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Flerfaglig tilnærming

En vei til dybdelæring?

Bjørn Bolstad,
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Rektor, Ringstabekk skole, Bærum Kommune - til 31.1.2019



Plan for denne økta:

• Praktiske eksempler 

• Tverrfaglighet og dybdelæring

• Ulike former for tverrfaglighet

• Anbefalinger og utfordringer

• Forutsetninger for tverrfaglighet



Bakgrunn og kontekst

RINGSTABEKK SKOLE, Bærum kommune:
Ungdomsskole (420 elever)
iPad 1:1 i 2-5 år
Åpen skolebygning
Tverrfaglig tilnærming til opplæringen

«En rektors bekjennelser»
www.bbolstad.wordpress.com

http://www.bbolstad.wordpress.com/


ET EKSEMPEL



Eksempel: Fremtidens Bærum

Et tverrfaglig arbeid ved Ringstabekk skole med utgangspunkt i fagene 
kunst og Håndverk, naturfag, norsk, samfunnsfag, engelsk  m.fl.



Samarbeid med konsulentselskapet Sweco
Elevene arbeidet slik konsulentselskaper gjør (konkurranse)
Oppgave: 
- Gi råd om fremtidig nærmiljøutvikling for et område i kommunen (25 år frem i tid)
- Hver elevgruppe fikk tildelt hvert sitt område i kommunen
Produkter: 
- Rapport på norsk og engelsk
- Modell av null-utslippshus
Lærerne:
- Ga faglig informasjon
- Veiledere
- Dommere

Fremtidens Bærum



Faglig innhold, bl.a:

- transport og logistikk (matematikk, fysikk)
- renovasjon (naturfag, samfunnsfag)
- bebyggelse og energi (naturfag)
- truede dyrearter/rødlista (biologi)
- sosiale møteplasser og lokaldemokrati (samfunnsfag)
- matproduksjon (naturfag, samfunnsfag, mat og helse)
- rapportskriving (norsk og/eller engelsk)
- arkitektur (kunst og håndverk)

Fremtid = elevenes liv, ikke bare fortiden (lærernes liv)

Fremtidens Bærum



TVERRFAGLIGHET OG DYBDELÆRING



Bakgrunn: «Definisjon» på dybdelæring

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig 
forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom 
fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker 
det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene 
eller sammen med andre.

Veileder for utforming av læreplaner, juni 2018



Bakgrunn: Overordnet del av læreplanen

3 tverrfaglige temaer:
• Folkehelse og livsmestring
• Demokrati og medborgerskap
• Bærekraftig utvikling

Det er ikke ulovlig å gjennomføre tverrfaglig opplæring i flere tverrfaglige tema

Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati 
og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.(Overordnet del s. 13)



Tverrfaglighet og dybdelæring 1

NOU 8:2015 (Ludvigsenutvalget):
• Knytter flerfaglige temaer til et utvidet 

kompetansebegrep
• Flerfaglige temaer utvikler helhetlig 

forståelse

Boks 2.2 Fire kompetanseområder 
1.Fagspesifikk kompetanse i 

• matematikk, naturfag og teknologi 
• språk 
• samfunnsfag og etikkfag 
• praktiske og estetiske fag 

2.Å kunne lære 
• metakognisjon og selvregulert læring 

3.Å kunne kommunisere, samhandle og delta 
• lese- og skrivekompetanse og muntlig 

kompetanse 
• samhandling, deltakelse og demokratisk 

kompetanse 
4.Å kunne utforske og skape 

• kreativitet og innovasjon 
• kritisk tenkning og problemløsning 



Tverrfaglighet og dybdelæring 2

Fra Overordnet del av læreplanen om tverrfaglige temaer:
• […]Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom 

arbeid med problemstillinger fra ulike fag. Elevene skal få innsikt i utfordringer 
og dilemmaer innenfor temaene. De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap 
og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom 
handlinger og konsekvenser. […] elevene oppnår forståelse og ser 
sammenhenger på tvers av fag.



Tverrfaglighet og dybdelæring 3

Ringstabekk skoles «uvitenskapelige» begrunnelser for tverrfaglighet:

• Verden er ikke delt opp i fag. Bør skolen organiseres ut fra fag?

• Helhetlig forståelse («Helhet og sammenheng»)

• Relevans for elevene – skape engasjement

• Opplæring som engasjerer følelser og skaper handling

• Skaper samarbeid (elev – elev, elever – lærere, lærer – lærer)

• I overensstemmelse med menneskets hjerne



Tverrfaglighet og dybdelæring 4

• Skaper tverrfaglighet dybdelæring?

