
Rammeverket
Lærere over hele verden arbeider med å utvikle nye modeller for læring som gjør at elevene er 
bedre forberedt for å leve og arbeide i det 21. århundret. Hensikten med dette rammeverket er 
å hjelpe lærere med å identifisere og forstå mulighetene som læringsaktivitetene gir elever for å 
bygge ferdigheter for det 21. århundre. Det handler om å vurdere de  læringsaktivitetene som 
blir laget og se i hvilken grad de tilfredsstiller kravene for læring i det 21. århundre - det handler 
altså ikke om fagspesifikke læringsmål eller vurderingskriterier for elevens arbeid.

Dimensjonene som er presentert her ble utviklet og testet internasjonalt for "The Innovative 
Teaching and Learning Research" -prosjektet.

Definisjon av læringsaktivitet
En læringsaktivitet er enhver oppgave som elevene gjør som en del av skolearbeidet sitt. Det 
kan være en øvelse som eleven fullfører i løpet av en skoletime eller et utvidet prosjekt som 
skjer både innenfor og utenfor skole.

Dimensjoner
Denne guiden beskriver seks dimensjoner av læring for det 21. århundret, hvor hver 
representerer en viktig ferdighet som elevene må utvikle:

Samarbeid-

Kunnskapsbygging-

Egenregulering-

Problemløsning (virkelig-verden-problemer og innovasjon)-

Bruk av IKT for læring-

Kommunikasjon-

Oppbygging

Et overblikk over definisjoner og nøkkelkonsepter-

"De store ideene"-

Rubrikker som hjelper deg med å vurdere læringsaktivitetene i grad av mulighet for å 
utvikle en bestemt ferdighet i nivåene 1 til 4, med et flytdiagram som viser hvordan du kan 
velge riktig nivå i hvert enkelt tilfelle

-

Hver av dimensjonene har tre deler i denne guiden:

I noen sammenhenger bruker nivåene 1 til 5, men hvor 5 representerer et tilleggs-mål

Del lærerne opp i grupper på 2-5 personer og gi hver gruppe eksempler på ulike typer 
oppgaver. Be dem eventuelt om å vurdere en eller flere dimensjoner før gjennomgang av 
rammeverket 21 CLD. 

•
Forslag til gjennomføring:

Lenke til eksempler på aktiviteter

Om 21 CLD
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Del lærerne opp i grupper på 2-5 personer og gi hver gruppe eksempler på ulike typer 
oppgaver. Be dem eventuelt om å vurdere en eller flere dimensjoner før gjennomgang av 
rammeverket 21 CLD. 

•

Gå gjennom rammeverket dimensjon for dimensjon og be lærerne om å diskutere hvilket 
nivå de mener oppgaven/oppgavene ligger på og begrunne hvorfor.

•

Diskuter resultatene fra de ulike gruppene og avdekk eventuell uenighet.•
Spør hvordan oppgaven eventuelt kan forbedres for å komme på et høyere nivå - og i 
hvilken grad det er ønskelig at den kommer på et høyere nivå.

•
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I tradisjonelle skoler i de fleste land arbeider elevene selvstendig med sine oppgaver og mottar 
individuelle vurderinger. Denne modellen forbereder dem ikke godt for arbeidslivet, hvor de 
mest sannsynlig må arbeide i team med andre for å fullføre oppgaver som er for komplekse for 
at individuelle kan gjøre dem på egen hånd. I dagens forretningsverden krever prosjektarbeid 
ofte samarbeid på tvers av selskaper eller med mennesker i andre deler av verden. Denne 
måten å arbeide på krever at man har gode samarbeidsegenskaper for å kunne være effektive 
som team og for å kunne integrere individuell ekspertise og ideer for å skape en helhetlig 
løsning.

Dimensjonen samarbeid undersøker i hvilken grad elevene jobber med andre under en 
læringsaktivitet, og hva slags kvalitet dette samarbeidet har.

På høyt nivå i dimensjonen har elevene delt ansvar for arbeidet, og læringsaktiviteten er laget 
på en måte som krever at elevene tar avgjørende beslutninger sammen. Disse egenskapene 
hjelper elevene med å lære seg viktige samarbeidsegenskaper som forhandling, konfliktløsning, 
enighet om hva som må gjøres, fordeling av oppgaver, å lytte til andres ideer - og en integrasjon 
av ideer i en helhet. De beste læringsaktivitetene er laget slik at elevene er gjensidig avhengige 
av hverandre, og krever at alle elevene bidrar for at teamet skal lykkes.

Overblikk
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De store ideene

Diskutere en sak-

Løse et problem-

Lage et produkt-

Elevene arbeider sammen når aktiviteten krever at de jobber i par eller grupper for å:

Samarbeid
Det å jobbe i par eller grupper kan også inkludere mennesker utenfor klasserommet, f.eks. 
elever i andre klasser eller på andre skoler, medlemmer av lokalsamfunn eller eksterne 
eksperter. Elevene kan arbeide sammen ansikt til ansikt eller bruke teknologi for å dele ideer 
eller ressurser.

Er dette samarbeid?

JA NEI

Par av elever gir hverandre 
tilbakemelding

Elevene arbeider alene 

En liten gruppe diskuterer en sak Hele klassen diskuterer en sak

En elev bruker Microsoft Lync eller Skype 
for å intervjue en elev i en annen by

Elever bruker OneNote for å dele utkast 
til en fortelling og gi hverandre 
tilbakemeldinger

Hver enkelt elev lager sin fortelling og sender 
den til læreren for å få tilbakemelding

Delt ansvar
Elevene har delt ansvar når de arbeider i par eller grupper for å utvikle et felles produkt, 
design eller besvarelse. Delt ansvar er mer enn å hjelpe hverandre. Elevene må kollektivt eie 
arbeidet og være gjensidig ansvarlige for resultatet.

Hvis gruppearbeidet involverer elever eller voksne utenfor klasserommet kvalifiserer dette 
som delt ansvar KUN hvis elevene og deltakerne utenfor klasserommet er gjensidig 
ansvarlige for resultatet.

Er dette delt ansvar?

JA NEI

Elevene foretar et (lab)eksperiment 
sammen. Elevene har felles ansvar for å 
foreta eksperimentet. 

Elevene gir hverandre tilbakemeldinger. Denne 
aktivitetsstrukturen impliserer at bare en elev 
"eier" arbeidet og at de andre bare hjelper til.

En elev arbeider med en elev i et annet En elev intervjuer en elev i et annet land om det 

De store ideene
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sammen. Elevene har felles ansvar for å 
foreta eksperimentet. 

aktivitetsstrukturen impliserer at bare en elev 
"eier" arbeidet og at de andre bare hjelper til.

