


Intensjon:

Styrket grunnlag for systemisk arbeid 

med kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren

Tiltak: Profesjonsutvikling innen…

• Barnehage- og skoleeierskap

• Pedagogisk ledelse



Årlig felles tiltak for lærere (Dekomp)

2020 – 2022:

De tre tverrfaglige temaene i praksis







⇢ SPØRREUNDERSØKELSE



⇢ SPØRREUNDERSØKELSE
⇢ INTERVJU
⇢ PRAKSISEKSEMPLER



8

Hvorfor går elevene 

på skolen? 



9

Hva trenger eleven for å håndtere livet?
Hvilken kompetanse trenger samfunnet?
Hvilken kompetanse trenger arbeidslivet? 

Mestre livet 

- nå og fremtiden!



10

Hva trenger elevene for å ta gode valg for 
seg selv og andre? 

Mestre livet 

- nå og fremtiden!



Grunnopplæringen er en 

viktig del av en livslang 

danningsprosess som 

har enkeltmenneskets 

frihet, selvstendighet, 

ansvarlighet og 

medmenneskelighet 

som mål.

Opplæringen skal gi 

elevene et godt 

grunnlag for å forstå 

seg selv, andre og 

verden, og for å 

gjøre gode valg i 

livet. 

Alle elever har et godt 
utgangspunkt for 
deltakelse på alle 

områder i utdanning, 
arbeids- og 

samfunnsliv.

Bygge 

kompetanse for 

livet i dag og i 

framtiden



Verdier fra Overordnet del: 

Menneskeverdet

Identitet og kulturelt mangfold

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Respekt for naturen og miljøbevissthet

Demokrati og medvirkning





De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i 

aktuelle samfunnsutfordringer 

som krever engasjement og 

innsats fra enkeltmennesker 

og fellesskapet 
i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Overordnet del



De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i 

aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker 

og fellesskapet 

i lokalsamfunnet, nasjonalt og 

globalt.

Overordnet del



Kompetanseutvikling – et samspill:

Kunnskaper (læring om)

Ferdigheter/prosesser (læring gjennom)

Handlingskompetanse (læring for)

Sinnes, Lenz, Klein m.fl.



De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i 

aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker 

og fellesskapet 

i lokalsamfunnet, nasjonalt og 

globalt.

Overordnet del

RELEVANS

DYBDELÆRING

SAMMENHENG



Temaene skal bidra til at 

elevene oppnår forståelse og 

ser sammenhenger i enkeltfag 

og på tvers av fag. 
UDIR



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.

UDIR



Temaene er prioritert fordi de berører sentrale samfunnsutfordringer 

som er aktuelle over tid. 

Skolen skal legge til rette for 

læring innenfor de tre temaene 

og de skal være et felles 

anliggende for skolen.
UDIR



Elevene skal lære om hvordan 

perspektiver fra ulike fag 

utfyller hverandre.

UDIR



Hvordan legger 

dere til rette for 

sammenheng og 

helhet? 



Lokalt læreplanarbeid

Planer:

-Når skjer hva?

- Tverrfaglig? 

Osv.

Læreres læring

om elevenes 

læring

Lokale læreplaner 
eller 

lokale «gjøreplaner»

«Forskende aktivitet»
- Refleksjon rundt praksis

- Skape mer innsikt

Etter Svein-Erik Andreassen (2019)



TEKST OM TVERFAGLIG TEMA I FAG – et eksempel

[…] Kunnskap om sammenhenger i naturen er 

nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker 

er med på å påvirke den.

Dagsaktulle nyheter? Forskning?

Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

MED LK20 SOM 
SPARRINGSPARTNER



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?



Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi 
elevene kompetanse som 

fremmer god psykisk og fysisk 
helse, og som gir muligheter til å ta 
ansvarlige livsvalg



Et samfunn som legger til rette for 

gode helsevalg hos den enkelte, har 
stor betydning for folkehelsen. 



