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Hva skjer  
 framover?

Høringsrunde fra 18. mars til 15. juni.  

De endelige læreplanene skal etter planen 
komme 1. november.  

På samme dato kommer en nasjonal 
ressurs for arbeid med læreplaner.  

Eksamensgruppen har lagt fram sitt 
kunnskapsgrunnlag.



KOMMER  
1. NOVEMBER



 II: pedagogikk eller didaktikk

I: hva husker du fra sist?

III: GEPP : digitalisering



I: Hva husker du fra sist?



2014 2020Dybdelæring : politisk nivå                Dybdelæring: kommunalt nivå - og i praksis

Sammenhengen 
mellom teori,  
utdanningspolitiske 
dokumenter  
og skolens praksis

Vitenskapelig  grunnlag for NOU 2014, 2015 og StM 28 .



«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». 
(s. 9, 2018)



Students come to the classroom with 
preconceptions about how the world works.  

If their initial understanding is not engaged, they 
may fail to grasp the new concepts and 
information that are taught.   



To develop competence in an area of inquiry, students must:  

Have a deep foundation of factual knowledge  
Understand facts and ideas in the context of  a 
conceptual framework. 

A «metacognitive» approach to instruction can help students learn     
to take control of their own learning by defining learning goals  
and monitoring their progress in achieving them. 



Implications for teaching
Teachers must draw out and work with the preexisting 
understandings that their students bring with them. 

Teachers must teach some subject matter in depth, 
providing many examples in which the same concept is at 
work and providing a firm foundation of factual knowledge.  

The teaching of metacognitive skills should be integrated 
into the curriculum in a variety of subject areas.  



II: pedagogikk eller didaktikk? 

To linser på  
dybdelæring



..

I hvilken grad har dere ved din skole muligheter for å 
arbeide med dybdelæring? 
  
Hvordan er det på din skole nå? 

Fortell til den som sitter ved siden av i ett minutt.  
La deretter den andre fortelle i ett minutt.  



Hadde dere en samtale om?  

1. Elevens tilnærming/motivasjon til å arbeide  
med kunnskap og varig forståelse? 

Eller 

2. Lærerens måte å organisere undervisning 
som gir muligheter for dybdelæring?



Kilde: Sawyer, K. (2014)The new Science of Learning (introduction), IN: The Learning Sciences

kilde: Papert, 1993



This traditional vision of schooling is  
known as instructionism (Papert, 1993). 
  

Instructionism prepared students for the industrialized 
economy of the early 20th century. 


But the world today is much more technologically 
complex and economically competitive, and 
instructionism is increasingly failing to educate our 
students to particpate in this new kind of society.


                                          (Sawyer, 2014, s. 2) 



1970 2020

Dybdelæring	:		
internasjonal	forskning

Dybdelæring	som	begrep		
i	en	fornyelse	av	Kunnskapsløftet

dybde 
læring 

som  

en test??



Humanister i det ganske land, foren eder!

Det er ikke rart at moteordet 
«dybdelæring» fenger den mest 
liberalistiske av alle nyere norske 
regjeringer.  

Det forbløffende er at det gjøres av 
folk som kaller seg konservative – et 
grunnsyn som la vekt tradisjon, 
overblikk, kultur, identitet og 
dannelse.»  Gudmund Hernes, Morgenbladet 3.8-2018





• Bruke nok tid til å utvikle 
•   varige forståelser og ferdigheter  
• innen sentrale kunnskapsområder, begreper, 

tenkemåter, metoder og uttrykksformer 
• innenfor og mellom fag. 

• Øve på å anvende det en har lært 
• på ulike måter 
• i kjente og ukjente sammenhenger  
• av stadig økende kompleksitet 
• individuelt og i samspill med andre. Kilde: Egil  

Hartberg (HiNN)

• Reflektere over  
    egen læring.



III: GEPP : digitalisering
Hva er sammenhengen mellom  
dybdelæring og digitalisering? 