En elev arbeider med en elev i et annet 
land for å utvikle en nettside. De bruker 
Microsoft Office 365 i arbeidet. Elevene 
har delt ansvar for utviklingen av 
nettsiden.

En elev intervjuer en elev i et annet land om det 
lokale været. Dette er en oppgave som elevene 
gjør sammen, men de har ikke gjensidig ansvar 
for resultatet.

Ta viktige (innholds)avgjørelser sammen

Innhold: Elevene må bruke sin kunnskap om et tema for å ta beslutninger som har 
betydning for det akademiske innholdet av samarbeidet, f.eks. å ta standpunkt til et 
tema de vil skrive om (eks. for/mot) eller å bestemme hva slags hypotese de vil teste.

-

Prosess: Elevene må planlegge hva de skal gjøre, når det skal gjøres, hva slags verktøy 
som skal brukes eller roller og ansvar for de ulike deltakerne i teamet

-

Produkt: Elevene må ta fundamentale beslutninger som har betydning for design og 
brukbarhet av produktet

-

Elevene tar viktige avgjørelser sammen når de må løse viktige utfordringer som vil gi 
retningslinjer for arbeidet de skal gjøre sammen. Viktige avgjørelser er avgjørelser som 
former innhold, prosess eller produktet av elevenes arbeid.

Er dette viktige (innholds)avgjørelser?

JA NEI

Elevene i team forbereder seg for en 
debatt og må bestemme hva slags 
standpunkt de vil argumentere for. Dette 
er en innholds-beslutning som former 
samarbeidet og elevene må forhandle om 
sine ideer. 

Elevene jobber sammen med å identifisere 
hovedsteder til bestemte land i Europa. Denne 
beslutningen har ingen betydning for resten av 
arbeidet de skal gjøre sammen.

Par av elever utvikler en presentasjon om 
klimaforandringer og må bestemme seg 
for hvilke årsaker de vil skrive om. 
Elevene må bestemme sammen hva som 
er de viktigste årsakene, denne 
beslutningen vil forme presentasjonen. 

Par av elever velger hva slags dyr de vil studere. 
Elevene vil sannsynligvis ta denne beslutningen 
kun basert på personlige preferanser, ikke i 
forhold til kunnskap om temaet.

Elever skal jobbe i team med en 
undersøkelse og må bestemme sin egen 
arbeidsplan og hvilke roller de enkelte 
skal ha i teamet. Elevene må planlegge 
prosessen av arbeidet.

Elever tildeler roller til teamet basert på en liste 
som læreren har definert. Læreren, og ikke 
elevene, har planlagt arbeidsprosessen.

Par av elever bestemmer hvordan de skal 
forme presentasjonen for en bestemt 
målgruppe. Dette er en fundamental 
designbeslutning som vil påvirke hele 
produktets utforming. 

Par av elever velger et fargeskjema for sin 
presentasjon. Beslutninger om overflatiske 
egenskaper er ikke ansett for å være viktige 
innholds-avgjørelser siden de kun har betydning 
for produktets design.
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produktets utforming. for produktets design.

Gjensidig avhengighet
Elevenes arbeid er gjensidig avhengig når alle elevene må delta for at teamet skal lykkes. 
Altfor ofte ser man at selv om elever deler ansvar for resultatet vil det i praksis være en skjev 
fordeling av arbeidet - hvor en eller to elever gjør alt arbeidet for teamet. Den beste 
læringsaktiviteten må lages slik at den krever deltakelse av alle elevene.

For å møte dette kriteriet må det kreves at elevene produserer et produkt hvor man er 
gjensidig avhengig (f.eks. en presentasjon hvor alle må delta i utvikling og presentasjon) eller 
andre resultater (f.eks. at en beslutning krever informasjon som er distribuert mellom 
elevene).

Individuell ansvarlighet: hvert individ på teamet er ansvarlig for en oppgave som 
vedkommende må fullføre for at gruppen skal få gjort arbeidet. Rollen til hver enkelt 
elev på teamet er avgjørende

-

Gruppeansvarlighet: elevene må arbeide sammen for å produsere et sluttprodukt eller 
resultat. Elevene må forhandle og være enige om prosess, design og konklusjoner av 
arbeidet.

-

De fleste gjensidig avhengig-arbeider involverer to nivåer av ansvarlighet;

Det er viktig at arbeidet er strukturert på en slik måte at det kreves at elevene planlegger 
sammen og på en måte som gjør at man tar alle deltakeres arbeid med i betraktningen slik at 
produktet eller resultatet er komplett og passer sammen. Hvis hver elev skal lage en side til 
en presentasjon og sidene så bare blir samlet til et sluttprodukt blir dette ikke regnet som 
gjensidig avhengig arbeid. For at presentasjonen skal anses som gjensidig avhengig arbeid 
må elevenes sider passe så godt sammen for å fortelle en historie eller kommunisere en ide -
i dette tilfellet må hver individuelle side være designet slik at delene skaper en 
sammenhengende helhet.

Er elevenes arbeid gjensidig avhengig?

JA NEI

Hvert gruppemedlem undersøker hvert 
sitt tema (f.eks. sirkulasjon, fordøyelse 
osv.) om frosker. Elevene arbeider 
deretter sammen om å dissekere en frosk 
og skrive en lab-rapport om disseksjonen, 
identifisere de ulike delene av frosken og 
hvilke områder (f.eks. sirkulasjon, 
fordøyelse osv.) hvor de hører hjemme. 
Elevene må stole på hverandres arbeid 
for å suksessfylt kunne identifisere hva de 
ser under disseksjonen.

Gruppemedlemmene arbeider sammen om å 
forske på frosker, men hver elev foretar sin egen 
disseksjon og skriver sin egen lab-rapport. 
Elevene arbeider sammen om forskningen, men 
sluttproduktet krever ikke deltakelse fra andre.

Elevene må bruke hvert sitt 
nettverksutstyr (PC, brett, telefon) for å 

En elev bruker nettverksutstyr for å plotte 
koordinater og lage en stjerneform, uten at 
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nettverksutstyr (PC, brett, telefon) for å 
angi koordinater (i et 
samarbeidsdokument) som sammen med 
andres skaper formen til en stjerne. Hver 
elevs bidrag er nødvendig for at gruppen 
skal kunne lage en komplett form.

koordinater og lage en stjerneform, uten at 
andre medlemmer av gruppen deltar. Bare den 
ene plotter, de andre bidrar kanskje - men de 
kan også la være uten at det hindrer gruppen fra 
å fullføre produktet.

