
Nettverkssamling
Hafjell 07.01.20

Gjøvik 08.01.20



Dagsprogram

09.30 Oppstart

09.45 – 12.00 Erfaringsdeling og gruppearbeid

12.10 Lunsj

13.00 -15.00 Kirsti:
Lied-utvalget
Digitale ferdigheter
Lærings- og kommunikasjonsstrategier
Refleksjon over egen læring

Anita:
LP og oppbygging
• Sammenheng mellom KM
• Progresjon i faget
• Ferdighetene
Elevaktive læringsaktiviteter

15.00 Mellomarbeid og evaluering





Gruppearbeid
(forberedt) 
09.35-10.20

• Hvordan kan kompetansemålene ses i 
sammenheng med kjerneelementene i 
faget?

• Hvilke kommunikative ferdigheter finner 
du igjen i kompetansemålene?

ØKort oppsummering



Gruppearbeid 
(10.30 –
12.10)

Alle
• Hvordan tilrettelegger kompetansemålene for dybdelæring, 

synes du?

• Hvordan kan vi tilrettelegge for at elevene lærer seg 
hensiktsmessige lærings- og kommunikasjonsstrategier? Gi 
eksempler.

3 av gruppene
• Skisser et undervisningsopplegg med fokus på kunstneriske 

og kulturelle uttrykk fra målspråkområdet, hvor eleven skal 
gi uttrykk for egne opplevelser.

• Tenk at du skal tilrettelegge for elevaktive læringsaktiviteter. 
Del med resten av forsamlingen. (nivå I)

• Formuler et læringsmål, hvilke ferdigheter som skal være i 
bruk og hvordan arbeidet skal vurderes.

3 av gruppene
• Skisser et undervisningsopplegg med fokus på levemåter, 

tradisjoner og/eller geografi fra målspråkområdet, hvor 
eleven skal gi uttrykk for egne opplevelser.

• Tenk at du skal tilrettelegge for elevaktive læringsaktiviteter.
Del med resten av forsamlingen. (nivå I)

• Formuler et læringsmål, hvilke ferdigheter som skal være 
i bruk og hvordan arbeidet skal vurderes.

 11. 35-12.05: Oppsummering og framlegg fra gruppene



Eleven bruker ferdigheter, strategier og gjør læringsarbeid

leser, lytter, skriver, 
snakker

Reflekterer og undersøker 
språket

Løser ulike oppgaver alene 
eller sammen med andre

Med elevaktive læringsaktiviteter forstår vi aktiviteter der 
eleven er aktør i sin egen læring - ikke det samme som lek 

og fysisk aktivitet



Læreplanen i fremmedspråk

• Om faget

• Fagets relevans og sentrale verdier

• Kjerneelementer

• Tverrfaglige temaer

• Grunnleggende ferdigheter

• Kompetansemål og vurdering

• Nivå I

• Nivå II

• Vurderingsordning

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/kjerneelementer
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/tverrfaglige-temaer
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/grunnleggende-ferdigheter
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv160
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv161
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/vurderingsordning
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02


Muntlige ferdigheter som 
grunnleggende ferdigheter
• Muntlige ferdigheter i fremmedspråk er å skape mening gjennom å lytte, 

snakke og samtale i ulike kommunikasjonssituasjoner. Utviklingen av 
muntlige ferdigheter i fremmedspråk går fra å bruke ferdighetene i 
dagligdagse sammenhenger til å bruke dem i stadig mer komplekse 
situasjoner. Dette innebærer å ta i 
bruk et gradvis bredere ordforråd og flere språklige strukturer.

ØI fremmedspråk har vi 3 muntlige ferdigheter:
Ø Lytting

Ø Muntlig samhandling

Ø Muntlig produksjon



KM
Lytting

Nivå I

• lytte til og forstå enkel og tydelig tale om 
personlige og dagligdagse emner

Nivå II

• lytte til og forstå tydelig tale om personlige og 
faglig relevante emner og aktuelle saker

Hvordan skiller vi denne lyttingen fra å lytte i en 
samtale?



