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Læringsudfordringen James Nottingham Hent PDF Forlaget skriver: Udfordring gør læring mere interessant.
Det er hovedargumentet for at kaste sig ud i læringsudfordringen, der er en dialogbaseret gruppeaktivitet. Her
opstår en kognitiv konflikt, hvor to eller flere ideer giver mening hver for sig, men ved nærmere eftertanke

synes at være i modstrid med hinanden. Dette motiverer deltagerne i læringsudfordringen til sammen at tænke
dybere, strategisk og mere kritisk, indtil de kommer ud på den anden side af 'pitten' og oplever et heureka-
øjeblik. Læringsudfordringen giver deltagerne mulighed for at tænke over og tale om deres egen læring. Den
opmuntrer til en dybdegående undersøgelse, der får eleverne til at bevæge sig fra viden på et overfladisk

niveau til en dyb forståelse. Den opbygger elevernes vedholdenhed, beslutsomhed, nysgerrighed, dynamiske
mindset og metakognitive strategier. Og den øger glæden ved at lære i samarbejde med andre.

Læringsudfordringen indeholder en inspirerende beskrivelse af den bagvedliggende tilgang til undervisning
og læring, en grundig indføring i aktivitetens fire stadier samt overvejelser om, hvordan man kommer i gang

som enkelt underviser eller som samlet skole.
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