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KURS DU KAN BESTILLE
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Å LESE VERDEN
Fra «Robinson Crusoe» og «Den afrikanske farm» til «Tante Ulrikkes vei».
Fagfornyelsen for norsk legger vekt på at elevene skal få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt
i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Tekstene de leser kan knyttes både til kulturhistorisk kontekst og elevenes
egen samtid. Elevene skal gis innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet, og kunne forstå egen og andres
språklige situasjon i Norge. For engelskfaget gjelder det å oppøve en utforskende tilnærming til andre språk, samfunn, levesett,
tenkemåter, kommunikasjonsformer og kulturelle uttrykksformer som åpner for nye perspektiver på verden og oss selv.
Men hvordan gjør man det?
Dette kurset tar utgangpunkt i norsk og oversatt litteratur, og viser hvordan eldre og nyere litteratur gir innganger nettopp
til å stille spørsmål til sin egen plass i en større verden, og i et Norge som er grunnleggende preget av mangfold. Litterære
eksempler hentes både fra den skandinaviske litteraturen, fra Karen Blixen, Ivo de Figueiredo og Zeshan Shakar, og fra oversatt
litteratur, som Robinson Crusoe, Meursault-saken og Vide Sargasso. Det er et poeng i kurset å vise hvordan skjønnlitteraturen
gir perspektiver på identitet, kanon og migrasjon, som kan brukes i undervisning.
Gjennom kursdagen diskuterer vi emner som litteraturens behandling av nasjonal identitet og rasisme, kulturarv og
kulturkræsj, kjønn og klimakrise. Kurset gir også en grunnleggende oversikt i teoriretninger som postkolonialisme og
økokritikk.

Tonje Vold er førsteamanuensis i litteratur- og kulturformidling ved OsloMet, og har undervist i norsk og oversatt
samtidslitteratur i en årrekke. Hun har skrevet boka «Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til
verdenslitteratur og økokritikk» (2019).

LESE- OG SKRIVEVANSKER, RELEVANS OG MESTRING
Dette kurset viser metoder for å jobbe med relevans og mestring, særlig for elever med skriftspråklige vansker i norsk og
engelsk på yrkesfaglige programmer. Hvordan kan du som lærer nyttiggjøre praktiske læringsstiler fra elevenes hverdag og
yrkesfagene for å styrke elevenes skriftspråklige ferdigheter?
Kursholder ser på muligheter for å utvide kunnskapsbegrepet, og gi nyttige verktøy til dybdelæring, gjennom å trekke
relevante tema og opplevelser for elevene inn i undervisningen. Eksempler på dette kan være skating, gaming, hiphop, idrett,
musikk og andre emner som bidrar til å skape mer motivasjon og engasjement både i lesing og skriving. Hvordan vekselvirke
mellom norsk og engelsk for å undervise fagenes felles kunnskaper og strategier i ulike teksttyper?
Kursinnhold
• Relevans og valg av tekster
• Begrepslæring med digitale hjelpemidler
• Strategier for skriving i yrkesfagklasser
• Strategier for lesing i yrkesfagklasser: sakprosa, lyrikk, epikk mm.
• Muntlige gruppeaktiviteter
Kurset passer for norsk- og engelsklærere i videregående skole, men særlig for deg som underviser på fellesfagene norsk og
engelsk i yrkesfaglige klasser.

Torleif Sleveland er «lektor med fagbrev». Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole, og for tiden
underviser han norsk og engelsk for yrkesfagelever og spes.ped. for elever med skriftspråklige vansker. Han har
fagbrev som maskinarbeider, master i litteratur og filosofi og master i spes.ped.
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SKRIVEMUSKLER – DIAGNOSER OG SKRIVESPERRER
Dette kurset formidler metoder for å få elever med ulike diagnoser og/eller stressrelaterte skrivesperrer til å produsere tekst.
Målet er først og fremst å få elevene til å bli mer fortrolige med sin egen skriving, deretter med sikte på å bestå eksamen.
For elever med ulike diagnoser og/eller skrivesperrer, er det å bygge selvtillit i skrivingen grunnleggende. Denne elevgruppen
har over tid skrevet og levert tekster under motstand, for så å ha fått tilbake arbeidene sine med skuffende evalueringer
og lave karakterer. Denne sirkelen kan bevisst brytes gjennom at det ikke gis rom for hverken prestasjonspresset, stresset,
ventetiden eller skuffelsene. Med enkle grep kan læreren tilrettelegge for at eleven bedre finner mestringsfølelsen og får erfare
gleden ved å skrive.
Kursinnhold
• Formidling av metodene gjennom praksis
• Gjennomgang av årsakene til at dette fungerer
• Om kreativ skriving, kreativ lytting, kreativ lesing
• Caser
• Eksamensforberedelse

Petra von der Fehr er forfatter, og har gjennom en årrekke arbeidet med elever med skriveutfordringer ved en
videregående skole i Oslo. Hun har også turnert med Den Kulturelle Skolesekken. Petra er forfatter av boken
«Skrivemuskler», som ligger til grunn for dette kursets innhold.

Å ARBEIDE MED FAGARTIKLER SOM PROSSESORIENTERT SKRIVING
Fagartikkelen har i fagfornyelsen kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til
prosessorientert skriving i arbeidet med å forberede elevene til videre studier.
Kursholder presenterer i dette kurset en modell for hvordan skriveopplæringen kan organiseres som prosessorientert skriving,
med opplæring i akademisk skriving. Det legges vekt på praktiske løsninger med skjemaer for vurdering, forslag til tidsplaner
og oppsett for kildebruk.

Gitte Koller er utdannet Cand. Philol. ved Universitetet i Oslo og har undervist i videregående skole siden 2001.
Hun underviser i norsk og engelsk. Innenfor norskfaget er Gitte særlig interessert i å bevisstgjøre elevene på
skriveprosessen og betydningen av de skriftlige ferdighetene deres.

ØKT LESEFORSTÅELSE OG BEDRE SKRIVEKOMPETANSE
Mange elever har store utfordringer innen leseforståelse og tekstskriving, samtidig som lesing og skriving er nøkkelen
til et funksjonelt norsk språk. Dette kurset tar for seg arbeid med leseforståelse og skrivekompetanse i det flerspråklige
klasserommet, ved bruk av lesebestillinger, differensierte stillas i analyse av leste tekster og i egen produksjon av tekster.
Kurset passer for lærere som underviser på ungdomstrinnet, i videregående skole og i voksenopplæringen, både for
minoritets- og norskspråklige elever.
Kursinnhold
• Hva vil det si å være minoritetsspråklig elev?
• Fra morsmål til andrespråkskompetanse, språklig eksil
• Hvordan kan man bygge på elevenes egen kunnskap?
• Bruk av muntlige aktiviteter for å øke skriftlige ferdigheter
• Stillasbygging i norsk, historie, samfunnsfag, engelsk og i programfag
• Metode for å bedre leseflyt, som igjen bedrer leseforståelsen
• Praktiske undervisningstips
Kursdagen vil bestå av forelesninger, praktiske oppgaver og samarbeid i grupper.