Lytting

Eleven tar i bruk lyttestrategier
 Forkunnskaper, transparente ord

• Hva er formålet med lyttingen?
• Å forstå alt?
• Å forstå hovedinnhold?
• Å forstå relevante detaljer?
• Å legge merke til uttale?
• Å lytte etter bruk av ulike uttrykk?
• Å fange opp refrenget i en sang og synge med?
• Å fange opp sted/miljø, sinnsstemning osv.?

Hvor omfattende bør lytteteksten være på ulike nivåer?
Oppgaven som gis bestemmer vanskelighetsgraden, ikke 

selve teksten

Ø Hvor stor andel av timen skal foregå på målspråket
Ø Hva slags klasseromsrutiner er det hensiktsmessig 

å etablere?



Lytting

Hva slags lyttemateriale?

• Med eller uten bilde/video?

• Autentisk materiale eller tilrettelagte tekster?

Hva slags forkunnskaper og ordforråd 
trenger eleven?

Hvordan skal eleven vise forståelse? Muntlig eller 
skriftlig? På norsk eller på målspråket?

Hva slags for- og etterarbeid kan være relevant?



Lyttekilder

• Lærer forklarer eller forteller

• Videoer, videoblogg

• Podcast, radio, TV

• Reklamesnutter og filmtrailere

• Filmer, dokumentarer

• Hvilke nettsteder for TV-kanaler, 
nyhetskanaler og kulturkanaler finnes for ditt 
språk?

• Eksempler: Arte, TV5 Monde, Ina, 1jour1actu, 
http://gabfle.blogspot.com/

 Sjekk også ut lyttetekster for ditt språk 
på www.fremmedspraksenteret.no

https://www.arte.tv/fr/
https://enseigner.tv5monde.com/
https://www.ina.fr/
https://www.1jour1actu.com/
http://gabfle.blogspot.com/
http://www.xn--fremmedsprksenteret-9wb.no/


Andre typer
lytteoppgaver

• Ulike informasjonskløftsoppgaver

• Glosebingo

• Diktat, løpediktat

• Tegnediktat

• Lærerfortelling

• Elev eller lærer beskriver en 
ting/person som elevene gjetter 
hva/hvem er

• Oppgaver til lyttetekster i læreverket



Romanbasert lytteoppgave 
med ordinnlæring

Hvis du leser bøker på målspråket:

• Skriv et skriftlig sammendrag av de første 
kapitlene og fjern viktige ord som du fører opp nedenfor 
teksten

• Start med å vise fram bokomslaget og fortell at du leser 
boka

• Spør elevene hva de ser på omslaget og hva de tror boka 
handler om

• Si fram sammendraget muntlig, omtrent ordrett

• La deretter elevene få sammendraget skriftlig for å fylle 
inn manglende ord de har fått oppgitt

• Elevene vil kjenne igjen fortellingen, undersøke teksten 
og plassere ordene

• Neste gang kan du ta et nytt kapittel



KM
Muntlig 
samhandling

Nivå I

• delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner 
om aktiviteter og kjente emner

Nivå II

• samtale i en rekke dagligdagse situasjoner om 
kjente og faglig relevante emner

Består av både lytting og passende respons

Eleven utfører ulike språkhandlinger: stiller spørsmål, 
ber om informasjon

Sosiolingvistisk kompetanse viktig: 
mottakerorientering, tiltaleformer, formål osv.



Muntlig
samhandling

Eleven tar i bruk samhandlingsstrategier
Kroppsspråk, omformulering, be om gjentakelse...

• Varierte former for rollekort og spontanrollespill

• Informasjonskløftoppgaver

• Samtale med lærer
• Lærer og elev samtaler om et tema eleven er kjent 

med, for eksempel en tekst

• Lærer og elev er i rolle (hos legen, jobbintervju, osv.)



Bruk av rollekort

• Kan tilpasses og varieres i det uendelige

• Legg gjerne inn en misforståelse eller en konflikt for å holde samtalen 
i gang

• For å forberede seg må eleven få en tenkepause

• Elever som har samme rolle kan også snakke sammen om hva de kan 
si og hvordan

• Elevene kan bytte samtalepartner på et signal fra læreren for å 
gjennomføre samtalen på ulike måter

• Elever kan også produsere rollekort som kan brukes i klasserommet



Rollekort
A B

Du er på reise med familien og blir plutselig syk. Du 
oppsøker lege.

