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HVORDAN FORSTÅR VI TEMAENE?

Bjerke, 2022
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HVORFOR TRE TVERRFAGLIGE TEMA?

Bjerke, 2022

• For å se sammenhenger mellom fag 
og på tvers av fag (dybdelæring)

• Oppdage relevans til virkeligheten

• For å danne aktive, kritiske og 
selvstendige samfunnsborgere

• For å danne det hele mennesket

• Fordi det er tre viktige temaer i tiden

• For å kunne se et tema med 
forskjellige briller

• For å nå intensjonen i 
formålsparagrafen

• For å flette flere fag sammen i 

ett tema

• For å få inn mer tverrfaglig 

undervisning i skolen/samle 

fagene

• Fordi det er det viktigste 

elevene skal lære

Jeg har ikke forstått det.



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, 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, 2022



Elevene skal få innsikt i utfordringer og 

dilemmaer innenfor temaene  

Overordnet del
Bjerke, 2022



INNHOLDET I OPPLÆRINGEN

Bjerke, 2022

13%

2%

2%

28%

8%

10%

41%

44%

45%

12%

41%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Elevene har utviklet problemstillingene i samarbeid
med oss lærere

Jeg/vi lærerne har bestemt problemstillingene

Reelle samfunnsutfordringer og/eller dagsaktuelle
problemstillinger har vært utgangspunkt for arbeidet

med ett eller flere av de tverrfaglige temaene

I ingen grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

Vet ikke



KOMPETANSEUTVIKLING

Bjerke, 2022

5%

18%

7%

6%

19%

7%

15%

13%

17%

18%

48%

31%

40%

40%

28%

36%

12%

38%

33%

29%

4%

26%

2%

5%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gjennom de to siste skoleårene har jeg utviklet min
forståelse av de tre tverrfaglige temaene

Fellestiltakene i Regionalt skoleeiersamarbeid øst har
bidratt til min utvikling og forståelse av de tre tverrfaglige

temaene

Jeg opplever at jeg er en del av et fellesskap der vi stadig
lærer og utvikler oss knyttet til de tre tverrfaglige temaene

Hvordan vi planlegger/forstår tverrfaglige temaer har vært
tema i profesjonsfellesskapet på skolen

Vi har deltatt på ett eller flere kompetanseutviklingstiltak
om de tre tverrfaglige temaene

Uenig

Litt uenig

Litt enig

Helt enig

Vet ikke/usikker



ØNSKER FOR VIDERE ARBEID

Bjerke, 2022

• Integrert tverrfaglighet, fokus på problemstillinger

• Finne gode problemstillinger som ikke er oppkonstruerte 
(realistisk inngang)

• Integrere det mer i den vanlige planleggingen min (trenger ikke å 
være store prosjektarbeid)

• Ha større prosjekter over tid, løse opp timeplanen

• Vi må la dem bli en del av årsplanen på en bedre måte

• Mer elevmedvirkning

• Mer tid – vi må jobbe sammen og dele erfaringer og eksempler



Elevene skal få innsikt i utfordringer og 

dilemmaer innenfor temaene  

Overordnet del
Bjerke, 2022



PRINSIPPER FOR 
MEDVIRKNING I LK20

Bjerke, 2022

Rydd litt på midten av bordene

Ha klar en telefon/nettbrett/pc



PÅSTANDSSPILL

1. Førstemann trekker en påstand, leser 

den høyt, legger den på brettet og 

argumenterer for sitt standpunkt. De 

andre lytter.

2. Nestemann får påstanden og legger 

den på brettet. 

3. Slik fortsetter runden.

4. Gjenta runden, med mulighet for å 

legge påstanden et annet sted nå.

Bjerke, 2022



…

(Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen, 

opprinnelig i Meld. St. 28 (2015-2016), (Kunnskapsdepartementet, 2021))

Bjerke, 2022



Bjerke, 2022

HVA BER LK20 OSS OM?

Hva sier LK20 om medvirkning? 

1. Formålsparagrafen

2. Overordnet del (velg et kapittel)

3. Kjerneelementer  i ett fag

4. Kompetansemålene på ett hovedtrinn

5. «Underveisvurderingsteksten» til ett hovedtrinn

Bilde: Power Point



…

(Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen, 

opprinnelig i Meld. St. 28 (2015-2016), (Kunnskapsdepartementet, 2021))

Bjerke, 2022



Bjerke, 2022



Bjerke, 2022

• Menneskeverdet

• Identitet og kulturelt mangfold

• Kritisk tenkning og etisk bevissthet

• Skaperglede, engasjement og utforskertrang

• Respekt for naturen og miljøbevissthet

• Demokrati og medvirkning

VERDIGRUNNLAGET



OM DANNING I OVERORDNET DEL

• «Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De 
henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre»

• «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.»

• «Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle 
områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Samtidig lever 
barn og unge her og nå, og skolen må anerkjenne barndommens og 
ungdomstidens egenverdi.»

