
Hvem er vi?

• Hege Havn, Kathinka Blichfeldt, Egil Weider Hartberg

• Senter for livslang læring (SELL), Høgskolen i Innlandet

• Skoleutvikling: 13 ansatte

Dekomp

• 24 kommuner i Innlandet

• 10 kommuner i Viken

• 2 fylkeskommuner

• 2 privatskoleprosjekter



Plan for økta
12.15 – 12.25 Intro

12.25 – 12.35 Grupper – bli kjent

12.35 – 13.15 Presentasjon plenum: Ekstern samskaping - LK20

13.15 – 13.45 Grupper: Erfaringsdeling på tvers av fagmiljø

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.15 Presentasjon plenum: Intern samskaping

14.15 – 14.45 Grupper: Institusjonsvis

14.45 – 15.00 Outro

Intensjon for økta

• Å reflektere over eget arbeid med LK20 i Dekomp, og få nye 
ideer til samskaping eksternt og internt



Hovedfokus 20/21: 
LK 2020



UH



Bli kjent i gruppa (til 12.35)

• Gruppeleder: Den som trente sist

• Presentasjonsrunde:
• Institusjon, rolle osv

• Hva opplever du som den viktigste intensjonen i LK20 akkurat nå?



Pedagogisk utviklingsarbeid –
hvilke føringer legger LK20?



Fagfornyelsen – LK20

3.5 Profesjonsfelleskap og skoleutvikling

• God skoleutvikling krever rom for å stille spørsmål og lete etter svar 
og et profesjonsfelleskap som er opptatt av hvordan skolens praksis 
bidrar til elevenes utvikling....

• Det innebærer at profesjonsfellesskapet reflekterer over verdivalg og 
utviklingsbehov og bruker forskning og erfaringsbasert kunnskap som 
grunnlag for målrettet tiltak.

• Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom 
kollegaer og på tvers av skoler fremmer en delings og læringskultur.



Praksiseksempel

LILLEFJELL KOMMUNE

4 skoler

HiNN inn som veileder på 
skoleeiernivå.



Lillefjell kommune- nåsituasjon

• Mange "mislykkede" utviklingsprosjekter som var satt i gang av 
skoleeiernivået uten forankring hos de endringen skulle 
gjennomføres.

• Ingen overordnet plan for skolene i kommunen.
• Totalt i skolene har det de siste 10 årene vært 14 ulike skoleleder
• Adhoc arbeid i skolene og lave resultater over tid.
• Lite motivasjon hos skoleeier og skolelederne for skoleutvikling.

Så kommer LK20 – hva nå?





SeLL`s grunnsyn som ble formidlet i 
innledende samtaler med skoleeier

• Grunnleggende moment at organisasjonsutvikling = endring i praksis 
(ikke bare refleksjon og tankevirksomhet)

• Legge til rette for endringsprosesser, men at resultatet ikke kan 
programmeres på forhånd. Samskaping må til. 

• Læring og utviklingsmuligheter kan planlegges, men det er de 
menneskene som deltar i læringsprosessene som i samspill med 
omgivelsenes påvirkning avgjør resultatet.



Innledende prosess med 
skoleeier

Mange oppstartsmøter og 
samtaler for å avklare roller og 
forventninger med skoleeier, selv 
om de ville at vi skulle rett ut i 
skolene.



Erkjennelsen av at skoleeier forstod verdien i å 
involvere skoleledere og lærere i en samskapende 
prosess!

• ”For et projekt uden medarbejdernes medvirken og engagement
bliver meget let til et overfladisk paradenummer, der ser ud, som om 
der sker noget, mens der i virkeligheden, i undervisningspraksis, ikke 
forandres noget” (Moos 2003:185).



Erkjennelsen av at skoleeier må i større grad enn 
tidligere våge å gå i dialog med de som skal utføre 
og eie endringsprosessene!

Kommunenivå som la vekt på kommunikasjon og inkludering av lærerne i 
prosessen mot målene, samt målrettet kompetansehevingen var de som i 
størst grad klarte å påvirke lærernes praksis (Berg 2015).



Erkjennelsen på alle nivåer av at ingen 
programmer eller veiledere kan gjøre jobben for 
dem alene!

Michael Fullan (2001) hevder at 25 % av resultatene i et 
utviklingsarbeid kan relateres til selve modellen, programmet eller 
tiltaket en skole har valgt, men 75 % av resultatet kan relateres til det 
arbeidet som blir gjort på den enkelte skole og i det enkelte klasserom. 
Det betyr at det som skjer på den enkelte skole er helt avgjørende for 
det resultatet utviklingsarbeidet får. Det er det som skjer på den 
enkelte skole er hvor resultatet skapes.



Fagfornyelsen – LK20

3.5 Profesjonsfelleskap og skoleutvikling• God skoleutvikling krever rom for å stille spørsmål og lete etter svar
og et profesjonsfelleskap som er opptatt av hvordan skolens praksis 
bidrar til elevenes utvikling....

• Det innebærer at profesjonsfellesskapet reflekterer over verdivalg og 
utviklingsbehov og bruker forskning og erfaringsbasert kunnskap som 
grunnlag for målrettet tiltak.

• Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom 
kollegaer og på tvers av skoler fremmer en delings og læringskultur.



https://pxhere.com/no/photo/1189048



PRAKSISFORTELLING 

Nettverk rundt LK20

Samskaping i Bærum kommune



Kompetansepakka som utgangspunkt

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 



Nettverk (x7)

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

nettverk

SEPTEMBER NOVEMBER JANUAR MARS MAI 2 x høst 2021

MELLOMARBEID på skolen: arbeid med kompetansepakka tilpasset ståsted, utprøving og 

utforsking av praksis

nettverk nettverk nettverk nettverk nettverk

➔11 skoler, to nettverk (2019-20 + 2020-21)

➔4-8 ressurspersoner fra skolen deltar 

➔ Skolebasert – hver skole jobber ut fra S-Ø-T-analyse

➔ Lærende nettverk, dialogkonferansemodell

➔ Modellering av prosesser knyttet til samskapt læring 
og læreplanforståelse 



Situasjonen 
her og nå; hvor er jeg (vi)?

Ønsket situasjon; 

hvor skal jeg (vi)?

Hvordan finner jeg (vi) ut at jeg (vi) 

er på rett vei?

Drøfting/refleksjon med kollegaer

LA1

LA2

LA3

SØT-modellen: Å «tette gapet»

Tiltak – hva gjør vi? 

LA = læringsaksjon 

Prosessledelse gjennom medskaping



Med LK20 som 

«sparringspartner» i 

skolehverdagen



Lokalt læreplanarbeid

Planer:
-Når skjer hva?

- Tverrfaglig? 

Osv.

Læreres 

læring om 

elevenes læring

Lokale læreplaner eller

lokale «gjøreplaner»

«Forskende 

aktivitet»
Refleksjon rundt praksis

bidrar til mer innsikt

Svein Erik Andreassen, UiT (2019)





KJERNEELEMENTER

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter 

Praktisk utforskende… lage modeller..

Teknologi 

Bruke teknologi i arbeidet… 

Energi og materie 

Forstå naturfenomener – se sammenhenger… 

Jorda og livet på jorda 

Kunnskap om jorda… menneskets påvirkning, ta 

bærekraftige valg Kjerneelement

(KJERNEELEMENTER I NATURFAG)

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

Utvikle forståelse

av innhold og 

sammenhenger 

i faget

Starte i kjerneelementene?



FAGETS RELEVANS 
OG SENTRALE 
VERDIER
[…] Naturfag skal bidra til undring, nysgjerrighet, 

skaperglede, engasjement og nytenkning hos elevene ved 

at de får arbeide praktisk og utforskende med faget. 

Elevene skal få innsikt i hvordan menneskets levesett og 

handlinger påvirker livet på jorda. […] 

Naturfag skal forberede elevene på et arbeids- og 

samfunnsliv som vil stille krav til en utforskende tilnærming 

og teknologisk kompetanse.

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

Undersøke 

Fagets relevans 

og sentrale 

verdier…

Se hvordan overordnet del kommer til uttrykk i faget

Utvikle forståelse

av innhold og 

sammenhenger 

i faget



TVERRFAGLIGE 
TEMA
I naturfag handler det tverrfaglige temaet 

bærekraftig utvikling om at elevene skal få 

kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og 

handlinger, og se disse i sammenheng med lokale 

og globale miljø- og klimautfordringer. […]

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

Undersøke 

tverrfaglige 

tema

Hvordan utvikler elevene kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene?

Utvikle forståelse

av innhold og 

sammenhenger 

i faget

Undersøke 

Fagets relevans 

og sentrale 

verdier…



Utvikle forståelse

av innhold og 

sammenhenger 

i faget

ØNSKET 
KOMPETANSE
Elevene skal kunne stille spørsmål og 

lage hypoteser, analysere data og lage 

forklaringer, drøfte forklaringene i lys 

av relevant teorier…

(fra kompetansemål i naturfag)

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

Se på 

kompetansemål

Undersøke 

Fagets relevans 

og sentrale 

verdier…

Undersøke 

tverrfaglige 

tema



KOMPETANSE-
MÅL
Elevene skal kunne stille spørsmål og 

lage hypoteser, analysere data og lage 

forklaringer, drøfte forklaringene i lys 

av relevant teorier…
(fra kompetansemål i naturfag)

TEMA/KUNNSKAPSOMRÅDE: 

Utnyttelse av naturressurser og tap av

biologisk mangfold

Dagsaktuell forskning

Hvordan ser det ut når 

elevene gjør dette på 

en god måte? 

Beskriv kompetanse.

Hvilke relevante

problemstillinger

og tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke fagbegrep, 

modeller og 

teorier er 

relevante? 

Hvordan kan vi 

modellere og vise til 

elevene hvor de skal?
Vise/utforske hvordan 

naturvitenskaplig kunnskap bygges. 

Hvordan legge til 

rette for 

elevmedvirkning?

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 

Berøringspunkter/ 

sammenheng med 

andre fag?