Du hilser på legen og må forklare tilstanden din etter 
beste evne. Kanskje legen stiller andre spørsmål også.

Legen stiller deg en rekke spørsmål for å finne ut mer. 
Du svarer så godt du kan. 

Du får en resept. Legen forklarer, men har kanskje et 
par spørsmål om medisinene.

Du takker legen før du går. 

Du er lege og får inn en turist som har blitt syk. 

Du ber pasienten om personopplysninger, stiller 
spørsmål om symptomene og generell helse og 
livsførsel.

Du skjønner at pasienten ikke er fra landet. Du blir 
nysgjerrig og stiller pasienten spørsmål rundt dette.

Til slutt gir du pasienten en resept og forklarer når og 
hvordan medisinene skal tas.



Finn noen som...
Navn på vedkommende

Liker å spille fotball

Har en lillesøster 

Vet hva hovedstaden i 
Argentina heter

Har et kjæledyr

Liker å spille videospill

Kan flere enn tre språk

Har en slektning fra et 
annet land

Kan si navnet på en typisk 
matrett fra målspråklandet

Kan si "vær så snill" på 
målspråket



KM
Muntlig 
produksjon

Nivå I

• muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og 
uttrykke meninger, også spontant

Nivå II

• muntlig forklare faglig relevante emner, skildre 
opplevelser, hendelser og planer, og begrunne 
meninger, også spontant

"Også spontant", for eksempel innlegg i samtaler



Muntlig 
produksjon: 
forslag til 
læringsaktiviteter

Eleven tar i bruk talestrategier
 NB: forberedte presentasjoner gir begrensede muligheter for 

strategibruk 

• Fortelle noe du har opplevd

• Beskrive et bilde

• Bruk av slangespill med instrukser

• Lag en nyhetssending

• Spille inn lydopptak eller lage en film

• Lage en fotostory eller bildefortelling

Viktig med tekstbindere når man skal holde ordet en stund

Hvordan forholder vi oss til manusbruk og opplesning?



Beskriv et bilde
• Beskriv det og de du ser

• Beskriv stemningen, atmosfæren og hva personene 
gjør

• Hva slags anledning er dette? Forklar.

• Hvem tror du er midtpunktet? Hvorfor?

• Fortell om en liknende selvopplevd situasjon

• Hva slags beskjed får mannen på mobilen sin, tror du?

• En person mangler og tallerkenen er borte. Hvorfor?



Lesing som grunnleggende ferdighet

• Å kunne lese i fremmedspråk er å forstå innholdet i ulike typer 
tekster, både på papir og digitalt. Utviklingen av leseferdigheter i 
fremmedspråk går fra å forstå hovedinnhold i enklere tekster til å 
forstå stadig mer innhold i komplekse tekster i ulike sjangre. Dette 
innebærer å forstå stadig flere ord, uttrykk og språklige strukturer, og 
å bruke strategier, hjelpemidler og kilder på en hensiktsmessig måte 
slik at det å lese bidrar til språklæring og interkulturell kompetanse.



KM
Lesing

Nivå I

Lese og forstå

• tilpassede og enklere autentiske tekster om 
personlige og dagligdagse emner

Nivå II

• lese og forstå ulike typer tekster, også autentiske, 
om personlige og faglig relevante emner og 
aktuelle saker



Lesing

Eleven tar i bruk lesestrategier
Forkunnskaper, observasjon av illustrasjoner, titler, 

overskrifter, transparente ord m.m.
Skumlesing, skanning, nærlesing

• Hva er formålet med lesingen?
• Å forstå alt?
• Å forstå hovedinnhold?
• Å forstå (relevante) detaljer?

Hvordan kan elevenes støtte hverandre i 
leseprosessen?

Hvordan skal de vise forståelse?



