
Parallell: Innhold

• Erfaringsdeling

• Arbeid med en elevaktivitet

• Skoleeksempel



Se litt tilbake til november

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

• Åpenhet - Grunnregler for samtale 

• Gavekalender (øve på åpenhet og grunnregler for samtale)

• Bildeaktivitet – se mange sider av en sak.

• Planlegging/ analyse av en problemstilling (wicked problems)

• Arbeid på tvers av fag med en felles problemstilling

Diskuter i gruppen

• Er noen av disse aktivitetene delt i profesjonsfelleskapet? Hvilke? Erfaringer?

• Er noen av aktivitetene prøvd ut med elever? Hvilke? Erfaringer?



ARBEID MED EN ELEVAKTIVITET

- TEMA ER KLÆR



Bilde er hentet fra TV2

Oppsummering fra elevgruppe på 7. trinn:

«Man bruker for mye penger på klær. Man kjøper for mye klær som de egentlig 

ikke trenger. Og det er stor sannsynlighet/sjanse for at det kommer til å komme 

mere klær.

Vi tenker at de er dumme de som legger klærne der. Vi tenker at de kunne levert 

de til noen som trenger det for eksempel Fretex eller folk i Ukraina eller andre 

som trenger det.

Vi er veldig irriterte og triste. Fordi de kaster klær som andre kunne ha fått bruk 

for.»



Å finne ulike aktører og deres perspektiver

• 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



Hvem kan være aktørene her?

Bilde er hentet fra TV2



Hvem kan være aktørene her?

Barn og voksne 

som bor der

De som jobber i 

klesbutikker

De som kjøper 

klær (forbrukere)

Naturvernere

Dyr i ørkenen

Transportører

De som syr klær 

på fabrikken

De som eier 

klesfabrikkene

Hvordan tror du disse aktører 

ville reagert på dette bildet/ 

denne saken?

Bilde er hentet fra TV2



Bilde er hentet fra TV2



Aktører Hvordan tror du denne aktører ville reagert på dette 

bildet/ denne saken?

Barn og voksne som bor der • De kan finne klær som de har bruk for eller kan selge.

• Sinte/misunnelige over at andre har så mye at de bare kan 

kaste – urettferdighet i verden

De som kjøper klær 

(forbrukere)

• Først og fremst tenkt at andre kjøper og kaster for mye klær

• Blitt litt sjokkert over at det er så mye som blir kastet.

• Overrasket/sinte over at klærne blir kjørt ut i ørkenen.

Dyr i ørkenen • Tror det er mat?

• Vikler seg inn i stoffet og skader seg.

De som eier klesfabrikkene • Ikke tenkt så mye på det eller har ikke lyst til å forholde seg til 

problemet? Det er ikke de som har kastet klærne…..

• Kanskje tenkt at de produserer for mye klær…?

De som jobber i klesbutikker • De er glade de har jobb og vil selge så mye som mulig….

• Lei seg/sinte over at så mye klær blir kastet?

De som syr klær på fabrikken • Lei seg/sinte/triste over at så mye klær blir kastet (som de har 

sydd)

Naturvernere • Sløsing og forurensning i hele verdikjeden

• Kjemikalier fra klær kommer ut i naturen

Transportører • Tenker ikke så mye over det for deres jobb er å transportere 

klærne dit – andre har bestemt det!

• Glade for at de har jobb



Aktører Hvordan tror du denne aktører ville reagert 

på dette bildet/ denne saken?

Hvor kan jeg lære mer? 
Identifisere personer, organisasjoner, 

avisartikler, bøker, nettsteder, filmer, 

blogger og andre steder du kan søke for å 

finne mer informasjon om disse 

perspektivene.

Barn og voksne som bor 

der

• De kan finne klær som de har bruk for eller kan 

selge.

• Sinte/misunnelige over at andre har så mye at de 

bare kan kaste – urettferdighet i verden

De som kjøper klær 

(forbrukere)

• Først og fremst tenkt at andre kjøper og kaster for 

mye klær

• Blitt litt sjokkert over at det er så mye som blir 

kastet.

• Overrasket/sinte over at klærne blir kjørt ut i 

ørkenen.

Dyr i ørkenen • Tror det er mat?

• Vikler seg inn i stoffet og skader seg.