Overordnet del, kapittel 2
Bjerke, 2022



Sosialisering

Bli en del av et fellesskap. 

Innvielse i måter å gjøre 

og være på. Normer, 

kultur og tradisjoner

Subjektivering
Bli mer uavhengig 

gjennom å tenke og 

handle autonomt. 

Kvalifisering

Tilegne seg kunnskaper, 

ferdigheter, etc. Være i 

stand til å gjøre noe, 

handle praktisk. 

TRE DIMENSJONER VED UTDANNING

Biesta, G. (2014)

Bjerke, 2022



«DEMOKRATI OG MEDVIRKNING»

«Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. 
Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell 
innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med 
og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i 
det daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre 
rådsorganer. Dialogen mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må 
være basert på gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i skolen, 
opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har 
en verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige 
samfunnsborgere.»

(Overordnet del, kap. 1.6 

«Demokrati og medvirkning»)

Bjerke, 2022



…

«Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. 
Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell 
innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med 
og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i 
det daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre 
rådsorganer. Dialogen mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må 
være basert på gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i skolen, 
opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har 
en verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige 
samfunnsborgere.»

(Overordnet del, kap. 1.6 

«Demokrati og medvirkning»)

Bjerke, 2022



PRINSIPPER FOR SKOLENS PRAKSIS

«Skolen skal legge til rette for læring 

for alle elever og stimulere den 

enkeltes motivasjon, lærelyst og tro 

på egen mestring.»

Undervisningen må ikke bryte med denne ambisjonen.

Overordnet del, kap. 3.2

Bjerke, 2022



Norsk, 2. trinn

Bjerke, 2022



VURDERINGSFORSKRIFTEN

• Begrepet lærelyst er tatt inn i formålet med vurderingen

• Kompetansemålene er fortsatt grunnlag for vurdering i fag, men skal 
forstås i lys av teksten «om faget» i læreplanen

• Samtale om faglig utvikling og sosial/annen utvikling

• Løpende og systematisk er erstattet av at underveisvurderingen skal være 
en integrert del av opplæringen

• «Bredt vurderingsgrunnlag» er erstattet med at eleven skal få mulighet til å 
vise kompetansen sin på flere og varierte måter.

Bjerke, 2022



…

Bjerke, 2022

I undervegsvurderinga i fag skal elevar […]

a) delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring 

og faglege utvikling

b) forstå kva dei skal lære og kva som blir venta av dei

c) få vite kva dei meistrar

d) Få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare for å auke

kompetansen sin

(Forskrift til opplæringslova § 3-10)



kreativ

utforskende

nysgjerrig

inkluderende

undrende

handlekraftig 

reflektert

engasjert

eksperimenterende
kritisk

medvirkende

trygg

empatisk

miljøbevisst 

spørrende



ET KOMPASS

Elever og foresattes erfaringer

Læreres verdier,

holdninger og erfaringer

Lovverk og læreplanverk, 

pedagogiske teorier, 

«Best tilgjengelige forskning»

Praksis

Bjerke, 2022



«Skal dem ta over nå, da?»

Bjerke, 2022



Bilde: https://blog.practicalservicedesign.com/the-difference-between-a-journey-map-and-a-service-blueprint-31a6e24c4a6c

FRONT STAGEBACK STAGE

Bjerke, 2022

(Inspirert av Eli Tronsmo, UiO, 2021)

BEHIND THE SCENES

https://blog.practicalservicedesign.com/the-difference-between-a-journey-map-and-a-service-blueprint-31a6e24c4a6c


Bjerke, 2022

Planlegging 

av aktiviteter 

og prosesser

Konstruksjon av 

sin egen 

forståelse

Lar vi elevene medvirke på et tidspunkt 

som er behagelig for oss voksne?

Gir vi elevene de verktøyene de trenger for å 

medvirke?

Når blir vi med inn i det 

elevene inviterer oss inn i?

HVEM MEDVIRKER NÅR? HVORDAN?



…

Vi lar elevene medvirke i 
utformingen av oppgavene

Vi jobber med forståelse for hva 
medvirkning er

Vi prøver å lage så åpne rammer 
som mulig (bruker 
handlingsrommet i 

kompetansemålene)

Vi øver oss på å slippe kontrollen

Vi presenterer 
kompetansemålene for elevene 

og lar dem være med i 
planleggingen

Jeg tror vurderingsarbeidet er 
nøkkelen til å få til medvirkning

Vi gir elevene mulighet til å velge 
vei inn i lærestoffet underveis

Vi lar elevene få velge 
framføring/presentasjonsform 

selv

Vi merker elevmedvirkningen på 
engasjementet

Vi prøver å se på elevene som 
medarbeiderne våre

Vi skiller mellom politisk 
medbestemmelse og faglig 
medvirkning i egen læring

Det er mer komplisert å realisere 
enn man skulle tro 

– det krever mye av elevene

Vi presenterer et forslag til 
periodeplan for elevene, så 

spikrer vi den sammen

Bjerke, 2022



Bjerke, 2022



Bjerke, 2022

• beskrive geografiske 
hovedtrekk i ulike deler av 
verden og reflektere over 
hvordan disse hovedtrekkene 
påvirker menneskene som bor 
der

