltagelse og læring!
“Les de to artiklene. Finn argument om hvordan bruke antibiotika. Prøv å finne uenigheten mellom artiklene. Jobb sammen og let sammen.”



● IGP: Hva tenker dere ordet ‘argument’ betyr. Gruppering av ideer 
på tavlen.

● Eksemplifisere: Lærer eksemplifiserer påstand og fakta
● Begynne konkret: “Finn to påstander og minst to fakta”

 -  i et bestemt avsnitt
● Dele og modellere: 

○ Ber noen dele, notere på tavlen, 
○ Hvilke fakta brukes som støtte? Deling. 
○ Lærer noterer og viser argument 

● Gi skriveramme: Elevene jobber videre 

Gode støttestrukturer gir økt deltagelse og læring!



Trene kritisk tenkning



Takk for oss!

https://docs.google.com/document/d/18HqLt1zDGcGtvOPiJm9GS_YeAGeD58lfqI1Vi5c8eJI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18HqLt1zDGcGtvOPiJm9GS_YeAGeD58lfqI1Vi5c8eJI/edit?usp=sharing
mailto:stein.dankert.kolstoe@uib.no
https://argument.uib.no/skolen/