De som eier 

klesfabrikkene

• Ikke tenkt så mye på det eller har ikke lyst til å 

forholde seg til problemet? Det er ikke de som har 

kastet klærne…..

• Kanskje tenkt at de produserer for mye klær…?

De som jobber i 

klesbutikker

• De er glade de har jobb og vil selge så mye som 

mulig….

• Lei seg/sinte over at så mye klær blir kastet?

De som syr klær på 

fabrikken

• Lei seg/sinte/triste over at så mye klær blir kastet 

(som de har sydd)

Naturvernere • Sløsing og forurensning i hele verdikjeden

• Kjemikalier fra klær kommer ut i naturen

Transportører • Tenker ikke så mye over det for deres jobb er å 

transportere klærne dit – andre har bestemt det!

• Glade for at de har jobb



Hvem kan mene noe om denne 

saken (aktører)

Hvordan tror du de (aktører) ville reagert på dette

bildet / denne saken?

Hvor kan jeg lære mer? 

Identifisere personer, organisasjoner, 

avisartikler, bøker, nettsteder, filmer, blogger og 

andre steder du kan søke for å finne mer 

informasjon om disse perspektivene.



Arbeid med et eksempel på gruppen

• Velg et av bildene
– Vi delte ut bilder av vindmøller på Fosen, ny planlagt E6 over Lågen, hvalrossen 

Freya og havsule på reir (vedlagt). Bildene er hentes på nett til bruk i 
klasserommet.

• Prøv ut aktiviteten (bruk utdelt tabell)
– Hvem er aktørene

– Hvilke oppfatninger kan aktørene ha om saken

– Hvor kan jeg lære mer? 

• Diskuter hvordan dere vil modifisere denne aktiveten til egne elever?



Hvem kan mene noe om denne 

saken (aktører)

Hvordan tror du de (aktører) ville reagert på dette

bildet / denne saken?

Hvor kan jeg lære mer? 

Identifisere personer, organisasjoner, 

avisartikler, bøker, nettsteder, filmer, blogger og 

andre steder du kan søke for å finne mer 

informasjon om disse perspektivene.



Skoleeksempler fra 

• 1.-4. trinn: Oksenøya skole

• 5.-7. trinn: Tonsenhagen kole

• 8.-10. trinn: Ballstad skole



Skoleeksempel 1.-4. trinn
Fra Oksenøya skole



Dragehodevoktere på Fornebu

Oksenøya skole ligger på Fornebu. På Fornebu 

vokser urten dragehode, og 

dragehodeglansbillen lever oppi blomsten. 

Dette er to rødlista arter som ble utgangspunkt 

for at elevene fikk rollen som 

dragehodevoktere. 

Oksenøya var en helt ny skole, og her var det 

lærere på 1.–2. trinn som utviklet opplegget i 

samarbeid med Besøkssenter våtmark Oslo.
Foto: Oksenøya skole



Bli kjent med dragehode

• På 1. trinn startet de med å dra ut for å «møte» 
dragehodeblomsten, før de så kom tilbake til 
klasserommet for å lære litt mer om den. Når 
elevene hadde fått et forhold til blomsten, dro de 
igjen ut på tur, men nå skulle de telle blomstene slik 
at de selv visste hvor mange blomster det var i 
området, men også for at lærerne kunne rapportere 
det som artsobservasjoner. Dette skulle gjentas årlig 
og være 1. trinns oppgave.

• På 2. trinn ble elevene mer kjent med begreper som 
sårbare arter, invaderende og fremmede arter. De 
studerte også dragehodeblomsten i felt, både før, 
under og etter blomstring, og kartla en av 
forekomstene sammen med en floravokter fra 
Norsk botanisk forening. Elevene hadde også 
kartlagt noen av de andre artene som finnes der 
dragehodeblomstene vokser.

Foto: Oksenøya skole



«Det er veldig viktig at de problemstillingene vi tar opp ikke bidrar med å skape 
dårlig samvittighet for at de har flyttet til Fornebu» naturveileder fra Besøkssenter våtmark Oslo.

• Fornebu er et sted med mange innflyttere og nyetablerte områder, og det er 
derfor viktig at elevene ikke føler seg som «fienden», men at de får et 
eierskap til hjemmet sitt og hjemmet til dragehodeblomsten.

