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Program

• Kort oppsummering fra sist (4 aktiviteter)

• Erfaringsdeling med en annen skolegruppe

• Øvelse med et konkret dilemma

• Informasjon om veien videre til neste samling 10. mars



Store samfunnsutfordringer –
innhold i de tre tverrfaglige temaene

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

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

Elevdeltakelse, medvirkning og meningsbrytning på tvers av fag.



Elevmedvirkning
- medvirke i egen læring

• Mer enn elevrådsarbeid og det å bestemme hvordan de skal jobbe med faget eller ha det i klassen/ gruppen. 

• Det er ikke en metode som er løsrevet fra annen opplæring i skolen (Bugge, 2020)

• Bugge sier at elevmedvirkning kan bli oppfattet som ansvar for egen læring, og at elevene får bestemme hvordan ulike 
oppgaver skal løses.

• Men elevmedvirkning handler ført og fremst om en type dannelse av demokratiske mennesker, som tvert imot trenger tett 
oppfølging av lærer. Det handler om å kunne utvikle selvstendighet i samhandling med andre.

o Øve på samtale og meningsutveksling
o Alle sine stemmer blir hørt
o Lavterskel, alle kan bli med
o Motivasjon og mestring
o Forbereder elevene/ øve på å delta i ekte saker



Hva kan vi gjøre på egen skole?

1. Dilemma i et bilde

2. Elevutsagn om andres meninger

3. Grunnregler for samtale

4. Planlegge for tverrfaglige 
problemstillinger



Se på bildet i 20 sek. 

pixabay.com

• 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

Bruk av dilemma i et bilde som 
inngang til å diskutere 

tverrfaglige problemstillinger?

• I profesjonsfelleskapet
• I klasserommet med elevene
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Hva gjør vi i profesjonsfellesskapet for å 
utvikle elevenes åpenhet i samtale og 
meningsbrytning ved vår skole? 

Elevutsagn om andres meninger 

• Vi har spurt elever på 5. og 6. trinn:

• Hva tenker du når andre har andre meninger enn deg?

• En stor gruppe elever (41 %) er ikke åpne for andres 
meninger!



Grunnregler for samtaler

• En aktivitet som øver elevene til 
å delta i demokratiske samtaler.

• Egner seg til å bruke flere ganger 
med elevene.

• Tilpasning til alder på elevene.

Hva gjør vi for å få til dette ved egen 
skole?

I profesjonsfelleskapet
I klassene med elevene



Bør vi ha gavekalender?
(1.-10. trinn)

Hva kan vi gjøre i 
profesjonsfellesskapet for å få til 

dette ved egen skole?

Planlegge for tverrfaglige 
problemstillinger





Erfaringsdeling 



Forberedelse til erfaringsdeling med annen skole

• På egen skole: 

• Hva har skjedd på vår skole siden vi møttes på Alna? 

• Hva av det vi gjorde på Alna har så langt vært relevant for oss? 

• Har noen hos oss hatt mulighet til å gjennomføre noe av dette sammen med 
kolleger og/eller med elever? Hvilke erfaringer har vi hatt med det?
• Eller hva planlegger vi å gjøre?

• 8 minutter på skolen (bli i zoomrommet, mikrofon avslått)



Erfaringsdeling med en annen skole

• Fortell hverandre hva som er gjort knyttet til de fire aktivitetene/ tverrfaglige 
tema siden vi møttes (eller som dere ha planer om), legg vekt på erfaringene dere 
har gjort
• I profesjonsfellesskapet
• Med elever

• Pass på at begge skolene får delt – dvs halve tida hver

• Tenk over om den andre skolen setter ord på aktiviteter og erfaringer som dere 
kan ta med tilbake til egen skole

• 15 min – dere deles i egne grupperom med én annen skole



Kort elevaktivitet om et dilemma

MÅL
• Øve på å bruke grunnregler for 

samtale

• Øve på åpenhet 
(for andres meninger og det å 
forholde seg åpne for å endre 
egne meninger.)

Bør vi ha gavekalender?



Modellering av undervisningsøkt: Gavekalender

• Tre stykker tar rollene 
rundt bordet
• Ole

• Martin

• Karen

• Les teksten som et 
rollespill.

• Minne elevene på grunnregleregler 
for samtale – hva var viktigst der?

• Elevene må kjenne til for og i mot.