UNDERVEISVURDERING - TEKST

Bruke fagspråk, modeller, forklarer, 

utforsker, argumenterer, 

analyserer… Elevmedvirkning





Vårt faglig bidrag
➔ Støtte i å lede prosesser 

➔ Utforske ståsted, tiltak og behov for støtte sammen med 
skolene 

➔ Tilpasse faglig bidrag ut fra behov

Kathinka Blichfeldt, Senter for livslang læring 



Alle elever kan anvende 
kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse 
oppgaver i kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner, 
individuelt og i samspill med 
andre, mens de forstår, 
reflekterer og tenker kritisk.

Læreplanforståelse og 
kompetansebegrepet

mestre 
noe

mestre 
noe

mestre 
noe

mestre 
noe

mestre 
noe

mestre 
noe

Elevene må ha tid til å:
1) Tilegne seg sentrale kunnskaper og 
ferdigheter. 
2) Utforske og forstå faglige fenomener, 
prinsipper og mønstre.
3) Anvende kunnskaper, ferdigheter, 
forståelser, prinsipper og mønstre på ulike 
måter i kjente og ukjente situasjoner.
4) Tenke kritisk rundt konklusjoner og 
resultater og reflektere over egne 
læringsprosesser.

Teach to the test <-> Teach for life



Enkeltskoler 
➔ Faglig bidrag på plandager 

➔ Ledermøter/veiledning

➔ Plangruppemøter/veiledning 

➔ Fellesmøter

➔ Læringsaksjoner/utforsking av egen praksis 

➔ Veiledning på team



Individuell refleksjon før gruppedeling

1) Hva la du spesielt merke til i det du hørte? 

2) Hva vektlegger du/dere i arbeidet med LK20 i dekomp, og 
hvordan samarbeider dere med lærere/ledere/skoleeiere for å 
realisere sentrale intensjoner i læreplanverket?

I gruppa (til kl 13.43)

- Rekkeframlegg

- Gruppeleder styrer ordet

- Hold av litt tid til drøfting



Menti.com: 79 67 12 6

2 min

Tenk over samtalen 

du var med på og 

del ett tips eller en 

tanke i MENTI før 

pausen



PAUSE TIL kl. 14.00



Internlæring i egen UH



Strukturer for intern profesjonsutvikling: 

«Edderkoppnett-organisering»

➔ 13 stk. i ulike team, satt sammen på tvers i 
møte med eksterne samarbeidspartnere. 

➔ Bidrar til læring og videreutvikling internt.

Ingrid og Kathinka

Kathinka og Kjell

Kjell og Berit

Berit og Ingrid 

Kaja og Berit

Kaja og Hege 

Hege og Finn Roger 

Egil og Kathinka

Janne og Kjersti

Kjersti og Hege Vegard, Hege, Egil… 



Møteplasser

➔ Ute i felt (hver uke) = samarbeid i par/trioer (edderkoppnettet)

I praksisfelt: dialogkonferanser, nettverk, skolebesøk, veiledning av team, lærere, ledere, skoleeiere, webinarer, samarbeidsforum 

Internsem.

AUGUST NOVEMBER FEBRUAR

Internsem. Internsem. Internsem. Internsem. Internsem. Internsem.

S

➔ Statusmøter, korte oppdateringer på drift, identifisere treffpunkter for læring

➔ Digital samhandling (samskriving, deling i teams…)

➔ Internseminar (en dag pr. mnd) med fokus på kollektiv læring og utvikling 

SS S SS S SS S SS S SS S SS

Strukturer for intern profesjonsutvikling: 



Internlæring mellom fagmiljø

➔ Skoleutvikling vs Studentutvikling 

➔ Skoleutvikling i Praksis vs Forskning 

➔ Bred vs Spiss kompetanse

Spor av samskaping mellom fagmiljø HINN

➔ 30 fagdidaktiske nettverk i Oppland

➔ Felles samarbeid med FMIN og IFK

➔ Internseminar alle pedagoger



padlet.com/kblich/uh

Til kl. 14.45

Deling i institusjonsgrupper

1) Hva tar du med deg fra forrige 

gruppearbeid til egen organisasjon?

2) Hvordan kan kunnskapsutviklinga 

i dekomp enda bedre komme 

lærerutdanninga til gode? (ideer)
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ROM 2

Gruppearbeid
Hva tenker vi nå rundt det vi har hørt i dag?

1415-1445 Grupper + plenum

ROM 1

Veien videre
Skolevise grupper + plenum

Dele refleksjoner fra dagen + planlegge neste skritt

1500-1530 + 1530-1545 Felles/plenum

Erfaringsdeling
Hva har vært GJORT-LÆRT-LURT siden sist?

Utforskende samtaler rundt mellomarbeidet +

Hvordan kan det vi hører påvirke vår praksis videre? 

1215-1300 Plenum + grupper på tvers

ROM 4ROM 3

Faglig input
Innblikk i modulene: læreplaner i fag og 

tverrfaglige tema. 

Modul 2: læreplaner i fag + modul 3: tverrfaglige tema

1315-1400 Plenum + grupper

Dialogkonferansemodell

EKSEMPEL PÅ “RIGG” FOR MØTER

Torbjørn Lund, UiT 