Lesing:
Autentiske 

tekster

• Nyheter (ofte kjent stoff)

• Værvarsel, TV-program

• Nettsiden til byer og steder, museer, hoteller, 
festivaler

• Programmer til ulike arrangementer

• Brosjyrer, bruksanvisninger

• Flyselskapers nettsider; tillatt bagasje, flytider m.m.

• Plakater og oppslag

• Togtabeller

• Regninger, kvitteringer

• Innlegg og kommentarfelt (fare for mye feil i språket)

• Blogginnlegg

• Dikt, sangtekster, noveller, eventyr

• Utdrag fra lengre tekster

Hva slags oppgaver oppfordrer til god strategibruk?



Skriving som grunnleggende ferdighet

• Å kunne skrive i fremmedspråk er å skape ulike typer tekster som 
kommuniserer et innhold. Utviklingen av skriveferdigheter i 
fremmedspråk går fra å skrive enkle tekster om dagligdagse emner til 
å produsere stadig mer komplekse tekster om faglige emner. Dette 
innebærer også å tilegne seg et gradvis bredere ordforråd, å ta i bruk 
flere språklige strukturer, og å bruke hjelpemidler på en 
hensiktsmessig måte.



KM
Skriving

Nivå I

• skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser 
som forteller, beskriver og informerer, med og 
uten hjelpemidler

Nivå II

• skrive ulike teksttyper om personlige og faglig 
relevante emner, og uttrykke og begrunne egne 
meninger, med og uten hjelpemidler



Ulike formål 
med 
skrivingen

Å skrive for å lære fag
Tenkeskriving, 
uformell skriving

Å skrive for å lære 
språk

Øve på formelle 
sider ved språket

Presentasjonsskriving

En tekst med 
fokus på orden, 
til publisering 
(gjerne etter 
prosess)



Skriving

Eleven tar i bruk skrivestrategier
Ordbøker, oppslagsverk, rettskrivingsprogrammer
Kunnskap om skriving; form, struktur og innhold

• Hva er formålet med teksten?
• Å informere om noe?
• Å be om informasjon?
• Å bruke kreativitet?
• Å fortelle om noe?
• Å gjøre en avtale?
• Å gi en beskjed?
• Å etterlyse noe?
• Å forklare noe?

Hvordan forholder vi oss til oversettelsesprogrammer 
som hjelpemiddel?

Hvordan vurderer vi elevtekster?



Ulike skrivehandlinger

Skrive til en utvekslingselev 
og fortell om deg selv, 

familien, stedet du bor, 
interesser du har

Skrive en invitasjon eller
takkemelding

Skrive dagbok Skrive en fortelling

Skrive et referat fra en film 
eller bok du har lest

Skrive videre på en tekst du
har lest eller film du har sett
eller fra et annet perspektiv

Lage dialoger i en tegneserie
eller lage en tegneserie

Skrive et leserinnlegg hvor 
du uttrykker din mening om 

et tema

Tekste med læreren eller 
medelever/utvekslingselev

Skrive i kommentarfelt

Skrive et innlegg i en 
diskusjonstråd på 

læringsplattformen

Skrive et dikt etter oppsatt 
mønster

Beskrive et kunstverk 
og/eller egne tanker om det



Diktmønster

substantiv
adjektiv adjektiv
verb verb verb

substantiv substantiv substantiv
substantiv

verb verb verb
adjektiv adjektiv

Substantiv

winter
cold, white

sliding, skating, 
skiing

slush, snow, ice, 
frost

quiet, magic
winter



Bruk av 
skriverammer

 Skriverammer hjelper 
eleven til å strukturere 
innholdet og 
oppfordrer til mer 
innhold

Filmtittel

Hovedperson
Handling

Jeg likte filmen fordi
• For det første...
• For det andre...
• For det tredje...

Dette likte jeg ikke fordi...

Filmen passer for ... fordi...