• Skjer virkelig dybdelæring først når flere fagdomener kobles sammen?

• Ikke nødvendigvis, men tverrfaglig tilnærming øker sannsynligheten for varig dyp 
forståelse, bl.a. fordi:

• Tverrfaglig tilnærming gir mindre stofftrengsel og mulighet for fordypning

• Tverrfaglig tilnærming gir elevene en virkelighetsnær situasjon der de skal bruke det 
de har lært

• Tverrfaglig tilnærming gir elevene forståelse på tvers av fag



• Ringstabekk skoles «uvitenskapelige» 
begrunnelser for tverrfaglighet:

• Verden er ikke delt opp i fag. Bør 
skolen organiseres ut fra fag?

• Helhetlig forståelse («Helhet og 
sammenheng»)

• Relevans for elevene – skape 
engasjement

• Opplæring som også engasjerer 
følelser og handling

• Skaper samarbeid (elev – elev, elever 
– lærere, lærer – lærer)

• I overensstemmelse med menneskets 
hjerne

• Skaper tverrfaglighet dybdelæring?

• Skjer virkelig dybdelæring først når flere 
fagdomener kobles sammen?

• Ikke nødvendigvis, men tverrfaglig 
tilnærming øker sannsynligheten for 
varig dyp forståelse, bl.a. fordi:

• Tverrfaglig tilnærming gir mindre 
stofftrengsel og mulighet for 
fordypning

• Tverrfaglig tilnærming gir elevene 
en virkelighetsnær situasjon der 
de skal bruke det de har lært

• Tverrfaglig tilnærming gir elevene 
forståelse på tvers av fag



Tverrfaglighet, dybdelæring og kritisk tenkning

Ref. Mathew Lipman – reflekterende undervisning:

- Elevene må delta i undersøkende fellesskap - for å oppnå forståelse 
og dømmekraft

- Elevene må bli vist at verden er mangfoldig

- Lærere besitter ikke endelig fasit

- Elevene må være tankefulle og reflekterende

- Fokus er ikke å tilegne seg informasjon, men å forstå sammenhenger



ENDA ET EKSEMPEL



Eksempel 2: Luksusfellen

Et tverrfaglig prosjekt ved Ringstabekk skole med utgangspunkt
i fagene matematikk, samfunnsfag og mat og helse



Støtte i læreplanen?
- overordnet del



Forutsetninger og organisering

• Tverrfaglige prosjekter over seks uker

• Ett tema som utgangspunkt for undervisning

• Styringsfag og støttefag

• Vanlige fagtimer parallelt

• Ansvarlige lærere varierer fra prosjekt til prosjekt 

• Elevmedvirkning: styringsgruppe 



Utfordringer (oppgaver)

• Sette opp et budsjett i Numbers (iPad) ut fra gitte forutsetninger. 
(Disse ble endret for hver uke)

• Lage en podcast

• Skrive refleksjonsnotater

• Delta i debatt

m.m.



Ukesoversikt

• Uke 1 Min familie
• Ikke egen families inntekt – norsk gjennomsnittsinntekt

• Egen families utgifter

• Uke 2 Arbeidsufør

• Uke 3 Student 

• Uke 4 Case og problemstillinger

• Uke 5 Vurderinger



Elevsitater

• « Pappa må selge motorsykkelen»

• «Mamma og pappa bruker over 100 000 kr på tennis i året»

• «Er det så dyrt å gå på fotball?»

• « Fra nå av skal vi ikke bruke en krone på mammas manikyr!» 

• « Jeg skal bo hjemme og spise gratis når jeg studerer»



Sluttprodukt
• Podcast (bruke det de har lært i en ny sammenheng)

• Intervju med eksperter eller fem på gata

• GarageBand, iMovie eller Explain everything

• Debatt - argumentasjonsteknikk, replikk og innlegg

Eksempler på temaer til case / podcast: 

- Vil velferdsstaten bestå i fremtiden?

- Hvordan drive en skole?

- Gir penger lykke?

- Hvor kommer klærne våre fra?

- Hvorfor havner folk i luksusfellen?

- Hva skjer med Norge når eldrebølgen slår inn?