«EUROPAPROSJEKTET»



Bjerke, 2022



• beskrive geografiske 
hovedtrekk i ulike deler av 
verden og reflektere over 
hvordan disse hovedtrekkene 
påvirker menneskene som bor 
der

Bjerke, 2022

• beskrive geografiske hovudtrekk i 
ulike delar av verda og reflektere
over korleis disse hovudtrekka
påverkar menneska som bur der

• reflektere over kvifor konfliktar
oppstår, og drøfte korleis den 
enkelte og samfunnet kan handtere 
konfliktar

• utforske korleis menneske i fortida 
livnærte seg, og samtale om korleis 
sentrale endringar i livsgrunnlag og 
teknologi har påvirka og påverker
demografi, levekår og 
busetjingsmønster

[…] Gjennom arbeidet med faget skal elevene forstå 
hvordan geografiske, historiske og nåtidige forhold 
legger betingelser for hvordan mennesker dekker 
behovene sine, og for hvordan makt og ressurser 
fordeles. Elevene skal bli bevisst på hvordan vi er 

historieskapte, men også historieskapende.

Læreplan i samfunnsfag, Om faget



Bjerke, 2022

• samanlikne korleis ulike kjelder kan gi 
ulik informasjon om same tema, og 
reflektere over korleis kjelder kan 
brukast til å påverke og fremje
bestemte syn

• utforske korleis menneske i fortida 
livnærte seg, og samtale om korleis 
sentrale endringar i livsgrunnlag og 
teknologi har påvirka og påverker
demografi, levekår og 
busetjingsmønster

• reflektere over hvorfor konflikter 
oppstår, og drøfte hvordan den enkelte 
og samfunnet kan håndtere konflikter

«KONFLIKTER»



Bjerke, 2022



Bjerke, 2022



• Barn og unge opplever å bli sett, lyttet til og forstått

• Barn og unge opplever å kunne påvirke sin egen hverdag

• Barn og unge opplever at voksne har ambisjoner på deres vegne

• Barn og unge ser på «feil» som en mulighet til å lære

• Barn og unge har hovedfokus på egen utvikling framfor å sammenlikne 
seg med andre

• Barn og unge ser sammenhengen mellom egen utvikling, innsats og valg 
av strategier

Bjerke, 2022

HVA ER VIKTIGST?



«Seks hjørner»

• Les påstandene.

• Stå ved den 
påstanden du syns
er viktigst.

• Snakk med dem 
som kommer til.

Bilde: ColorboxBjerke, 2022



Reflekter

• Hva er du god til?

• Hvordan ble du så god?

• Hva skjedde rundt deg da du øvde? 

• Hvem hjalp deg?

• Hva gjorde de?

Bilde: Colorbox

Bjerke, 2022



Bjerke, 2022

• Ytre motivasjon: Vi lærer noe, fordi vi kan få 
en belønning for det (fravær av straff, ros, 
tilbakemelding, karakterer, karriere, lønn). 
Motivasjonen ligger i belønningen; 
«seeking pleasure and avoiding pain»

• Indre motivasjon: Vi lærer fordi det er 
interessant, gir oss glede og tilfredsstillelse. 
Motivasjonen ligger i aktiviteten. Interesse er 
nøkkelordet.

Var du indre eller ytre 

motivert da du øvde på det 

du er god på?

HVA HOLDER MEG GÅENDE?



Bjerke, 2022

Hva trenger vi for å blomstre?

Bilde: Power Point



«SELVBESTEMMELSESTEORIEN»

(Deci & Ryan, 2000)

Når miljøet rundt 

skaper indre 

motivasjon

Å få medvirke 

(autonomi)

Å mestre

Å høre til

Bjerke, 2022



«SELVBESTEMMELSESTEORIEN»

Når miljøet 

rundt skaper 

indre 

motivasjon

Å få 

medvirke 

(autonomi)

Å mestre

Å høre til

Bjerke, 2022

Episode: 

18.05.2022 



…

…

Brikke eller aktør?

Bilde: Power PointBjerke, 2022



Vi mennesker har behov 
for å tenke positivt om 
oss selv og å verdsette 
oss selv.

(Kaplan, 1980)

Bjerke, 2022

OM SELVVERD



Bjerke, 2022



Bjerke, 2022

Opplæringslova med forskrifter

Praksiskunnskap og forskning

Læreres profesjonelle handlingsrom

Begrunnede valg og refleksjon over egen praksis

HANDLINGSROMMET VÅRT

Nasjonale styringsdokumenter, f. eks LK20



«Don’t ask how you can

motivate other people.

Ask how you can create

the conditions within

which others will

motivate themselves.»

(Edward Deci, 2012)


