
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling:  
 

Om dybdelæring i fornyingen av Kunnskapsløftet  
  
Workshop over 2 dager med Universitetet i Oslo, enhet for Forskning, innovasjon og 
kompetanseutvikling i skolen (FIKS)  
Utviklingsveilederne i Follo, Øvre- og Nedre Romerike inviterer i samarbeid med 
Universitetet i Oslo til 2 dagssamlinger som henger sammen – en høst og en vår. Påmelding 
forutsetter deltakelse på begge dagene og mellomarbeid på egen skole. Universitetet i Oslo 
står for det faglige innholdet, og utviklingsveilederne i Follo, Øvre- Nedre Romerike er 
programledere og leder prosessene.  
  
Intensjonen for begge dagssamlingene er å:   
 Starte arbeidet med å utvikle felles forståelse av begrepet dybdelæring og hvordan 

dybdelæring kommer til uttrykk i klasserommet.   
 Workshopen skal formidle grunnleggende kunnskaper om dybdelæring, både slik 

begrepet blir brukt i internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk.   
 Utvikle en felles forståelse for dybdelæring i arbeidet med læreplanfornyelsen.   
 Få innsikt i hvordan dybdelæring kan arbeides med i forbindelse med digitalisering av 

klasserommene.  
  

Workshopen vil ta for seg:  
 Begrepet dybdelæring i ulike læringsteoretiske perspektiver.   
 Misforståelser av begrepet dybdelæring  
 Sammenhengen mellom dybdelæring og arbeidsformer.   
 Sammenhengen mellom dybdelæring og digitalisering.  
 Forståelsen av dybdelæring i ulike skolefag.  
  
Dag 1  
Om dybdelæring i arbeidet fornyingen av Kunnskapsløftet. Universitetet i Oslo står for det 
faglige innholdet, utviklingsveilederne leder prosessene.   
  
Deltakerne vil plasseres i grupper med de andre fra egen skole, og med deltakere fra andre 
skoler i egen kommune.  
  
Dag 1 gjennomføres torsdag 25.oktober (Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen), onsdag 
31.oktober (Oslo Kongressenter, Oslo) og tirsdag 6.november (Thon Arena, Lillestrøm). 
Deltakere fra samme skole velger en av disse datoene.  
  
Dag 2  
I plenum vil det legges frem case/praksisfortellinger fra digitaliseringsprosjektet som 
Universitetet gjennomfører i samarbeid med 4 ungdomsskoler i Oppegård og Lørenskog.   
  
Deler av dagen organiseres i parallellsesjoner:   
Dybdelæring i ulike faggrupper – realfag, språkfag eller samfunnsfagene.  
Deltakerne velger hvilke av de tre parallellsesjonene de ønsker å delta på.  
   



Dag 2 gjennomføres tirsdag 5.mars (Oslo Kongressenter, Oslo), onsdag 13.mars (Quality 
Hotel 33, Økern/Oslo) og torsdag 21.mars (Radisson Blu Hotel, Alna/Oslo).  
Deltakere fra samme skole velger en av disse datoene.  
  
Målgruppe:   
Workshopen er et tilbud til barne- og ungdomsskoler i Follo og på Øvre og Nedre Romerike.   
Inntil to lærere og en leder fra samme skole som har et særlig ansvar for utviklingsarbeidet 
ved skolen. For at dagen skal bidra til best mulige prosesser på hver enkelt skole mellom 
dagssamlingene, anbefaler vi at de som ønsker å delta stiller med minst to personer fra 
samme skole. Skoleeiere er velkomne til å delta.   
 

Påmeldingslenke er sendt til alle skoleeierne i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike. 

Velkommen! 

 

Ingvild Sehl, Anett Hertzenberg og Lise Merete Austvik 

Utviklingsveiledere i Follo, Øvre og Nedre Romerike 

 


