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Mål og metode for denne økta

1. Presentere en undervisningsmetode
2. Peke på begrunnelser for metoder som 

storyline

Gjennomføre metoden ekstremt kort
Presentere kilder og begrunnelser
Drøfte



Bore%slaget



I borettslaget bor mennesker med ulik 
bakgrunn

Hvilke land eller områder har innbyggerne i Lillestrøm bakgrunn fra?



Hvem bor i borettslaget?
Lag en troverdig beskrivelse av alle familiemedlemmene som bor i 
deres leilighet (1 karakter pr. person på gruppa):
- navn, alder
- historie
- utdanning
- interesser
- sosialt nettverk
- religiøs tilhørighet
- annet?

Lag en figur av hver person
Bruk papir, blyant m.m. – og 
krea:viteten din





SSB: Sysselsetting

hBps://www.ssb.no/arbeid-og-
lonn/sysselseEng/staFsFkk/sysselseEng-blant-
innvandrere-registerbasert

hBps://www.ssb.no/statbank/table/06445/tableVie
wLayout1/

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-blant-innvandrere-registerbasert
https://www.ssb.no/statbank/table/06445/tableViewLayout1/


Hvor stort areal har hele leiligheten og hvert rom?

A: liten B: stor

stue
stue

Sov 1

Sov 2 Sov 1

Sov 4Sov 3

Sov 2

KjøkkenKjøkken

Gang Gang
Bad Bad

BodBod



Hvor stort volum har leiligheten?

Takhøyde = 240cm



Visualisering og identifikasjon

«Storyline is -me, place and persons» 
(Steve Bell)

• Etablere universet der læringen skal foregå
• Lære fagstoff gjennom visualisering

• Lærere må avklare:
• Hvor omfa;ende? Hvor lenge?







Noe skjer…



«Løkka»

BoreBslaget eier en ubebygd tomt de kaller
«løkka»

Kommunen ønsker å ekspropriere «løkka» for å bygge barnehage der

1. Hva kan dere som bor i bygården gjøre for å unngå deBe?
2. Hva synes du (og ikke karakteren din) om at kommunen vil bygge 

barnehage på «løkka»?



Nøkkelspørsmål + fagsløyfer
Hendelse: Det står en sykkel og gamle møbler i oppgangen:
Hvordan reagerer deres familie på dette? Hva gjør de?
Hvordan kan uenigheten i bygården løses?

Hendelse: Dattera i 4. etg. oppgang a blir forelsket i sønnen i 2. etg. i 
oppgang b
Hvordan tror dere foreldrene reagerer?
Hvordan reagerer de to tenåringene?
Fagsløyfe: skriv dagbok/beskriv hva de to legger ut på sosiale medier e.a.



Aktuelle kompetansemål:
Samf. fag 7:

• Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar

• Utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap

• drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

Samf. fag 10:

• vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

• reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

• utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett

• reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte 
hendingar

•

Matematikk 6:

• utforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar

Norsk 10:

• bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

• informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

• uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter



«Den skotske metoden»: 4 trinn

1. Visualisering og identifikasjon
2. Hendelser og nøkkelspørsmål
3. Fagsløyfer
4. Avslutning



Storyboard s. 1
Hendelse Nøkkelspørsmål Arbeidsmåte/utstyr Produkt / Aktivitet Kompetansemål
Presentere familier Hvilke land har innbyggerne i 

Lørenskog bakgrunn fra?
Samtale
Flip-over

Liste over nasjonaliteter:
- Norge
- Pakistan
- Somalia
- Polen
- Sverige
- Vietnam
- Thailand
- Tyskland
- Chile
- Syria

Velge/fordele familier
Utvikle karakterer Hvilke personer bor i bygården 

vår?

Hva vi vi gjerne vite om et annet 
menneske?

Individuelt arbeid + gruppesamtaler
Lag en troverdig beskrivelse av alle 
familiemedlemmene:
- navn, alder
- historie
- utdanning
- interesser
- sosialt nettverk
- religiøs tilhørighet

Visuell fremstilling av alle 
beboerne



Storyboard, s. 2
Fordele leiligheter Hvilke familier har 

sannsynligvis best råd?
Undersøke SSB

Regne ut areal av alle 
rom i leiligheten + 
leiligheten samlet

Hvor stor er leiligheten?
- Grunnflate
- Volum

Skrive areal på veggplansjen

Noen har satt sykkel og 
gamle møbler rett 
innenfor inngangsdøra i 
1. etg.

