
Design av undervisning («PED-pila») (Skjeseth 2004)
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God undervisning har samsvar mellom

• Kompetansemål (intensjoner om læring)

• Faglig innhold

• Aktiviteter

• Undervisers atferd



Hvorfor er tilstander viktig? 
• Hvilke tilstander har dere erfaring for  at enkeltelever og 

grupper av elever har i arbeidslivsfagstimene? 

«Vår tilstand avgjør om vi har tilgang til våre ressurser»

(Dahl et al., 2019, Flobakk-Sitter, 2018, Skjeseth, 2004)



Faglig innhold: 
• I dag skal vi jobbe med……

• Utgår fra kompetansemålene og overordnet læreplan, men 
er mer konkret og spesifikt.

• Tenk gjennom rekkefølgen.
• Fra helhet til del, eller omvendt?

• Hvordan justerer du hvis du merker at dette er for banalt 
eller for komplisert? 



Aktiviteter
• Hva skal elevene gjøre, når og hvordan?

• Hvordan skal elevene organiseres i aktivitetene?

• Hvordan utnytte handlingsrommet? 

• Hvilke andre (kreative) aktiviteter kan bidra til ønsket læring? 

• Idedugnad på aktiviteter



Undervisers atferd
• Balansen mellom tilpasning og ledelse.

• Lytte for å finne ut hvor elevene er, samtidig lede 
arbeidet med tydelighet. 

• Snakke så elevene forstår.

• Tilbakemeldinger i systemet – hvordan vet du at du 
når fram med instruksjoner? 



Gruppeinndeling

Bjørn Gausdal ungdomsskole
1

Nils Lena Ungdomsskole
1

Linda Kalhovd Lesja skule
1

Bjørn Amund Nord-Aurdal ungdomsskole
1

Håkon G Skreia u.skole
1

Mari Torpa barne- og ungdomsskole
1

Ketil Etnedal skule 2
Trond Gran ungdomsskole 2
May Kristin Lesja skule 2
Einar Lom ungdomsskule 2
Svein Sør-Fron ungdomsskule 2

Hege Gran ungdomsskole 3
Claus Lena Ungdomsskole 3
Eli Lunner ungdomsskole

3
Morten Bellika Sør-Aurdal ungdomsskole

3
Jon Aasvang Vågå ungdomsskule

3

Marius Furnes ungdomsskole
4

Øivind Lena Ungdomsskole
4

Arne Olav Søndre Land ungdomsskole
4

Ole Christian Vestre Slidre skule
4

Ole Jonny Vinstra ungdomsskole
4

Mari Furnes ungdomsskole 5
Ingvild Skårdal Kopperud skole 5
Ingveig Lervang Tynset ungdomsskole

5
Tor Helge Vinstra ungdomsskole 5
Morten Åretta ungdomsskole 5

Gry Mette Dokka ungdomsskole
6

Pål Atle Dovre ungdomsskole
6

Lars Jevnaker ungdomsskole
6

Terje Snertingdal skole
6

Hilde Karin Vardal ungdomsskole
6



Gruppens oppgave
Tidsramme: 70 min, f. eks. 4 innlegg a 15 min + oppsummering. 

Velg en som passer tiden, og sørger for at presentasjonene blir 
dokumentert.

Hver enkelt skal presentere erfaringer fra utprøving av opplegg.

De andre stiller spørsmål for å utdype. 2 tips til dem: 

1) Bruk gjerne ordene i ped-pila: mål, innhold, aktivitet, atferd
2) Hold dere til den som presenterer sin sak  



Kompetanse definisjon Fagfornyelsen

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.

(Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 28)



Kompetanse definisjon mye brukt i 
arbeidsliv og lederutdanning: 

Samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger 
som gjør det mulig 

å utføre aktuelle oppgaver og funksjoner
i tråd med definerte mål og krav.

(Lai, 2013)

(latin: COMPETENTIA betyr å være funksjonsdyktig)



Arbeidsfellesskap 
og HMS

Undersøke 
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og levere

Bruke 
verktøy

Samarbeide

Bærekraft

Risiko 
og 

regler

Vurdere 
produkt og 

prosess

Oppdrag

Arbeidsfellesskap 
og HMS

Læreplanens 
kompetansemål



Undersøke

Planlegge

Produsere
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Følge

VERB!
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