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Sogndal 13.11.2020



Innhold denne dagen 
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2. Tverrfaglig arbeid

3. Tverrfaglig organisering

4. Vurdere tverrfaglig læring

5. Elevmedvirkning



Vi tar opp tråden

Nytt kompetansebegrep
Kompetanse er å 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 

(Meld. St. 28 (2015–2016), s. 28).



Vi må diskutere hva som ligger i kompetansebegrepet?





Prinsipper og strategier (Leahy og Wiliam 2015)



Prinsipper og strategier (Leahy og Wiliam 2015)



Og hva er sammenhengen mellom 
kompetanse og dybdelæring?



Dybdelæring

Undervisningen bør stimulere til utvikling av kompetanse og innsikt i 
temaer som går på tvers av fagområder, og at elevene arbeider med 
problemstillinger eller temaer som krever kunnskaper og ferdigheter 
fra flere fag. Problemløsning er derfor en viktig del av arbeid med 
dybdelæring (Meld. St. 28 (2015 - 2016), s. 7).
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Ergo…

En tydelig sammenheng mellom dybdelæring og kompetanse.

Dybdelæring Kompetanseer prosessen mot



Forskjellen mellom flerfaglighet og tverrfaglighet

Flerfaglighet

Egne fagtimer

Relatere til et 
felles 

tema/innhold

Tverrfaglighet

Flere fag i 
samme time

Integrert i ett 
tema
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Når elevene jobber med 
problemstillinger eller 
temaer som krever 
kompetanse fra ulike fag, 
kalles det flerfaglighet (NOU 
2014). 

Hva er flerfaglighet?



Hva er tverrfaglighet?

• en integrasjon av to eller flere fagområder siden problemet ikke kan 
løses innenfor ett fag. 



«Verden er ikke delt inn i fag» (elev på ungdomstrinnet)



Et bilde på tverrfaglighet

The world beyond the classroom is cross-curricular. Through my 
window I see walls, trees, people walking by, cars, birds, clouds and the 
occasional aeroplane – I understand none of them fully from the 
perspective of just one curriculum subject. I describe and appreciate 
the cherry tree outside using a combination of geographical, artistic, 
poetic, philosophical and historical vocabularies. Others might perceive 
the same scene by linking thoughts from mathematics, science, design, 
music, movement or religious education. We each look on the world, 
its objects, patterns and experiences, with different eyes (Barnes 2014)



OECD – om problemorientering og tverrfaglig 
tenkning 
Fremhevet allerede i et rammeverk fra 2003 ulike sentrale ferdigheter 
som viktige for å løse problemstillinger. Elevene skulle kunne å:

• identifisere tverrfaglige problemstillinger

• identifisere relevant informasjon eller begrensninger

• presentere mulige alternativer eller løsninger

• velge løsningsstrategier

• løse problemer

• sikre eller reflektere over løsninger

• kommunisere resultatene



Fremtidens kompetanse

Ludvigsenutvalget fremhever disse ferdighetene – som ikke er så langt unna OECD 
sitt rammeverk



Eksempel fra New Zealand

Et land vi ofte sammenligner oss med siden de har en 
kompetansebasert læreplan. De legger vekt på 5 ferdigheter som er 
viktige i dagens skole:

1. Thinking

2. Relating to others

3. Using language, symbols, and texts

4. Managing self

5. Participating and contributing



De 4 C’er

Michael Fullan snakker om de fire c’er:

• Critical Thinker – Å løse problemer

• Communicator – Å kunne forstå og kommunisere idéer

• Collaborator – Å samarbeide med andre

• Creator – Å produsere noe med høy kvalitet

Alt dette går også på tvers av fag!



Relevans og virkelighetsnær læring (Real World Learning)



Virkelighetsnær læreplan

John Goodlad sier:

• Curriculum should be organized around the needs of society and 
students.

• Curriculum should have a wide range of purposes, including cognitive, 
social, civic, vocational, aesthetic, and moral.

• Realistic reform policies and programs should be enacted
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Relevans?



