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Program frem til lunsj

0915-1020 Samtale og meningsbrytning om et 
dilemma 

1020-1040 Pause

1040-1130 Hvorfor og hvordan kan elever øve på 
demokratiske samtaler? 

1130-1230 Lunsj



Se på bildet i 20 sek. 
• Tenk på begrunnelser for og imot 

vindkraft i Fitjar kommune (1 min).
• Snakk med sidemannen om 

begrunnelsene (2 min).

pixabay.com



Her er noen begrunnelser for og imot utbygging av
vindkraft i Fitjar kommune

Fornybar energi, ikke utslipp 
av CO2

Veier som bygges gjør fjellet 
tilgjengelig for alle 

Skaper arbeidsplasser

Bygger ned naturen

Billigere strøm

Gjør område lite attraktivt 
for tur

Truer biologisk mangfold

Reduserer priser på hytter 
og hus

Støy

Skader fugler

Ikke fint å se på

Fraflytting

Mindre attraktivt for turister

Scheie & Halvorsen (2019).   

Hvilke fag 
kan det 
passe å 

jobbe med 
denne 

problem-
stillingen?



Her kommer et forslag (mange utsagn kan 
passe inn under flere fag)

Fornybar energi, ikke utslipp 
av CO2

Veier som bygges gjør fjellet 
tilgjengelig for alle 

Skaper arbeidsplasser

Bygger ned naturen Billigere strøm

Gjør område lite attraktivt 
for tur

Truer biologisk mangfold

Reduserer priser på hytter 
og hus

Skader fugler

Ikke fint å se på

Naturfag

Samfunnsfag

Kroppsøving

KRLE

Fraflytting

Mindre attraktivt for turister

Støy

Scheie & Halvorsen (2019).   



Komplekse og verdilada problemstillinger

• Vindkraftutbygging er en kompleks og verdilada problemstilling

• Kjennetegn:

• uklare sammenhenger

• ulike interesser og oppfatninger

• vanskelig å finne løsninger

• mange aktører er involvert

• påvirkes av holdninger og handlinger

• Innsikt i komplekse problemstillinger krever kunnskaper og ferdigheter fra mange 

fag

Scheie, E., & Stromholt, S. (2019); Scheie & Halvorsen (2019).   





Eks vindkraftutbygging
De tverrfaglige temaene skal bidra til at elevene

Demokrati og medborgerskap Bærekraftig utvikling Folkehelse og livsmestring

tenker kritisk og lærer seg å 
håndtere meningsbrytninger og 
respektere uenighet.

forstår hvilke dilemmaer som kan 
oppstå ved bruk av teknologi, og 
hvordan disse kan håndteres.

kan håndtere verdivalg og 
betydningen av mening i livet og 
mellommenneskelige relasjoner

Overordnet del, 2.5 Tverrfaglige tema

forstår hvilke dilemmaer som kan 
oppstå ved bruk av teknologi, og 
hvordan disse kan håndteres.

kan håndtere verdivalg og 
betydningen av mening i livet og 
mellommenneskelige relasjoner.



Intervju av elevgrupper

• Elevintervjuer gjennomført på 5. og 6. trinn i 
2021. 

• Elevene som deltok er plukket fra 10 ulike 
klasser og fra tre ulike skoler. Det var 4 elever 
(gutter og jenter) tilstede i hver gruppe. 

• Elevene hadde ikke vært involvert i noen 
spesifikke intervensjoner ved skolen – med 
andre ord ordinære elever i norsk skole.

Foto: Eldri Scheie
Referanse: Critical thinking in sustainability education, NTNU, UiO



Klassen din bestemmer seg for å følge opp denne saken.

Skolen skal bygge en skatepark som elevene kan bruke både før og 
etter skoletid. For å få plass til denne skateparken nær nok skolen 
må området med blomsterenga brukes. Det betyr at blomsterenga 
må fjernes og at skateparken bygges der enga ligger nå.

Tenk dere at skolen deres har en blomstereng som er 
mye besøkt av humler, bier og andre insekter.
Humlene, biene og de andre insektene pollinerer 
blomstene og plantene som vokser i blomsterenga 
ved skolen.

Det vet jeg ikke 

så mye om.

Du rekker opp hånden og spør rektor: 
“Men kan dere ødelegge 
blomsterenga? Er det ikke slik at det 
blir mindre og mindre humler og bier, 
og at de er viktige for pollinering slik 
at vi får frukt og bær? Det er jo derfor 
vi setter opp insekthotell.