Anne Kristensen underviser i norsk for minoritetsspråklige elever på yrkesfaglig utdanningsprogram ved Oslo
Voksenopplæring Sinsen. Anne har undervist voksne i 25 år, og hun har hovedsakelig jobbet med elever med
utfordringer i lesing og skriving.
Elisabeth Rødland er lærer i norsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring Sinsen. Elisabeth har mange års
erfaring med innvandrere og andrespråksundervisning.
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DYBDELÆRING, KJERNEELEMENTER OG TVERRFAGLIGHET I SAMFUNNSFAGENE
Samfunnsfaglig kompetanse for det 21. århundret
Nye læreplaner er på vei, men allerede er det vedtatt at elevene skal utvikle kompetanse i fagene gjennom å kunne kritisk
tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver.
Dette nye kompetansebegrepet må forstås i lys av endringer i samfunnet vi lever i. For et par generasjoner siden forstod
vi verden ved hjelp av gitte kunnskaper om nasjonen og politikken. Dette var mulig fordi fellesskapene vi levde i var klart
definerte og stabile, i likhet med kunnskapen som definerte dem. I vår tid derimot kommer mange ulike konkurrerende
kunnskaper til uttrykk på digitale og ikke digitale måter. De definerer mange og nye fellesskap, verdier og handlinger.
Da er det behov for en annen samfunnsfaglig kompetanse. Det er ikke er nok å ha bestemte kunnskaper og ferdigheter. Man
må også kunne navigere i informasjonskaoset, skille mellom sannhet og løgn, samt selv produsere og anvende kunnskap.
Kjerneelementene og de tverrfaglige områdene er ment å gi elevene denne kompetansen gjennom dybdelæring. Men hva
innebærer kjerneelementene, de tverrfaglige områdene og dybdelæring i praksis for undervisning og læring i samfunnsfagene
(historie, geografi og samfunnskunnskap)?
Sammen med andre lærere får du i dette kurset utforske måter å utvikle elevenes kompetanse i samfunnsfagene gjennom
å arbeide med kjerneelementene, tverrfaglige områder og dybdelæring. Vi starter med eksempler på hva som kjennetegner
samfunnet vi og elevene våre lever og deltar i. Deretter tar vi for oss hva kjerneelementene, de tverrfaglige områdene og
dybdelæring betyr i samfunnsfagene og hvordan vi konkret kan omgjøre dem til læringsmål og undervisning.

Ketil Knutsen er professor i historie og historiedidaktikk. Han forsker på skolens og politikkens historiekultur og
digital historie. Ketil har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole, og har vært med å skrive
historielæreverkene «Matrix» for ungdomsskolen og «I ettertid» for videregående skole.
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KLIMAENDRINGENE: VITENSKAPEN, LØSNINGENE OG DEBATTENE SOM KOMMER
Klimaet på jorden er i rask endring. Vi merker effektene over hele verden, og venter at de blir sterkere i tiårene som kommer.
Grunnen er enkel: Drivhuseffekten blir stadig sterkere, på grunn av CO2 fra vår bruk av fossile brensler. Og enn så lenge er vi
langt unna å få bukt med utslippene.
Samtidig har politikerne vedtatt at global oppvarming skal holdes under to grader. Kombinert med kunnskapen vår om hvordan
klimasystemet fungerer, gir dette et veikart for samfunnet for de neste hundre årene. I brede strøk vet vi hvilken vei vi må styre
etter, mens vi legger om til et samfunn drevet av fornybare energikilder.
Akkurat som med klimaendringene, merker vi alt effektene av denne kommende omleggingen over hele verden. Samtidig
blir debattene stadig mer tilspissede, mellom politikere, i mediene og i klasserommene. Dagens elever vil måtte navigere i et
landskap av store og raske endringer, sterke meninger, og mye usikkerhet. Hvordan kan skolen gi dem best mulig grunnlag
for å forstå – og ta del i – de samfunnsdebattene som er nødt til å komme? Klimaendringene vil prege livene til alle nålevende
mennesker. Dagens skoleelever må dessuten regne med å være med på å løse dem, gjennom hele sine yrkesaktive karrierer.
I dette kurset får du først presentert den fullstendige historien om klimaendringene: Hva de består i, hva årsakene er, og hva vi
må gjøre for å takle dem. Vi går gjennom hvordan klimasystemet fungerer, og ser på noen av de vanligste spørsmålene rundt
menneskeskapte klimaendringer. Så ser vi på hvordan endringene vil påvirke livene våre, og på karbonbudsjettet vi har igjen
for å holde togradersmålet. Vi setter også fokus på Norges rolle, og hvordan det ser ut for fremtidig olje- og gassproduksjon.
Underveis presenteres en rekke konkrete ressurser og vinklinger lærere kan bruke i klasserommet.
Deretter legger vi opp til en åpen diskusjon, mellom deltakerne og kursholderen, om de utfordringene dere selv møter i
klasserommene når klimaspørsmål diskuteres. Det opprettes en lukket Facebookgruppe for deltakerne på kurset, hvor den
som ønsker får anledning til å spille inn spørsmål til kursholder på forhånd. Tilgang til Facebookgruppen får du etter at du er
meldt på kurset.

Bjørn Samset er fysiker og fagformidler, og er i dag seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har
doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo, og lang erfaring innen partikkelfysikk. Bjørn er mye brukt som
formidler og vitenskapskommentator i norske medier, og er fast spaltist i Morgenbladet.
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at det
nytter å arbeide for en bedre verden.
Samtidig står både mennesker og miljø overfor svært alvorlige trusler. Klimaendringer og ødeleggelse av naturen vi er
avhengige av skjer svært raskt. Dette truer tilgangen til mat og vann - ja, hele vårt livsgrunnlag. I Norge og andre land
klimastreiker engasjert skoleungdom som vil ha en trygg og bærekraftig framtid.
For å stanse klimaendringene og ta vare på miljøet må vi omstille oss. Vi må bevare regnskogen, kutte utslipp av klimagasser
raskt og komme ned til null utslipp på få tiår. Lar det seg gjøre?
Bærekraftig utvikling innebærer å imøtekomme dagens behov, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å
få dekket sine. Hvor står dette arbeidet i dag? Hvor godt er arven etter Brundtlandkommisjonen forvaltet? Hva kan gjøres av
myndigheter – og av oss?
Kursinnhold
• Hva er bærekraftig utvikling?
• Arven fra Brundtlandkommisjonen
• Hva gjøres internasjonalt? FN-avtaler om klima, biomangfold og bærekraftsmålene
• Verdens lunger: Hvordan og hvorfor redde regnskogen?
• Hva kan du gjøre?
• Ressurser for lærere

Borghild Tønnessen-Krokan er ansatt som seniorrådgiver i Regnskogfondet. Hun har mer enn 20 års erfaring fra
sektorer som akademia, sivilsamfunn og journalistikk, med fokus på bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.
Borghild har mastergrad i statsvitenskap fra UiO og i media og kommunikasjon fra London School of Academics
and Political Science (LSE).
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FRA BREDDE TIL DYBDE I SPANSKUNDERVISNINGEN
Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis?
Hva er dybdelæring og hvordan skal vi få til det i spanskundervisningen? Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den viktigste
delen av språkundervisningen samtidig som vi skal legge opp til tydelig progresjon?
Kommunikasjon, dybdelæring og tydelig progresjon er nøkkelbegreper i fagfornyelsen. Etter mange år med stort fokus på
bredde i språklæring og kultur, og mye innhold i språkundervisningen, ser vi en dreining mot en større vekt på det språklige
kommunikative enn det kulturelle.
Forslaget om en todelt eksamen, med en del med og en del uten hjelpemidler, gjør også at elevene i større grad må forstå det
de lærer, og kunne beherske de grunnleggende ferdighetene. Denne endringen gjør at vi lærere må tenke annerledes rundt
språkundervisningen.
I dette kurset blir du introdusert for noen metoder for hvordan man kan jobbe med dybdelæring, kommunikasjon og progresjon
i klasserommet. Hva skal vi gjøre for å hjelpe elevene med å bygge opp et basisvokabular og å beherske de grunnleggende
ferdighetene? Hvordan kan vi best mulig legge opp språkundervisningen sånn at den føles relevant og nyttig?
På kurset inviteres det til å reflektere rundt disse spørsmålene gjennom praktiske øvelser du kan ta med deg tilbake til
klasserommet. Vi skal også snakke om hvordan man best mulig kan forberede elevene til eksamen.

Ane Christiansen har doktorgrad i spansk, og har undervist i spansk språk og fagdidaktikk både på universitetsog høgskolenivå, og i videregående skole.
Margrethe Heltzer Anderssen er spansklærer ved St. Hallvard videregående skole og Nettskolen Buskerud.
Margrethe sitter i Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk.

