
Bidra til økt forståelse for hvordan læringsprosesser 
kan se ut når elevene deltar aktivt i å diskutere 
dilemmaer som ikke har et klart svar. 

Inspirasjon og innspill til profesjonsfellesskapets 
videre arbeid. 
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Passord: Perseidene
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Skoler 2009 – 2022

• 751 skoler



Program

09.00-10.00 Tverrfaglig samarbeid, undervisning og vurdering, Eldri og Berit

10.00-10.20 Pause

10.20-11.30 Handlingskompetanse og veien dit, Tone og Eldri

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.45 Arbeid med elevaktivitet tilpasset hvert hovedtrinn.
• 1.-4. trinn: Helga Eng, U 35, Lene
• 5.-7. trinn: Helga Eng U 36, Eldri
• 8.-10. trinn: Georg Sverdrup, undervisningsrom 3 (3. etg), Tone
• Skoleeiere: Georg Sverdrup, grupperom 6 (3. etg), Lise Merete

13.45-14.00 Pause 

14.00-15.00 Arbeid i profesjonsfellesskapet, diskusjoner og verktøy til bruk på skolene.

Berit, Eldri og Tone



Bygge opp undervisning og vurdering 
knytta til en kompleks problemstilling 
- der flere fag inngår
09.10-10.00
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Komplekse og verdilada problemstillinger

• Veiutbygging i Lågendeltaet og vindkraftutbyggingen på Fosen er komplekse og verdilada 
problemstillinger

• Kjennetegn:

• uklare sammenhenger (feks. tid, økonomi, folk, natur og klima) 

• mange aktører er involvert

• ulike interesser og oppfatninger

• vanskelig å finne løsninger

• påvirkes av holdninger, verdier og handlinger

• Innsikt i komplekse problemstillinger krever kunnskaper og ferdigheter fra mange fag

Scheie, E., & Stromholt, S. (2019); Scheie & Halvorsen (2019), Naturfag 2/22   



Å undervise knytta til de store 
samfunnsutfordringene
• «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. 

• Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. De skal 
forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de 
skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.»

Overordnet del, 2.5 Tverrfaglige 
temaer



Å finne andre perspektiv

• Å bestemme og aktivt lete etter aktører og deres perspektiver
for å utvide vår forståelse av et problem

MÅL

• å forstå at det kan være forskjellige perspektiver i en sak/problemstilling

• å utvide egen forståelse av aktører og deres tanker/perspektiver på saken/ 

problemstillingen

• å avgjøre hvilke perspektiver som er nødvendig å gå inn i for å forstå mer 

av saken/problemstillingen



Solvang-elever med lærere 
savner en debatt om den nye 
turveien rundt Eivindsvatnet

Gjennom flere avisoppslag det siste året 
har lærerne og elevene kunnet lese at 
Friluftsrådet Vest og Haugesund kommune 
planlegger en ny turvei rundt hele 
Eivindsvatnet. Deler av finansieringen er 
på plass, og kommunen har nå startet 
arbeidet med å kartlegge området for å 
finne nøyaktig trasé.

Ingen andre har stilt spørsmålstegn ved om 
det er behov for en slik turvei, hvilke 

konsekvenser det vil få, og om turveien er 
forankret i hva brukerne ønsker.

Hvem kan være aktørene her?
Å utvide forståelsen av problemet med 

å inkludere ulike aktører.



Ny turvei rundt Eivindsvatnet
Hvem kan være aktørene her?



Ny turvei rundt Eivindsvatnet
Hvem kan være aktørene her?

naturvernere

rullestolbrukere

politikere

lærere

Ornitologer, 
fiskere, ..

Friluftsrådet

turgåere

elever

Haugesund 
kommune





Prosessen ved Solvang skole (1)

År 1

• Tema: Uteklasserommet som 
læringsarena

• Gjenoppbygge skolens 
uteklasserom med 
trelavo/gapahuk, tømmerbenker 
og aktivitetsløype. Implementere 
uteskole i skolens fagplaner, slik at 
vi kan bruke naturen som 
læringsarena, la elevene få gode 
naturopplevelser, eierforhold til 
naturen, samt et ønske om å ta 
vare på naturen og kunnskap om 
hvordan.