Intervjuer

Rektor



Vi må tenke på barna som bor
i kommunen og legge til rette

for at 
de kan være i aktivitet ute. Det 

gir god helse.



Hvordan reagerer du når noen har andre 
meninger enn deg? 

Oppfølgingsspørsmål: 

Hva gjør dere? 

Hvordan føles det?

Hva kan du få lyst til å si til den andre?

Har du noen gang skiftet mening når du hører hva 
andre sier? Og hvorfor det?

Foto: Eldri Scheie



Elevsitater (20 min)

• Les en og en lapp høyt 

• Sorter lappene på en måte 
gruppa synes er 
hensiktsmessig 

• La de lilla lappene ligge i 
posen

Foto: Eldri Scheie



Elevsitater – deling fra gruppene

Hvordan sorterte dere? Navn 
på gruppene dere sorterte i?

Hva vil dere si sorteringen 
forteller oss?

Foto: Eldri Scheie

Foto: Eldri Scheie

Foto: Eldri Scheie



Diskuter i grupper

• Hva kan dette bety når elever skal diskutere 
verdilada saker knytta til komplekse problem?

Foto: Eldri Scheie



Åpenhet

• Store samfunnsutfordringer er komplekse, hvor verdier, følelser og kunnskap danner grunnlaget 
for beslutningene som tas.

• Undervisningen må da legge opp til en utforskende tilnærming hvor ulike perspektiver knytta til 
problemstillingen diskuteres

• For å kunne utforske andre perspektiver forskjellige fra egne perspektiver må elevene være åpne 
for å ta disse inn over seg. 

Åpenhet innebærer at elevene må forholde seg kritisk til egne perspektiver for eventuelt å endre mening 
om deres kritiske vurdering finner at andre perspektiver er bedre enn deres egne.

Munkebye & Scheie (2022). Critical thinking in sustainability education, NTNU, UiO





Tilrettelegge for samtale og meningsbrytning

• Noen ganger unngår vi kanskje å gå inn i diskusjoner eller samtaler fordi de er følelsesladde og 
vanskelige; det kan være ulike, kanskje sterke meninger hvor både samfunnet/foreldre/andre 
lærere/elevene har et mer eller mindre todelt eller svart-hvitt syn på hva saken dreier seg om og 
hva som er riktig eller galt.

• I slike dilemma er det ekstra viktig å legge til rette for samtaler; dvs gå inn i dilemmaene og belyse 
dem, i stedet for å gå rundt de. Her ligger mulighetene for mye læring og økt forståelse.

• Det krever tid og bevissthet rundt hva som kan bidra til gode samtaler og meningsbrytning.

Hensikten blir da åpenhet

- at de skal se at det kan være mange forskjellige begrunnelser, som kan være basert på 

både fakta og følelser.

- Ikke evaluer elevenes svar! Hensikten er å få fram hva elevene mener.

Munkebye & Scheie (2022). Critical thinking in sustainability education, NTNU, UiO



Hvilke samfunnsutfordringer står verden 
overfor?

Figur 1. FNs 17 bærekraftmål vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 (De forente nasjoner, 2015)



DEMOKRATISKE SAMTALER

1040-1130



Åpne opp for ulike perspektiv

• Gi rom for ulike syn, tanker, refleksjoner og meninger

• Vise toleranse for ulike synspunkter

• Elevene må lytte og sette seg inn i hverandres posisjoner

Hensikten med slike samtaler må ikke nødvendigvis være å bli enige –

oppnå konsensus – men å få deltakerne til å innse og enes om at det 

finnes ulike syn og at demokratiske samtaler følger noen spesifikke 

spilleregler. 

Munkebye & Scheie (2022). Critical thinking in sustainability education, NTNU, UiO



Grunnregler for samtale

• Introdusere en aktivitet som du kan bruke i 

klasserommet



Er følgende regler nyttige for gode 
diskusjoner? (10 min)

Elevoppgave

Oppgave: 

1. Elevene jobber gruppevis og finner 

punktene som de mener er nyttige regler 

for å få til effektiv diskusjon. 

2. Gruppa finner de seks punktene som de 

mener er mest nyttige. Begrunner valgene 

sine.

3. Gruppa rangerer de seks punktene etter 

hvor viktige de er. Begrunner hvorfor.

4. Deles i klassen. 

Snakk litt på bordet om hvordan det kan passe å bruke 

denne med egne elever?



Testet ut med elever på 7. trinn
Lært at det er viktig å høre på alle 

andre, at alle sine tanker er like mye 

verdt.

