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Grenlandskonferansen 

Sesjon 1 kl. 09.00 – 10.15 

 

1A Overordnet forståelse av fagfornyelsen m/kompetansepakka, Hege Havn/Vegard 

Meland fra HII 

Når fagfornyelsen trer i kraft 2020 vil dette påvirke hvordan skoleeiere, skoleleder og lærere 

organiserer, planlegger og gjennomfører sin opplæring. I denne økten vil du få innsikt i hvordan 

Overordnet del i LK20 er tenkt å kunne kobles i fagplanene, bli en aktiv del og prege praksis 

ute på skolene. Det kan være at de tverrfaglige temaene utfordrer dagens strukturer og 

organisering, men MULIGHETENE i den nåværende og den reviderte læreplanen er mange og 

deltagerne vil se noen eksempler.  

Hege Havn er prosjektleder for komptansepakken ved Senter for Livslang læring (SePU), 

Høgskolen i Innlandet   

Vegard Meland er med i prosjektgruppen for komptansepakken og bidrar med lederstøtte og 

utviklingsarbeid i profesjonsfelleskapet. Han er ansatt i SePU, Høgskolen i Innlandet.  

 

1B Norsk i fagfornyelsen for 5.-10. trinn 

Kjerneelementer, nye kompetansemål og fagspesifikk underveisvurdering - hva betyr det 

egentlig for deg som norsklærer? Dette foredraget tar for seg konkrete endringer i læreplanen i 

norsk for 5.- 10. trinn, og hvilken betydning Fagfornyelsen vil ha for klasseromspraksis og 

vurdering i norskfaget.   

Agnete Bueie er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, der hun underviser i norsk 

i lærerutdanningen, videreutdanninger og master i norskdidaktikk. Hennes forskningsinteresser 

er særlig innenfor skriveforskning, mer spesifikt skriving, vurdering og digitale kompetanse.  

 

1C Lek og elevmedvirkning i begynneropplæringen  

 

Demokrati og elevmedvirkning har med fagfornyelsen blitt viktige tema i hele skoleforløpet 

også i småskolen. Men kan man tenke seg barna helt ned i 6-årsalderen kan være medvirkende? 

Hva skal de være medvirke i og hvordan? Janne knytter medvirkning i småskolen sammen med 

elevaktiv undervisning hvor elevene, under veiledning fra lærerne, aktivt deltar i aktiviteter og 

tar stilling til spørsmål i samsvar med deres alder og modenhet. Veiledet lek og er en av flere 

slike aktiviteter. 

Hvordan lære elevene å lære? (1.-7.) 

 

Janne Madsen er professor i pedagogikk. Hun har jobbet som lærer i skolen og har en 

doktorgrad i skoleutvikling og læreres læring. Læringsstrategier, læringsprosesser, demokrati i 

skolen og begynneropplæring er noen av temaene hun har jobbet med.  
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1D Matematikk i fagfornyelsen for 1.-7. trinn 

I den overordnede delen i fagfornyelsen står det at «Skolen skal legge til rette for læring for alle 

elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring».  

På denne stasjonen tar vi utgangspunkt i normer i matematikk klasserommet som kan bidra til 

økt motivasjon for elevene. Stasjonen kommer også til å ha praktisk arbeid.  

 

Cecilie Swift er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og brenner for 

elevaktive metoder der alle elevene deltar. Hun har arbeidet i barneskole, ungdomsskole og 

videregående skole, hos Fylkesmannen og i Utdanningsdirektoratet.  

 

1E Livsmestring i norske klasserom 

Denne økten gir innsikt i et teoretisk grunnlag og praktiske handlinger for å arbeide med 

livsmestring i klasserommet. Det pedagogiske verktøyet LINK hjelper læreren i arbeide med 

refleksjon, samhandling og dialog og viser vei for hvordan lærere kan arbeide forebyggende og 

helsefremmende i skolen.  

  

Torstein Garcia de Presno er spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør. Han er sosionom med Master i diakoni, og har 

bred kompetanse med å veilede lærere i arbeidet med livsmestring.  

 

1F Programmering og koding i skolen 

Skisse til ny fagplan i matematikk inneholder koding. Fagfornyelsen generelt inneholder en 

forventning om digitalisering av innhold og arbeidsformer, samt å arbeide tverrfaglig med 

teknologi. 

Koding er en viktig del av vår hverdag og bli en viktig kompetanse for elevene i Fagfornyelsen.  

I denne workshopen kan du bli kjent med hvordan Borge Skole jobber med koding og 

digitalisering, og du får prøve litt av utstyret. 

Trond Hamsdokka er lærer ved Borge skole, Porsgrunn kommune og har med elevene Sofie 

Wiersdalen Thunold, Karoline Venstøp, Linnea Farstad Gulbrandsen, Sander Holte Amundsli, 

Sindre Jensen, Noa Halvorsen Hansen, Jonas Povazajevas og Lilly Hoang. 

 

1G Spill i undervisningen (digital kompetanse)  

I denne økten får deltagerne innsikt i bruk av digitale spill for å lære i fagene.  

Eirik Brazier er førsteamanuensis ved lærerutdanningen på USN og forsker blant annet på 

dataspill og historieforståelse.  

Magnus Sandberg er stipendiat ved NTNU og forsker på spillbasert læring. 
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1H Hva kjennetegner god lesekompetanse i digitale omgivelser 

Å løse oppgaver og problemstillinger ved å bruke internett innebærer å lese i en kontekst som 

kan beskrives som flytende, dynamisk og uten fastsatte grenser grunnet ubegrenset tilgang til 

informasjon, ulike type kilder og mangel på publiseringskontroll. Dette fordrer et bredt utvalg 

av digitale lesestrategier. Eleven må særlig inneha strategier knyttet til navigering, integrering 

og evaluering for å lykkes med å bruke internett i sine skolerelaterte oppgaver. I økten vil ulike 

innfallsvinkler til tematikken presenteres, i kombinasjon med foreløpige funn fra nylig 

innsamlet empiri fra lærerstudenter i praksis.   

Tonje Stenseth er førsteamanuensis i pedagogikk ved USN, og har skrevet sin doktoravhandling 

knyttet til hvordan og hva elever leser når de må forholde seg til flere, og gjerne motstridende, 

tekster om ett tema. Henning Jensen er masterstudent i profesjonsrettet pedagogikk ved USN.  

 

1I Podcast for dybdelæring og muntlighet 

I denne sesjonen utforsker vi podcastformatets muligheter når det gjelder å fordype seg i faglige 

problemstillinger. Sesjonen har en innledende del der vi tematiserer digitalisering og fremvekst 

av nye uttrykksformer, med særlig vekt på podcast. Deretter følger en praktisk del der 

deltakerne selv får prøve å lage en podcast med utgangspunkt i ulike dillemmaer som oppstår i 

en digital skole.  

Obs: Dobbel økt. Økten går over to sesjoner, fram til 11.50  

Live Kristiane Sveva er medieansvarlig i prosjektet «Læring og undervisning i Digitale 

Omgivelser (LUDO), Toril Aagaard og Agnete Bueie er prosjektledere og representerer 

henholdsvis pedagogikk og norsk.  

 

1J 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.  