• Dragehodeblomsten har skapt engasjement i byggefasen og hodebry for 
utbyggerne.



Hvem kan være aktørene her?

• Bilde: Sjelden blomst stanser 
boligprosjekt: Nyheter, Økonomi | 
Sjelden blomst stanser boligprosjekt 
(budstikka.no)

https://www.budstikka.no/nyheter/okonomi/bolig/sjelden-blomst-stanser-boligprosjekt/s/2-2.310-1.7882533


Hvem kan være aktørene her?

Naturvern
forbundet

Barn og unge i 
nærområde

unge u i

Turgåere 

Beboere i 
områdeturver

nforbundet

Politikere

Utbyggere

Dragehodegl
ansbillen

Butikkeiere og 
serveringssteder

• Bilde: Sjelden blomst stanser 
boligprosjekt: Nyheter, Økonomi | 
Sjelden blomst stanser boligprosjekt 
(budstikka.no)

https://www.budstikka.no/nyheter/okonomi/bolig/sjelden-blomst-stanser-boligprosjekt/s/2-2.310-1.7882533


Dragehodeblomsten - ikke drager i sentrum
• Selve ordet drage inspirerte lærerne og 

samarbeidspartnerne fra Oslo våtmarkssenter. 
Det første året dreide seg derfor mye om 
drager. 

• Året etter gikk de fra å for eksempel jobbe med 
å; fly drager, synge dragesang dra på dragejakt 
og lese eventyr om drager til å spørre seg igjen 
og igjen, hva er vår problemstilling? 

• Poenget var å sette dragehode i sentrum for å 
utforske ulike problemstillinger innen 
bærekraftig utvikling.  Hvilke reelle utfordringer 
kom fram og hvordan kunne de jobbe og tenke 
rundt dem tilpasset elevenes alder og ståsted? 

Foto: pixabay



Dragehodeblomsten - ikke drager i sentrum

• Poenget var å sette dragehode i sentrum for å utforske ulike 
problemstillinger innen bærekraftig utvikling.  Hvilke reelle utfordringer kom 
fram og hvordan kunne de jobbe og tenke rundt dem tilpasset elevenes 
alder og ståsted? 

• Slik endte de opp med at utgangspunktet var dragehodeblomsten. Elevene 
ble kjent med, å observere, kartlegge og lærte om dragehode. Videre 
diskuterte de hvordan de kunne ta vare på blomsten ved for eksempel å 
informere videre. Elevene fikk også turferdigheter, samtidig som de 
diskuterte litt om utbyggingen som skjer på Fornebu.



Oppsummering
Oksenøya skole viser her et eksempel på hvordan elever på 1. og 2. trinn kan 
jobbe med et komplekst og verdilada problem med utgangspunkt i en rødlista art 
og utbyggingen av et nytt boligområde. 

Som dragehodevoktere blir elevene tatt med inn i et ekte dilemma hvor 
mennesker må forstå og ta hensyn til naturen, samtidig som vi må ha et sted å 
bygge hus, skoler og veier for å kunne leve der Det er nært og relevant for 
elevene, involverer flere aktører med ulike interesser i saken, men har ikke et 
entydig svar. Elevene fikk øve på å delta i meningsbrytning, lokaldemokratiet og 
sette ord på egne følelser knyttet til saken tilpasset deres alderen. 





Skoleeksempel 5.-7. trinn
Fra Tonsenhagen skole



Skoleeksempel
Bør alpinanlegget i Grefsenkleiva bygges ut?

Tonsenhagen skole ligger i Bjerke bydel i Oslo. Like ved skolen ligger 
en alpinbakke, Grefsenkleiva, hvor det foreligger planer om at det 
skal utvides med en ny stolheis, terrengendringer og utvidelse av 
traseer. 

Med utgangspunkt i nærmiljøet og nærskogen ved skolen har 
elevene utforsket planer om utbygging av en alpinbakke i dette 
området. Elevene har undersøkt problemstillingen både i 
lokalmiljøet, hos politikere og i media. De har argumenter både for 
og imot utbygging og har fått danna sine egen meninger i saken. 
Lærerne har jobbet med mange forskjellige innfallsvinkler, gjennom 
mange fag og utviklet et tett samarbeid med Naturvernforbundet 
Oslo og Akershus (NOA).