TRUMP, JOHNSON, DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAP
De siste årene har politiske ledere som Donald Trump og Boris Johnson angrepet viktige prinsipper for maktfordeling i USA og
Storbritannia. I land i Øst-Europa har autoritære ledere truet demokratiet og enkeltmenneskets frihet. I Skandinavia har tilliten
til politikere blitt utfordret av nye politiske protestbevegelser. Disse utviklingstrekkene i USA og Europa kan benyttes som et
bakteppe for arbeidet i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.
Kurset vil drøfte hvordan lærere kan bidra til å bevisstgjøre elever på trusler mot maktfordeling og demokrati.
Opplysningsfilosofenes ideer er fortsatt aktuelle. Elever må som fremtidige arbeidstagere bli oppmerksomme på ansvaret som
medborgerskap innebærer. Muligheter for gode, tverrfaglige prosjekter vil bli belyst.
Kurset retter seg mot engelsk- og samfunnsfaglærere. Kurset foregår på engelsk.

Alf Tomas Tønnessen er førsteamanuensis i engelsk ved Universitet i Agder og underviser i amerikansk politikk
og didaktikk. Han er forfatter av «Det nye høyre i USA» og medforfatter av læreverket «Matters» for samfunnsfaglig
engelsk vg3. Han er president i Nordic Association for American Studies og leder av fondet for American Studies
Association of Norway.
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KILDEKRITIKK – PÅLITELIGHET, RELEVANS, TENDENS OG HENSIKT
Vår tidsalder omtales ofte som kunnskapssamfunnet, men det blir stadig vanskeligere å orientere seg i informasjonsflommen.
Situasjonen er spesielt krevende for de unge, som ofte verken har etablerte medievaner eller erfaring nok til å skille mellom
gode og dårlige kilder. Gapet mellom lærernes og ungdommenes medievirkelighet gjør det utfordrende å gi god veiledning når
elevene skal «forske» på egen hånd.
Dette kurset tar sikte på å gi lærere styrket kompetanse som veiledere. De tre temaene som behandles er:
Dårlige informasjonskilder
• Slett journalistikk
• Skjulte politiske/ideologiske føringer
• Sponset innhold
• Fake news
Gode informasjonskilder
• Seriøse medier
• Troverdige, uavhengige informasjonskilder
• Hvordan informasjonsproffene orienterer seg
Tips og råd til kritisk og konstruktiv internettbruk
• Hvordan sjekke kilders troverdighet?
• Hvordan vurdere om en Wikipediaartikkel er god eller dårlig?
• Hvordan håndtere usikker informasjon hvis det er det eneste man har?

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet og kritikerrost forfatter. Hans siste bøker er «Vi som
elsker Europa» og «Tyskland stiger frem». Jørgensen arbeider med Tyskland og Europa som hovedfelt, og ble i
2015 tildelt Willy Brandt-prisen for å ha formidlet et oppdatert tysklandsbilde til et norsk publikum.
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EUROPA I ENDRING: POPULISME, EKSTREMISME OG MILITANT ISLAMISME
Europeere er splittet i spørsmål rundt innvandring og klima. Etter EU-valget i mai er det politiske landskapet fragmentert
som aldri før. De tradisjonelle styringspartiene krymper, protestpartier vokser. Høyrepopulister presser på for mer nasjonal
proteksjonisme og mindre forpliktende internasjonalt samarbeid. Hvorfor ser vi en høyrepopulistisk bølge i Europa nå? Og hva
er egentlig problemet med populisme? Snakker vi i realiteten om nasjonalismens tilbakekomst i Europa?
Populismen kan være et viktig korrektiv til politiske eliter som har mistet kontakten med folket og som ikke har adressert folks
bekymringer på en tilstrekkelig måte. Men når populismen kombineres med autoritære holdninger og nasjonalisme kan den
true det liberale demokratiet, skape polarisering og undergrave minoritetenes rettigheter.
Samtidig som ytterfløyene styrker sin posisjon innenfor det politiske systemet i flere europeiske land, har vi utfordringer også
med ekstremisme utenfor det politiske systemet. Først og fremst av militante islamister og høyreekstremister som sprer hat
og frykt. I arbeidet mot ekstremisme er det en fare for at myndighetene tyr til illiberale virkemidler og slik undergraver våre
friheter. Økt terrortrussel kan gjøre det vanskeligere å finne en god balanse mellom sikkerhet og frihet.

Sylo Taraku er utdannet statsviter, og jobber som rådgiver i tankesmien Agenda. Han er født i en muslimsk familie
i Kosovo og kom til Norge som flyktning. Sylo har tidligere jobbet som generalsekretær i både LIM (Likestilling.
Integrering. Mangfold.) og i NOAS, samt som underdirektør i UDI.
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NORGE – EN LITEN ÅPEN ØKONOMI I EN UROLIG VERDEN
Norge er en liten åpen økonomi, som er sterkt avhengig av europeisk og global økonomisk utvikling og samarbeid. Vi er en
del av det liberale vestlige økonomiske systemet som er bygget opp etter annen verdenskrig, et system som har bidratt til
historisk høy økonomisk vekst og velstand for store deler av verden.
Stadig større økonomiske forskjeller innen land, framveksten av Kina som økonomisk stormakt, valget av Donald Trump som
amerikansk president, handelskriger, populisme, klimautfordringer, Brexit og annen anti-EU uro er uttrykk for at det etablerte
økonomiske systemet nå utfordres. Hvilke konsekvenser får dette for f. eks bærekraftig utvikling? Hva må til for at et land skal
ha en bærekraftig totalpolitikk, der økonomi, velferd og miljø balanseres for å støtte opp om et lands samlede bærekraft?
I kurset ser vi på hvordan det europeiske og globale økonomiske systemet fungerer og er under endring. Vi drøfter
velferdsstaten, Norges politiske handlingsrom og utenriksøkonomiske relasjoner, herunder EØS-avtalen, EU, WTO, IMF, OPEC
m.m., og ser på hvordan endringene virker inn på økonomi, miljø og sosiale forhold lokalt, regionalt og globalt.

Ole Gunnar Austvik er professor ved Høgskolen i Innlandet, og har arbeidet særlig med politisk økonomi,
energipolitikk og europeisk integrasjon. Har jobbet ved bl.a. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI),
Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School, USA.

RELATIVT MODERNE FYSIKKUNDERVISNING
Naturfag og teknologi har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er
kompetanser som vil bli enda viktigere i framtida. Likevel er det kun en liten andel elever i norsk skole som virkelig brenner for
disse fagene. Det blir dermed stadig viktigere å finne konkrete undervisningsmetoder som motiverer elever. Å trigge elevenes
motivasjon og glede ved å lære er utfordrende innenfor klasserommets rammer, og er derfor noe som står i fokus både for
naturfagslærere og forskere innen realfagsdidaktikk.
En av grunnene til at elever opplever fysikk som lite relevant, kan ha opphav i innholdet i fysikklæreplaner hvor den
«gammeldagse», eller klassiske, fysikken står sterkt i fokus. Kvantefysikk og Einsteins relativitetsteori representerer den
moderne beskrivelsen av verden og har erstattet Newtons beskrivelse i fysikkens forskningsmiljøer - men ikke helt i
læreplanene. Denne teorien vekker begeistring blant elever, både fordi den svarer på store spørsmål om universets struktur,
forklarer forbløffende fenomener som svarte hull, og er relevant for elevenes mobile hverdag med GPS-teknologi.
Den nye læreplanen i naturfag inneholder kjerneelementer som fint kan knyttes til moderne fysikk. Naturfagene har et spesielt
språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser. Ved å gjøre rede for hvordan kvantefysikk
bryter med klassisk fysikk og ved å gi kvalitative beskrivelser av den generelle relativitetsteorien, får elevene utvikle evne til
nytenking og forståelse av naturfaglig teori.
I dette kurset presenteres innovative og nettbaserte undervisningsopplegg som gjør det enklere å undervise generelle
relativitet og kvantefysikk i videregående skole. I ressursene trekkes koblinger til elevenes hverdag, og gjennom samarbeid og
dialog mellom elever og lærer danner elevene en god forståelse for grunnprinsipper i moderne fysikk.
Prosjektet ReleKvant er et fagdidaktisk forskningsprosjekt som har utviklet undervisningsressurser som skal hjelpe læreren i
arbeidet med moderne fysikk og kvalitativ begrepslæring i fysikk. Kurset vil gi en praktisk opplæring i bruk av ressursene med
fokus på konkrete tips og eksempler som kan brukes i daglig undervisning.
Kursinnhold
• Naturvitenskapelige tenkemåter og kvalitativ begrepslæring i fysikk - hva gjør vi når vi ikke skal regne på det?
• Generell relativitet i et nøtteskall
• Generell relativitetsteori på viten.no og innføring i bruken av programmet
• Kvantefysikk i et nøtteskall
• Kvantefysikk på viten.no og innføring i bruken av programmet