Elevene lager en nettside for turister som 
presenterer historie, kultur, 
severdigheter og overnattinger i sitt 
lokalområde. Hver enkelt elev kan lage en 
del av en nettside, men elevene må jobbe 
sammen for å avgjøre hvordan de skal 
organisere informasjonen for å skape en 
best mulig nettside.

Elevene lager en nettside om historie, kultur, 
severdigheter eller overnattinger i sitt 
lokalområde som vil bli lenket til klassens 
hjemmeside. Elevene trenger ikke utforme 
strategier for arbeidet på noen bestemt måte.

Elevene bruker Mouse Mischief for å lage 
et diagram som viser næringskjeden i et 
økosystem. Hver elev kontrollerer 
bestemte arter og elevene må arbeide 
sammen for å plassere hver art på riktig 
plass i næringskjeden. Elevene må 
samarbeide med hverandre for å fullføre 
en korrekt representasjon av 
næringskjeden.

Elevene bruker Mouse Mischief for å identifisere 
hvilke arter i et økosystem som er kjøttetere, 
planteetere osv. gjennom å plassere hver art i en 
passende liste. Hver elev kan bruke egen mus til 
å flytte hver art til valgfri liste, elevene trenger 
ikke samarbeide på noen spesifikk måte.
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I læringsaktiviteten:

Det kreves ikke at elevene 
jobber i par eller grupper

1.

Elevene arbeider sammen, men 
de har ikke delt ansvar

2.

Elevene har delt ansvar, men de 
tar ikke viktige innholds-
avgjørelser sammen

3.

Elevene har delt ansvar, og de 
tar viktige innholds-avgjørelser 
sammen om innhold, prosess 
eller resultat av arbeidet - men 
arbeidet er ikke gjensidig 
avhengig

4.

Elevene har delt ansvar, og de 
tar viktige innholds-avgjørelser 
sammen om innhold, prosess 
eller resultat av arbeidet - og 
arbeidet er gjensidig avhengig

5.

Nivåer og flytdiagram
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Mange skoleaktiviteter krever at elevene lærer og reproduserer informasjon de får. Det er 
selvfølgelig avgjørende at elevene forstår de viktige innholdet i et fag, men kun å memorere  
gir ikke elevene ferdigheter om kritisk tenking og å trekke logiske slutninger - noe de trenger 
for å lykkes i høyere utdanning og i kunnskapsbaserte organisasjoner. Med informasjon så lett 
tilgjengelig gjennom Internett og andre kilder må arbeidstakere være i stand til å integrere og 
evaluere informasjon på en slik måte at de kan bruke effektivt i arbeidet sitt. Det er et økende 
krav til ekspertise sammenlignet med tidligere, og til det å kunne bruke kunnskapen man har i 
nye situasjoner og på nye områder. Denne dimensjonen ser på elevenes muligheter til å skaffe 
seg dypere kunnskap som de kan overføre og bruke i praksis.

Kunnskapsbyggingsaktiviteter krever at elevene generer ideer og forståelser som er nye for 
dem. Elevene kan gjøre dette gjennom tolkning, analyse, syntese eller evaluering. I de beste 
oppgavene er kunnskapsbygging hovedkrav for læringsaktiviteten.

De beste oppgavene krever at elevene bruker kunnskapen som er konstruert i en annen 
kontekst, hjelper dem med å få en dypere forståelse og som skaper forbindelser mellom 
informasjon og ideer fra to eller flere akademiske fag (f.eks. integrere fra både naturfag og 
norsk). 

Overblikk

   Side 9 for Kunnskapsbygging    



Kunnskapsbygging
Kunnskapsbygging skjer når elevene gjør mer enn å reprodusere det de har lært; de går utover 
kunnskapsgjengivelsen til å generere ideer og forståelser som er nye for dem. Ferdigheten 
kunnskapsbygging blir ofte kalt "kritisk tenking". Aktiviteter som krever kunnskapsbygging ber 
elevene om å tolke, analysere, syntetisere eller evaluere informasjon eller ideer.

Tolking betyr å trekke slutninger utover den rent bokstavelige betydningen. Som et 
eksempel kan man tenke seg at man leser en beskrivelse av en historisk periode og så drar 
slutninger om hvorfor man oppførte seg på den måten man gjorde da.

-

Analyse betyr å identifisere deler av helheten og hvordan de henger sammen med 
hverandre. F.eks. man kan undersøke lokale miljøfaktorer for å se/avgjøre hvilke(n) som i 
størst grad påvirker trekkfuglene. 

-

Syntese betyr å identifisere sammenhenger mellom to eller flere ideer. F.eks. kan man 
sammenligne og se på kontraster mellom ulike synspunkter fra ulike kilder.

-

Evaluering betyr å bedømme kvalitet, troverdighet eller viktighet av data, ideer og 
hendelser. F.eks. lese ulike berettelser om en hendelse og avgjøre hvilken som er mest 
troverdig.

-

Kunnskapsbygging
Hvis aktiviteten ber elevene utføre en prosedyre de allerede kjenner eller hvis aktiviteten gir 
elevene en trinnvis beskrivelse anses dette ikke som kunnskapsbygging. For å avgjøre om 
elevene allerede kjenner til en bestemt prosedyre; tenk gjennom hva som typisk kan forventes 
av elever på dette alderstrinnet. Hvis aktiviteten ber elevene om å tenke ut en prosedyre selv 
krever ikke aktiviteten kunnskapsbygging.

Det er viktig å merke seg at ikke alle elevaktiviteter beskrevet som "forskning" involverer 
kunnskapsbygging. Hvis elevene blir bedt om å finne informasjon og så skrive ned hva de har 
funnet er dette kun reproduksjon og ikke kunnskapsbygging - de har ikke blitt bedt om å tolke, 
analysere, syntetisere eller evaluere noe.

Er dette kunnskapsbygging?

