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PROBLEMBASERT LÆRING -  
FØR TIMEN 

2-3 dager før undervisningstimen starter 
sender læreren ut en rask kartlegging med 
8-10 spørsmål til elevene. Svarene på 
spørsmålene gir læreren en indikasjon på 
kunnskaps- og kompetansenivået i klassen 
som ei gruppe. Denne informasjonen kan 
læreren bruke til bedre å tilpasse 
undervisningen på samlingene, slik at flest 
mulig av elevene får best mulig utbytte av 
timene. 

Dette gir bedre muligheter til å prioritere 
hva undervisningstiden på samlingene skal 
brukes til. I tillegg brukes en del av 
spørsmålene fra kartleggingen som case i 
den kommende undervisningen på 
samlingen.  Disse casene danner grunnlaget 
for faglige diskusjoner i små grupper og i 
hele klassen. Dette gir elever med mindre 
erfaring, kompetanse og  kunnskap, 
muligheter til å diskutere og lære av 
medelever som har arbeidet i lengre           
tid i næringen. 
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PROBLEMBASERT LÆRING -   
I TIMEN 

På samlingene motiverer læreren 
elevene til å arbeide med  ulike typer 
case og spørsmål. Disse kan  ta 
utgangspunkt i svarene fra 
kartleggingen, eller bestå av 
skreddersydde åpne spørsmål som er 
godt egnet til å skape diskusjoner i 
klassen.For å kunne fremme læring på 
en best mulig måte, besvares 
oppgavene anonymt .«Vet Ikke» er alltid 
et alternativ i oppgavene. Dette 
forhindrer at elevene føler de blir 
tvunget til å gjette på et svar. I stedet får 
de informert læreren om at de faktisk 
ikke vet.  

Målet med å stimulere til diskusjon i 
mindre grupper og i hele klassen, er at 
elevene selv deltar aktivt i  å 
opparbeide og systematisere relevant 
kunnskap for produksjon av smolt og 
eller arbeid på et produksjonsanlegg. 

Læreren kan presentere en case ved å 
skrive den på tavlen, vise den på en 
Power Point presentasjon, hente den fra 
et word-dokument,  vise informasjon fra 
ei nettside, … etc.  

Deretter gjennomføres 4 trinn:  
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OPPSUMMERING FRA 
LÆREREN 

Avslutningsvis kommenterer 
læreren svarene som er gitt. Dette 
inkluderer å forklare hvorfor det 
riktige er riktig, og det gale er galt.

INDIVIDUELT ARBEID 

Hver enkelt elev får 2-5 minutter til 
å tenke og individuelt arbeide 
med å foreslå løsninger på 
problemet i casen. Svarene kan gis 
i form av åpen tekst via 
mobiltelefonen.
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ARBEID I GRUPPER 

Elevenes forslag blir systematisert 
av en PC og vist på en felles 
skjerm i klasserommet. 
Høgfrekvente innspill vises med 
størst font. Klassen deles opp i 
grupper på 3-4 elever som velger 
ut og skriver ned de meste 
relevante svarene.
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KLASSEDISKUSJON 

Læreren inviterer så til en felles 
klassediskusjon hvor klassen 
blir enig om hva som er de 
viktigste momentene for en god 
løsning av den tildelte oppgaven.
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VIL DU  

VITE MER? 

Spill av videoen! 

https://vimeo.com/444224703