«Vi ser at vi gjerne har gapt over litt for mye dette 
året, og vil justere dette til neste år.» 

lærer Solvang



Prosessen ved Solvang skole (2)

År 2

• Tema: Planlagt turvei rundt 
Eivindsvatnet – hvilke 
konsekvenser får dette 
økonomisk, sosialt og 
miljømessig

• Bør det lages en grusvei rundt 
hele Eivindsvatnet?

«Vi har spisse prosjektet vårt til 
neste skoleår for å knytte det til 

noe elevene kan være med å 
diskutere» 

lærer Solvang

Vi ser at prosjektet har blitt mye mer 
spissa mot bærekraftig utvikling og 
demokrati og medborgerskap, men 

de fortsatte å bruke det samme 
naturområde som en viktig 

læringsarena.

Denne problemstillingen  
gjorde det mer tydelig 
hva ulike fag kan bidra 

med.



Utviklingen av fag som er involvert 

År 1

• Naturfag

• Samfunnsfag

• Matematikk

• Kroppsøving

• Norsk

• KRLE

• Mat og helse

• Kunst og håndverk

År 2

• Naturfag

• Samfunnsfag

• Matematikk

• Kroppsøving

• Norsk

• KRLE

• Mat og helse

• Kunst og håndverk

På bakgrunn av en mer 
spissa problemstilling ble 

både fag, kompetansemål og 
vurderingsformer endret. 

Det er ikke et mål i seg selv at 
det er færre fag med, men det 
er viktig å diskutere hva ulike 
fag kan bidra med og hvilke 

kompetansemål som kan 
støtte opp om 

problemstillingen.



Tenk –

• «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.» Tverrfaglige temaer, Overordnet del

Hvordan samarbeider du med andre 
lærere om undervisningen på tvers av 
fag? 

Hvordan kan dette bidra til at elevene 
oppnår forståelse og ser sammenhenger 
på temaet/ problemstillingen som 
undervises?

Tenk – par – del 



Ulike former for samarbeid og undervisning 
mellom ulike fag

Scheie, 2022. Naturfag 2/22



Planlegging av 
vurdering ved 
samarbeid på tvers 
av fag



Hva er vurdering?

En prosess hvor den som vurderer innhenter og tolker informasjon om elevers 
tenkning og forståelse 

- for så å bruke denne informasjonen til å trekke slutninger om hva elevene 
forstår og mestrer

- ses i sammenheng med læringsmål

Black & Wiliam 1998; Harlen 2003



Hjelpespørsmål

Formativ vurdering

• Hvor skal elevene?

• Hvor er elevene? 

• Hvordan komme til målet? 

Summativ vurdering

• Hva skal vurderes?

• Hvorfor skal det vurderes?

• Hvordan skal det vurderes?

Mål

Må også kommuniseres 
til elevene

Eleven som aktiv 
deltager i egen 
læringsprosess 



Didaktisk planleggingsverktøy

Mål

Hvilke kunnskaper 

og ferdigheter vil du 

elevene skal ha, og 

hvordan vil du de 

skal lære det?

Bevis

Hva vil du godta 

som bevis for at en 

elev har ønskede 

kunnskaper og 

ferdigheter?

Aktivitet

Hvilke aktiviteter 

skal elevene utføre 

for å synliggjøre sin 

forståelse? 

Pellegrino, Wilson, Koenig, & Beatty, 2014

Naturfag 1/18, 2018 s.46

https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=2221923r


Hva er målet? Hva skal vurderes? 



Kompetansenivå Innhold
Eleven kan:

6 og 5 - besvare oppgaven på en utfyllende og relevant  måte

4 og 3 - besvare oppgaven på en relevant måte

2 - besvare oppgaven på en delvis relevant  måte

1 - eleven har svært lav kompetanse i faget

Vurderingskriterier 



Tenk – par – del 

• Når dere samarbeider på tvers av fag, hvordan utarbeider dere 
læringsmål? 

- oppstartsfase

- hva skal elevene involveres i og når



Eksempel: Solvang skole

• Utarbeidet problemstilling sammen med elevene: «Bør det lages en grusvei rundt 
hele Eivindsvatnet?»