JA NEI

Elevene bruker detaljer i en historie for å 
undersøke årsakene til hvorfor en 
karakter begikk en kriminell handling

Elevene skriver et notat hvor de beskriver den 
kriminelle handlingen utført av karakteren

Elevene bruker Bing for å søke på 
Internett eller informasjon om lokale 
aktiviteter for å hjelpe miljøet og 
analysere hva annet som kunne blitt gjort 

Elevene bruker Bing for å søke på Internett etter 
informasjon om lokale aktiviteter for å hjelpe 
miljøet og lager en presentasjon om hva de har 
funnet

Elevene skriver et notat hvor de 
sammenligner og kontrasterer 

Elevene skriver et notat hvor de beskriver 
informasjon de har funnet på Internett eller i 

De store ideene
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analysere hva annet som kunne blitt gjort funnet

Elevene skriver et notat hvor de 
sammenligner og kontrasterer 
informasjon fra ulike kilder

Elevene skriver et notat hvor de beskriver 
informasjon de har funnet på Internett eller i 
andre oppslagsverk

Elevene sammenligner ulike forklaringer 
for endringer i atmosfærens trykk for å 
avgjøre hvilke forklaringer som er 
troverdige

Elevene kan bruke barometer for å måle 
atmosfærisk trykk

Elevene som ikke har lært om parallelle 
linjer utforsker ulike par av linjer for å 
prøve å utvikle en definisjon av "parallell"

Elevene som allerede har lært definisjonen av 
"parallell" bruker denne definisjonen for å 
avgjøre om ulike par av linjer er parallelle

Hovedkrav
Med hovedkrav er den delen av aktiviteten som elevene bruker mest tid og krefter på og som 
læreren har fokus på i sin vurdering. Hvis læringsaktiviteten ikke spesifiserer hvor mye tid hver 
elev skal bruke på hver del må du kanskje bruke din profesjonelle bedømming for å estimere 
hvor lang tid elevene mest sannsynlig bruker på hver oppgave.

Er kunnskapsbygging hovedkrav?

JA NEI

Elevene bruker 10 minutter på å skrive 
ned detaljer fra en historie, og deretter 
bruker de 35 minutter på å bruke 
detaljene for å foreslå hvorfor en karakter 
utførte en kriminell handling

Elevene bruker 35 minutter på å skrive ned 
detaljer fra en historie, og i de siste 10 
minuttene bruker de detaljene for å foreslå 
hvorfor en karakter utførte en kriminell handling

Elevene blir vurdert 30% for å finne 
informasjon og 70% for å analysere hva 
de finner 

Elevene blir vurdert 70% for å finne informasjon 
og 30% for å analysere det de har funnet

Bruke kunnskap
Elevene må bruke kunnskap de allerede har for å støtte (ny) kunnskapsbygging som skjer i en 
annen kontekst. F.eks. kan elever bygge kunnskap om varmeprinsipper gjennom å studere 
jordas indre kjerne, og så bruke denne kunnskapen for å undersøke miljøet på Jupiter. Elever i 
språkklasser skriver kan skrive et essay for et akademisk publikum og så bruke kunnskapen for å 
skrive en artikkel om samme tema i en lokalavis. I hvert av tilfellene vil den andre oppgaven 
skape en dypere forståelse hos eleven av nøkkelprinsippene fordi de må abstrahere det de har 
lært og se på det fra en annen synsvinkel for å tilpasse det til en annen situasjon.

For at man skal anse kunnskapsbygging foregår i en ny kontekst er det nok at de to kontekstene 
er ulike i overflate-egenskaper. Elevene kan ikke besvare oppgaven i den nye situasjonen ved å 
bruke samme "formel". Elevene må tolke, analysere, syntetisere eller evaluere for å avgjøre 
hvordan de skal bruke det de har lært i en ny kontekst.

Kreves det at elevene må bruke kunnskapen sin?

JA NEI
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JA NEI

Elevene analyserer demografiske 
statistikker fra hjemstedet og bruker sin 
forståelse av trender i populasjonen for å 
utvikle en plan for et 
husbyggingsprosjekt. Elevene bruker 
kunnskapen fra analysen av statistikkene 
for å utvikle husbyggingsprosjektet -
dette steget krever analyse

Elevene analyserer demografiske statistikker fra 
hjemstedet og analyserer så demografiske 
statistikker fra et annet selvvalgt sted. Elevene 
trenger ikke bruke kunnskapen fra å analysere 
demografiske statistikker i en ny aktivitet, de 
gjør samme aktivitet selv om den foregår på 
ulike datasett.

Elevene sammenligner bilder som er 
forstørret i ulik grad for å utvikle en 
forståelse av likhet og så bruke 
kunnskapen til abstrakte geometriske 
former - hvor de tenker på 
størrelsesforhold og vinkler for å avgjøre 
hvilke former som er matematisk like. 
Elevene bruker sin kunnskap fra å 
evaluere former til å skape en dypere 
forståelse for matematisk likhet. 

Elevene sammenligner bilder forstørret i ulik 
grad for å utvikle en forståelse av likhet og så 
beskriver de sin forståelse. Elevene trenger ikke 
bruke kunnskap fra å evaluere former på noe 
nytt område - de bare beskriver sin kunnskap.

Elevene i en dramaklasse analyserer 
karakterene i en skuespill for å lære om 
utvikling av karakterer. Deretter bruker 
de Movie Maker for å lage sin egen en-
akter for å demonstrere karakterutvikling. 
Elevene bruker kunnskap fra sin 
karakteranalyse for å skape og utvikle sin 
egen karakter - dette steget krever 
tolkning og analyse

Elevene i en dramaklasse analyserer karakterene 
i et skuespill for å lære om karakterutvikling og 
skriver så en oppgave om hva de har lært. 
Elevene trenger ikke bruke kunnskap fra sin 
karakteranalyse i noen ny oppgave - de formidler 
kun sin kunnskap.

Elevene designer og utfører en prosedyre 
for å teste kvaliteten på vannet på skolen. 
Når de har nøyaktige data bruker de 
denne informasjonen for å finne ut hva 
slags filtersystem som vil være mest 
passende for skolen. Elevene bruker sin 
kunnskap fra å designe og utføre 
kvalitetstesting av vann for å finne den 
beste filterløsningen - noe som tvinger 
dem til å se på hva de har lært på nye 
måter og skaper grunnlag for dypere 
forståelse

Elevene designer og utfører en prosedyre for å 
teste kvaliteten av vann på skolen . De tester 
vannet og redesigner prosedyren iterativt inntil 
de har nøyaktige data. Selv om elevene bruker 
sin kunnskap fra tidligere forsøk for å lage en 
bedre prosedyre vil de bare bruke kunnskap 
innen for en enkelt kontekst. De får dypere 
forståelse, men utvider den ikke til annet bruk.

Tverrfaglighet
Tverrfaglige aktiviteter har læringsmål som involverer innhold, viktige ideer eller metoder fra 
ulike fag (som matematikk og musikk eller språk og historie). Fag som det vanligvis blir 
undervist i samtidig teller ikke som tverrfaglighet.
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I denne dimensjonen er ikke bruk av IKT ansett som et selvstendig fag. IKT er ofte brukt som et 
verktøy for å lære i de ulike fagene. F.eks. kan elever utvikle IKT-ferdigheter når de søker etter 
informasjon for et historie-prosjekt. En slik aktivitet anses ikke for å være tverrfaglig.

