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FORSKERPERSPEKTIVET
FORMÅLET MED DENNE FORSKNINGEN HAR VÆRT:

a) å undersøke om deltakende skoler opplever en utvikling innenfor
matematikkundervisningen som følge av deltakelse i NORCAN
b) å gi en beskrivelse av måten skolene arbeider med
NORCAN-partnerskapet
c) å vurdere hvordan et slikt internasjonalt
samarbeidsprosjekt kan stimulere til skolebasert
utviklingsarbeid.
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TEORETISK RAMMEVERK: THEORY OF CHANGE
Strategisk lederskap fremhever at endring skjer gjennom tre endringsstrategier;
1.Å tenke fremover. Den første fasen innebærer å se framover, «thinking ahead». I NORCANpartnerskapet innebar det å formulere hvilke visjoner skolen hadde for utviklingsarbeidet, og
hvordan ledelse, lærere og elever var forpliktet til verdier som likeverd, fellesskap og ansvar når
det gjelder hvordan skolene som helhet skulle engasjere seg.
2.Levere innenfor. Den andre fasen er hva som faktisk skjer på skolen, «delivering within». Det
handler om å forplikte seg til målet om å forbedre elevenes læringserfaring i matematikk,
samtidig som en unngår «å gjøre som en pleier». Det handler også om å opprettholde intern støtte
til endringsprosessen på skolen, og at lærere og elever tar medansvar og lederskap i utviklingen.
3.Dele og spre. Den tredje fasen er å lede på tvers, «lead across», der ledere, lærere og elever
strekker seg utover skolens og landets grenser for å lære av hverandre. Det innebærer å dele
erfaringer og kunnskap med andre.
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HOVUDFUNN I
RAPPORTEN

Startpunktet:
Visjoner på
forhånd

Faktiske
endringer på
skolene

Suksessfaktorer
for
bærekraftige
partnerskap

Dilemma ved
internasjonale
partnerskap
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HVILKE ENDRINGER SER VI UTE PÅ SKULENE?
Elevmedvirkning

Personlig utvikling

Faglig utvikling

Skoleutvikling

Elevane som aktive
deltakarar i partnarskapet
og på skulane

Verdien av personlege
møte og relasjonar

Auka matematikkdidaktisk og interesse

Skulebasert utvikling
som arbeidsform

Verdien av å bli høyrt

Sjølvtillit og tryggleik i
eiga rolle

Profesjonelt samarbeid
og refleksjon

Ein meir utforskande
praksis

Endra syn på matematikk,
læring og undervisning

Ein kultur for deling av
kunnskap og erfaringar

Meir varierte
undervisnings- og
vurderingsformer

Kvifor gjer vi det vi
gjer?

Matteråd/språkråd/
IKT-råd
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BETYDNING AV ELEVMEDVIRKNING
“We often say our students are the leaders of tomorrow. It
is through programs like NORCAN that make me believe
tomorrow is already here and that we educators need to
take a step back allowing our students to guide not only
their learning but ours as well. As we have seen through
NORCAN, a student voice is a very powerful medium”

(NORCAN-lærer, Alberta).
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ELEVMEDVIRKNING PÅ SKOLENE MATTERÅD

Lærerne spør elevene
etter hjelp for å finne
bedre måter å
undervise i matematikk.
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Elevstemmen er det artigste ved prosjektet.
Jeg skjønner ikke at jeg ikke har lagt mer
til rette for å finne den tidligere. Elevene
har tilegnet seg et språk der de klarer å
snakke om utfordringer og finne løsninger.
De er faginteresserte og ønsker at de selv
og medelevene skal lykkes. Og de har en
kreativitet og finner løsninger som vi bør
lytte til. Ved å legge til rette slik at de
opplever å bli tatt på alvor, hjelper de oss
voksne å nå målene på elevnivå og på
skolenivå (NORCAN-leder).
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PERSONLIG
UTVIKLING
• VERDIEN AV PERSONLIGE MØTER OG RELASJONER