Magdalena Kersting er stipendiat i fysikkdidaktikk ved fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har studert
matematikk og fysikk i Göttingen, Tyskland, og bruker den faglige bakgrunnen for å utvikle nettbaserte
læringsressurser i generell relativitet. Magdalena ønsker å tilrettelegge for god undervisning i moderne fysikk.
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PROGRAMMERING I MATEMATIKK OG NATURFAG
Dette kurset gir deg en myk innføring i programmering i språket Python, og er relevant for deg som har fagene matematikk og
naturfag på ungdomsskolen og vg1 (1P). Vi tar utgangspunkt i de nye læreplanene. Kursholder viser, og du får prøve ut, ulike
eksempler på hvordan programmering kan integreres i matematikkundervisningen. Det blir også noen eksempler fra naturfag,
hvor du også får lære hvordan du kan bruke micro:bit i undervisningen.
I matematikk kommer programmering inn som verktøy for å bygge opp elevenes algoritmiske tenkning. Algoritmisk tenkning
er å dele opp store problem i mange små enkle steg. Programmering gir også nye muligheter for utforsking av matematiske
fenomener, som for eksempel simulering av mange terningkast eller tallfølger med bestemte mønstre.
En micro:bit er en liten datamaskin som er utviklet av BBC for skoleelever. Micro:biten er enkel i bruk og man kan programmere
alt fra spill og animasjoner til motorer som beveger seg. Micro:biten inneholder ulike sensorer slik som temperatursensor og
akselerometer og vi kan dermed bruke den til å undersøke naturfaglige fysiske fenomener.
Du får god tid til å programmere/kode selv og i team, slik at du får noen grunnleggende ferdigheter du kan bygge videre på.
Noen eksempler på programmer som du alene klarer å kode etter kurset:
• Vekstfaktorkalkulator
• Vinkelutregneren
• Terningkastsimulator
Kursinnhold
• Få nok basiskunnskap i programmering til at du kan bygge videre på det
• Bli entusiastisk over alle de nye mulighetene for dybdelæring, algoritmisk tenkning og utforsking som programmering gir
• Få oversikt over hva du og elevene dine bør kunne
• Få noen konkrete eksempler på undervisningsopplegg som du kan bruke med elevene dine
• Bli kjent med noen anvendelsesmåter for micro:bit

Erlend Jørgensen underviser i matematikk både på studieforberedende og yrkesfaglige løp. Han har siden høsten
2017 sittet i oppgavenemnda for eksamen 1py og 1ty. Erlend underviser også i informasjonsteknologi og har bred
erfaring i å jobbe med de ulike utfordringene elever møter ved innlæring av programmering.
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MATEMATIKK, MESTRING OG RELEVANS
«Hvorfor må vi lære dette? Når skal jeg virkelig få bruk for det?» Hvem har ikke hørt disse spørsmålene stilt i
matematikklasserommet? Elevene stiller krav til relevans i matematikktimene. Med fagfornyelsen 2020 gjør også læreplanene
det i langt større grad. Elevene skal ha innsikt i hvordan matematikken brukes, både i privatliv og i fremtidig yrkesliv. Ved å
ha fokus på relevans og mestring kan vi som lærere nå enda flere av de elevene som tidligere ikke har hatt stort utbytte av
tradisjonelle undervisningsmåter.
Dette kurset fokuserer på å skape gode øyeblikk og læringserfaringer for alle i klasserommet. Kurset er fylt av
matematikkaktiviteter, spill og undervisningsopplegg for å skape størst mulig mestring, læringsglede og relevans for alle
elevene.
Kursinnhold
• Spill og aktiviteter med matematisk fokus
• Hvordan bygge løsningsstrategier hos elevene
• Muntlige ferdigheter i matematikk
• Relevans og yrkeskunnskap
• Matematikkvansker, hva er det?

Håkon Ravndal Tveit er matematikk-, naturfag- og historielærer. Han har gjennom sin undervisning, og som FYRkoordinator i matematikk i Rogaland jobbet aktivt med relevans og mestring i klasserommet for å sikre at elevene
best mulig rustes til å mestre sitt kommende yrke.
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SKAPERVERKSTED I SKOLEN – HVORDAN KOMME I GANG?
Det satses mye på digitalisering, også i skolen, dette ses tydelig i det pågående arbeidet med fagfornyelsen, der flere fag får et
spesielt ansvar for utvikling av elevers digitale ferdigheter. Signaler om bruk av programmering i fag som naturfag, matematikk
og kunst og håndverk er sterke, og gjennom arbeid med skaperverksteder kan man i tillegg trene elever i kompetanser for det
21. århundre; som kreativitet, samarbeid, innovasjon, entreprenørskap og problemløsning.
Et skaperverksted er et sted man kan være kreativ og skape ting, gjerne ved hjelp av spennende utstyr som 3d-printer,
vinylskjærer, laserkutter, elektronikk og mikrokontrollere. Men man bruker like gjerne papp, limpistoler, plastflasker og tape, det
avhenger av målgruppe, midler og kompetansemål. Uansett er det spennende og gøy, både for elever og lærere!
Kursinnhold
Del 1
Vi begynner med det konkrete og praktiske. Hvilket utstyr trengs? Hvor mye koster det og hvordan kan det finansieres?
Trenger man et dedikert rom, eller kan skaperverkstedet være mobilt? Det inviteres til å komme med egne spørsmål.
Del 2
Grunnleggende demonstrasjon av utstyr og programvare med henvisning til materiell for videre læring. Programvaren som
benyttes er i utgangspunktet gratisversjoner.
Del 3
Pedagogisk metode. Hvordan bruke et skaperverksted på best mulig måte? Kan man oppnå økt grad av tilpasset opplæring og
dybdelæring for alle elever?
Del 4
Hvordan lage egne undervisningsopplegg? Det blir demonstrert eksempler på tverrfaglige opplegg i realfag og kunst og
håndverk, med diskusjon om ulike tilpasninger.

Ellen Egeland Flø er lektor i realfag. Hun er for tiden prosjektleder for forskningsprosjektet ProSkap-SL i
samarbeid med bl.a. UiO, OsloMet og NIFU. Hun er en future classroom lab (FCL) ambassadør på UDIRs
invitasjon, ble tildelt Gullepleprisen 2018 for sitt arbeid med skaperverksted i skolesammenheng. I 2019 ble hun
tildelt Videnskapsakademiets lærerpris for uvanlig god faglig og pedagogisk innsats.
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COOPERATIVE LEARNING 5. – 13. TRINN
De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver.
Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse.
Dette kurset gir deg et praktisk verktøy som vil øke både læringslyst og læringsutbytte hos elevene dine, og det ganske
umiddelbart! Cooperative Learning er en strukturert og lærerstyrt metodikk som sikrer at elevene samarbeider om å løse
oppgaver og hvor alle elevene må være aktive i læringsprosessen. Omfattende forskning og erfaring fra blant annet Canada,
Danmark og USA, viser at systematisk bruk av samarbeidslæring gir gode læringsresultater.
Hensiktsmessig bruk av metoden sikrer gode relasjoner mellom elevene, som igjen bidrar til økt trivsel og motivasjon.
Kurset er en innføring i metodikken og vil gi deltakerne praktiske ferdigheter som umiddelbart kan tas i bruk i klasserommet.
Kursinnhold
• Hva er Cooperative Learning, og hvorfor er det en effektiv metodikk?
• Cooperative Learning som verktøy for klasseledelse og relasjonsbygging
• Coopearive Learning og utvikling av sosial kompetanse
• Hvordan skape et inkluderende læringsmiljø?
• Hvordan ivareta prinsippene for dybdelæring?
• Planlegging av Cooperative Learning i eget/egne fag
• Praktisk gjennomføring av noen ulike strukturer