Aktivitet Er aktiviteten tverrfaglig

JA NEI

Elevene i en naturfagklasse skriver 
overbevisende brev til en 
miljøorganisasjon om resultatene av sine 
eksperimenter

Læreren gir elevene 
karakter ut fra 
kvaliteten på data og 
på skriveferdigheter

Læreren gir elevene 
karakter kun på bakgrunn 
av kvalitet på data

Elevene i en naturfagklasse plotter inn 
punkter på en graf

Læringsmålene for 
både matematikk og 
naturfag er definert

Det er ikke definert 
læringsmål for 
matematikk

Fysikkelevene bruker IKT for å presentere 
sitt arbeid for klassen

Bruk av IKT som et 
verktøy i fysikktimene er 
ikke ansett som 
tverrfaglighet
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Aktiviteten krever ikke at 
elevene konstruerer 
kunnskap. Elevene kan 
fullføre aktiviteten gjennom å 
reprodusere informasjon eller 
gjennom å bruke kjente 
prosedyrer.

1.

Læringsaktiviteten krever at 
elevene konstruerer kunnskap 
gjennom å tolke, analysere, 
syntetisere eller evaluere 
informasjon eller ideer - men 
hovedformål med aktiviteten 
er ikke kunnskapsbygging

2.

Læringsaktiviteten har 
kunnskapsbygging som 
hovedmål, men 
læringsaktiviteten krever ikke 
at elevene bruker kunnskapen 
i nye kontekster

3.

Læringsaktiviteten har kunnskapsbygging som hovedmål og elevene må bruke kunnskapen 
i nye kontekster - men aktiviteten har kun læringsmål for ett fag

4.

Læringsaktiviteten har kunnskapsbygging som hovedmål og elevene må bruke kunnskapen 
i nye kontekster. I tillegg er aktiviteten tverrfaglig - den har læringsmål for mer enn ett fag

5.

Nivåer og flytdiagram
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På dagens arbeidsplasser er det mengder med problemløsningsoppgaver. Enten det 
handler om å finne nye måter å nå globale markeder på eller omarbeide et produkt for 
å dra fordeler av nye materialer - suksessfulle arbeidere må være flinke til å generere 
og teste ut kreative ideer for å løse et problem med et sett av virkelige krav og 
begrensninger. Dette er en svært annen definisjon av "problem" enn det vi ofte ser i 
akademiske settinger, hvor tekstbok-"problemer" ofte handler om å øve på å utføre 
spesifikke, tillærte prosedyrer.

Spør elevene om å fullføre oppgaver hvor de ikke allerede vet svaret eller 
løsningen

-

Krever at elevene arbeider med å løse problemer hentet fra den virkelige verden-

Representerer innovasjon gjennom å kreve at elevene implementerer sine ideer, 
design eller løsninger for et publikum utenfor klasserommet

-

Denne dimensjonen undersøker om elevenes arbeid omfatter problemløsning og at 
man bruker data eller situasjoner hentet fra den virkelige verden. De beste aktivitetene  
for å tilegne seg denne ferdigheten:

Overblikk
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Problemløsning

Utvikle en løsning på et problem som er nytt for dem ELLER-

Fullføre en oppgave som de ikke har fått instruksjoner om hvordan utføres 
ELLER

-

Designer et komplekst produkt som møter et sett av krav-

Problemløsning involverer oppgaver med en definert utfordring for eleven. 
Problemløsning forekommer når eleven må:

Læringsaktiviteter som krever problemløsning gir ikke elevene all den 
informasjonen de trenger for å fullføre oppgaven eller spesifiserer hva slags 
prosedyrer man må følge for å komme til en løsning.

Undersøke parameterne til problemet for å gi retning på tilnærming-

Generere ideer og alternativer-

Utarbeide sin egen tilnærming eller utforske flere mulige prosedyrer som kan 
være egnet for situasjonen

-

Utvikle en helhetlig løsning-

Teste løsning, og eventuelt gå tilbake for å gjøre forbedringer slik at man 
tilfredsstiller kravene i problemet

-

Ofte vil problemløsningsoppgaver kreve at elevene gjør noe eller alt av:

For å tilfredsstille kravet for denne dimensjonen må problemløsning være 
læringsaktivitetens hovedkrav.

Er dette problemløsning?

JA NEI

Elevene må omskrive en historie slik at 
den bruker en annen karakters perspektiv 
og ikke det originale 
fortellerperspektivet. Elevene bruker 
originalhistorien, men har ikke fått 
instruksjoner i hvordan de skal fullføre 
oppgaven.

Elevene leser en historie og tar deretter en test i 
hva de har lest. Elevene trenger ikke utvikle 
noen løsninger. Det er ikke noen definert 
utfordring for elevene.

Elevene bruker kartet for en bussrute for 
å foreslå hvor fotgjengeroverganger 
burde vært plassert i en fiktiv by. Elevene 
har ikke fått instrukser om hvor man skal 
plassere fotgjengerovergangene.

Elevene lærer om fotgjengersikkerhet gjennom å 
studere et kart som viser buss-stopp og 
fotgjengeroverganger. Det er ingen definert 
utfordring for elevene.

Elevene identifiserer passende 
situasjoner hvor man ulike typer 

Elevene bruker Microsoft Excel for å legge 
sammen tall gjennom å bruke flere ulike 

De store ideene
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plassere fotgjengerovergangene.

Elevene identifiserer passende 
situasjoner hvor man ulike typer 
diagrammer gjennom å utforske ulike 
datasett i Microsoft Excel. Elevene har 
ikke blitt instruert i når de ulike typene av 
diagrammer er mest passende å bruke.

Elevene bruker Microsoft Excel for å legge 
sammen tall gjennom å bruke flere ulike 
datasett. Elevene utfører kun beregninger.

Virkelig verden-problemer

Er opplevd av virkelige mennesker. F.eks. hvis elevene blir bedt om å 
diagnostisere økologisk ubalanse i en regnskog på Costa Rica arbeider de 
med en situasjon som påvirker alle menneskene som faktisk bor der

-

Har løsninger for et spesifikt, naturlig publikum utover læreren som vurderer. 
F.eks. vil det å designe utstyr/apparater som kan passe på en liten kommunal 
lekeplass være til fordel for barn i lokalsamfunnet

-

Ha en spesifikk og eksplisitt kontekst. F.eks. å utvikle en plan for å anlegge en 
felles grønnsaks-hage i en kommunal park på eget hjemsted har en spesifikk 
kontekst; lære hvilke grønnsaker som gror best i ens del av landet og hvilke 
grønnsaker som ikke gjør det

-

Hvis elevene bruker data for å løse et problem må de bruke virkelige data 
(f.eks. vitenskapelige rapporter om jordskjelv, resultater fra egne 
eksperimenter, øyenvitners/tidsvitners utsagn om en historisk hendelse) -
ikke data som er utviklet av lærer eller læremiddelforfatter til bruk i en 
skoletime.