Tverrfaglighet og dybdelæring i Luksusfellen?
• Mengdetrening og repetisjon 

• Underveisvurdering med innlevering hver uke

• Tilbakemeldinger og milepæler underveis

• Relevans: knyttet til egen identitet og eget liv
• Gradvis utvikling (fra nært til fjern)

• Ulike perspektiver: ulike livssituasjoner og livsfaser

• Sammenhengen mellom tall og samfunnsforhold
• Klasseromsdiskusjoner basert på reelle tall elevene selv har funnet og bearbeidet

• Innsikt og forståelse gjennom praktisk arbeid
• Handling og matlaging med utgangspunkt i budsjettet (kostnadsberegning)

• Variasjon i arbeidsformer (regneark, debatt, podcast, begrepsforklaring, 
refleksjonsnotater)





ULIKE FORMER FOR TVERRFAGLIGHET

OG

NOEN ULIKE PERSPEKTIVER PÅ TVERRFAGLIGHET



Ulik grad av tverrfaglighet i skolen

Samordnet undervisning:

- Samme tema gjennomføres 
i flere fag uten ytterligere 
felles planlegging 

(parallell-faglighet)

Flerfaglig samarbeid:

- Alle fag arbeider med samme 
tema ut fra sin faglige logikk og 
sine metoder
- Undervisning i et fag bygger 
videre på undervisningen i et 
annet fag - fagene kommer etter 
hverandre

Tverrfaglig opplæring:

- Vilkår for helhetlig og dyp 
forståelse
- Fagene er integrert

- Fagenes innhold og metoder 
inngår i en større helhet

- Metoder fra ulike fag brukes 
om hverandre

- Fagene er gjensidig avhengige 
av hverandre

- Tverrfaglige metoder



Kompetansemål må kobles sammen

Eks: «Man on the moon» – 10. trinn om den kalde krigen (atomkappløpet m.m.)

Samfunnsfag:
- vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd

som fakta og sanning

- drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

- lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar
Naturfag:
- forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter

som følger med ulike måter å produsere energi på

- vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
KRLE:
- drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, 

fredsarbeid og demokrati
Engelsk:
- vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker

- uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
Norsk:
- delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

- skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter

og tilpasset mottaker, formål og medium 

- gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på



Les læreplanene på tvers

Lærere må lese læreplanene i andre 
fag enn sine egne

- For å finne tilkoblingspunktene 
mellom egne og andres fag

- Hvordan kan «mine» fag tjene på 
elevens arbeid i andre fag?

- Hvordan kan jeg «lokke» lærere i 
andre fag til å samarbeide med 
meg?



Ulike utgangspunkt for tverrfaglighet

• Utgangspunkt i skolefagene

• Utgangspunkt i temaer/virkeligheten

• Utgangspunkt i elevenes verden (og ikke alltid de voksnes?)



Ulike drivere for tverrfagligarbeid

• Problemstilling og arbeidsspørsmål driver arbeidet fremover
• Forutsetter nysgjerrighet eller belønning

eller

• Produktet driver arbeidet fremover
• «Belønning»: Tidsfrister, konkurranse e.l.
• «Engasjement»: Spennende teknologi



To ulike tilnærminger: «tap» eller «gevinst»?

• «Faglig tap» - tenkning:

• «Mitt fag må gi fra seg timer»

• «Andre fags virkelighetsforståelse 
blir dominerende»

• «Det er forvirrende for elevene å 
se virkeligheten fra flere vinkler»

• «Faglig gevinst» - tenkning

• «Elevene jobber med fagområder 
eller metoder fra mitt fag også i 
andre timer»

• «Jeg kan bruke metoder og 
informasjon fra andre fag for å 
forklare forhold i mitt fag»

• «Elevene jobber med det samme 
emnet nesten hele tiden»

Hva slags syn på læring vitner tenkningen om?



Noen potensielle farer

«Ufaglighet»  - skolefagene forsvinner i generelle temaer

«Aktivitetsfella»  - metoder og aktivitet tar all tid og oppmerksomhet

«Privatisering» - elever og grupper overlates til seg selv i arbeidet med 
å utvikle kunnskap og forståelse

«Faghierarki»  - de samme fagene setter premissene hver gang



Produkt – ulike vurderingsformer

DEBATT:
Diskusjon slik elevene kjenner fra TV
Elevene kan få ulike roller (f. eks. bedrifter eller organisasjoner)
Debatt på norsk eller engelsk

GALLERIVANDRING:
Utstilling/messe
Elevene bytter på å stå på stand og å besøke andre.
Lærere vurderer elevenes presentasjoner

RUNDEBORDSKONFERANSE:
En elev fra hver 4-gruppe
Drøfting av faglig tema
Lærer vurderer elevenes bidrag
Elev eller lærer styrer samtalen



Produkt – ulike vurderingsformer 2

PODCAST/RADIOPROGRAM:
Hver gruppe lager en podcast eller et direktesendt 
radioprogram

FILM/NYHETSSENDING:
Elevene lager film eller nyhetssending som presenterer det 
de har funnet ut