Samarbeid med NOA
• NOA tok kontakt med Tonsenhagen skole og ønsket et 

samarbeid med skolen slik at elevene fikk øve på å bli 
kjent med en lokal sak i deres nærmiljø, samtidig som 
de skulle bli kjent med og oppleve naturen i området. 

• NOA ønsket å samarbeide med skolen slik at elevene 
kunne bli med inn i saken, og bli kjent med hvilke ulike 
begrunnelser og synspunkter som var knyttet til 
utbyggingen. 

• Det var viktig for begge parter at elevene skulle få 
danne sine egne begrunna meninger i saken på en 
demokratisk måte. Elevene fikk derfor bli kjent med 
begrepet bærekraftig utvikling på mange ulike måter 
og diskutert hva som menes med det. Videre ble de 
introdusert for utbyggingsplanene rundt 
Grefsenkleiva. 

Foto: Tonsenhagen skole



Fag involvert

Naturfag Norsk Samfunnsfag

Gjøre rede for betydningen av 
biologisk mangfold og 
gjennomføre tiltak for å bevare 
det biologiske mangfoldet i 
nærmiljøet.

Stille spørsmål og lage hypoteser 
om naturlige fenomener, 
identifisere variabler og samle 
data for å finne svar.

Skille mellom observasjoner og 
slutninger, organisere data, bruke 
årsak- virkning- argumenter, 
trekke slutninger, vurdere 
feilkilder & presentere funn.

Presentere faglige emner 
muntlig med og uten 
digitale ressurser.

Lytte til og videreutvikle 
innspill fra andre og 
begrunne egne 
standpunkter i samtaler.

Beskrive, fortelle, 
argumentere og reflektere 
i ulike muntlige & skriftlige 
sjangre og for ulike 
formål.

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.

Reflektere over kvifor konfliktar
oppstår, og drøfte korleis den 
enkelte og samfunn kan handtere 
konfliktar.

• Problemstilligen ble utgangspunkt for 
videre arbeid med bærekraftig utvikling i 
ulike fag.

• Skolen og lærerne brukte god tid på å 
planlegge, finne gode tekster og 
oppgaver for å belyse problemstillingen 
fra ulike perspektiv og fra ulike fags 
ståsted. Ulike faglærere fikk ansvar for å 
finne frem til passende kompetansemål 
som kunne forberede eleven best mulig 
til å jobbe med dette prosjektet. 

Involverte fag og kompetansemål: 



Hvem kan være aktørene her?



Hvem kan være aktørene her?

Barn og unge i 
nærområde

Politikere

Grefsenkollen 
restaurant

Turgåere

Beboere i 
nærområde

Skikjørere

Naturvernforbundet

Oslo Skisenter



Oppsummering

Tonsenhagen skole viser her et eksempel på hvordan elever kan jobbe med et 
komplekst og verdilada problem med utgangspunkt i utbygging av alpinanlegget i 
Grefsenkleiva. 

Det er nært og relevant for elevene, involverer flere aktører med ulike interesser i 
saken, men har ikke et entydig svar.

«Den lokale tilnærmingen til å jobbe med en aktuell problemstilling har skapt engasjement. Vi opplever at 
elevene har fått et mer nyansert syn og blikk på områdets betydning og hvilke konsekvenser det gir at en sak 
har ulike sider. De har fått jobbe med egne meninger og erfart at det er lov å skifte mening i en sak. Vi tror at 

det å være ute, bli kjent med dette område også har skapt følelser. For å i det hele tatt mene noe om saken, må 
de bli godt kjent med både saken og det aktuelle skogområdet.»

Lærere, Tonsenhagen



download2.php (naturfagsenteret.no)

https://www.naturfagsenteret.no/c1405589/binfil/download2.php?tid=2365284


Skoleeksempel 8.-10. trinn
Ballstad skole



Er klesindustri bærekraftig?

• Klesindustrien var tema for 8.-10.trinn ved Ballstad skole da de 
gjennom høsten arbeidet med bærekraftig utvikling.

• I en felles kick-off tok de blant annet utgangspunkt i spørsmålene
• Hvor kommer klærne dine fra? 
• Hvem har laget dem? 
• Hva er de laget av? 
• Er klesindustrien bærekraftig?