Organisering



Organisering av skoledagen - tradisjonelt 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Norsk Norsk Musikk Naturfag Matematikk

Naturfag Samfunnsfag Kroppsøving Mat og helse Fremmedspråk

Matematikk KRLE Engelsk Mat og helse Fremmedspråk

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

Engelsk Kunst og 

håndverk

Matematikk Samfunnsfag 

GOD HELG!

Kroppsøving Kunst og 

håndverk

Norsk KRLE



Mulighetsrom

• I praksis kan man jobbe tverrfaglig, eller snarere flerfaglig ved en slik 
timeplan. MEN, jeg tror det blir langt vanskeligere.



Kan begynne i det små

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Norsk Norsk Musikk Naturfag Matematikk

Naturfag Samfunnsfag Kroppsøving Tema Fremmedspråk

Matematikk KRLE Engelsk Fremmedspråk

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

Tema Kunst og 

håndverk

Matematikk Samfunnsfag 

GOD HELG!

Kroppsøving Kunst og 

håndverk

Norsk KRLE



Utvide etter hvert med flere fag som inngår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mat Eng Norsk KRØ Musikk Tema

(inkl lunsj)

Tema

(inkl lunsj)Eng Mat KRØ Norsk Kroppsøving

Tema KRLE Engelsk 

Lunsj Lunsj Lunsj

Tema Tema Matematikk Nat. fag Mat

GOD HELG!

Norsk Mat Nat. Fag



Utvide etter hvert med flere fag som inngår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mat Eng Norsk KRØ Musikk Tema

(inkl lunsj)

Tema

(inkl lunsj)Eng Mat KRØ Norsk Kroppsøving

Tema KRLE Engelsk 

Lunsj Lunsj Lunsj

Tema Norsk

Tema

Matematikk Nat. fag Mat

GOD HELG!

Norsk Tema Norsk Mat Nat. Fag



Parallelt med mindre grupper

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mat Eng Norsk KRØ Tema Samf Nat Tema

(inkl lunsj)

Tema

(inkl lunsj)Eng Mat KRØ Norsk

Tema KRLE Nat Tema Samf

Lunsj Lunsj

Tema Norsk

Tema

Nat. fag Mat

GOD HELG!

Samf Nat Tema

Norsk Tema Norsk Mat Nat. Fag



Til gjennomgripende tematisk organisering

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

«Bærekraft»
Naturfag, Matematikk, Kunst og H «Bærekraft»

Norsk, samfunnsfag, Krle

Fag
Fag Fag

«Bærekraft»
Samfunnsfag, naturfag, norsk

Fag Fag

«Bærekraft»
Engelsk, Mat og H, matematikk

Fag

Fag Fag

«Bærekraft»
Engelsk, Krle, samfunnsfag

Fag Fag
«Bærekraft»
Norsk, samfunnsfag, Krle

«Bærekraft»
Naturfag, Matematikk, Kunst og H

«Bærekr
aft»

Engelsk, Mat og H, 
matematikk

«Bærekr
aft»

Engelsk, Mat og H, 
matematikk

Fag

God helg!



Dybdelæring gjennom tverrfaglig arbeid

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

«Bærekraft»
Naturfag, Matematikk, Kunst og H «Bærekraft»

Norsk, samfunnsfag, Krle

Valgfag
Fr. språk Mus

«Bærekraft»
Samfunnsfag, naturfag, norsk

Mus Fr. språk

«Bærekraft»
Engelsk, Mat og H, matematikk

KRØ

Norsk Mat

«Bærekraft»
Engelsk, Krle, samfunnsfag

Mat Norsk
«Bærekraft»
Norsk, samfunnsfag, Krle

«Bærekraft»
Naturfag, Matematikk, Kunst og H

«Bærekr
aft»

Engelsk, Mat og H, 
matematikk

«Bærekr
aft»

Engelsk, Mat og H, 
matematikk

KRØ

God helg!