Min konklusjon



KM
Grammatikk

Nivå I

• Bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale 
og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller 
tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset 
måte

Nivå II

• bruke grunnleggende språklige strukturer, regler 
for uttale og rettskriving og språkets offisielle 
alfabet eller tegn for å kommunisere på en 
situasjonstilpasset måte



Grammatikk

• Grammatikken er en viktig del av den kommunikative
kompetansen

• Progresjonen i KM indikerer det pedagogiske 
prinsippet om at man lærer den enkleste først

• Det pragmatiske prinippet, der elevene lærer det de 
får bruk for i en gitt situasjon, er også relevant

• Obs. på korrelasjon mellom grammatisk kompetanse 
og evne til å bruke den skriftlig og muntlig

Hvilke framgangsmåter og metoder kan være 
hensiktsmessige?



Hvordan 
undervise 
grammatikk?

• Eva Thue Vold (UiO) viser at implisitt
grammatikkundervisning ikke er relevant i norsk 
skolekontekst

• Hun viser også at tradisjonell deduktiv tilnærming 
presentere – praktisere - produsere ikke er effektiv 
nok

• En induktiv tilnærming oppfordrer elevene selv til 
å oppdage strukturene ved ulik input

• Elevene oppfordres til å oppdage hvordan 
grammatikken bærer mening i setninger

• En induktiv tilnærming vil bidra til en mer kognitiv 
bearbeiding av strukturene

• Regler baseres på elevenes resonnementer

På hvilken måte bruker du en induktiv tilnærming til 
grammatikken?



KM
Ordinnlæring

Nivå I og II

• Bruke enkle/grunnleggende språklige 
strukturer, regler for uttale og rettskriving 
og språkets offisielle alfabet eller tegn for 
å kommunisere på en situasjonstilpasset måte

ØOrdforråd er ellers implisitt i KM, ref. 
Grunnleggende ferdigheter



Ordlæring:
Noen 
refleksjons-
spørsmål

ØHvilket ordforråd er relevant i 
begynneropplæringen?

ØHvilke ordlæringsstrategier kan være 
hensiktsmessige for elevene?

ØHvordan sikrer vi at elevene lærer å bruke 
ordforrådet i ulike kontekster?

ØHvordan kan gloseprøver brukes til å øve og teste 
ordforståelse?



Forslag til 
aktiviteter

• Bruk av assosiasjonsrekker, tankekart, 
ordsorteringsoppgaver

• Synonymer - antonymer
• "Mitt skip er lastet med"
• Kims lek: et utvalg ord elevene får se i noen 

sekunder, husker dem og skriver dem ned
• Ordbingo
• Memoryspill
• Omstokkede ord
• Scrabble, Wordfeud
• Kryssord
• Ord på tavla: gruppene finner et ord som starter 

med siste bokstaven i ordet og gjør det samme 
med neste ord

• Ordoppgaver på nettet: Quizlet, wordle



Kilder

• Fremmedspråksdidaktikk, Camilla Bjørke, Magne Dybedahl, Åsta 
Haukås, Cappelen Damm Akademisk, 2. utgave 2018

• Fremmedspråksenteret: forslag til læringsaktiviteter og 
lyttemateriale



Fagnettverk 
Oppland

Hafjell 7.1.20

Gjøvik 8.1.20

Kirsti B. Furre

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Redes_Mesh
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Kompetansemål etter nivå I, II og III

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-ND

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://www.kruchiangrai.net/2019/05/31/active-learning/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://jlambert56.wordpress.com/2015/04/09/filling-up-your-toolbox-using-technology-to-support-high-yield-teaching-strategies/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Hvordan skal vi 
komme i mål?



Læringsstrategier

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

http://vintageteacher.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Strategier for å tilnærme seg ulike typer 
lærestoff.
• For at eleven skal kunne ta i bruk en slik strategi må den først være 

integrert i elevens strategiregister. Det at en elev har fått instruksjon 
innen bruk av en strategi eller har prøvd den, gjør ikke at den 
automatisk blir integrert i elevens strategiregister. 

• Utvikling av læringsstrategier kan ta lang tid, fra en elev første gang 
blir introdusert for strategien til den er så integrert at den blir 
foretrukket når det er den beste strategien. (Flavell, Miller, & Miller, 
2002) 

• Etterhvert som en strategi blir mer automatisert vil dermed dens 
effekt på læringsutbytte øke. 