«NORCAN har inspirert meg for livet. Det var en følelse av
tilhørighet og fellesskap som ble så tydelig for meg. Det ble
bygget en bro av tillitt mellom lærerne og elever, noe som vil
være helt essensielt for samarbeid. (...) På denne turen har jeg
utviklet evige vennskap med elever fra andre kulturer. NORCAN
har, og vil for alltid påvirke mitt liv og synet på læring»
(NORCAN-elev)
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BEDRE SELVTILLIT OG
TRYGGHET I EGEN ROLLE
«På sett og vis føler jeg at det å ha vært med i NORCAN
også har bidratt til å definere meg tydeligere i
lærerrollen. Jeg har fått god respons på det jeg holder på
med i klasserommet, og har erfart at også mine ideer blir
prøvd ut og har vært til inspirasjon for andre» (NORCAN
lærer).
«Personlig tør jeg si at jeg har fått mer selvtillit og
trygghet i jobben – endringene har skjedd umerkelig
langsomt, men om jeg ser fire år tilbake så vet jeg at jeg
f.eks. ikke pleide å ta ordet når vi hadde fagmøter, det
gjør jeg nå!» (NORCAN-lærer)

11

Faglig utvikling

Økt matematikkdidaktisk interesse

Profesjonelt
samarbeid og
refleksjon

Endret syn på
matematikk, læring
og undervisning

Mer varierte
undervisnings-/
vurderingsformer
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ENDRING I
ELEVENES
FAGLIGE
BEVISSTHET

• «ENDRINGENE HAR FØRT TIL AT JEG HAR FÅTT EN
DYPERE FORSTÅELSE AV HVA MATTE ER OG HVA DET
INNEBÆRER. (...) ETTER FOREDRAGENE I FORBINDELSE
MED NORCAN KJENNER JEG MEG MER IGJEN I
OPPLEGGET TIL LÆREREN»
• (NORCAN-ELEV).
• «NORCAN HAR GJORT AT VI HAR FÅTT EN BREDERE
FORSTÅELSE AV HVORDAN MATTEUNDERVISNINGEN
KAN UTVIKLES. (...) JEG FORSTÅR UNDERVISNINGEN
MYE BEDRE NÅ ENN FØR, I TILLEGG SOM JEG HAR BLITT
MER KRITISK OVENFOR UNDERVISNING OG HAR
BEGYNT Å STILLE SPØRSMÅL»

• (NORCAN-ELEV).
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MER VARIERT UNDERVISNING
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UTFORDRINGER
KNYTTET TIL
ENDRING AV
UNDERVISNING
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«Jeg ser derfor en positiv utvikling
– mer glød – mer samarbeid – mer
trygghet lærere imellom. De våger
å prøve nye ting og er heller ikke
redde for å komme tilbake til teamet
å si at de trenger hjelp til å komme
videre med ting som ikke har vært
vellykket» (NORCAN-leder).

Skolebasert
utvikling som
arbeidform

«Jeg har begynt å se på egen praksis med et litt mer
utforskende blikk. De gangene vi har hatt besøk fra
Canada og jeg har hatt lærere og elever inne i timene
mine, har jeg blitt så overrasket over hva de har lagt
merke til, hva de synes er «amazing», og hva de har vært
forundret
over og/eller satt spørsmålstegn ved. Det som
Skoleutvikling
jeg kanskje synes er enkelt og trivielt, kan de finne både
spennende og interessant. Det har fått meg til å reflektere
mer over metodevalgene mine og finne tilbake til
begrunnelsen for det jeg gjør» (NORCAN-lærer).

En kultur for deling
av kunnskap og
erfaring

En mer utforskende
praksis

Hvorfor gjør vi det
vi gjør?
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SUKSESSFAKTORER OG GODE STRATEGIER FOR
BÆREKRAFTIGE PARTNERSKAP
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Personlige møte mellom få eller mange?

DILEMMA VED
INTERNASJONALE
PARTNERSKAP OG
SKOLEBASERT
UTVIKLING

Hva skjer når nye undervisningsmetoder
møter gamle vurderingsmetoder?
Deling av undervisningsopplegg eller
profesjonalisering?
Frihet eller styring?
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UTFORDRINGER MED SKOLEUTVIKLING
• Å FORSKE PÅ EGEN PRAKSIS ER
UTFORDRENDE
• EKSTERN STYRING AV
PARTNERSKAPET
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UTFORDRINGER MED SKOLEUTVIKLING
• Å FÅ ALLE MED
• INVOLVERING FRA LEDELSEN
OG AVSATT TID

«Mye av det som har foregått har ikke blitt delt med hele
seksjonen og har nok gitt følelsen av et A-lag og et B-lag
blant mattelærerne» (NORCAN-lærer).
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