Livsmestring dreier seg om å kunne 

forstå og å kunne påvirke faktorer 
som har betydning for mestring av 
eget liv



✓fysisk og psykisk helse

✓levevaner

✓forbruk og personlig økonomi

✓betydningen av mening i livet

✓mellommenneskelige relasjoner

✓å kunne sette grenser og respektere andres

✓å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner

✓mediebruka

✓verdivalg

✓seksualitet og kjønn

✓rusmidler



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

EKS: 
✓Ungdomstid i nærmiljøet

✓Å være 11 på … 

Hvordan legge til 

rette for 

elevinvolvering?



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 

ULIKE FAGS KUNNSKAPSOMRÅDER – i kompetansebygging

- Kjerneelementene som veiviser 
✓Norsk

✓Samfunnsfag

✓Naturfag

✓Kroppsøving

Hvordan legge til 

rette for 

elevinvolvering?



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 

Hvilke ferdigheter 

vil de trene/utvikle 

i arbeidet?

FERDIGHETER

Let i kompetansemål og grunnleggende 

ferdigheter
✓Kunnskaper og ferdigheter satt i sammenheng



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 

Hvilke ferdigheter 

vil de trene/utvikle 

i arbeidet?
Hvordan kan dette 

bidra til å utvikle 

handlingskompetanse 

og holdninger? 

Hvordan legge til 

rette for 

elevinvolvering?



Hvilke ferdigheter 

vil de trene/utvikle 

i arbeidet?
Hvordan kan dette 

bidra til å utvikle 

handlingskompetanse 

og holdninger? 

Hvordan legge til 

rette for 

elevinvolvering?

Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 



Hvilke ferdigheter 

vil de trene/utvikle 

i arbeidet?

Hvilke metoder 

eller prosesser 

beskrives i LK20?  

Hvordan kan dette 

bidra til å utvikle 

handlingskompetanse 

og holdninger? 

Hvordan legge til 

rette for 

elevinvolvering?

Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke ferdigheter 

vil de trene/utvikle 

i arbeidet?

Kunnskaper, 

ferdigheter 

holdninger m.m. på 

tvers av fag? 

Hvilke metoder 

eller prosesser 

beskrives i LK20?  

Hvordan kan dette 

bidra til å utvikle 

handlingskompetanse 

og holdninger? 

Hvordan legge til 

rette for 

elevinvolvering?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 



Tverrfaglighet 

&

Tverrfaglige tema



KILDE: UiO, FIKS, kunnskapsbase, Hva er tverrfaglighet/fire grader av tverrfaglighet? 
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/tverrfaglighet/hva/

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/tverrfaglighet/hva/


Til refleksjon i profesjonsfellesskapet:

✓Hvordan forstår dere tverrfaglighet? 

✓Hvor tverrfaglige ønsker dere å være? 

✓Kan modellen «grader av tverrfaglighet» 

bidra til å utforske tematikken sammen? 



Dybdelæring

Relevans

Kritisk tenkning

Helhet og sammenheng







PRAKSISFORTELLING
Tverrfaglige tema i LK20



Forslag til lytteoppdrag

✓ Hva legger du merke til? 

✓ Hvordan jobber du/dere med å skape 

sammenheng i din/deres praksis? I fag 

fag/på tvers? 



Vigernes skole, Lillestrøm

Tillit, inkludering, nyskaping

Med fremragende undervisning og en skole

som oppfyller sitt samfunnsoppdrag skal

alle elevene lære, trives og utvikle seg på

Vigernes skole.

• 1.-7. trinn, ca. 570 elever

• Ca. 70 ansatte

• Rektor og to undervisningsinspektører

• Universitetsskole (OsloMet)



Hva la dere merke til? Hørte? 

✓ Hva legger du merke til? 

✓ Hvordan jobber du/dere med å skape 

sammenheng i din/deres praksis? I fag 

fag/på tvers? 