• Kompleks og verdilada problemstilling, vanskelig å besvare innenfor rammene av 
ett fag

• Sammen valgte lærerne fag og kompetansemål som kunne bidra til å belyse ulike 
sider av problemstillingen

• Delte inn i kunnskaper, ferdigheter, holdninger og handlinger



LK20, Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag Samfunnsfag Matematikk Norsk Kroppsøving

gjøre rede for 

betydningen av 

biologisk mangfold 

og gjennomføre 

tiltak for å bevare 

det biologiske 

mangfoldet i 

nærmiljøet

utforske 

og beskrive ulike 

næringsnett 

og bruke dette til å 

diskutere samspill i 

naturen

gjennomføre en 

samfunnsfaglig 

undersøkelse og 

presentere 

resultatene ved 

hjelp av egnede 

digitale verktøy

presentere en 

aktuell nyhetssak 

og reflektere over 

forskjeller mellom 

fakta, meninger og 

kommersielt 

budskap i 

mediebildet

logge, sortere, 

presentere og lese 

data i tabeller og 

diagrammer og 

begrunne valg av 

framstilling

bruke lesestrategier 

tilpasset formålet 

med lesingen

lytte til og 

videreutvikle innspill 

fra andre og 

begrunne egne 

standpunkter i 

samtaler

beskrive, fortelle, 

argumentere 

og reflektere

i ulike muntlige og 

skriftlige sjangre og 

for ulike formål

bruke kart, digitale 

verktøy og tegn i 

naturen til å 

orientere seg i natur 

og nærmiljø

bruke nærmiljøet og 

utforske lokale 

kulturer for friluftsliv

gjøre rede for 

allemannsretten 

under ferdsel og 

opphold i naturen



• diskutere fordeler og ulemper 
ved turveien

• skrive en argumenterende 
tekst

• forslag til trasé

• sporløs ferdsel

• danne egne meninger

• engasjement, respekt og 
omsorg

• åpne for ulike interesser og 
behov 

• planlegge en 
spørreundersøkelse

• gjennomføre feltarbeid

• lage tabeller og diagram 
(Excel)

• finne og vurdere argumenter

• vurdere ulike alternativer

• bruke kart

• ulike naturtyper

• konsekvensene for planter og 
dyr i området

• analyse av statistiske data

• demokratisk deltakelse                             
og lokalpolitikk

• begrepet bærekraftig                     
utvikling

• kjennetegn på gode                      
argumenter

Kunnskap Ferdigheter

HandlingerHoldninger

Scheie et al. 2023



Oppsummering

• Læreplanverket legger opp til et lærersamarbeid på tvers av fag
Med det som bakteppe kan man tolke at det forventes et lærersamarbeid som skal etablere 

ett eller flere felles mål for hva elevene skal lære knyttet til samarbeidet mellom de utvalgte 
fagene. 

• Sammen skal fagene bidra til at elevene lærer mer i dybden knyttet til et dilemma 
eller problemstilling.

• Problemstillingen kan da bidra som en veiviser til hvilke fag og kompetansemål 
som bør inngå i undervisningen for at elevene skal lære i dybden.



PAUSE
Kl 10.00-10.20





Elevutbytte, Solvang skole

• Når man jobber med tverrfaglige temaer er det viktig at kompetansemålene i 
enkeltfag (som skal vurderes) støtter opp om problemstillingen og bidrar til 
elevenes helhetlige læringsutbytte.

• Hvilke kunnskaper, ferdigheter, holdningsarbeid og handlinger fikk elevene ved 
Solvang skole etter undervisningen om  «Bør det lages en grusvei rundt hele 
Eivindsvatnet?»



