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Antakelser, mål, verdier
Hvorfor vi gjør som vi gjør

Prosedyrer, strategier, 
handlemåter 

Hvordan/hva vi gjør

Resultat/konsekvenser
Det vi får

ENKELKRETSLÆRING

DOBBELKRETSLÆRING
Blichfeldt etter Argyris & Schön (2015)

UTFORSK ERFARINGENE

UTFORDRING/BEHOV

Bjerke & Blichfeldt, 2022



HVOR I TRAPPA ER VI PÅ VÅR SKOLE?

Tiller, T. (2006)



Gå til menti.com – kode: 37 71 70 9



FØRSTE «OPTIKK»: HELHET OG SAMMENGHENG

«Temaene skal bidra til at elevene 
oppnår forståelse og ser 
sammenhenger i enkeltfag og på 
tvers av fag.» 



Kunnskapsgrunnlaget for å finne løsninger på problemer innenfor temaene finnes i mange 
fag, og

temaene skal bidra til at elevene 
oppnår forståelse og ser 
sammenhenger på tvers av fag. 

Overordnet del

Bjerke & Blichfeldt, 2022



INNHOLD – det viktigste 

KUNNSKAPSOMRÅDER
METODER
BEGREPER
TENKEMÅTER
UTTRYKKSFORMER

prege innhold og progresjon 
bidra til at elevene over tid 
utvikler forståelse av 
innhold og sammenhenger

Bjerke & Blichfeldt, 2022

KJERNEELEMENTER



«Fagenes kompetansemål må 
ses i sammenheng med 
hverandre i og på tvers av fag.»

Overordnet del, 2.2 Kompetanse i fagene

Bjerke & Blichfeldt, 2022Bjerke & Blichfeldt, 2022



«Forståelse av kompetansebegrepet 
må ligge til grunn for skolens 
arbeid med læreplaner og 
vurdering av elevenes faglige 
kompetanse.» Overordnet del, 2.2 Kompetanse i fagene

Bjerke & Blichfeldt, 2022Bjerke & Blichfeldt, 2022



KOMPETANSEBEGREPET

Bjerke & Blichfeldt, 2022

«Kompetanse er å tilegne seg og anvende 
kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og evne til 
refleksjon og kritisk tenkning.»



DYBDELÆRING

Bjerke & Blichfeldt, 2022

«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.»



LOKALSAMFUNNET 
VÅRT/NÆRMILJØET

EKS. TENKEPROSESS

Vi går videre i læreplanen – sparrer ideene våre med LK20



KJERNEELEMENTER
Undring og utforsking
Reflektere, vurdere, være aktive, skapende, samarbeide… 

Samfunnskritisk tenking og samanhengar
[…] Gjensidig påvirkning natur og samfunn … Vurdere … 
hvorfor mennesker … gjer ulike val … erfaring med 
demokrati i praksis, … frå det lokale til det globale […]

Demokratiforståing og deltaking
Historisk  - nåtid, lokalt – globalt, erfare demokrati i praksis

Berekraftige samfunn
Korleis geografiske […] forhold, mangfold og 
variasjon…livsgrunnlag, levekår…de økonomiske, 
miljømessige og sosiale dimensjonane… 

Identitetsutvikling og fellesskap
[…] tilhøyrsle og korleis dei samhandlar med andre… ulike 
perspektiv på kva eit godt liv kan vere

Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen, Senter for livslang læring 

Kunnskapsområder, 
metoder, begreper, 

tenkemåter, 
uttrykksformer

Starte i kjerneelementene?

Begreper
Data, kilder, argumenter… 

lokaldemokrati

Metode og 
tenkemåte

Innhente, tolke og 
vurdere ulike kilders 

perspektiv, arbeide med 
problemstillinger drøfte, 

argumentere…

Kunnskapsområder
Hvilke demokratiske 

prosesser eller aktører 
påvirker lokalmiljøet? 



KJERNEELEMENTER
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Berekraftige samfunn
Korleis geografiske […] forhold, mangfold og 
variasjon…livsgrunnlag, levekår…de økonomiske, 
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Identitetsutvikling og fellesskap
[…] tilhøyrsle og korleis dei samhandlar med andre… ulike 
perspektiv på kva eit godt liv kan vere […]

Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen, Senter for livslang læring 

Kunnskapsområder, 
metoder, begreper, 

tenkemåter, 
uttrykksformer

Starte i kjerneelementene?

Begreper
Data, kilder, argumenter… 

lokaldemokrati

Metode og 
tenkemåte

Innhente, tolke og 
vurdere ulike kilders 

perspektiv, arbeide med 
problemstillinger drøfte, 

argumentere…

Kunnskapsområder
Hvilke demokratiske 

prosesser eller aktører 
påvirket lokalmiljøet? 

Bjerke & Blichfeldt, 2022



KJERNEELEMENTER – flere fag
Undring og utforsking
Utforsking og problemløsning (MATEMATIKK)
Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar (KRLE)
Tekst i kontekst (NORSK) 

Samfunnskritisk tenking og samanhengar
Resonnering og argumentasjon/Modellering og anvendelser 
(MATEMATIKK)
Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (NATURFAG)
Kritisk tilnærming til tekst (NORSK) 

Demokratiforståing og deltaking
Kunne ta andres perspektiv (KRLE)

Berekraftige samfunn
Jordet og livet på jorda/Teknologi/Energi og materie/Kropp 
og helse (NATURFAG)

Identitetsutvikling og fellesskap
Kulturforståelse (MUS/K&H)

Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen, Senter for livslang læring 

Kunnskapsområder, 
metoder, begreper, 

tenkemåter, 
uttrykksformer

Sammenhenger mellom fag

Bjerke & Blichfeldt, 2022



Hva er 
grunnleggende 

ferdigheter i 
faget? 