Ulike læringsstrategier

Hukommelsesstrategier 
(repetisjonsstrategier) 

Utdypningsstrategier 
(elaboreringsstrategier) 

Organiseringsstrategier 
Forståelsesovervåkning 
og kontroll 



Hukommelsesstrategier

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

https://chaoticsoulzzz.wordpress.com/2016/07/05/girl-o-pedia-dream-man-expectation/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


VØL-skjema http://www.lesekloden.no/vol-skjema/

http://www.lesekloden.no/vol-skjema/


Utdypingsstrategier 



Metakognisjon

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC

https://cft.vanderbilt.edu/2013/01/thinking-about-metacognition/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Kompetanse

• Hvor er jeg?

• Hvor skal jeg?

• A: Kompetanse når 
faget avsluttes

• B: Kompetanse ved 
neste vurdering

• Hvordan skal jeg komme 
dit?



Det er avgjørende for læring 
og kompetanseutvikling i fag 
at eleven

• arbeider hardt på en lærerik måte

• fokuserer på det som er viktig i 
faget



To hoveddeler: 
Kunnskap og 
kontroll

Kontrollkomponenten går ut på å vurdere om læringsarbeidet gjennomføres 
på en hensiktsmessig måte eller om det er behov for å justere fremgangsmåte 
slik at den blir mer hensiktsmessig for å nå målet. 

Strategivariabelen er koblet til elevens kjennskap til og kompetanse i å bruke 
ulike læringsstrategier. 



Drømmeeleven

• Kan gi gjennomtenkte svar
på spørsmålene

• Hva gjør du nå?

• Hvorfor gjør du det?

• Hvordan henger dette
sammen med det du 
skal kunne ved
avslutningen av 
opplæringen i faget?

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

http://inglesiesollosgrandes.blogspot.com/2012/10/world-teachers-day-october-5th.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/






Hvordan få frem gode
refleksjoner hos elevene?



Hva skal du 
gjøre for å 
nærme deg 
målet?

• Følge med på alt som blir sagt 
og skrevet

• Følge med en del, men også la 
tankene vandre til muligheter i 
din egen læring

• Følge nøye med for å lete etter 
alt som ikke kommer til å 
fungere, som er kjedelig osv.

• Snakke jevnlig med medelevene 
om andre ting

• Sende snap, oppdatere 
Instagram/Facebook





Digital kompetanse

Definisjon på digital kompetanse:
Digital kompetanse er ikke kun å 
beherske ulike verktøy i ulike 
opplæringssituasjoner, men 
defineres i Digital skole hver dag 
(ITU 2005) som ”…ferdigheter, 
kunnskaper, kreativitet og 
holdninger som alle trenger for å 
kunne bruke digitale medier for 
læring og mestring i 
kunnskapssamfunnet.”.
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Informasjonsinnhenting, 
søke og finne og 

organisering 
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Videoverktøy

• Screen-cast-o-matic 
(gratis)

• Camtasia 





Lage video ved hjelp av Google maps – Virtual 
reality











Forms



Kryssord, ordsuppe



Lesestrategier: Engasjerende leser



Stemmestyrt skriving



CD-Ord



Digital studieteknikk



Tankekart
Coggle.it









Samarbeidsverktøy

Google

Office 365

Padlet

Tankekart

Digital tidslinje-verktøy



Google Jamboard



Padlet



Samskriving

Office 365

Google

Samskrive.ndla.no



Lag ditt eget avisoppslag



Storyboardthat.com



Storyjumper.com



Konkurranse, spill



Interaktive 
oppgaver



Socrative.com



Jeopardylabs.com





Gamilab















Kommunikasjonsverktøy 
m/video

• Teams

• Skype (for business)

• Google Hangouts

• Whereby.com





Fagnettverk 
Oppland

Hafjell 7.1.20

Gjøvik 8.1.20

Kirsti B. Furre
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Kompetansemål etter nivå I, II og III
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Hvordan skal vi 
komme i mål?