Kunnskaper Ferdigheter

HandlingerHoldninger

Elevene har fått kunnskap om

Elevene harElevene har

Elevene kan

HANDLINGSKOMPETANSE

Scheie et al. 2023



Kunnskaper Ferdigheter

HandlingerHoldninger

Elevene har fått kunnskap om
• feltarbeid og ulike naturtyper rundt

Eivindsvannet

• analyse av statistiske data

• arealplanlegging

• hva som kjennetegner gode
argumenter

• ulike interessegrupper i nærmiljøet
og deres mening om saken

• begrepet bærekraftig utvikling knyttet
til turveien rundt Eivindsvannet

• demokratisk deltakelse og 
lokalpolitikk

HANDLINGSKOMPETANSE

Scheie et al. 2023



Kunnskaper Ferdigheter

HandlingerHoldninger

HANDLINGSKOMPETANSE

Elevene kan (ferdigheter)
• lage spørsmål og planlegge en 

spørreundersøkelse

• lage tabeller og diagram ut fra dataene de 
har samlet inn ved enkel bruk av Excel

• kan kontakte en ekspert, stille spørsmål 
og reflektere over svarene

• finne og vurdere gode argumenter for og 
imot ny turvei rundt Eivindsvatnet når det 
gjelder miljø, økonomi og sosiale forhold

• kunne gjøre rede for egne og andres 
argumenter 

• vurdere ulike alternativer til turvei i 
landskapet som en landskapsarkitekt

• ferdes i naturen, bruke kart og delta i ulike 
friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet

Scheie et al. 2023



Kunnskaper Ferdigheter

HandlingerHoldninger

Elevene har (holdninger)
• danna egne meninger rundt bygging av 

turveien 

• fått et eierforhold til og utviklet respekt, 
engasjement og omsorg for naturen og 
området rundt Eivindsvannet

• erfart hvordan en tur i variert terreng 
fremmer trivsel, koordinasjon og 
kondisjon

• fått økt forståelse for ulike interesser og 
behov i saken 

• sett på muligheter til løsninger som kan 
ivareta de tre dimensjonene i bærekraftig 
utvikling

HANDLINGSKOMPETANSE

Scheie et al. 2023



Kunnskaper Ferdigheter

HandlingerHoldninger

Elevene har (handlinger)
• gjennomført en spørreundersøkelse i 

forbindelse med problemstillingen

• deltatt i en diskusjon rundt fordeler 
og ulemper ved turvei rundt 
Eivindsvatnet

• skrevet en argumenterende tekst 
med egne og andres argumenter

• kommet med konkrete forslag til 
trasè for turveien med bakgrunn i 
kunnskap og argumenter 

• vist respekt for naturen ved sporløs 
ferdsel

HANDLINGSKOMPETANSE

Scheie et al. 2023



«Gjennom prosjektet har elevene fått økt forståelse for hva bærekraftig 
utvikling er og hvilke hensyn som må tas i kommunale 

beslutningsprosesser i saker hvor ulike interesser står mot hverandre. 
Forhåpentligvis kan dette også være et bidrag til økt vilje og mot til å 

delta i lokaldemokratiet i fremtiden.» 

Lærere, Solvang



Kunnskaper Ferdigheter

HandlingerHoldninger

Elevene skal få kunnskap om:
• Fagspesifikk og  tverrfaglig 

kunnskap innen den sosiale, 
økonomiske og miljømessige 
dimensjonen av bærekraftig 
utvikling. Dette inkluderer 
demokratisk medborgerskap og 
folkehelse.

Elevene skal utvikle handlinger 
som bygger på hvilke:
• kunnskaper om hvilke 

handlingsmuligheter som finnes
• strategier for å handle
• realisere individuelle og 

kollektive handlinger

Elevene skal støttes til å:
• reflektere over normer og 

verdier som ligger til grunn for 
handlinger

• utvikle engasjement i saker 
uten klare svar

• utvikle tro og håp for fremtiden 
• utvikle vilje til å handle

Elevene skal støttes til å utvikle:
• kognitive, kreative, sosiale, 

praktiske og 
kommunikasjonsmessige 
ferdigheter

HANDLINGSKOMPETANSE

Scheie et al. 2023



Handlingskompetanse LK20

«Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. De skal 
forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal 
lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.»

Demokrati og medborgerskap Bærekraftig utvikling Folkehelse og livsmestring

Temaet skal bidra til at elevene

er i stand til å delta i demokratiske
prosesser

utvikler kompetanse som gjør dem 
i stand til å ta ansvarlige valg og 
handle etisk og miljøbevisst

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



Kunnskaper Ferdigheter

HandlingerHoldninger

Elevene skal få kunnskap om:
• Fagspesifikk og  tverrfaglig 

kunnskap innen den sosiale, 
økonomiske og miljømessige 
dimensjonen av bærekraftig 
utvikling. Dette inkluderer 
demokratisk medborgerskap og 
folkehelse.