-

Problemer hentet fra den virkelige verden er autentiske situasjoner og behov som 
eksisterer utenfor en akademisk kontekst. Virkelig verden-problemer har alle 
følgende egenskaper:

Er dette virkelig verden-problemer?

JA NEI

Elevene omskriver et skuespill av 
Shakespeare for et tenåringspublikum. 
Tenåringer er et spesifikt og reelt 
publikum.

Elevene skriver om Shakespeares skuespill til en 
annen sjanger eller rytme. Dette har ikke noe 
spesifikt publikum

Elevene bruker hjemstedets bussrute for 
å foreslå hvor fotgjengeroverganger bør 
plasseres. Dette har en spesifikk og 
eksplisitt kontekst. Elevene bruker 
virkelige data.

Elevene bruker en bussrute i en lærebok for å 
foreslå hvor fotgjengeroverganger bør bli 
plassert i en fiktiv by. Dette involverer ikke 
virkelige data.

Elevene undersøker om det å dyrke 
planter forbedrer luftkvaliteten i eget 
klasserom. Selv om dette er i 
klasserommet er luftkvalitet et tema for 
den virkelige verden.

Elevene undersøker interaksjon mellom grønne 
planter og karbondioksid i luft. Det er ingen 
eksplisitt kontekst for elevenes undersøkelse.

Elevene analyserer data fra basketball- Elevene identifiserer passende situasjoner for å 
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Elevene analyserer data fra basketball-
laget og bruker Microsoft Excel for å lage 
en graf som uttrykker prestasjonsmønstre 
for laget og for hver individuell spiller. 
Elevene bruker virkelige data om laget og 
utfører analyser som typisk vil bli utført 
av trenerne.

Elevene identifiserer passende situasjoner for å 
bruke gjennomsnitt og median gjennom å 
utforske flere ulike datasett i Microsoft Excel. 
Elevene bruker datasett laget av læreren.

Innovasjon
Innovasjon krever at man bruker elevenes ideer eller løsninger i den virkelige 
verden. F.eks. vil det være innovasjon hvis elevene designer og bygger en 
grønnsaks-hage på skoleområdet, men det er ikke innovasjon å bare designe den.

I tilfeller hvor elevene ikke har autoritet til å implementere sine egne ideer er det 
innovasjon kun i de tilfeller hvor elevene overbeviser mennesker utenfor 
klasserommet og som kan implementere dem. F.eks. er det innovasjon hvis elever 
presenterer sine ideer for å bygge en grønnsaks-hage i en kommunal park på 
hjemstedet for en miljøgruppe, men ikke innovasjon dersom elevene planlegger 
en grønnsaks-hage og bare deler planene med lærer og medelever.

Innovasjon gir også fordeler for andre enn eleven- det skal ha verdi utover det å 
gjøre en klasseromsøvelse, f.eks. vil menneskene som bor i byen med grønnsaks-
hagen dra fordeler av elevenes arbeid.

Det regnes også som innovasjon hvis elevene lager et prosjekt for en 
vitenskapsmesse eller bidrar med et originalt dikt i en poesikonkurranse, fordi 
messen og konkurransen er ikke lærerkontrollert og har et publikum som er 
interessert og som kanskje drar fordeler av elevenes arbeid.

Er dette innovasjon?

JA NEI

Elevene omskriver et skuespill av 
Shakespeare slik at det passer for et 
tenåringspublikum og framfører det på et 
lokalt ungdomssenter. 
Tenåringspublikumet på ungdoms-
senteret får fordeler av elevenes innsats.

Elevene skriver om et skuespill av Shakespeare 
slik at det passer for et tenåringspublikum, men 
framfører det ikke. Ingen utenfor klasserommet 
får fordeler av elevenes arbeid.

Elevene skriver brev til kommunestyret 
om sine ideer for hvor man bør ha 
fotgjengeroverganger i egen by og sender 
brevene til de ulike representantene i 
kommunestyret. Elevene kan ikke lage 
fotgjengeroverganger selv, men 
kommunestyret kan implementere 
elevenes ideer.

Elevene skriver brev til kommunestyret om å 
forbedre fotgjengernes sikkerhet, men gir bare 
brevene til læreren for vurdering. Brevene når 
ikke et publikum utenfor klasserommet.
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elevenes ideer.

Elevene undersøker 2 eller flere 
nettsteder eller spill, utvikler en 
presentasjon om nettvett rettet mot 
foresatte og elever gjennom å bruke 
Community Clips og Windows Live 
Moviemaker OG presenterer produktet 
på foreldremøte på skolen. Foresatte og 
elever som deltar på foreldremøtet er et 
autentisk publikum for nettvett-
presentasjonen som elevene har utviklet. 

Elevene undersøker 2 eller flere nettsteder eller 
spill, og utvikler en presentasjon om nettvett for 
foresatte og elever. Presentasjonen blir levert til 
lærer for vurdering. Elevene lærte om nettvett, 
men fikk ikke kommunisert resultatet til andre 
som trengte informasjonen.

Elevene analyserer data fra basketball-
laget og bruker Microsoft Excel for å lage 
matematiske modeller som de viser til 
treneren for å illustrere mål for 
forbedringer for både laget og 
individuelle spillere. Treneren kan bruke 
elevenes analyse for å hjelpe spillerne 
med å fokusere på ferdigheter som 
trenger forbedring. 

Elevene analyserer data fra basketball-teamet og 
bruker Microsoft Excel for å vise 
prestasjonsmønstre både for laget og hver 
individuelle spiller. Elevenes grafer er presentert 
for klassen som en akademisk øvelse.
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I læringsaktiviteten:

Læringsaktivitetens 
hovedmål er ikke 
problemløsning. Elevene 
bruker tidligere kunnskap for 
å besvare oppgaver eller 
som prosedyrer for å utføre 
mesteparten av aktiviteten.

1.

Læringsaktiviteten hovedmål 
er problemløsning, men 
problemene er ikke hentet 
fra den virkelige verden.

2.