Modellering av undervisningsøkt: Gavekalender

• Gruppeoppgave 1 (2-3 stk):
• Del ut lappene med begrunnelsene til 

Ole og Martin 

• Minne igjen på grunnregler for samtale

• Sorter lappene for og imot 
gavekalender:

• Les opp en og en lapp

• Deltakerne i gruppen blir enige om 
begrunnelsen er for eller imot



Modellering av undervisningsøkt: Gavekalender

Plenum: Felles gjennomgang i klassen

Fulgte Ole og Martin samtalereglene? – ta et eksempel.

Hva tenker dere  om disse begrunnelsene?

Er det noe spesielt dere legger merke til?



Modellering av undervisningsøkt: Gavekalender

• Gruppeoppgave 2

• Begrunnelsene som dere har FOR gavekalender 
grupperer dere som  «gode», «middels gode» eller 
«dårlige» begrunnelser.

• Begrunnelsene som dere har MOT gavekalender 
grupperer dere som  «gode», «middels gode» eller 
«dårlige» begrunnelser.



Lærer: Få høre hva dere 
snakket om.

Elev: Fordi da kommer vi i 
julestemning.

Lærer: Da kommer vi i 
julestemning. Hvorfor er det 

en god begrunnelse tross alt? Elev: Det er jo veldig sant da.

Lærer: Det er veldig sant. Og 
det er jo et følelsesargument, 

er det ikke det da? Elev: På en måte ja.

Lærer: At det betyr mye. 
Takk.

Lærer: Fakta, går på det med søppel. Tenker 
dere at et følelsesargument betyr mer enn 
fakta, eller at fakta betyr mer enn følelser?

Elev: Nei.

Lærer
Elev



Gruppeoppgave 3: 

• Nå skal gruppen diskutere og prøve å komme fram 
til en beslutning om dere er for eller imot 
gavekalender. 

• Velg ut tre begrunnelser som støtter beslutningen.

Modellering av undervisningsøkt: Gavekalender

Andre forslag til oppfølging:
• Gruppen skal nå diskutere om de har 

andre begrunnelser for og imot.
• Alternativer til gavekalendere?
• Spør: Hva skal til for at en skal kunne 

skifte mening?

Del i plenum: 



Refleksjon

• Hva handlet egentlig denne aktiviteten om?

• Hvordan vil dere bruke en slik aktivitet i kollegiet, og reflektere over 
hvordan den kan tas inn i klassene?

• Samtale om et dilemma inkluderer både fakta og følelser

• Øver på samtale og medvirkning og medborgerskap på noe som er 
nært og autentisk

• Tverrfaglig tema bærekraftig utvikling og demokrati og 
medborgerskap



Oppsummert fra lærer

«Det er veldig mange gode 
begrunnelser imot, men så er 
det jo også, så ser vi jo disse 
følelsene våre kommer jo litt 
sterkere tilbake dem også»

«…så det har mye å si disse 
følelsene du har rundt det 

også»

Anerkjennes følelsesbaserte 
begrunnelser som gyldige vil de 

kunne vurderes som verdt å åpne seg 
for. 

Hvis ikke kan det føre til avvisning 
(høflig/ uhøflig), tilbaketrekning og 

redusert kvalitet på samtalen.
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Problemstillingen: Bør vi ha gavekalender?

• Problemstillingen bestemmer hvilke fag som skal inn

• Problemstillingen legger til rette for tverrfaglig samarbeid og 
undervisning



Inneholder mange 
perspektiv, SØM

Inneholder ulike 
interesser og 

verdikonflikter

Påvirkes av holdninger og 
handlinger, ingen fasit

Påvirker mange og vi er 
ansvarlige for hvordan det 

går.

Kan ikke løses gjennom en monofaglig 
tilnærming, trenger kunnskapsområder fra flere 

fag, tverrfaglig samarbeid

Bør vi ha 
gavekalender?

Åpent spørsmål uten et 
presist svar.



Nettverkssamling 10. mars

• Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

• Plenum og paralleller. 

• Hvilke erfaringer har dere gjort dere ved å jobbe 
tverrfaglig med dilemma/ problemstilling, i 

• profesjonsfelleskapet

• med elevene

• Bruk gjerne aktivitetene vi har delt med dere.

• Det blir erfaringsdeling på 1-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-
10. trinn knytta til oppgaven over.