UNDERVISNINGSØKT:
Elevene gjennomfører en undervisningsøkt for resten av 
klassen om sitt emne

FOREDRAG/FREMFØRING:
Elevene presenterer sine funn gjennom et foredrag





FORUTSETNINGER FOR TVERRFAGLIG ARBEID? 
ORGANISERING



Organisering som legger til rette for 
tverrfaglighet

• Folk (lærere og elever)

Ringstabekk skole:

• Hver klasse = ca. 75 elever og 5 lærere

• Alle lærere har bare undervisning i en klasse

• Lærerne på et team dekker alle skolefagene



Organisering som legger til rette for 
tverrfaglighet

• Tid
• Skoleåret: 6 perioder (et overordnet tema pr. periode)

• 1 sonefag pr. periode (musikk, kunst og håndverk, mat og helse)

• Ulike styringsfag hver periode

• Nye elevgrupper hver periode

• Teamet teller årstimer

• Ukeplanlegging
• Lærerteamet legger sin egen tidsplan – ut fra gitte rammer

• Pedagogisk bruk av lærerressursen

• Teamet kan «krasje» tidsplanen

• Dagsrytme



Tidsplan - eksempel



Perioder, eksempel



Årsplan, eksempel

Tematittel Styringsfag Læringsmål / innhold

Periode 1 BORETTSLAGET

Sonefag: M&H

Samfunnsfag
RLE
UTV

Hva er et samfunn? Lære å leve sammen, demokrati, yrker, 
individ, familie og samfunn, etikk, regler 

Periode 2 GUDENES VREDE?

Sonefag: Musikk

Naturfag
RLE
norsk
samfunnsfag

Skapelse og naturfenomener, geologi (nf/sf), katastrofer, myter
Undring, stille spørsmål, ulike svar

Periode 3 SPOR FRA ANTIKKEN

Sonefag: K&H

Matte 
RLE
norsk

De gamle grekerne, Pytagoras, drama, politikk, retorikk, filosofi, 
naturfag, medisin, islam/kristendom, idrett …
(Samf+eng: franske+amerikanske revolusjon)

Periode 4 EKSPEDISJONEN

Sonefag: M&H

Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag
Matematikk
KRLE

Geografi, budsjett, religioner, de store oppdagerne, blogg

Periode 5 FRA GAMP TIL DAMP
Sonefag: Musikk

Norsk
Samfunnsfag

Nasjonsbygging og språkstrid
Den industrielle revolusjon i England og Norge, søknader (UDV)

Periode 6 HJEMMET MITT
Sonefag: K&H

Fremmedspråk
Samfunnsfag

Bill Bryson: At home, forbruk, klesindustrien, fornybare og ikke-
fornybare ressurser, plast, Besøk på søplefylling





FORUTSETNINGER FOR TVERRFAGFLIG ARBEID 2? 
TVERRFAGLIGE METODER

• Lek og spill
• Storyline

• Simuleringer
• Undersøkende metoder:

• Problembasert læring
• Prosjektarbeid
• Nysgjerrigper o.l.

• Entreprenørskap
• Elevbedrift
• Skaperverksted o.l.



FLERE EKSEMPLER

Fra Ringstabekk skole



8b redder verden - litt

Bærekraftig utvikling

- Mat og helse som styringsfag
- Elevdeltakelse – styringsgruppe
- Avtale med lokal matbutikk om mat de kaster
- Info-filmer og «dultefilmer» m/kjennetegn
- Teoretisk kunnskap kobles til praktisk arbeid



SEMINARDAG
- Foredrag og workshops v/eksterne fagpersoner: geolog, klimaforsker, 

sivilforsvaret, journalist, hjelpeorganisasjon o.l.

- Elevene deltok på ulike foredrag

- For- og etterarbeid i klassen m/lærerne

Kriser og katastrofer



Drømmereisen

Virtuell reise jorda rundt
• Matematikk

• Fremmedspråk

• KRLE

• Norsk

• Engelsk

• Samfunnsfag

https://iktipraksis.iktsenteret.no/content/blogg-
som-skrivearena

https://iktipraksis.iktsenteret.no/content/blogg-som-skrivearena




Takk for oppmerksomheten

Bjørn Bolstad,
Universitetet i Oslo

bjorn.bolstad@uv.uio.no

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/

«En rektors bekjennelser»
www.bbolstad.wordpress.com

www.ringstabekk.net

Andre skoler som jobber tverrfaglig:
Kjenn skole, Lørenskog
Sofienberg skole, Oslo

@UiO_FIKS
@BolstadB

mailto:bjorn.bolstad@uv.uio.no
http://www.bbolstad.wordpress.com/
http://www.ringstabekk.net/