3. Læringsaktivitetens hovedmål er problemløsning, og problemet er hentet fra den virkelige 
verden, men elevene er ikke innovative. De trenger ikke implementere sine ideer i den 
virkelige verden eller kommunisere ideene til noen utenfor en akademisk kontekst som kan 
implementere dem.
Læringsaktivitetens hovedmål er problemløsning, problemet er hentet fra den virkelige 
verden og elevene er innovative. De må implementere ideene sine i den virkelige verden 
eller kommunisere dem til noen utenfor den akademiske konteksten som kan 
implementere dem. 

4.

Nivåer og flytdiagram
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Kommunikasjon er hjertet av all menneskelig interaksjon. I det 21. århundret har 
teknologien skapt nye muligheter for kommunikasjon som er verbal eller skriftlig, 
som er visuell eller multimodal, analog og digital - og med større rekkevidde og 
færre barrierer enn noen gang tidligere. I samtidig kommunikasjon er den aktive 
prosessen sett på som like viktig som sluttproduktet. Digital dokumentasjon og 
publisering av uformell kommunikasjon betyr at også dette varer lenger og 
strekker seg mer utover enn tidligere. Som et resultat er behovet for effektiv 
kommunikasjon ikke bare begrenset til språkklasser og journalistutdanninger. Det 
er viktig for elever på alle fagområder, og i framtidig yrkesliv - uansett hva man 
jobber med, å kunne kommunisere tydelig og overbevisende med ulikt publikum 
og ulike temaer.

Denne dimensjonen undersøker om elevene blir spurt om å skape utvidet eller 
multimodal kommunikasjon, og om kommunikasjonen må være substansiell med 
logiske behov for forklaringer eller eksempler på bevis som støtter en sentral tese. 
På høyere nivåer må elevene tilpasse sin kommunikasjon for et bestemt 
publikum.

Kommunikasjon i det 21. århundret kan ha mange ulike former, f.eks. kan en 
læringsaktivitet bestå i at elever har diskusjoner med andre elever gjennom å 
bruke Skype. I denne dimensjonen har vi ikke fokus på formell samtale i 
klasserommet - enten ansikt til ansikt eller elektronisk. I stedet er fokuset på 
aktiviteter som krever at elevene artikulerer sine ideer i permanente former; en 
presentasjon, en podcast, et dokument, en epost osv. En framføring, f.eks. en 
debatt, vil også omfattes i denne dimensjonen. Selv om mindre formelle medier 
også er viktige deler av kommunikasjon vil effektiv bruk av Skype ha et 
læringsutbytte relatert til læringsmålet av aktiviteten; f.eks. hvis elevene lager en 
oppsummering av hva de lærte gjennom Skype, eller bruker denne kunnskapen i 
sitt sluttprodukt. Dimensjonen evaluerer krav til ferdigheten kommunikasjon ut 
fra produktet eller læringsutbyttet som er resultat av elevenes arbeid. 

Overblikk

   Side 21 for Kommunikasjon    



Utvidet kommunikasjon
Utvidet kommunikasjon er et krav når elever må skape kommunikasjon som 
representerer et sett av koblede ideer, ikke en enkelt tanke. I skriftlig arbeid vil 
utvidet kommunikasjon være ekvivalent til en eller flere avsnitt framfor en 
setning eller en enkelt frase. I elektroniske eller visuelle medier handler utvidet 
kommunikasjon om å handle om en videosekvens, en podcast eller en side i en 
presentasjon som knytter sammen eller illustrerer flere ideer.

En enkelt tekstmelding eller tweet er ikke utvidet kommunikasjon. Hvis elevene er 
engasjert i elektronisk kommunikasjon, er dette utvidet kommunikasjon kun hvis 
de produserer et læringsutbytte som krever at elevene knytter sammen ideene 
som ble diskutert - f.eks. produsere dokumentasjon av hva de lærte eller de neste 
trinn for å løse et problem. Lengden av en elektronisk samtale er ikke tatt med i å 
evaluere utvidet kommunikasjon.

Krever aktiviteten utvidet kommunikasjon?

JA NEI

Elevene deltar i et webinar hvor de 
presenterer ulike tema om egen hjemby 
til elever i nabobyer, og deretter besvarer 
spørsmål fra disse elevene

Elevene deltar i et webinar hvor de hører på 
presentasjoner fra elever i nabobyer og så stiller 
dem spørsmål

Elevene skriver et utvidet bevis for å 
demonstrere løsningen til et 
geometriproblem

Elevene løser et geometrisk problem, men 
skriver ikke hvordan det bevises

Elevene skriver et brev til en redaktør 
som et svar på en nylig avisartikkel valgt 
av dem selv

Elevene skriver en setning som kommentar 
under en nyhetsartikkel de selv har valg ut

Elevene bruker Skype for å snakke med 
elever på en annen skole for å planlegge 
et framføring de skal ha sammen om en 
novelle de har lest

Elevene bruker Skype for å snakke med elever på 
en annen skole om en novelle de har lest

Multimodal kommunikasjon
Kommunikasjonen er multimodal når den inkluderer mer enn en type av 
kommunikasjonsform eller kommunikasjonsverktøy med et presist budskap. 
F.eks. kan elever lage en presentasjon som integrerer video og tekst eller de 
bruker et bilde i en bloggpost. Kommunikasjonen er multimodal kun dersom de 
ulike elementene sammen skaper et sterkere budskap enn ett element alene.

Hvis læringsaktiviteten gir elevene mulighet til å velge verktøy som de vil bruke til 
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ulike elementene sammen skaper et sterkere budskap enn ett element alene.

Hvis læringsaktiviteten gir elevene mulighet til å velge verktøy som de vil bruke til 
kommunikasjonen anser vi det for å være en mulighet for multimodal 
kommunikasjon. 

Er kommunikasjonen multimodal?

JA NEI

Elevene deltar i et webinar hvor de 
presenterer ulike tema om egen hjemby 
til elever i nabobyer, og deretter besvarer 
spørsmål fra disse elevene

Elevene deltar i et webinar hvor de hører på 
presentasjoner fra elever i nabobyer og så stiller 
dem spørsmål

Elevene skriver et utvidet bevis for å 
demonstrere løsningen til et 
geometriproblem

Elevene løser et geometrisk problem, men 
skriver ikke hvordan det bevises

Elevene skriver et brev til en redaktør 
som et svar på en nylig avisartikkel valgt 
av dem selv

Elevene skriver en setning som kommentar 
under en nyhetsartikkel de selv har valg ut

Elevene bruker Skype for å snakke med 
elever på en annen skole for å planlegge 
et framføring de skal ha sammen om en 
novelle de har lest

Elevene bruker Skype for å snakke med elever på 
en annen skole om en novelle de har lest

Støttende bevis
Kommunikasjon krever støttende bevis hvis elevene må forklare sine ideer eller 
støtte teorier med fakta eller eksempler. Med teori menes her påstand, hypotese 
eller konklusjon. Elevene må ha teorier når de blir bedt om å komme med et 
synspunkt, komme med en forutsigelse eller trekke konklusjoner fra et sett av 
fakta eller en logisk kjede. Kommunikasjonen krever bevis hvis elevene må 
beskrive sin resonnering eller gi støtte fakta eller eksempler. Bevisene bør være 
tilstrekkelige for å støtte påstanden eleven kommer med. 