• I denne perioden var det fagene norsk, engelsk, samfunnsfag  og KRLE som var 
involvert i det tverrfaglige temaet

• En viktig del av oppstarten, blant annet for å synliggjøre flere aktørers perspektiv, 
var to episoder av serien «Sweatshop».

• Seinere i temaperioden så de også dokumentaren «The True Cost». Denne løfter 
også fram flere aktørers perspektiv, og var med å åpne opp problemstillingen 
enda mer for elevene.



• I forlengelse av dokumentaren «The True Cost» arbeidet elevene i 
grupper med en podcast i engelsk, der de satte ord på sine 
opplevelser av filmen og sine refleksjoner rundt problemstillingen.

• I norsk var det planlagt slik et temaet argumentasjon sto på planen i 
denne perioden. Dette ble gjennomgående i arbeidsmåten i alle 
involverte fag, og i samfunnsfag og KRLE fikk elevene bl.a. i oppgave å 
plukke ut et etisk dilemma og lage seg en problemstilling knyttet til 
det de arbeidet med disse ukene, og drøfte denne problemstillingen 
ut fra de tre perspektivene i bærekraftig utvikling og flere ulike sider.

• Elevene arbeidet også med flere ulike tekster for å finne ulike 
perspektiver knyttet til dilemmaet. Elevene hadde tilgang til alle 
argumentene som ble arbeidet fram.

• Gjennom hele perioden var det lagt opp til flere situasjoner der 
elevene skulle bruke innsikten sin til å argumentere og begrunne, 
også muntlig. 



• Som en del av fagdagen i norsk før jul skulle elevene ferdigstille en 
argumenterende tekst om temaet. Oppgaven var å begrunne sitt eget 
standpunkt i saken, men det ville telle positivt at de også viste til 
andre synspunkt og begrunnelser. 

• Del 1 av fagdagen, en tekstanalyse, tok også utgangspunkt i samme 
tematikk ved at de brukte et utsnitt av romanen «Verdensredderne» 
av Simon Stranger.   



«Titusener av arbeidere dør på bomullsmarkene. Bomull produseres på marker i land som for eksempel India, Kina og 

Bangladesh. De produseres her fordi klimaet i disse landene er det bomullen trenger for å dyrkes. Bomull er den mest 

brukte fiberen, men også den mest miljøbelastende. Den oppfattes som ren og god, men bidrar til store helseskader, 

forurenset grunnvann og spredning av miljøgifter. Problemet er at siden bomullen ikke skal spises, er det ikke kontroll på 

giftbruken, noe som det for eksempel er i grønnsaksproduksjonen. Dette fører til at titusener av bomullsarbeidere dør 

hvert år. Dette er på grunn av at arbeiderne puster inn gift når de jobber ute på markene. Levealderen i India blant 

bomullsarbeidere er 40 år, mot normalt 63 år. Jeg syns dette er helt grusomt, fordi ingen fortjener å dø, bare fordi de 

gjør jobben sin. Jeg tenker at giftbruken i bomullen burde forskes mer på enn det som gjøres i dag. Da kan vi kanskje 

redde liv innenfor bomullsproduksjonen. 

Hva kan vi utenfor tekstilbransjen gjøre? Dette er et veldig vanskelig spørsmål, men også et veldig viktig spørsmål. Jeg 

tror at vi som forbrukere har mye makt innenfor klesindustrien, fordi klesprodusentene er avhengig av at folk kjøper 

klærne de selger. Jeg tenker at hvis man velger mer bærekraftig, og hver enkeltperson reduserer forbruket sitt av klær, er 

en stor forskjell gjort. Jeg selv prøver å være bevisst på å kjøpe kun de klærne jeg faktisk trenger, og ikke kjøpe klær som 

bare blir liggende i klesskapet.»

Elev 9.trinn

Eksempel på elevtekst skrevet i denne perioden





Privat foto: Eli Munkebye



Hvem kan mene noe om denne 

saken (aktører)

Hvordan tror du de (aktører) ville reagert på dette

bildet / denne saken?

Hvor kan jeg lære mer? 

Identifisere personer, organisasjoner, 

avisartikler, bøker, nettsteder, filmer, blogger og 

andre steder du kan søke for å finne mer 

informasjon om disse perspektivene.