Tverrfaglige metode



Tverrfaglig læring

1. Autentisk og relevant for elevenes liv
2. Øker kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter
3. Veldig engasjerende 
4. Øker grad av dybdelæring
5. Åpner muligheter for elevene å utvikle interesser for ulike temaer
6. Elevsentrert
7. Øker kognitive ferdigheter



Problemorientert læring

• Oppklare og forstå konseptet

• Definere problemet

• Analysere problemet

• Finne mulige forklaringer

• Formulere læringsmål

• Lete etter videre informasjon

• Rapport og testing av ny informasjon
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Prosjektmetode

1. Planleggingsfase

2. Gjennomføringsfase

3. Presentasjonsfase

4. Evalueringsfase



Prosjektmetode

• Problembasert - hypoteser og problemstillinger

• Prosessorientert

• Vurdering underveis i grupper/individuelt

• Tydelig produkt

• Flere lærere i vurderingssituasjoner



Prosjektmetode - arbeidsspørsmål

Handlingsspørsmål

Vurderingsspørsmål

Forklaringsspørsmål

Faktaspørsmål



Eksempler på arbeidsspørsmål

Faktaspørsmål

• Hva er AIDS?

• Hva var 1. verdenskrig

Forklaringsspørsmål

• Hvordan kan man få AIDS?

• Hva skjedde under sentrale 
hendelser i krigen?

Vurderingsspørsmål

• Er det mindre farlig å få 
AIDS i dag enn for 20 år 
siden? 

• På hvilken måte er det 
vanskelig å kåre en 
seierherre etter 1. 
verdenskrig?

Handlingsspørsmål

• Hva kan vi gjøre for at vi i 
fremtiden kan stoppe AIDS-
epidemien?

• Hva kan vi gjøre, eller ikke 
gjøre for å 
hindre fremtidige 
verdenskriger?



Rike spørsmål (Tony Ryan 2012)



Tematisk læring

Energi

Samf

Kompetansemål

KRLE

Kompetansemål

Matematikk

Kompetansemål

Kunst og H

Kompetansemål

Nat fag

Kompetansemål



Tematisk læring

Energi

Samf

Kompetansemål

KRLE

Kompetansemål

Matematikk

Kompetansemål

Kunst og H

Kompetansemål

Nat fag

Kompetansemål



Planlegge for tverrfaglig læring i læreplanen

Relevant innhold fra ulike deler 
av faget

Velge fag som har relevans for 
temaet/undervisningen

Relevant tekst som gir 
perspektiv til et tema/innhold

Overordnet 
del

Fag

Om faget Komp.mål

Tema

Vurdering

Fag Fag Fag



Færre eller flere fag etter behov og muligheter

Relevant innhold fra ulike deler 
av faget

Velge fag som har relevans for 
temaet/undervisningen

Relevant tekst som gir 
perspektiv til et tema/innhold

Overordnet 
del

Fag

Om faget Komp.mål

Tema

Konkret 
innhold

Vurdering

Fag



Felles tema, men ulike problemer

• Elevgruppe• Elevgruppe

• Elevgruppe• Elevgruppe

Problemstilling 1 Problemstilling 2

Problemstilling 4Problemstilling 3
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Ulikt gagner alle

• Gjennom perioden legger gruppene frem hva de jobber med, hvordan 
de jobber og hva de har funnet ut for de andre gruppene. Elevene 
lærer derfor ikke bare om sitt eget fokusområde, men får oversikt 
over det andre jobber med. 



• Elevene må få tid til å gruble, diskutere, prøve og feile over 
tid med rike spørsmål og problemstillinger. 

• De må få medbestemme og være med i arbeidet med 
læreplanen og valg av mål før opplæringen begynner

• Lærere må få tid til å samarbeide om læreplananalyse.

• Deres interesser må få betydning for valg av læringsinnhold 
og metode.

• Tenke kreativt om fag,- og timefordelingen 

- tørre å styre, tørre å slippe taket



Utnytt fag- og timefordelingen

Noen prinsipper

1. Fag- og timefordelingen er en sekk med timer som sier: 
Lag god undervisning! 

2. Arbeid med 4 fag i de samme 60 minuttene gir 60 min til 
hvert fag – ikke 15. 

3. Angir kun et minstenivå av timer

4. Kan brukes dynamisk akkurat slik dere mener er best for 
organiseringen og elevenes læring på skolen.



Vurdering av tverrfaglig arbeid



Hva og hvordan skal vi vurdere?