Elevene skal utvikle handlinger 
som bygger på hvilke:
• kunnskaper om hvilke 

handlingsmuligheter som finnes
• strategier for å handle
• realisere individuelle og 

kollektive handlinger

Elevene skal støttes til å:
• reflektere over normer og 

verdier som ligger til grunn for 
handlinger

• utvikle engasjement i saker 
uten klare svar

• utvikle tro og håp for fremtiden 
• utvikle vilje til å handle

Elevene skal støttes til å utvikle:
• kognitive, kreative, sosiale, 

praktiske og 
kommunikasjonsmessige 
ferdigheter

HANDLINGSKOMPETANSE

Hvordan kan denne modellen 
støtte planleggingen av 
undervisningen deres på tvers av 
fag?

Muligheter/ utfordringer?

Tenk - Par - Del

Scheie et al. 2023



Faktabasert undervisning

Normativ undervisning

Pluralistisk undervisning

Bærekraftspørsmålet sees på som et 
kunnskapsspørsmål, undervisningen 
skal formidle fakta og modeller, den 

demokratiske prosessen skjer etter endt 
undervisning

Bærekraftspørsmålet ses på som et 
holdnings- og livsstilsproblem. Politkere
og eksperter definerer normene. Den 
demokratiske prosessen er noe som 

foregår før det tas inn i undervisningen
og skolens oppgave er å lære elevene de 
nødvendige miljøvennlige vurderingene 

og holdningene.

Bærekraftspørsmålet er et politisk problem, med 
konflikter mellom ulike vurderinger, synspunkt og 
interesser. Undervisningen prøver å speile ulike 
perspektiver i den sosiovitenskapelige debatten 
og har fokus på å forberede elevene på å delta i 

samtaler som handler om å overveie ulike  
perspektiver ved bærekraftsspørsmål. Den 

demokratiske prosessen ligger i selve 
undervisningen

…mange lærere i studien sa at de 
hadde blitt «fastlåst» i den normative 
tradisjonen, men at de mente dette 
ikke fungerte på elevene (lenger).

Bygger på Öhman, 2004



Didaktikk for å undervise komplekse spørsmål 

• Inkludere miljø, økonomi og den 

sosiale dimensjonen og hvordan 

de henger sammen

• Integrere fortid, nåtid og 

framtidskonsekvenser

• Fokus på både lokale, nasjonale 

og globale forhold og perspektiv

HVA

Helhetlig innhold i 

undervisningen

(Holisme)

HVORDAN

Tilnærming til 

undervisningen

(Pluralisme)

• Slippe til ulike perspektiv og 

meninger i de dilemma elevene 

arbeider med

• Fokus på deltakelse og kritisk 

refleksjon

• Bidra til at elevene har innflytelse 

og medbestemmelse

HVORFOR

Leve i et demokrati

• Utdanne demokratiske 

medborgere som viser respekt 

for felles goder, verdier, naturen 

og medmennesker

• Kunnskap som gjør dem frie til å 

avgjøre saker som ikke bare 

angår dem selv

• Lære å leve i et komplekst 

samfunn hvor problemstillinger 

ikke har ferdige/rette svar

(Rudsberg &  Öhman, 2010) (Sandell, Öhman & Östman, 2005; 

van Poeck & Vandenabeele, 2012)

(Haetsmar & Liljefors Persson, 2013; 

Biesta, 2011)



Oppsummert fra en stor svensk studie
(Boeve-de Pauw, Gericke, Olsson & Berglund, 2015)

• Elevene møter i liten grad holisme og 
pluralisme i den svenske skolen, 
men …

• Der elevene opplever mer holisme 
enn andre steder, har de mer 
kunnskap om bærekraft, og …

• Der elevene opplever mer pluralisme 
gjør de oftere bærekraftige 
handlinger (se figuren)

6. trinn

9. trinn
vg3



HVA ER GYLDIGE BEGRUNNELSER?