Frank Westby er skolesjef i Frogn kommune. Han har mange års erfaring fra skolen, både fra grunnskolen og
fra den videregående skolen. Frank Westby er forfatter av boken «Cooperative Learning - undervisning med
samarbeidsstrukturer».
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OPPSTART OG BRUK AV COOPERATIVE LEARNING
Hvordan strukturere for effektivt samarbeid i undervisningen, slik at elever lærer gjennom samarbeid – og på samme tid
lærer å samarbeide?
Cooperative Learning som metode har vært gjenstand for omfattende forskning som viser til positive resultater for elevers
faglige og sosiale læring. Det er et økende fokus på utvikling av elevenes samarbeidsferdigheter for å forberede dem på
fremtidig arbeids- og samfunnsliv. Samarbeidslæring som metode i undervisningen kan være et godt redskap for å utvikle
elevenes samarbeidsferdigheter i trygge omgivelser.
Det å få elever til å arbeide godt sammen i grupper der alle bidrar, kan være krevende å få til i klasserommet. Cooperative
Learning er en lærerstrukturert undervisningsmetode, der elever lærer gjennom samarbeid og på samme tid lærer å
samarbeide. Ved å bruke samarbeidslæring i undervisningen skaper læreren elevaktiv undervisning, der elevene blir
ressurser i hverandres læringsarbeid, slik at alle i gruppen lærer mest mulig.
Dette kurset vil være med på å hjelpe deg som lærer til å tilrettelegge for elevenes læring, både faglig og sosialt,
når de arbeider sammen i små grupper. Du vil få førstehåndskjennskap til metoden ved utprøving og innføring i
samarbeidsstrukturer som kan tas i bruk i egen undervisning umiddelbart etter kurset.

Kursinnhold
• Hva er Cooperative Learning?
• Samarbeidslæringens fem prinsipp: Positiv gjensidig avhengighet, individuell ansvarlighet, sosialt samspill, sosiale
ferdigheter og prosessvurdering.
• Fordeler ved å bruke Cooperative Learning med fokus på overordnet del av læreplan og fagfornyelsen.
• Hvordan starte opp med samarbeidslæring i undervisningen?

Beathe Liebech-Lien utdannet allmennlærer med master i spesialpedagogikk. Hun har lang erfaring som lærer
på ungdomskolen. Beathe har initiert et forsknings- og utviklingsprosjekt i ungdomsskolen rundt implementering
av samarbeidslæring i 2016, som hun nå arbeider med som en del av sin doktorgrad.
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HVORDAN VURDERE UTEN PRØVER?
Prøver er praktisk! Kjapt unnagjort, likt for alle, små juksemuligheter, og så er man videre i pensum allerede neste dag! Men
lærer skolens hovedpersoner, altså elevene, noe av prøver? Gjenspeiler prøver den virkeligheten som finnes utenfor skolen?
Er det andre vurderingsformer som kan fortelle oss mer om hvordan elevene er til å samarbeide, undres, finne nytt materiale, å
være kreative?
På dette kurset skal vi utforske alternativer til prøver, og samtidig se på noen av de mange mulighetene som den nye
teknologien gir oss når det gjelder:
• Dybdelæring
• Vurdering for læring
• Varierte vurderingsformer
Vi skal se på fagartikler og prosesskriving, presentasjoner og hverandrevurdering gjennom bruk av videoverktøy. Vi ser også på
nye muligheter for elevmedvirkning gjennom digitale hjelpemidler som Microsoft Teams, klassenotatbok i Onenote, Peardeck,
Quizlet, med mer.
Målet er at du på denne kursdagen skal få testet ut mange forskjellige didaktiske metoder, og sitte igjen med tre-fire nye
verktøy som du kan ta i bruk allerede neste dag i din lærerhverdag.
Kurset er rettet spesielt mot samfunnsfagene og språkfagene på videregående, og går rett inn i det som vektlegges i
forbindelse med fagfornyelsen i videregående frem mot 2020: Fokus på de store spørsmål, å lære seg å lære, tverrfaglighet,
elevrelevans og dybdelæring.

Nils Håkon Nordberg er lektor, og har 15 års erfaring fra skolen. Han har bakgrunn som journalist, forfatter,
forlagsredaktør og brettspillutvikler. Nils Håkon har master i IKT-støttet læring, med fokus på vurdering for læring.
Nils Håkon har jobbet prøveløst de siste fire årene.
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UNDERVISNING MED SPILL
Har du lyst til å prøve spill i undervisningen din? Det trenger ikke være veldig komplisert, og det er heller ikke nødvendig med
kompliserte og dyre tekniske løsninger.
Er du klar over at over to tredeler av folk under 20 år spiller dataspill hver dag? I tillegg kommer brettspill, rollespill og kortspill.
Det har aldri før vært så populært å spille som det er nå.
Spill kan også brukes i undervisning, og dette kurset tar for seg grunnleggende teori om spillbasert læring, og hvordan denne
tilnærmingen kan brukes på en meningsfull måte og kobles på resten av undervisningen. Et sentralt element er hvordan spill
kan brukes til å kombinere fagstoff og trening på ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og kritisk tenkning.
Spillbasert undervisning innebærer at man kombinerer undervisningsinnholdet med spillelementer for å lage en situasjon hvor
den som lærer får muligheten til å ta valg, vurdere og reagere på tilbakemelding og tilpasse seg konsekvensene av det som
skjer. Dette er en form for klasseromspraksis som gir elevene konkrete opplevelser som de kan bruke for å knytte sammen den
røde tråden i sammensatte tema.
Det er mange digitale spill som kan brukes i undervisning, men siden fokuset i dette kurset handler mer om det grunnleggende
vil fokuset være på spill som kan brukes i klasserommet uten at det trengs å gjøre store økonomiske investeringer. Dette betyr
at analoge aktiviteter som kort/brettspill og rollespill vil stå i sentrum, men muligheter ved bruk av dataspill vil også bli omtalt.
Kursinnhold
• Hva er spillbasert læring?
• Hvordan gjøre spillbasert læring meningsfullt?
• «Resirkulering» av spill elevene (kanskje) kjenner fra før.
• Transversale ferdigheter – spill og ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og samarbeid.
• Debriefing – strukturert etterarbeid.

Jørn Weines er historiker. Han jobber ved Norges fiskerihøgskole/UiT Norges Arktiske Universitet, hvor han i tillegg
til å undervise studenter på SimFish-prosjektet holder på med en doktorgrad i spillbasert undervisning. Ved å bruke
nye undervisningsmetoder, som spillbasert læring, skal prosjektet fremme studiekvalitet og øke læringsutbyttet.