PRAKSISFORTELLING
Tverrfaglige tema i LK20



Fjellhamar skole, Lørenskog

Kunnskap, trivsel og mangfold

På Fjellhamar skole er vi opptatt av å bygge 

lærerike fellesskap med gode relasjoner 

mellom voksne og barn.

• Ca. 630 elever, 1. - 7. trinn

• Base for elever med 
autismespekterforstyrrelser

• Ca. 70 ansatte

• Rektor, ass. rektor og to 
undervisningsinspektører

• Ny 6-parallell skole står ferdig i 2023



TILHØRIGHET, LÆRELYST 
OG MESTRING

Å invitere alle til læring

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Å bygge trygge læringsfellesskap

• Fellesskapet

• Hva skal fellesskapet ha til felles?

• Læring og utvikling

• Hva skal vi da legge til rette for?

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Mestring Trygghet Tilhørighet

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



• Liker du meg?

• Er jeg trygg her?

• Kan jeg lære meg noe?

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Læring, fellesskap og tilhørighet
«Skoleuvillighed er ikke det 
samme som læreuvillighed»
Helle R. Hansen i dansk presse

• Man lærer i prosess som 
skaper mening

• Man skaper mening ved å 
delta og få adgang til å delta 
i prosessen

• Ved å delta i meningsfulle 
prosesser skapes tilhørighet

Hansen, Restad, Søndergaard, Lund

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Sosiale prosesser på 
avveie og følelser på 

ville veier

Sosial 
ekskluderings-

angst

Trygghet og tilhørighet

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring

Ingrid Lund

Dorthe Marie Søndergaard

Lengsel etter å 
høre til

Helle Raabøl Hansen

Forebygging av 
mobbing i et 

fellesskapsperspektiv

Frode Restad

Et gyldig 
vi

Eriksen og Lyng



Tverrfaglige tema og 
tilhørighetsperspektivet

• Folkehelse og livsmestring

• Demokrati og medborgerskap

• Bærekraftig utvikling

Å bruke elevenes 

engasjement i og til 

fellesskapet

...fordi vi bruker 
problemstillinger og 
dilemma elevene vil 

utforske

Å utforske noe 

sammen gir mening 

og er (livs)relevant

Fellesskap bygges og 
tilhørighet oppleves 
gjennom skolens 
kjernevirksomhet: 
læring

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring

Et stort 
handlingsrom, lokale 

og globale 
problemstillinger



Hva velger barn og unge å engasjere seg i?

• De velger å engasjere seg når de tror at de kan få
til/mestre litt 

• Omgivelser der det er trygt å gjøre feil eller ikke få til 
(enda) øker sannsynligheten for at de prøver 

Selfefficacy Bandura

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Dialog, førforståelse og relevans

• Hva kan vi om verdensrommet... Eller skogen?

• Eller: hva ser dere her? Hva tror dere det er?

• Hva ha vi lyst å lære om eller finne ut...?

• Hvorfor er det lurt å kunne noe om det?

• Hvordan skal vi lære det?

• Hvilke strategier kan vi bruke?

• Hvordan kan vi samarbeide?

• Er det noen store utfordringer vi må løse?

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



I vår klasse støtter og hjelper vi hverandre!

Vinderen skole 2019

• Hvordan arter denne læringsreisen seg?

• Hva må til for at elevene utfordrer seg selv og 

hverandre?

• Er det om å gjøre å være først opp igjen? Vise hva 

man kan?

• Er det verdsatt å gå nedi gropa sammen og alene?

• Har det verdi å være der nede sammen med andre?

• Hjelper vi hverandre opp igjen?

• Hvordan hjelper vi hverandre?