AKTIVITET

Elevene skal

• forstå hvilke begrunnelser som kan belyse en kompleks og 

verdilada problemstilling



Bør vi skyte ulv i Norge?

• Hva inkluderer 
elevene i sine  
begrunnelser?

Foto: Langedrag Naturpark



Gruppearbeid

• Les utsagnene

• Sorter på en måte gruppa 
bestemmer



Gyldige begrunnelser?

Påstand

Begrunnelse for
påstanden

Vitenskapelig kunnskap

Normer & verdier 
(følelser)

Begrunnelse mot
påstanden

Vitenskapelig kunnskap

Normer & verdier 
(følelser)

Munkebye og Scheie 2022



Gyldige begrunnelser?

Påstand

Begrunnelse for
påstanden

Vitenskapelig 
kunnskap

Normer, verdier, 
følelser

Begrunnelse mot
påstanden

Vitenskapelig kunnskap

Normer & verdier 
(følelser)

Munkebye og Scheie 2022



Gyldige begrunnelser?

Vitenskapelig kunnskap:
• fagkunnskap som er korrekt og relevant

• fagkunnskap som er relevant, men forståelse og bruk av denne er ufullstendig

• ikke relevant fagkunnskap blir inkludert, fagkunnskap som ikke er direkte rettet mot dilemmaet

• misforståelser eller feil fagkunnskap er tatt i bruk

Normer, verdier og følelser:
• enkel begrunnelse som «Jeg liker ikke…»

• utdypende begrunnelse hvor eleven setter ord på sin moralske dømmekraft og forklaring

• utdypende verdibegrunnelse koblet sammen med relevant fagkunnskap

Munkebye og Scheie 2022



Normer, verdier og følelser

• enkel begrunnelse som «Jeg liker ikke…»

• utdypende begrunnelse hvor eleven setter ord på 
sin moralske dømmekraft og forklaring

• utdypende verdibegrunnelse koblet sammen med 
relevant fagkunnskap

«Jeg liker ikke ulver, og mener de bør skytes!»

«Jeg synes ulver har sin egenverdi og har rett til 
å være i norsk natur. Vi mennesker må 

respektere dette. Ulven hører til i norsk natur og 
vi menneske kan ikke alene bestemme om 
naturen skal bestå slik den er eller ikke».

«Ulven står oppført på den norsk rødlista. Ulven 
er kritisk trua. Det er derfor vårt ansvar og ta 
vare på ulvene».

Munkebye og Scheie 2022



Tenk – Par – Del

• Hvordan kan dette verktøyet bidra til 
å strukturere og veilede elevenes 
utvikling av begrunnelser?

• Har du forslag til justering av 
aktiviteten slik at den bedre passer 
egne elever? 



Anerkjennelse av begrunnelser

Anerkjennes følelsesbaserte 
begrunnelser som gyldige, vil de kunne 

vurderes som verdt å åpne seg for. 

Hvis ikke kan det føre til avvisning fra 
den som ikke blir anerkjent (høflig/ 
uhøflig), tilbaketrekning og redusert 

kvalitet på samtalen.

Munkebye og Scheie 2022



Kompetanse i LK20

«Kompetanse er å kunne 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.»

«Utdanningssystemet er samfunnets viktigste bidrag til utvikling av barn og unges 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for å mestre eget liv i et 
demokratisk og mangfoldig samfunn. 

«Holdninger inngår i kompetansemålene kun der de er en del av den faglige 
kompetansen, for eksempel kunnskap om og holdninger knyttet til 
menneskerettigheter, demokrati og bærekraftig utvikling.»

Holdninger

(Meld. St. 28 s. 5 og s. 27; Overordnet del)



Paralleller etter lunsj

Oppstart kl 12.15

1.-4. trinn: Helga Eng, U 35, Lene

5.-7. trinn: Helga Eng, U 36, Eldri

8.-10. trinn: Georg Sverdrup, undervisningsrom 3 (3. etg), Tone

Skoleeiere: Georg Sverdrup Aud 1, Lise Merete

LUNSJ: Hent pose med mat i underetasjen her



LUNSJ
Kl 11.30-12.15



Profesjonsfellesskapet på skolen
Plenum

14.00-15.00



Hva lærere fremhever
som nyttig etter- og

videreutdanning



Storskala kvalitativ studie

Figure 1. Map of schools with teachers 

participating in the PDP (red dots). 