Foto: Eldri Scheie



Planlegge undervisning med utgangspunkt i 
Komplekse og verdilada problemstillinger



Å jobbe med komplekse og verdilada 
problemstillinger:

• Mange ulike perspektiver  (Sosiale, økonomiske og miljømessige)

• Hvilke aktører har interesse i problemstillingen?

• Hvilke oppfatninger har aktørene om saken?

• Ulike handlingsalternativer (hvilke)?

• Hva kan beslutningen føre til?

• Mange fag involvert (hvilke?)



Fag: naturfag, matte

Trinn: Vg1

Læringsarena: NMBU, 
skolen (ute og inne)

Samarbeidspartnere: 
NMBU, forsker.

År 1: Vestby videregående skole

Hva er seljens betydning for 
pollinatorers

populasjonsstørrelse?

Skoleeksempel på 
utvikling av en kompleks 

problemstilling:



Fag: naturfag, samfunnsfag,
matte, norsk

Trinn: Vg1

Læringsarena: NMBU, skolen 
(ute og inne), nærmiljøet, 
Botanisk hage, kommunen

Samarbeidspartnere: NMBU, 
forsker, lokalpolitikere, 
Sommermagasinet, Botanisk 
hage, forfatter

Bør vi gjøre mer for pollinatorene i
vårt lokalmiljø?

År 2: Vestby videregående skole
Skoleeksempel på 

utvikling av en kompleks 
problemstilling:



Bør vi bygge vei gjennom …..skogen?



•Sosialt (Friluftsliv, rekreasjon, De som bor i nærheten av skogen, 
Menneskets plass i naturen)
•Økonomisk (Skogseiere, Arbeidsplasser, )
•Miljømessig (Biologisk mangfold, Økosystemer, Lagring av karbon)

•Skogeiere, friluftsfolk, idrettsfolk, de som bor i nærheten, 
naturvernere, vegvesenet, lokalpolitikere, næringsliv

Skogeiere/Kommunen (hogge mest mulig skog for å tjene penger, men også skjøtte 
den). Friluftsfolk/Idrettsfolk (hogge så lite som mulig, men vil ha et fint område å gå 
tur i). De som bor i nærheten (ulike oppfatninger, men ikke ha støy). Naturvernere 
(sikre det biologiske mangfoldet)
Vegvesenet (billigst mulig vei tvers over skogen)

Hogge all skog/Hogge litt skog/ Hogge ingen skog
Bygge vei/ ikke bygge vei
Veien kan gå utenom skogen

Tap av biologisk mangfold, dårligere boforhold, reduserte 
rekreasjonsmuligheter, økt inntekt for skogeiere, kommunen og 
næringsliv, økt fremkommelighet.

Eks. Samfunnsfag, naturfag, KRLE, norsk, kroppsøving

Bør vi bygge vei gjennom skogen på 
Elverum?



Eksempel
Natur og kulturlandskapet i nærheten av Hamar –
bærekraftig matproduksjon?

Bør vi redusere kjøttproduksjonen i 
Hamarområdet?





Bør vi skyte all elgen på Sørenget?
(1.-7. trinn)

Hvordan kan vi bidra til at hagene på 
Nesodden blir mer humlevennlige? 

(1.-7. trinn)

Bør det bygges ut vindkraft på beitemarka 
på Høstadhaugen?

(5.-7. trinn)

Bør turveien rundt Eivindsvannet bygges ut?
(5. trinn)

Bør Grefsenkleiva bygges ut?
(5.-7. trinn)

Hvordan skal vi hjelpe humla i nærområdet 
vårt? 

(1.-4. trinn)

Hvordan kan vi stoppe koronapandemien i 
verden?

(8.-10. trinn)

Jeg er dragehodevokter – truede arter på 
Fornebu. 

(1.-3. trinn)



Kilder

• Scheie, E., & Halvorsen, L. (2019). Fornybar energi og tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 64- 67. 

• Scheie, E., & Stromholt, S. (2019). “The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional 
development program. Acta Didactica Norge, 13(2). https://doi.org/10.5617/adno.6473. 

• www.natursekken.no

• Critical  Thinking  in  Sustainability  Education  (CriThiSE, https://www.ntnu.no/ilu/crithise), som er finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnummer 302774

http://www.natursekken.no/


Siste økt

1430-1530 Videre arbeid i nettverket + 
profesjonsfellesskapet

• Samlinger og arbeidsmåter

• Innhold

• Forventninger

• Eget arbeid på skolen

• Refleksjon over dagen



Evaluering av Dekomp

Positivt

• Statsforvalterne, UH-miljøene, og lokale aktører er positive til formålet

ved ordningen.