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



• ”jeg får akkurat den hjelpen jeg trenger av Anne, hun kjenner meg da, selv om vi er 

mange lissom”

• ”jeg liker at Anne er så interessert i hva jeg får til, hun sier noen ganger, ganske ofte 

faktisk at hun er stolt av meg, da blir jeg glad”

• ”vi kommer kjapt i gang da” 

• «Anne er mest opptatt av hvordan vi tenker og kommer frem til svaret, hun blåser litt i 

selve svaret på en måte. Noen ganger er det vi som hjelper henne, vi løser oppgaver 

sammen, også spør hun, hva tenkte du nå?»

• ”Anne er sånn snill mot alle, selv om noen kan gjøre dumme ting. Jeg er litt sånn ”for 

mye”. Jeg stoler på henne”

• ”når vi jobber med læringspartner kan alle jobbe med alle, det er fint å bli kjent med de 

jeg ikke er så mye sammen med. Vi er venner da i klassen vår”

• ”Anne varierer, og vi er med på å bestemme da, men hun er liksom sjefen, hvis du 

skjønner”

• ”i vår klasse er det greit å si noe rart da, eller ikke rart, noe feil kanskje…eller jeg vet ikke. 

Ingen ler av noen, Anne sier ofte at vi lærer av feila våre, hun vil at vi spør”

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Hvordan synliggjør vi prinsippene hver 
dag? (1)

• Hvordan ta ansvar for motivasjon, lærelyst og 
variasjon i elevgruppa

• Hvordan ta elevenes perspektiv og bygge på 
førforståelse

• Hvordan jobbe systematisk med at alle  elevene 
opplever seg likt og viktige i klassen og i 
fellesskapet

• Hvordan tilrettelegge for sosial og kulturell 
læring i klassen, samarbeid og dialog, trygghet, 
inkludering og tilhørighet

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Hvordan synliggjør vi prinsippene hver 
dag? (2)

• Hvordan tilpasse og legge til rette for vekst for 
alle, la elevene mestre på sitt nivå

• Hvordan tilrettelegge for reel elevmedvirkning, 
elevaktivitet og aktiv deltakelse i egen og de 
andres læring

• Hvordan la elevene forske og finne ut, tenke 
selv, tenke kritisk og se sammenhenger. 

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Noen gullkorn ...

«For å få lyst til å lykkes må det kjennes som om det 

er mulig å lykkes. Det er motivasjonens kjerne» 

Hedvig Montgomrey

«Jeg liker egentlig alt jeg, bare jeg får det til» 

Jente 7 år

«Det viktigste du lærer, er det du lærer om deg 

selv, det glemmer du ikke»  

Skaalvik

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



Høydepunkt

Charlotte Duesund, Senter for livslang læring



VEIEN VIDERE 
Tverrfaglige tema i LK20



Forslag til refleksjon  i profesjonsfellesskapet

✓ Hva kan være den mest motiverende starten på en økt for dine 

elever?

✓ Hvordan ser det ut når elevene er engasjerte i læringen?

✓ Hvordan ser det ut når dine elever er reelt involvert? Ha gjør du 

og hva gjør de?

✓ Hva kan være eksempler på gode samarbeidsoppgaver i din 

gruppe/klasse?

✓ Fellesskap og tilhørighet: Fortell om en oppgave som er 

mestrende for alle i din gruppe



SPØRREUNDERSØKELSE  
+ INTERVJU 



TIPS til ressurser (1)



⇢ Vinter 2021-22:                                                                                                     
Nye undersøkelser av hvordan arbeid med de tre tverrfaglige 

temaene utvikler seg i våre kommuner

⇢ 31.03./01.04.2022:                                                                                                       
Samling for ledere og ressurspersoner fra hver skole

Nærmere informasjon om påmelding og program kommer.

Vi tar gjerne imot innspill og ønsker! 

Send til: utviklingsveilederne@lorenskog.kommune.no

Fortsettelse følger…

mailto:utviklingsveilederne@lorenskog.kommune.no


Fjellhamar skole

Vigernes skole

Produksjonsteamet på INN (Kristian Johnsen)

Takk for i dag - og takk til