Lærerstyrt 
Undervisning 
Papirbasert 
Enveis 
Passive elever 
Konsument

Elevstyrt 
Læring 
Digital 
Interaktiv 
 Engasjerte elever 
Produsent



Kilde: Sawyer, K. (2014)The new Science of Learning (introduction), IN: The Learning Sciences

kilde: Papert, 1993



Workshop 1 
okt/nov 2018

Workshop 2 
mars 2019

GEPP: 20 lærere på 10 ungdomsskoler i fem kommuner 

Intervju om teknologibruk og undervisning 

med 20 lærere


Observasjon av minst fire undervisningsøkter

på hver skole. To observatører og videokamera. 

Observasjon av om lag 400 elever i 16 ulike klasser.


Intervju med elever i gruppe om teknologibruk

og timene/ prosjektet vi har studert. (total ca. 150)

N K U L   2019 



Viktigheten av å samarbeide digitalt i 
prosjektarbeid vs. andre oppgaver. 

Klasseledelse;  lite problematisk,  
men elevene sier i intervjuene at de  
var mer «off-task» i starten 

«alt på ett sted»; (men ikke glem nettbrettet) 

Papirbaserte læremidler og skjermen: 
Hvordan passer de sammen? 

Hva har vi sett så langt?



Hva skjer med lærebøkene?

«Når jeg sammenligner med den skolen jeg 
jobbet på før, da, så er det jo helt klart at jeg 
bruker så å si ikke lærebøker i noen av fagene 
mine lenger.  

Og det g jorde jeg jo på den gamle skolen.»  



Samarbeid

«… vi samarbeider jo mest på Google 
Disc. hvor vi utveksler ideer fordi der 
har vi ikke følt at egentlig Showbie har 
kunnet gi oss de samme mulighetene.» 



arbeidsformer
«Jeg har g jort mye mindre av sånn vanlig 
undervisningsopplegg. Det hadde jeg mye mer før.  Og da delte 
jeg g jerne opp timen i to. Hvor det var en undervisningsdel og 
en samarbeidsdel.  

Nå blir undervisningsdelen mindre og mindre, og g jerne heller 
delt opp i ulike sekvenser underveis. Kanskje så mange som 
fem. Og til hver lille undervisningsdel så er det en liten 
samarbeidsbit til undervisningsdelen.»



systematisk lagring
«… det er mange som klarer å strukturere filene sine. 
Det er fortsatt nå, synes jeg, at det er for dårlig i 
forhold til mengden… klassen i… hvor mye vi har 
fokusert på det. 

… mine erfaringer sier meg at det alt for mange som  
leverer inn dokumenter som heter ”Tom 87”.»



Åtte av 10 studenter 
(20-29) år foretrekker å 
lese faglitteratur på papir

To prosent av befolkningen 
og 15-19 åringer
svarer at de foretrekker 
å lese skjønnlitteratur på iPad



– Julie Coiro (2003, side 459) 
  

*Coiro (2003): Exploring literacy on  
the internet Journal: The reading teacher 56(5), 458-464

«…the Internet forces us to expand 
our understanding of each of these 
elements (texts, task, reader, 
author, context) by considering new 
aspects of comprehension thar are 
clearly related to traditional 
comprehension areas (e.g. locating 
main ideas, summarizing, 
inferencing, and evaluating) but 
also require fundamentally new 
thought processes»



Målet med oppgavene i 
leseprøvene er å dekke sentrale 
sider av tekstenes form og 
innhold, og slik hjelpe elevene til 
å forstå hva som er viktig i de 
ulike tekstene.  

Oppgavene er ment å være 
overførbare til situasjoner både i 
og utenfor en skolefaglig 
kontekst, der elevene skal lese 
tekster som er skrevet med ulike 
hensikter, og de skal åpne for 
tolkning, refleksjon og kritisk 
lesing.



For at elevene skal 
tilegne seg fagstoff er 
det avgjørende at de 
forstår det de leser. 

Hvordan arbeide 
eksplisitt med 
lesestrategier i 
undervisning for å 
hjelpe elevene til å 
utvikle sin 
leseforståelse?



Tid og rom

Læring og  
identitet



Takk for oppmerksomheten!
@ogilje 

        @UiO_FIKS 
     @BolstadB 