Prinsipp 1: Det meste av vurderingen skjer underveis i prosessen

Prinsipp 2: Lærere skal ikke vurdere det man ikke kan vurdere 

Prinsipp 3: Trenger ikke vurdere alle fag samtidig



Hva og hvordan skal vi vurdere?

1. Å arbeide tverrfaglig innebærer at man må vurdere ulike 
perspektiver ved et produkt eller en kompetanse.

2. Et hvert fag og kompetansemål som inngår i arbeidet viser også 
hvilken kompetanse elevene skal vise underveis og mot slutten av 
læringen.

3. Samtidig – det må også ligge en helhetlig vurdering av den 
kompetansen eleven viser for temaet som helhet. 



Elevmedvirkning



Hva er reell elevmedvirkning?

• Er det å bestemme hva som skal selges i kantina?

• Er det å delta i elevarbeid og demokratiske prosesser?

• Er det å få være med å bestemme hvordan utearealet skal se ut?

JA – alle disse tingene, men ingen av dem er kanskje det som er 
viktigst. 



Elevmedvirkning
• Bør være et grunnleggende 

prinsipp

• Styringsgruppe

• Åpenhet

• Samarbeid 
om kompetansemålenes inn
hold

• Medbestemmelse av 
vurderingsformer - kan 
disse være ulike for 
ulike elever?



Elevundersøkelsen – Skoler i Sogndal

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

3,8 2,5 3,4 3,2 3,1

3,4 3,4 3,1 3,2 3,2

2,7 2,9 3,0 2,7 3,2

3,2 . 3,3 2,9

Spørsmål: Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?



Hvordan leser vi tallene ut fra erfaring?



Elevenes motivasjon synker tidligere

Siste elevundersøkelse viser at motivasjonen synker fortsatt på flere 
trinn. Nasjonalt er det særlig 4.-5. trinnet som har mest nedgang. 

Det nevnes nevnes flere årsaker til dette. Elevene selv gir uttrykk for 
blant annet:

• Stress og mye hjemmearbeid

• Lite eierskap til det som læres

• Mange prøver opp på hverandre

• Forventningspress



Elevenes medbestemmelse i overordnet del

• Demokratiske verdier må fremmes gjennom aktiv deltakelse i hele 
opplæringsløpet.

• 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. 



Har vi reell elevmedvirkning?

• Er medvirkning noe annet enn medbestemmelse?

• Er elevene medvirkende til det som «betyr» noe? (da tenker jeg 
ikke på type mat i kantinen, at det gjennomføres elevråd, ordensreglement  -selv 
om dette er viktig)

• Hvor lenge oppleves medvirkning reelt hvis elevene ikke ser 
konsekvenser av medvirkningen?



3 minutters diskusjon/refleksjon 



Formell medvirkning

Å medvirke i prosesser som omhandler læring og andre ting som «betyr 
noe».



Å medvirke i planlegging av læring





Eierskap til egne læringsprosesser

Dette innebærer blant annet at elevene bør delta i diskusjonen om:

• Innholdet i læreplanen

• Hva som er relevant å jobbe med ut fra læreplanen

• Kjennetegn underveis og hva som kan være høy måloppnåelse

• Arbeidsprosess og metode

• Organisering 

• Innleveringer/prøver 

• Underveisvurdering, avslutning



Å medvirke i arbeid med innholdet



Pedagogisk medvirkning



Styringsgruppe

• Gruppe på 4-5 elever som er med i 
planleggingen av en periode eller 
opplæring av et tema sammen med 
lærerne/lærerteamet.

• Medvirkende i innhold fra læreplan
• Får diskutere og komme med ønsker
• Får flere valg om læringsaktiviteter, 

vurderingsmetoder, læringsprodukt osv
• Styringsgruppen tar dette tilbake til 

klassen hvor de diskuterer og får stemme 
over ulike valg



Aktiviteter for medvirkning



Aktiviteter for medvirkning



Eks. Systematisk tankekart



Fagfornyelsen og elevmedvirkning

• Tenke relevans og medvirkning i planlegging av undervisning

• Elevene bør medvirke i alle læringsprosesser

- eks. innhold, kjennetegn, læringsaktiviteter, vurderingsmetoder