HELHET OG SAMMENHENG

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

Se på 
kompetansemål

Undersøke 
Fagets relevans 

og sentrale 
verdier…

Fra helhet – til del 

…bruke samfunnsfaglege metodar og digitale 
ressursar
… vurdere på kva måtar ulike kjelder gir 
informasjon… drøfte funn
… utforske korleis teknologi har vore og 
framleis er ein endringsfaktor
.. reflektere over kva for aktørar som har makt i 
samfunnet i dag, og korleis desse grunngir 
standpunkta sine

Kunnskapsområder, 
metoder, begreper, 

tenkemåter, 
uttrykksformer

Undersøke 
tverrfaglige 

tema

Bjerke & Blichfeldt, 2022



Fra del til helhet

HELHET OG 
SAMMENHENG

Hvordan legge til 
rette for 

elevmedvirkning?

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

Berøringspunkter/ 
sammenheng med 

andre fag?

Hvordan legge til 
rette for 

elevmedvirkning?

UNDERVEISVURDERING - TEKST

Bruke naturfaglige begrep, 
beskrive og forklare observasjoner
og naturfaglige fenomener. 
Elevmedvirkning

Hvordan kan vi 
modellere og vise til 
elevene hvor de skal?
Vise/utforske hvordan samfunnsfaglig 

kunnskap bygges. 

TEMA/METODE: 
Bruke og vurdere ulike kilder..
Hvordan er avgjørelser tatt? Hvilken 
argumentasjon ligger bak?
…
Dagsaktulle nyheter? Forskning?

Hvilke 
problemstillinger
eller temaer kan 

være relevante som  
utgangspunkt?

Utforske korleis teknologi har vore og 
framleis er ein endringsfaktor, og 
drøfte innverknaden teknologien har 
hatt og har på enkeltmenneske, 
samfunn og natur

Kompetansemål 10.trinn 

Hvilke fagbegrep, 
metoder og 

uttrykksmåter er 
relevante? 

Hvordan ser det ut når 
elevene gjør dette på 

en god måte? 
Drøfte og beskrive 

kompetanse 

Bjerke & Blichfeldt, 2022



HELHET OG SAMMENHENG

Bjerke & Blichfeldt, 2022



Utforsk/utfordre hverandres erfaringer: 
Bruk «helhet og sammenheng som optikk. Forslag til hva dere kan 
utforske/snakke videre om: 

ü På hvilken måte har det dere har gjort bidratt til 
utvikle elevenes forståelse for helhet og sammenheng? 

EKS: Hvilke fag har bidratt med hvilke kunnskapsområder? (OM)
EKS: Hvilke metoder/ferdigheter har elevene arbeidet og/eller fått trent i 
løpet av perioden/opplegget? I fag? På tvers av fag? (GJENNOM/FOR)
EKS: Hva har vært bidrag for å utvikle elevenes handlingskompetanse i nye 
sammenhenger? Refleksjon/kritisk tenkning ... (FOR)

Eksempel på prosess
Bjerke & Blichfeldt, 2022



Gå til menti.com – kode: 37 71 70 9



ANDRE «OPTIKK»

«Temaene må være knyttet til sentrale 
samfunnsutfordringer som er aktuelle 
over tid, de fremstår som overordnede 
og reflekterer innholdet i 
formålsparagrafen.»

Bjerke & Blichfeldt, 2022



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
Bjerke & Blichfeldt, 2022



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 delBjerke & Blichfeldt, 2022



Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene 

gjennom arbeid med 
problemstillinger fra ulike fag. 

Overordnet delBjerke & Blichfeldt, 2022



Elevene skal få innsikt i utfordringer og 
dilemmaer innenfor temaene  

Overordnet delBjerke & Blichfeldt, 2022



«Reelle, virkelighetsnære 
problemstillinger»

• «Luksusfellen»
• «Døden»
• Jakten på likes
• «Snaplandia»
• Man on the moon
• Kropp og sånn
• På flukt
• 8B redder verden – litt
• Tenke sjæl!
• Snipp snapp snute – så var oljeeventyret ute?
• Si det!
• Fake news
• «Vi gifter oss!»

Hvilke virkelighetsnære
problemstillinger og tema 

kan være utgangspunkt?

Bjerke & Blichfeldt, 2022



Forslag til hva dere kan utforske/snakke videre om…
• Hvilke sentrale og overordnede samfunnsutfordringer har vært 

utgangspunkt for deres arbeid/kunne ha vært utgangspunktet?
• Hvilke utfordringer og dilemmaer har vært/kunne ha vært 

tematisert? 
• På hvilken måte har temaene/arbeidet reflektert det som står i 

formålsparagrafen?
• Tips til hverandre…? 

Eksempel på prosess

Utforsk/utfordre hverandres erfaringer: 

Bjerke & Blichfeldt, 2022



Bjerke & Blichfeldt, 2022
Alle resultater: KLIKK HER

https://www.mentimeter.com/s/dc0886052686a09811308dd5198e08af/105ade1e8d73


Bjerke & Blichfeldt, 2022

https://padlet.com/centerforlifelonglearning/Tverrfagligetema

https://padlet.com/centerforlifelonglearning/Tverrfagligetema


KAFFE & PAUSEPRAT

Bjerke & Blichfeldt, 2022
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