ESCAPE ROOM – KOMPETANSER FOR DET 21. ÅRHUNDRET
Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en
gruppe mennesker blir stengt inne i et rom der de må løse forskjellige oppgaver for å kunne komme seg ut innen en tidsfrist
(vanligvis 60 minutter). I rommet er det et mylder av ledetråder, som gruppen må sette sammen. Det er kasser og bokser låst
med kodelåser med nye ledetråder, som i et spill.
Kompetanser for det 21. århundret – kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning – får praktisk anvendelse i et
escape room, og de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen egner seg godt som utgangspunkt for oppgavene. Escape room kan
også knyttes mot det som heter «fenomenbasert læring og undervisning».
Elever og ansatte kan jobbe praktisk og teoretisk sammen med å lage escape rooms. For elevene er dette trening i
entreprenørskap, sosiale og faglige ferdigheter, kreativitet og produksjon av materiell. Elevstemmen blir hørt og det de
lager blir synlig. Dette er spennende, utfordrende og motiverende. For kollegiet er dette profesjonsutvikling gjennom
utviklingsarbeid, som fører til læring og forbedret praksis.
Kursinnhold
• Hva er escape room?
• Målgrupper og kompetansemål
• Idédugnad på tema og design
• Hva trenger du?
• Escape box
• «Fenomenbasert læring og undervisning»

Eric Torsøe underviser i engelsk, historie, religion og etikk, samt medier og kommunikasjon. Han har tidligere
arbeidet som baker, vaktmester og lastebilsjåfør, samt pastor og markedssjef i et solenergiselskap. Eric er opptatt
av motivasjon og elevenes medvirkning.
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BRETTSPILL I UNDERVISNINGEN
Med fagfornyelsen 2020 beveger vi oss enda ett skritt vekk fra pugge- og grammatikkskolen. Med dybdelæring som stikkord
er målet i stadig større grad at elevene skal mestre språket i praktisk bruk. Elevene skal forstå tekster, tilpasse ordbruk til sted
og situasjon, og kunne kommunisere ved hjelp av alle språkets nyanser. Men elevene trenger praktiske situasjoner å øve seg
på, og det er her brettspillene kommer inn.
Det utgis flere tusen brettspill i året over hele verden, og veldig mange av dem er enkle å lære. Så enkle at de lett kan brukes
i et klasserom. Spillene har forskjellige mål. Noen dreier seg om å løse et mysterium, andre om å overbevise motspillerne, atter
andre om å vise kunnskap på et eller annet område.
Men spillene må oppleves for å kunne vite hvordan man bruker det i eget fag, og det er poenget med dette kurset.
Kursholder Nils Håkon Nordberg er lektor i engelsk, historie og samfunnsfag, og jobber også med å oversette brettspill. I dette
kurset skal vi ta for oss engelskspråklige brettspill, se på og lære dem og finne ut hvordan de kan brukes i eget klasserom. I
løpet av dagen rekker vi 5-10 spill. Dette er selvfølgelig spill som er i salg, og kan bestilles eksempelvis fra amazon.com. Mange
finnes også i norske spesialbutikker.
Brettspillene vi tester ut er (med ett unntak) kun på engelsk, men mange av dem finnes også på andre språk: Tysk spesielt,
men også fransk og spansk. Kurset egner seg dermed også til en viss grad for fremmedspråklærere.
Kurset vil også tematisere hvordan elevene ikke bare kan spille spillene, men også overføre sine nyvunne spillferdigheter til
hverandre gjennom direkte instruksjon eller video. Som med alle andre typer opplevelsebasert læring er det altså snakk om
kommunikasjon på mange plan. Både inne i en gitt spillsituasjon, og utenfor.

Nils Håkon Nordberg er lektor, og har 15 års erfaring fra skolen. Han har bakgrunn som journalist, forfatter,
forlagsredaktør og brettspillutvikler. Nils Håkon har master i IKT-støttet læring, med fokus på vurdering for læring.
Nils Håkon har jobbet prøveløst de siste fire årene.
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KROPPSBILDE I DAGENS SKOLEHVERDAG
Hvordan vi mennesker opplever vår egen kropp er en av de viktigste faktorene for vår selvfølelse og livskvalitet. I dag er det en
svært høy andel unge gutter og jenter som opplever å være misfornøyd med kroppen sin, og mange rapporterer å oppleve et
høyt press om å presentere seg selv som perfekte (NOVA 6/17).
Kroppsbilde er ikke statisk, og vi kan derfor jobbe for å styrke ungdoms opplevelse av egen kropp. Et godt kroppsbilde må
sees i sammenheng med både fysisk, mental og sosial helse, og er dermed viktig å vedlikeholde for at barn og ungdom skal ha
en god hverdag.
Meld. St. 28 kapittel 4.3.4 viser til at skolen er en naturlig arena for opplæring i livsmestring, og nettopp opplæring i
livsmestring vil gi elevene ressurser til å bedre håndtere det presset de rapporterer å oppleve i sine omgivelser.
I løpet av denne halve kursdagen vil deltagerne få en innføring i sentrale faktorer som påvirker hvordan ungdom
opplever sin egen kropp, hvordan faktorer som er negative for selvfølelse og kroppsbildet kan reduseres, og hvordan
kroppsbildefremmende faktorer kan styrkes i skolehverdagen. Dette presenteres gjennom teori og praktiske oppgaver.
Kursinnhold
• Hva er kroppsbilde?
• Sammenheng mellom kroppsbilde, selvfølelse og livskvalitet
• Hva kan være med på å påvirke ungdoms opplevelse av egen kropp?
• Sosiale medier
• Kroppsidealer og idealisering
• Livsstil
• Kommunikasjon
• Sammenligning
• Selvfølelse
• Å være en rollemodell og omsorgsperson
• Erfaringer fra skoleintervensjon som dere kan ta med dere videre inn i egne skoletimer

Christine Sundgot-Borgen har en mastergrad i fysisk aktivitet og helse blant barn og unge, IOC Diploma
idrettsernæring og er nå Ph.D stipendiat ved NIH. Christine studerer effekten av en skolebasert intervensjon for å
fremme positivt kroppsbilde og livskvalitet hos ungdom.
Kethe Marie Elgsem Engen er idrettsfysiolog. Hun har en mastergrad i kroppssammensetning og kroppsmisnøye
hos kvinner med spiseforstyrrelser og er nå Ph.D stipendiat ved NIH. Kethe studerer effekten av en skolebasert
intervensjon med hensikt å redusere risiko for utvikling av spiseforstyrrelser blant ungdom.
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VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN KREVER VARIG ATFERDSENDRING HOS VOKSNE
Atferdsproblematikk er en kilde til stadige utfordringer i skolen. Tema for dette kurset er atferdsvansker hos barn og unge,
med vekt på de voksnes rolle i relasjonen. Kursholder gir en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik
alvorlighetsgrad, og beskriver konkrete verktøy til bruk i hverdagen. Kurset inneholder mange eksempler som det er lett å
kjenne seg igjen i.
Kursinnholdet bygger på metoder som allerede er i bruk i barne- og ungdomspsykiatri, Bufetat, PP-tjeneste, barnevern og
helsestasjon.
Kursinnhold
• Forklare begreper og teoretisk bakgrunn
• Atferdsvansker hos barn og unge – begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd
• Hvordan forstår vi atferdsvansker?
• Litt om systemteori og evidensbaserte metoder
• Kartlegging av atferd
• Analyse av atferdsproblemer – systemanalyse som basis for alle tiltak
• Fra analyse til tiltak – fokus på hva bevisste voksne kan bidra med
• Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning
• Bevisste voksne – relasjon mellom voksne og barn
• Hvordan kartlegge «Varme og Kontroll»
• Positivt fokus – så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis
• Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger

Hanne Holland er Cand.paed.spec. med embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, med vekt
på emosjonelle og sosiale vansker. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn og unge på ulike arenaer; som
barnehage, spesialskole, PP-tjeneste, fra Bufetat, som MST-terapeut og fra oppdrag for kommunalt barnevern.

LIVSMESTRING OG ROBUSTHET
Hvordan styrke barn og ungdoms tåleevne intellektuelt, fysisk og emosjonelt?
Hvordan kan vi som arbeider i skolen bidra til å styrke og utvikle robuste barn, som tåler hverdagens opp- og nedturer?
Det kreves en robusthet for å finne fotfeste i hverdagens stress og mange utfordringer. Ikke minst gjelder dette for de mange
barna og ungdommene som bærer med seg en sårbarhet. Det å trives og fungere i hverdagen har stor betydning både for
læringsutbytte og for samspill med andre barn/unge og de voksne.
Vi som har vår arbeidsdag sammen med barn og ungdom trenger handlingskompetanse for å kunne gi dem den støtten de
trenger for å mestre alle de små og store hverdagslige utfordringene livet byr på. Dette gjelder på et emosjonelt så vel som på
et sosialt og intellektuelt plan.
Kursinnhold
• Hvordan kan vi hjelpe barn til å utvikle den tåleevnen som skal til for å stå trygt i lek og læring?
• Hvordan kan samarbeidet mellom hjem og skole bygge opp under dette
Det vil bli gitt små arbeidsoppgaver og rom for samtale underveis i kurset.
Kursinnholdet tilpasses til de ulike aldersgruppene, små, mellomstore og store barn.