Fam. X henger 
klesvasken ut fra 
verandaen sin

Tenåringen i fam. Y blir 
forelsket i den 3 år eldre 
gutten i fam. Z

Hvordan reagerer de andre 
familiene? Hva gjør de?

Hvordan prøver beboerne å 
løse konflikten?
a) Skrive brev til de som 

forstyrrer
b) Skrive brev til borettslaget
c) Arrangere et møte

Gruppesamtaler
Plenumsamtale

Alle i oppgangen skal 
møtes

Kommer alle?
Hvem møter fra hver familie?

Kommunen vil 
ekspropriere løkka

Hva betyr å ekspropriere?
Hva vil være konsekvensen av 
ekspropriasjon?
Hva kan vi gjøre med dette?

Skriftlig begrepsforklaring

Skrive brev til kommunen



Eksempler på storyline-universer
«Gata vår» - småtrinn/mellomtrinn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN7J_HgpzxAhXqtYsKHYdVDfwQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.bergen.kommune.no%2Fpubliserin
g%2Fapi%2Ffiler%2FT537895557&usg=AOvVaw3wbbilDDRVt1mA5ftXaCSA

«Tivoli»/«Fornøyelsespark» – mellomtrinnet

«Rock, rett og rus» – u-trinn: samf.fag + naturfag + musikk

«Steinalderen» – mellomtrinnet

«Akerselva» / «Fra gamp til damp» – u-trinn: industrialisering

«Drømmereisen» - samfunnsfag, krle, fremmedspråk

«Kollektivet» - livsmestring

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN7J_HgpzxAhXqtYsKHYdVDfwQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.bergen.kommune.no%2Fpublisering%2Fapi%2Ffiler%2FT537895557&usg=AOvVaw3wbbilDDRVt1mA5ftXaCSA


Inspirasjon fra storyline



PAUSE



Hvorfor bruke elevakRve arbeidsformer?

Politikk
(styringsdokumenter)

ForskningPraksis



Aktivitet og engasjement

I opplæringen skal elevene få rike muligheter :l å utvikle 
engasjement og u*orskertrang. Evnen :l å s:lle spørsmål, 
uDorske og eksperimentere er vik:g for dybdelæring. Skolen 
skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å u*orske og 
skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning
og tenkning, este4ske u5rykksformer og prak4ske ak4viteter. 

Overordnet del av læreplanen s. 7



Kompetanse-
målene 
peker mot 
handling

Verb 2. trinn 4. trinn 7. trinn 10. trinn

Analysere 0 0 1 2

Anvende 0 0 0 1

Beskrive 17 17 17 23

Bruke 13 36 44 36

Dokumentere 1 0 0 0

Drøfte 0 4 6 18

Forstå/ forståelse 4 8 4 9

Gjennomføre 3 2 6 7

Gjøre rede for 0 1 10 11

Planlegge 2 1 1 4

Presentere 11 9 12 12

Reflektere 4 10 23 30

Samarbeide 2 3 0 1

Sammenligne 2 6 8 5

Tolke 0 1 0 4

Utforske 24 34 37 48

Utvikle 1 3 7 3

Vurdere 0 1 11 15

Alle kompetansemål 
i alle fag unntatt 
valgfag 1. – 10. trinn



Relevans og motivasjon



Elevaktive metoder
LEK OG SPILL:
• Storyline
• Pedagogiske spill
• TT-strategier
• Glosestafett o.l.

SIMULERINGER
(etterligning av virkeligheten):
• Arbeidsplasser/yrker
• Organisasjoner/institusjoner
• Rettssak o.l.

UNDERSØKENDE METODER:
• Utforskende undervisning
• Problembasert læring (PBL)
• Prosjektarbeid
• Sokratisk samtale/P4C (Philosophy

for children)

SKAPENDE METODER:
• Entreprenørskap
• Elevbedrift
• Skaperverksted

Bolstad, 2020



Potensielle farer ved elevaktive 
arbeidsformer og tverrfaglighet
«Ufaglighet»  - skolefagene forsvinner i generelle temaer

«AkFvitetsfella»  - metoder og ak>vitet tar all >d og oppmerksomhet

«Potpourri-fella» - små biter av mange fag, for mange fag inkluderes sam>dig 
(Mathison & Freeman, 1997)

«PrivaFsering» - elever og grupper overlates >l seg selv i arbeidet med å utvikle 
kunnskap og forståelse – for svak faglig stø;e fra  lærerne
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