• Partnerskapet mellom UH og skoleeier fremheves som et av de mest 

innovative trekkene ved ordningen. 

Hovedutfordring

• Hvordan skal man sikre at kompetanseutviklingstiltak forankres og 

videreutvikles i profesjonsfellesskapet ved skolene

Svar: Ansvarliggjøring skoleledere, skoleeiere og nettverk

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2789600

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2789600


Hva må til for å utvikle egen praksis?

Elevmotivasjon er en drivkraft for at lærere endrer/tilpasser egen praksis. 

Det er først når lærere ser at endringer i praksis fører til økt elevmotivasjon og 
læring at det skjer endringer i holdninger og oppfatninger om undervisning.

Haug & Mork, 2021; Patfield, Gore & Harris, 2022; Guskey, 2002



Hva vi vet virker?

• Aktive deltagere
• Legge til rette for å øve på teori-praksis kobling, utprøving
• Erfaringsdeling etter utprøving

• Flere deltagere fra samme skole (ha noen å diskutere og samarbeide 
med - og overføre til hele skolens arbeid)

• Varighet (bør pågå over tid)

• Støtte fra skoleledelse

Osborne et al., 2019; Darling Hammond et al., 2017; Meissel, Parr & Timperley, 2016; Desimone, 2009



Samlinger & arbeid ved egen skole

• Strukturen legger til rette for at deltakerne 
treffes på samling, har et mellomarbeid de 
prøver ut i egen praksis, reflekterer og treffes 
på nytt på samling.

• Gjennom denne strukturen vil deltakerne få 
mulighet til faglig og didaktisk 
kompetanseheving, prøve ut eget design i 
praksis, dele erfaringer med kolleger og få 
veiledning på designet.

• Oppfølging digitalt ( kl 1400-1530) mellom 
samlingeneOppfølging 

digitalt, 

2. timer

Oppfølging 

digitalt, 

2. timer



Samarbeid over tid 2022/23 – 2024/25

S1

Digitalt

S2

Digitalt Digitalt

S4

Digitalt

S3 S5

Digitalt

S6

Digitalt



Skoleåret 2022/2023

S1 (1. nov)
Samtale og 

meningsbrytning

Diskusjonsregler

Planlegge dilemmaer i 

undervisningen

D1 (28. nov)
Erfaringsdeling fra 

utprøving – tverrfaglige 

grupper

S1 (10. mars)
Tverrfaglig samarbeid og 

undervisning

Videre arbeid med 

dilemmaer i 

undervisningen

D2 (20. april)
Erfaringsdeling fra 

utprøving – tverrfaglige 

grupper

Arbeid ved egen 

skole

Arbeid ved egen 

skole

Arbeid ved egen 

skole

Arbeid ved egen 

skole



Hva skal vi gjøre på egen skole?

1. Samtale og meningsbrytning

2. Grunnregler for samtale

3. Diskutere komplekse problemstillinger med kolleger på tvers 

av fag

4. Refleksjon på bordet og tilbakemelding på videre arbeid



1. Samtale og meningsbrytning

• Hva skal vi gjøre i profesjonsfellesskapet for å utvikle elevenes deltakelse i 

samtale og meningsbrytning ved vår skole? 

Foto: Eldri Scheie



2. Grunnregler for samtale

• Hva skal vi gjøre i 

profesjonsfellesskapet for å få 

til dette ved egen skole?

Foto: Eldri Scheie



3. Diskutere komplekse problemstillinger med 

kolleger på tvers av fag

• Hva skal vi gjøre i 

profesjonsfellesskapet for å 

få til dette ved egen skole?



4. Refleksjon på bordet & tilbakemelding

• Hva har inspirert oss i dag som vi ønsker å prøve ut på egen skole (en-tre 

punkter)?

• Fra det vi har hørt og gjort i dag, hva har utfordret tankesettet mitt? På 

hvilke måter?

• Fra det dere har deltatt på i dag – hva ønsker dere at vi skal ta opp på 

digitalt seminar 28. nov? Fremtidige samlinger?



Oppfølging i nettverket

• Digitalt 28. november

– kl 14-1530

• Fysisk 10. mars 

– kl 09-1530

• Digitalt 20. april 

– kl 14-1530

www.skolelim.no

http://www.skolelim.no/