Sjur Langeland jobber som fagleder for forebyggende tjenester i Nannestad. Han er utdannet innen familieterapi
og religionspsykologi, samt i LØFT, ART og innen veiledning. I tillegg til jobben i Nannestad kommune driver Sjur
egen praksis og holder kurs i kommunikasjon, relasjonsarbeid, konflikthåndtering, egenutvikling m.m.
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HVORDAN JOBBE MED BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR? TILTAK OG OPPFØLGING
Kurset retter seg mot skoleledere, sosiallærere, rådgivere og andre som jobber direkte med elever med bekymringsfullt fravær.
Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær, både på individ- og systemnivå? I dette kurset ser
vi på hvordan du kan gi skolen din et løft når det gjelder elever med denne type fravær. Kursholder jobber i dag som
sosialpedagogisk leder på en 1-10 skole, som har gitt seg selv betegnelsen nærværsskole. Hun vil ta for seg hvilke enkle, men
effektive grep man som skole kan ta for å forebygge og redusere fravær.
Kurset omfatter både det systemiske og det praktiske arbeidet med skolefravær, og det systemiske perspektivet vil ligge
som en grunnbjelke gjennom hele kursdagen. Kursholder vil først gi en teoretisk innføring i temaet fravær for å legge et
grunnlag for en dypere forståelse av fenomenet. Bekymringsfullt og alvorlig skolefravær vil defineres, og du vil få et innblikk i
fenomenets omfang. I denne delen vil temaer som tidlige tegn, årsaksforklaringer, opprettholdende faktorer og konsekvenser
av alvorlig og vedvarende skolefravær berøres.
Videre vil kursholder ta for seg den praktiske siden ved skolefravær. Hun vil ta utgangspunkt i fortellinger og positive
erfaringer fra ungdomslosarbeidet og skissere mulige endringer og justeringer i skolens rutiner. Skole-hjem-samarbeid vil bli
berørt, så vel som samarbeid mellom skole og øvrig hjelpeapparat. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt
i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fastlåste situasjoner, og som tydeliggjør betydningen av elevens
tilstedeværelse. Du vil få innføring i bruk av konkrete verktøy og gitt tilgang til en tiltaksbank og andre nyttige redskaper for
blant annet avdekking av årsaker til fravær.

Silje Hrafa Tjersland er barnevernspedagog med lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Hun har i tillegg til
arbeidserfaring fra spesialisthelsetjeneste, psykiatri og rusfelt, mange års erfaring fra arbeid i skolen. Silje arbeider
nå som sosialpedagogisk rådgiver ved en skole i Oslo.

FÅ ØKT KOMPETANSE OM PSYKISK HELSE – FOR DEG SOM JOBBER MED UNGDOM
I alle skoler, på alle trinn, finnes det sårbare elever. Mange unge oppgir å ikke være gode nok. Kravet til å prestere er høyt. Flere
oppgir å slite med psykiske problemer knyttet til vanskelig oppvekst og liv. Hvordan kan du som lærer snakke om psykisk
helse med elever?
Dette kurset tar sikte på å styrke deg i å kunne snakke med elever og klasser om psykisk helse, slik at du blir trygg på temaer
som depresjon, angst og mobbing - og på den måten forhindre utenforskap og isolasjon. Kurset gir deg også kunnskap om
sårbarhetsfaktorer og råd til hvordan du kan styrke og engasjere eleven i målet om å få det bedre med seg selv. I løpet av
kursdagen vil du få en innføring i samtaleteknikk, begrepsbruk, caser og «empowerment», nyttige verktøy som styrker deg i ditt
arbeid med å skape et mer åpent og inkluderende mangfoldsmiljø i skolen.

Anders Røyneberg er psykiatrisk sykepleier og sexologisk rådgiver. Han jobber som terapeut ved Institutt for
klinisk sexologi og terapi. Anders er forfatter, og har dessuten vært skribent ispalten Si;D i Aftenposten. Anders
underviser også ved OsloMet.
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LA OSS JOBBE BEDRE SAMMEN – SAMARBEID OG LÆRINGSLEDELSE
Dette kurset retter seg mot lærere, ledere og utviklingsgrupper på skoler og i andre lærende organisasjoner.
Deler og helhet
Hvordan kan vi jobbe bedre sammen? Hvordan utnytte ressursene effektivt og bygge på hverandres styrker?
Elevenes læring skal stå i sentrum for arbeidet. Noen ganger opplever vi at virksomhetens møtekultur, informasjonsflyt og
samarbeidsånd står i konflikt med dette idealet. Kursets første del handler om å se sammenheng mellom de mange detaljene
i hverdagen og de overordnede utfordringene i virksomheten. Hvordan skape gode møter, sette tydelige mål og lage et klima
for utviklende samarbeid?
Kulturbygging
Hvordan kan vi sette den menneskelige faktoren i lærende organisasjoner i sentrum for utviklingen? Hvordan finne og dyrke
koblingen mellom indre motivasjon, trivsel og gode resultater?
Vi tar tak i de store, overordnede spørsmålene og de hverdagslige, praktiske utfordringene. Hvordan jobbe med verdier og
holdninger i kollegiet? Hvordan utvikle felles språk og virkelighetsforståelse? Hva vil et oppdatert syn på ledelse ha å si for
måten vi organiserer virksomheten på? Hva innebærer det å dyrke en kultur for læring?
I dette kurset får du med deg nyttige tips og øvelser du kan ta med tilbake til din egen arbeidshverdag, enten du jobber som
lærer eller leder på en skole eller i annen utdanningsvirksomhet.

Jørgen Moltubak er lærer i videregående skole med erfaring fra ungdomstrinnet. Han er forfatter av bøkene
«Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign», «Gnistrende samarbeid - håndbok i
skoleutvikling for lærere» og «Fortellermagi». Jørgen er også programleder for podcasten «Rekk opp hånda».

www.bro.aof.no • bro@aof.no • 400 06 110

27

REFLEKSJON I KLASSEROMMET OG I VURDERINGSSITUASJONER
Det er ikke alltid like lett å engasjere alle elevene i klasseromsdiskusjoner. I dette kurset vil vi utforske ulike måter å få flere
elever til å engasjere seg og dermed utvikle evnen til refleksjon.
Fagfornyelsen legger stor vekt på at elevene skal lære seg å stille spørsmål og å finne svar på disse. Ikke bare skal de kunne
reflektere over sentrale problemstillinger innenfor sitt fagområde, de skal også kunne se sammenhenger mellom fag. Elever
som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter, vil gradvis kunne ta en aktiv rolle i egen
læring og utvikling (Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, s. 12).
Kravet til refleksjon utfordrer også vår måte å vurdere på: Hvordan kan vi legge til rette for refleksjon i prøvesituasjoner? Hva
slags tilbakemeldinger fremmer elevenes evne til å forstå og forbedre egne tekster? Må vi alltid gi elevene en karakter når de
har en prøve?
Målet for dagen er at du, etter å ha fått presentert mange konkrete undervisningsopplegg, sitter igjen med 3-4 opplegg som
du kan ta i bruk i ditt eget klasserom.
Kursinnhold
• Fagfornyelsen
• Ulike veier til refleksjon i klasserommet
• Læringsfremmende vurderingssituasjoner