Læringsstrategier
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Strategier for å tilnærme seg ulike typer 
lærestoff.
• For at eleven skal kunne ta i bruk en slik strategi må den først være 

integrert i elevens strategiregister. Det at en elev har fått instruksjon 
innen bruk av en strategi eller har prøvd den, gjør ikke at den 
automatisk blir integrert i elevens strategiregister. 

• Utvikling av læringsstrategier kan ta lang tid, fra en elev første gang 
blir introdusert for strategien til den er så integrert at den blir 
foretrukket når det er den beste strategien. (Flavell, Miller, & Miller, 
2002) 

• Etterhvert som en strategi blir mer automatisert vil dermed dens 
effekt på læringsutbytte øke. 



Ulike læringsstrategier

Hukommelsesstrategier 
(repetisjonsstrategier) 

Utdypningsstrategier 
(elaboreringsstrategier) 

Organiseringsstrategier 
Forståelsesovervåkning 
og kontroll 



Hukommelsesstrategier
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VØL-skjema http://www.lesekloden.no/vol-skjema/
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Utdypingsstrategier 



Metakognisjon
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Kompetanse

• Hvor er jeg?

• Hvor skal jeg?

• A: Kompetanse når 
faget avsluttes

• B: Kompetanse ved 
neste vurdering

• Hvordan skal jeg komme 
dit?



Det er avgjørende for læring 
og kompetanseutvikling i fag 
at eleven

• arbeider hardt på en lærerik måte

• fokuserer på det som er viktig i 
faget



To hoveddeler: 
Kunnskap og 
kontroll

Kontrollkomponenten går ut på å vurdere om læringsarbeidet gjennomføres 
på en hensiktsmessig måte eller om det er behov for å justere fremgangsmåte 
slik at den blir mer hensiktsmessig for å nå målet. 

Strategivariabelen er koblet til elevens kjennskap til og kompetanse i å bruke 
ulike læringsstrategier. 



Drømmeeleven

• Kan gi gjennomtenkte svar
på spørsmålene

• Hva gjør du nå?

• Hvorfor gjør du det?

• Hvordan henger dette
sammen med det du 
skal kunne ved
avslutningen av 
opplæringen i faget?

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

http://inglesiesollosgrandes.blogspot.com/2012/10/world-teachers-day-october-5th.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/






Hvordan få frem gode
refleksjoner hos elevene?
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Informasjonsinnhenting, 
søke og finne og 

organisering 
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Videoverktøy

• Screen-cast-o-matic 
(gratis)

• Camtasia 





Lage video ved hjelp av Google maps – Virtual 
reality











Forms



Kryssord, ordsuppe



Lesestrategier: Engasjerende leser



Stemmestyrt skriving



CD-Ord



Digital studieteknikk



Tankekart
Coggle.it









Samarbeidsverktøy

Google

Office 365

Padlet

Tankekart

Digital tidslinje-verktøy



Google Jamboard



Padlet



Samskriving

Office 365

Google

Samskrive.ndla.no



Lag ditt eget avisoppslag



Storyboardthat.com



Storyjumper.com



Konkurranse, spill



Interaktive 
oppgaver



Socrative.com



Jeopardylabs.com





Gamilab















Kommunikasjonsverktøy 
m/video

• Teams

• Skype (for business)

• Google Hangouts

• Whereby.com





Neste samling

• Marssamlingene vil ha fokus på hvordan du kan koble faget til en del av en 
større helhet på tvers av fag, både for å bidra i arbeidet med de tre 
tverrfaglige temaene og i andre relevante sammenhenger der fagene kan 
berike hverandre.

• Grunnopplæringen skal gi elevene et godt utgangspunkt for arbeids- og 
samfunnsliv, og dette livet er ikke inndelt i fag. Slike 
tverrfaglige virkeligheter må elevene øve på å møte i opplæringen



Mellomarbeid

Demokrati og medborgerskap

• Hvilke fag er det relevant å samarbeide med om det tverrfaglige temaet 
demokrati og medborgerskap?

• Hvilke kompetansemål er relevante i arbeidet med demokrati og 
medborgerskap på nivå I og II?

• Hva slags temaer eller tekster kan egne seg, og hvilke ferdigheter er 
relevante å trekke inn? 


