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Grenlandskonferansen 

Sesjon 4 kl. 14.15 – 15.30 

 

4A Å lære å lære, læringsstrategier i klasseromspraksis for 8.-10. trinn 

Det er en tydelig forventing i Overordnet del om at alle fag og trinn skal jobbe med 

læringsstrategier, og det å lære elevene om hvordan de lærer skal gjennomsyre all undervisning. 

Hvordan gjør man så dette i praksis? Etter en innramming av noe forskning og teori vil 

presentasjonen fokusere på klasseromspraksis, eksemplifisert med konkrete strategier relevant 

for alle fag og trinn. Denne økten har fokus på ungdomstrinnet.  

Mette Bunting er ansatt ved USN (Porsgrunn) som dosent i pedagogikk. Hun har 

undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Bunting har jobbet med 

læringsstrategier i snart 30 år, og har utgitt flere bøker om emnet. Hun er tilknyttet 

grunnskolelærerutdanning og forsker på ungdom og frafall.  

 

4B Mobbing i skole, forebygging og konsekvenser 

Foredraget er knyttet til hele verdigrunnlaget i norsk skole, og spesielt til 3.1 Et inkluderende 

læringsmiljø. Det er både kunnskapsbasert og praktisk rettet. Det gir en innføring i hvilke 

konsekvenser mobbing kan gi, og belyser dermed viktigheten av å ta problemet på alvor. Barn 

og unge som er involvert i mobbing viser ofte traumesymptomer, samt symptomer på depresjon 

og angst. Slike symptomer kan være skjult om man ikke vet hva man skal være oppmerksom 

på. Foredraget har hovedvekt på forebygging, men tar også for seg håndtering av mobbing i 

skolen. 

Foredragsholdere er lærer og spesialrådgiver Frode Heiestad og psykolog og forsker Thormod 

Idsøe ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. 

 

4C Engelsk i fagfornyelsen for 5.- 10. trinn 

Kjerneelementer, kompetansebegrepet, dybdelæring og underveisvurdering er viktige 

elementer i fagfornyelsen. Hva vil disse få å si for læring, undervisning og vurdering i 

engelskfaget på 5.-10. trinn når ny læreplan skal implementeres i 2020? 

Henrik Bøhn er førsteamanuensis i engelsk didaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har 

tidligere jobbet som engelsklærer i videregående skole og har mer enn 12 års erfaring som 

foreleser og veileder i engelsk i lærerutdanningen. Han var leder for Utdanningsdirektoratets 

arbeidsgruppe som lagde utkast til kjerneelementer i engelsk og forsker blant annet på vurdering 

og språklæring. 
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4D Planlegging og periodisering 

Deltagerne vil få innsikt og praktiske tips om hvordan man kan planlegge og periodisere for 

dybdelæring i fag og på tvers av fag. I overordnet del (LK 20) «Lære å lære» sier at elevene 

skal få mulighet til å utvikle dypere innsikt og se sammenhenger mellom kunnskapsområder. 

Planlegging og periodisering kan være gode verktøy i dette arbeidet.  

Torsdag 7. november: Bente Martinsen er rektor, og Anne Jorun Strømmen er kontaktlærer ved 

Lindhøy skole i Færder kommune. De vil presentere Lindhøymodellen som gir et innblikk i 

Lindhøys arbeid med periodeplaner. Betydningen av trinnsamarbeid i tidsbruk og kvalitet, samt 

læring som en kollektiv prosess er sentralt.  

Fredag 8. november: Kristin Støren er rektor ved Borge skole i Porsgrunn kommune og har 

lang erfaring som skoleleder. Lene lysa har lang erfaring fra både barnehage, skole, rådgivning 

og ledelse, og er for tiden skoleleder på Borge skole. Elisabeth Green har erfaring fra både 

barnehage og skole og underviser på mellomtrinnet på Borge skole. 

 

4E Folkehelse og livsmestring i kroppsøvingsfaget 

Et foredrag med fokus på fagfornyelsens punkt 2.5.1 «folkehelse og livsmestring» fra 

samfunnsperspektiv til gymsalen. Hvordan kan vi skape lokalsamfunn der innbyggerne har 

livsvarig bevegelsesglede?   

Johan Ludvik Lund er Universitetslektor i kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han 

har en mastergrad med temaet selvoppfatning vs fysisk form og praktisk-pedagogisk utdannelse 

fra NTNU.  Tidligere kultursjef i Overhalla kommune i Trøndelag med ansvar for bl. a 

folkehelse, flyktningetjeneste, frivilligheten, bibliotek, kulturskole og ungdomsklubb. Lund har 

også undervist i kroppsøving/idrettsfag i grunnskole og den videregående skolen. 

 

4F STL+ skrive seg til lesing, 3. trinn og sene lesere opp til 7.trinn, Sissel Roås 

I overordnet del 2.3 er de grunnleggende ferdighetene beskrevet og «Skrive seg til lesing» er to 

ferdigheter som er nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også viktige for 

utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid 

og samfunnsliv. 

 

Sissel Eilevstøl Roås arbeider som fagleder av PPT i Svelvik og er spesielt opptatt av tilpasset 

opplæring og hvordan en kan åpne ordinær opplæring gjennom å endre arbeidsformer. Hun har 

tidligere undervist i spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, samt har lang fartstid 

fra PPT og Statped. Dette kurset er for deg som vil lære mer om STL+ fra 3. klasse og oppover, 

kunne veilede elever som er kommet kort i leseutviklingen og hvordan lære elever å skrive for 

å lære.  

 

4G Demokrati og medborgerskap i digitale omgivelser 
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I denne økten vil deltagerne bli kjent med håndsopprekningsfunksjonen i Classflow til å sikre 

begrepslæring samtidig som man kan som klasseleder få et verktøy til å se, høre og anerkjenne 

alle elevene på en annen måte. Deretter skal vi diskutere dette opp mot andre erfaringer og 

hvordan det digitale hjelper/ikke hjelper til å se hver elev. Kjersti har med 

forhåndsprogrammerte Ipader til økten.  

Kjersti Brathagen er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er med i prosjektet 

LUDO, Læring og Undervisning i digitale omgivelser.  

4H Digital samskriving og videovurdering 

Denne sesjonen går nærmere inn på sammenhengen mellom fagfornyelsen og digital 

kompetanse i skolen. Gjennom å vise praksiseksempler med samskriving og videovurdering, 

ønsker vi å sette søkelys på hvordan fagfornyelsen og det digitale fungerer sammen i praksis.  

Morten Oddvik er i kombinasjonsstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge, underviser på 

overgangsmasteren for pedagogikk, er lektor på Horten videregående skole. Charlotte Beal er 

lærer i ungdomsskolen og arbeider i prosjektet «Læring og Undervisning i Digitale 

Omgivelser» (LUDO) ved USN. Silje Aspeflaten jobber også i LUDO som praksislærer ved 

USN Campus Porsgrunn. I tillegg er hun digital pedagog i Porsgrunn Kommune. 

 

4I  Podcast fortsetter fra forrige økt  

 

4J Analyse for å bedre pedagogisk praksis i spesialundervisning  

I denne økten vil deltagerne få innsikt i hvordan lærerteam kan innhente informasjon ved å 

triangulere, analysere og deretter kunne forbedre spesialpedagogisk praksis.  

Synne Abrahamsen er adjunkt og arbeider i spesialgruppa ved Bølehøgda skole, avd. Sirius, 

Skien kommune. Marit Drenth er spesialpedagog i Skien kommune.  

 