Rikke Pihlstrøm har undervisningserfaring fra studiespesialiserende, yrkesfag og International Baccalaureate. Hun
har i flere år vært universitetslektor i engelsk fagdidaktikk på ILS. Rikke har gjennomført Lederskap og omstilling i
skolen (BI), og er forfatter og medforfatter av «Teaching English in Norway» og «Targets».
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EN SKOLE I BEVEGELSE FOR Å MØTE NY LÆREPLAN I 2020
Overordnet del med prinsipper og verdier for grunnopplæringen er fastsatt, kjerneelementene er klare. Det samme er de
tverrfaglige temaene, som sammen med grunnleggende ferdigheter skal være en del av undervisningen i og på tvers av fag.
Utarbeidingen av kompetansemål i fagene nærmer seg ferdigstillelse. Vurdering og vurderingspraksis er en del av det hele og
nye begreper skal få mening og tas i bruk. Hva betyr alt dette for arbeidet i skolene fremover?
Hvilke forberedelser kreves, både på individnivå og i organisasjonen, for å møte fagfornyelsen på best mulig måte? Hvordan
kan det nye kobles til eksisterende kompetanse og utviklingsarbeid som allerede er i gang? Hvilke forandringer bør diskuteres
og gjennomføres allerede nå?
I dette kurset trekkes linjene fra det overordnete nivået og helt inn i klasserommet. Kursholder «pakker ut» fagfornyelsen og
peker på viktige elementer i skolenes arbeid fremover.
Kursinnhold
• Overordnet plan - prinsipper og verdier
• Læreplananalyse og kompetanseforståelse
• Begrepsavklaringer
• Lærings- og vurderingsmåter som støtter dybdelæring
• Effektive strategier i endringsarbeidet
• Observasjon og kollegaveiledning
• Organisering - et forberedt læringsmiljø for læring i dybden og på tvers av fag

Marit Jensen er assisterende rektor, og har mange års erfaring fra grunnskolen og videregående skole, både som
lærer og skoleleder. Hun har vært ansatt som pedagogisk veileder i Utdanningsetaten i Oslo kommune, og har
den siste tiden vært en del av veilederkorpset i Utdanningsdirektoratet.
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KOLLEGAVEILEDNING – LÆRING OG ENDRING I PROFESJONSFELLESSKAPET
Hvordan utnytte skolens kollektive kapasitet for å bedre elevenes læring?
Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap er alle skolers mål. I Meld. St. 21 (2016-2017) leser vi at dette også er en
forutsetning for implementering av fagfornyelsen: «For at det nye læreplanverket skal utvikle kvaliteten på undervisningen, vil
det være en forutsetning at lærerkollegiet sammen legger til rette for at det kan skje faktiske endringer i den enkelte læreres
virke i klasserommet.» (s. 35)
Kollegaveiledning er en fellesbetegnelse for hvordan strukturer, rammer, roller og ulike metoder for samhandling kan bidra i
skolens arbeid med å utvikle systematisk læring i profesjonsfellesskapet. Strukturer, relasjonsbygging, aksept for forskjellighet
og samtidig felles kjøreregler, vil gi lærerne gode rammer og muligheter til å utvikle sin egen undervisning i samarbeid med
kolleger, for elevenes læring, trivsel og utviklingsmuligheter.
I de siste årene har kollegaveiledning tatt nye former og fått nytt innhold. Det ligger et stort potensial i hver enkelt lærer og
i hvordan skolen skaper arenaer og motivasjon for profesjonsutvikling. Fra forskning vet vi at trygge relasjoner åpner for at
læreres tause kunnskap kan løftes fram og bli utfordret gjennom analyse og kritisk refleksjon i utforskende samtaler. Gjennom
dette arbeidet legges grunnlag for ny kunnskap, og at felles verdier og holdninger kan tydeliggjøres i kollegiet.
Kursinnhold
• Betydning av relasjoner og relasjonsbygging i organisasjonen
• Kommunikasjon – hvordan skape åpenhet, trygghet og klima for utforskende samtaler
• Du som veileder: dine kommunikative og kollegaers preferanser i ulike samtaler og i samarbeid
• Funksjoner, roller, ansvar og oppgaver i veiledning: ledere, lærerspesialister, teamledere, lærere
• Samtalens betydning og ulike samtaler i skolen, symmetri og asymmetri i samtaler, veiledning av nyutdannede lærere,
praksisstudenter, «den vanskelige samtalen» osv
• Observasjon av undervisning som verktøy for analyse og kritisk refleksjon
• Planlegging av undervisning individuelt og i fellesskap, før- og ettersamtaler
• Ulike metoder i kollegaveiledning: par- og gruppeveiledning
• Modeller for erfaringsdeling: Formulering av taus kunnskap og potensial i kollegiale situasjoner
• Analyse og kritisk refleksjon som verktøy i kollegaveiledning
• Elevers kommunikasjon med undervisningsopplegget, konsekvenser av undervisning: observasjon av elevers deltakelse
og elevers læring – for eksempel «Lesson Study»
• Didaktiske utfordringer og lærernes profesjonelle utvikling

Anne Kristin Dahl er universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist i norsk og geografi fagdidaktikk
i mange år, og har erfaring fra ulike skoleutviklingsprosjekter. Har utviklet veilederutdanningen ved Universitetet i
Oslo, og er studieleder for tilbudet Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen.
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FØRSTEHJELP
Førstehjelp er omsorg og livreddende hjelpetiltak. Alle som omgås andre mennesker bør kurses spesifikt og inneha en viss
kompetanse for hva man kan og bør gjøre ved akutt sykdom eller skade.
Kurset «Førstehjelp på barn» følger samme oppsettet som gitt i Norsk grunnkurs førstehjelp, men med særskilt fokus på
førstehjelp for barn og unge. Kurset krever ingen forkunnskaper, og dekker de grunnleggende førstehjelpskunnskapene som
alle bør ha.
Det legges vekt på aktiv læring og tar utgangspunkt i kursdeltakernes nivå.
Kursinnhold
• Fjerning av fremmedlegeme i luftveien
• Hjerte- og lungeredning (HLR)
• Fri luftvei
• Sideleie
Det gis en kort demonstrasjon i bruk av hjertestarter. Kursdeltakerne får en aktiv læringsprosess gjennom demonstrasjoner og
praktiske øvelser:
• Bruddskader
• Blødninger
• Brannskader
• Pasientundersøkelse
• Varsle medisinsk nødtelefon
• Gjenkjenne symptomer på kjente barnesykdommer
• Kommunikasjon med barnet
• Opptreden på skadested
• Varmekonservering
Kurset «Førstehjelp» gjennomføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Kursholderne er medisinsk
utdannet ambulansepersonell og sykepleiere.

Jan Roger Barth er daglig leder av Norsk Førstehjelp Service. Han er autorisert ambulansefagarbeider. Jan Roger
har vært instruktør og kursleder i mer en 10 år. Han er er godkjent instruktør HLR, DHLR, NGF og NGFB.
Anita Nordhammer er anestesisykepleier med akuttmedisinsk erfaring. Hun har bred erfaring fra undervisning på
sykehus og skole, og har siden 2010 hatt ansvar for ambulansefag ved Skogmo videregående skole. Anita er også
DHLR instruktør.
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Pedagogisk utviklingsarbeid og et godt skoletilbud for alle barn avhenger av personalets
kompetanse. Kompetanseheving i skolen er viktig og langsiktig arbeid. Godt planlagt
etterutdanning for alle ansatte vil bidra til et sterkere fagmiljø og heve kvaliteten på tilbudet
til barn og foreldre.
Bro AOF er et bredt og solid kompetansemiljø forankret i praksis. Vi har 20 års erfaring
med kompetanseutvikling i skole- og barnehagesektoren. Våre kompetente kursholdere er
anerkjente innen sitt felt, og har alle lang erfaring fra praksisfeltet.
Vi tilbyr en lang rekke kurs som du kan melde deg på for å styrke din kompetanse på din
arbeidsplass.
Vi kan også skreddersy og spesialtilpasse ulike program for kompetanseheving i et helt
personale eller i en kommune/fylkeskommune.
Sentralt i opplæringen er at innholdet knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag.
Ta gjerne kontakt med oss!

LÆRE
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