Kursevalueringer: meninger om kurset, 
implementeringsprosessen, effekt på egen praksis

Refleksjonsnotater: positive og utfordrende erfaringer 
med kursmateriell



Resultater

Elementer som 
legger til rette for 

kompetanseheving

Hindringer for 
kompetanseheving

Erfart 
kompetanseheving
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Figure 3. Frequency (%) of facilitating elements for professional 

growth in the Course evaluations. 634 respondents.



Usikker på om jeg hadde prøvd ut dette i egen klasse
hvis vi ikke hadde fått utdelt alt utstyret. Vanligvis er 
det alt for mye styr å skulle skaffe alt du trenger for å 
gjøre forsøk. 



Hindringer for 
kompetanseheving
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Figure 4. Frequency (%) of obstacles for professional 

growth in the Course evaluations. 634 respondents.

Nevnt 232 ganger i refleksjonsnotatene



Du må sette deg godt inn i materialet og være godt
forberedet til timen (men, dette burde egentlig ikke
være en utfordring…)
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Figure 5. Frequency (%) of experienced professional growth 

in the Course evaluations. 634 respondents.

Erfart 
kompetanseheving

Nevnt 336 ganger i refleksjonsnotatene



Elevenes engasjement har påvirket meg som lærer. Vi 
har brukt mer tid på dette enn jeg hadde planlagt fordi
de var så interesserte. Elevene motiverte meg. 



Tradisjonelt syn på etterutdanning

•Økt 
elevmotivasjon 

og  
læringsutbytte

Endring av  
praksis

Økt 
kompetanse

Etterutdanning

Guskey, 2002



Læreres læringsprosess

Endring i 
læreres 

holdninger, 
motivasjon og 

praksis

Økt 
elevmotivasjon 

og  
læringsutbytte

Utprøving av ny 
praksis

Etterutdanning

Guskey, 2002



Oppsummert

• Lett tilgang til ressurser er avgjørende for at lærere prøver ut i egen praksis

• Kursinnholdet må være praksisnært med tilpasset faglig nivå

• Modellering og utprøving av praksis på samlinger/kurs

• Motivasjon og refleksjon er like viktig for læreres læring som for elevers læring

• Elevers motivasjon er en drivkraft for endringer og utvikling av læreres praksis

• Lærere har en tendens til å være praktisk anlagt og det de ønsker er ressurser som
er spesifikke, konkrete og praksisnære, lett å implementere og ikke alt for 
tidkrevende

• Kompetanseheving er tidkrevende, må tilrettelegges for



Erfaringsdeling på egen skole





Videre arbeid i 
profesjonsfellesskapet

• Hvilke av de fire hovedområdene vil dere ta 
tak sammen med profesjonsfellesskapet i 
tiden fremover?

Når kan det passe og hvordan skal dette 
foregå?

• Er det annet fra dagen i dag dere vil bruke 
som diskusjonsgrunnlag i 
profesjonsfellesskapet?







1. Les avsnittet om gyldige begrunnelser på s. 36 i Naturfag 2/22

Aktivitet i profesjonsfellesskapet 



Aktivitet i kollegiet forts.

2. Gjennomfør aktiviteten med å sortere begrunnelser 
slik vi gjorde i dag.

3. Diskuter
 Hvordan kan dette verktøyet bidra til å strukturere og veilede 

elevenes utvikling av begrunnelser?

 Har du forslag til justering av aktiviteten slik at den bedre 
passer egne elever? 

 I hvilken undervisning på skolen kan det være aktuelt at 
elevene inkluderer både fagkunnskap, normer, verdier og 
følelser i begrunnelsene sine?



www.skolelim.no

http://www.skolelim.no/


Oppfølging

Digitalt seminar 20. april 

• Kl 14-16

• Deltakerne på den enkelte 
skole kobler seg på som en 
gruppe

• Det blir korte innlegg og 
erfaringsdeling – bruk 
muligheten!


