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Learing knowledge deeply
(findings from cognitive sciences)

Traditional classroom practices
(instructionism)
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Keith Sawyer on Instructionism

This traditional vision of schooling is known as instructionism (Papert, 1993).

Instructionism prepared students for the industrialized 

economy of the early 20th century. 

But the world today is much more technologically complex and 

economically  competitive, and instructionism is increasingly failing 

to educate our students to participate in this new kind of society.
(Sawyer, 2014, s. 2) 



Dybdelæring og 21st century skills

Hva er relasjonen mellom deeper learning og 21st 
century skills og hvordan kan det sees i sammenheng 
med akademiske kunnskaper, metoder og ferdigheter?

Hva sier forskningen om viktigheten for å lykkes i 
framtidig utdanning og arbeidsliv?

Hvordan kan disse ferdighetene bli undervist, lært, 
evaluert (formativt) og sluttvurdert (summativt)?



“The deep approach is based on the intention to understand, and therefore 
to engage the task as appropriately as the student can.

Such an approach involves: a great deal of relevant content knowledge, the 
need to operate at an abstract level of conceptualization and the use of 
optimal strategies for handling the task. 

What those strategies are will obviously depend on what the task is.”
Biggs, 2006, side. 10



Prosjekter og tverrfaglig arbeid
Ordet «prosjekt» har flere betydninger i skolen

Et tidsavgrenset tiltak (eks. innføring av iPad eller Chromebook)

Et temabasert opplæringsforløp, ofte flerfaglig eller tverrfaglig 
(eks. livsmestrings-prosjekt, kunst-prosjekt)

En spesifikk opplæringsmetode – prosjektarbeidsmetoden 
(en av flere tverrfaglige og undersøkende metoder)



Prosjektarbeidsmetoden
Trinnene i et prosjektarbeid:
1) Introduksjon
2) Temavalg
3) Mål- og problemformulering
4) Hente informasjon
5) Bearbeide informasjon
6) Presentere produktet
7) Oppsummering/erfaringsdeling
8) Evaluering

Etter bl.a Hans Jørgen Christensen og Knud Illeris.

Hva lurer vi på?

Hvordan kan vi finne det ut?

Hva fant vi ut?

- som ligner på forskningsmetodikk



En offentlig «definisjon» av dybdelæring

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig 
forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom 
fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker 
det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller 
sammen med andre.

Veileder for utforming av læreplaner, juni 2018
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Kan tematisk arbeid skape dybdelæring?
b) Et temabasert opplæringsforløp, ofte flerfaglig eller tverrfaglig (eks. 
livsmestrings-prosjekt, kunst-prosjekt)

Samordnet undervisning:
- Samme tema gjennomføres 
i flere fag uten ytterligere 
felles planlegging 
(parallell-faglighet)

Flerfaglig samarbeid:
- Alle fag arbeider med samme 
tema ut fra sin faglige logikk og 
sine metoder
- Undervisning i et fag bygger 
videre på undervisningen i et 
annet fag - fagene kommer etter 
hverandre

Tverrfaglig opplæring:
- Vilkår for helhetlig og dyp 
forståelse
- Fagene er integrert
- Fagenes innhold og metoder 
inngår i en større helhet
- Metoder fra ulike fag brukes 
om hverandre
- Fagene er gjensidig avhengige 
av hverandre
- Tverrfaglige metoder



Flerfaglige/tverrfaglige opplæringsforløp i 
GEPP
Ulike temabaserte opplæringsforløp (ikke prosjektarbeidsmetoden). 
Ulike grader av frihet/ansvar for elevene:

En del av et tydelig lærerstyrt 
forløp, eks. en samarbeids-
oppgave i en time

Åpne utforskende prosjekter der elevene 
selv må finne informasjon, skrive logg fra 
museumsbesøk m.m.

Den digitale maskinen brukes til:
- Bildesøk
- Skriving
- Innlevering av del-produkt

Den digitale maskinen brukes til:
- Informasjonssøk (inkl. bilder)
- Lagring av egne bilder, notater m.m.
- Produksjon av film, pocast o.l.
- Innlevering av helhetlig produkt



GEPP: status 8. mai 2019.

Antall økter som er observert: 52

Antall elever som deltar : 984

Minutter observert: 2589 

(ca. 43 klokketimer)

Chromebook og iPad på de fleste 

skoler i prosjektet.

Antall lærerintervju: 

12 (individuelt eller i par)

Antall elevintervju: 

20 (grupper på 3 – 5 elever)



«Jeg har g jort mye mindre av sånn vanlig
undervisningsopplegg. Det hadde jeg mye mer før.  Og da delte
jeg g jerne opp timen i to. Hvor det var en undervisningsdel og
en samarbeidsdel. 

Nå blir undervisningsdelen mindre og mindre, og g jerne heller
delt opp i ulike sekvenser underveis. Kanskje så mange som
fem. Og til hver lille undervisningsdel så er det en liten
samarbeidsbit til undervisningsdelen.»

Lærer, GEPP-prosjektet



En sammenstilling av arbeidsformer fra tre forskningsprosjekter
(PISA+ (2004-05), SMUL (2008-2010), Ark&App(2013-2015).

Gilje (2017) side 84 

Individuelt arbeid
og gruppearbeid



20 13 4 20 3

Fag: kunst og håndverk Timens lengde: 60 minutt

3 58

Fag: matematikk Timens lengde: 61 minutt

Monologisk undervisning Individuelt arbeid

8 35

Fag: norsk Timens lengde: 43 minutt

Gruppearbeid

8 2 3 12 4 10 20

Fag: norsk Timens lengde: 59 minutt

Dialogisk undervisning
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Samarbeidspraksis mellom elever i GEPP

Lite systematisk bruk av samskrivings-verktøy

Mye elevsamarbeid er frivillig og ikke initiert av lærere, både i timene 
og hjemme. Ser vi en forskjell mellom skoler mer enn mellom lærere?

Varierende hvor trent elevene er i å dele arbeider med andre elever 
(noen deler tilgang til filer, andre bytter skjerm)

Foreløpige funn fra GEPP-prosjektet. 
OBS: De fleste klassene har hatt 1:1 i mindre enn 2 år



«En rektors bekjennelser»
www.bbolstad.wordpress.com

Øystein Gilje,
Universitetet i Oslo
oystein.gilje@uv.uio.no

Bjørn Bolstad,
Universitetet i Oslo
bjorn.bolstad@uv.uio.no

@ogilje
@BolstadB
@UiO_FIKS

Referanser:

Biggs, J. (1996) Assessing Learning Quality: reconciling institutional, staff and educational demands, Assessment & 
Evaluation in Higher Education, 21:1, 5-16.

Bransford, J., Brown, A. L., Cocking, R. R., & National Research Council (U.S.). (1999). How people learn: Brain, mind,
experience, and school. Washington, D.C: National Academy Press.

Gilje, Ø. (2017): Arbeidsformer og læremidler i den digitale skolen. Bergen: Fagbokforlaget. 

NOU 2014:7. Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
NOU 2015:8. Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Pellegrino, J.W. & Hilton, M.L. (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in 
the 21st century. Washington D.C.: The National Academic Press.

Sawyer, K. (2006/2014). The handbook of learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 
St. meld. nr. 28. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

http://www.bbolstad.wordpress.com/
mailto:oystein.gilje@uv.uio.no
mailto:bjorn.bolstad@uv.uio.no