Er kommunikasjonen multimodal?

JA NEI

Elevene må skrive en oppgave om hvorfor 
global oppvarming er et problem. Denne 
læringsaktiviteten ber elevene om å 
komme med og forsvare påstander om 
global oppvarming.

Elevene må skrive en oppgave om global 
oppvarming. Elevene kan fullføre oppgaven med 
et sett av fakta, de trenger ikke komme med og 
støtte påstander, hypoteser eller trekke 
konklusjoner.

Elevene må beskrive hvordan de 
deriverer et matematisk uttrykk. 
Læringsaktiviteten ber elevene forklare 
logikken som førte dem fram til 

Elevene deriverer et matematisk uttrykk. 
Elevene kan kalkulere uten å forklare logikken.
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logikken som førte dem fram til 
konklusjonen.

Elevene må skrive en bloggpost om 
hovedtema fra Alice i Eventyrland, med 
eksempler fra historien for å illustrere 
sine poenger. Elevene må støtte foreslått 
tema med eksempler.

Elevene skriver en bloggpost hvor de lister opp 
hovedtemaer i Alice i Eventyrland. Elevene 
trenger ikke rettferdiggjøre temaene med 
beviser fra fortellingen.

Elevene må skrive en dagbok med 
perspektiv fra en slave. De må skape et 
perspektiv eller ståsted fra et fiktivt liv, og 
beskrive dagen med historisk nøyaktighet 
for å støtte perspektivet som de har valgt. 
Læringsaktiviteten krever at elevene 
bruker historiske detaljer som bevis for å 
støtte sitt perspektiv

Elevene må skrive en dagbok fra en slaves 
perspektiv. De må beskrive dagen med historisk 
nøyaktighet. Læringsaktiviteten krever ikke at 
elevene kommer med bevis som støtter 
perspektivet.

Elevene bruker Microsoft Community 
Clips for å gjøre opptak mens de løser et 
matematisk problem, inkludert de 
trinnene de tok og hvordan de 
resonnerte. Læringsaktiviteten krever at 
elevene både forklarer prosess og 
tankegang.

Elevene bruker Microsoft Community Clips for å 
gjøre opptak mens de løser et matematisk 
problem hvor de viser trinnene underveis. 
Læringsaktiviteten krever kun at elevene 
dokumenterer prosessen.

Designe for et bestemt publikum
Det kreves at elevene designer kommunikasjonen for et bestemt publikum når de 
må sikre at kommunikasjonen er passende for den spesifikke leser, lytter, seer 
eller andre som de kommuniserer med. Det er ikke tilstrekkelig at elevene 
kommuniserer til en generell gruppe på Internett. De må tenke på en bestemt 
gruppe med bestemte behov for å skape en passende kommunikasjon.

Når de kommuniserer med et bestemt publikum må de velge verktøy, innhold 
eller stil som de bruker for å nå sitt publikum. De må tenke på hvilke verktøy 
publikum har tilgang til eller bruker jevnlig, hva slags relevant informasjon de skal 
presentere for at publikum skal forstå teoriene - eller hvor formelt/uformelt 
språket skal være for at det skal passe med målgruppen.

For å kvalifisere må læringsaktiviteten spesifisere et bestemt publikum, eller 
elevene må kunne velge sitt eget publikum. Det er best, men ikke essensielt, at 
kommunikasjonen faktisk når dette publikummet. Kravet er at elevene må utvikle 
kommunikasjonen med dette publikummet i tankene, f.eks. at elevene utvikler 
noen typer presentasjon for å lære yngre elever hvordan de arbeider med 
brøkregning. Da må de bestemme medium og hva slags type språk og innhold 
som elevene kan forstå og relatere seg til. Dette tilfredsstiller kravet i denne 
rubrikken selv om presentasjonen aldri blir brukt av disse yngre elevene.
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Mange lærere synes det er fornuftig å spesifisere et publikum av ulik alder og 
bakgrunn for elevene slik at man kan peke på de ulike behovene et slikt publikum 
har for kommunikasjon - og hva de vil og ikke vil forstå eller finne interessant. 

Må elevene designe kommunikasjonen for et bestemt publikum?

JA NEI

Elevene må lage en video om skolen, hvor 
de bruker passende bilder og bevis, for å 
ønske nye elever velkommen neste 
skoleår. Elevene må lage video for å 
hjelpe nye elever med å føle seg 
velkomne og entusiastiske med tanke på 
å begynne på skolen.

Elevene må lage en video om skolen, hvor de 
bruker passende bilder og bevis. Det er ikke noe 
bestemt publikum eller formål med videoen.

Elevene må skrive et brev til en bedrift 
hvor de foreslår forbedringer av et 
produkt. Elevene må ta i betraktning 
argumenter og perspektiver som vil være 
mest tiltalende for selskapet.

Elevene må skrive en oppgave om sine ideer om 
å forbedre et bestemt produkt. Elevene trenger 
ikke tenke på noe bestemt publikum.

Elevene må lage en utstilling om stein og 
mineraler for byens bibliotek. 
Læringsaktiviteten krever at elevene 
kommuniserer et budskap gjennom 
utstillingen - som også må inneholde 
eksempler av mineraler og steiner, ulike 
mediepresentasjoner for å fange 
besøkendes interesse og en brosjyre som 
besøkende kan ta med hjem. Elevene må 
lage kommunikasjon som er passende for 
bibliotekets besøkende.

Elevene må lage et stein- og mineralprosjekt. 
Læringsaktiviteten krever at elevene 
kommuniserer sentrale funn, inkludert 
eksempler på stein og mineraler, beskrivende 
tekst og/eller audio-informasjon. Elevene vil 
levere inn arbeidet til læreren og trenger ikke 
tenke på noe bestemt publikum.
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I læringsaktiviteten:

Elevene har ikke som krav å produsere utvidet eller multimodal kommunikasjon1.
Elevene må lage utvidet eller multimodal kommunikasjon, men de trenger ikke komme 
med støttende bevis eller designe arbeidet for et bestemt publikum

2.

de må komme med støttende bevis - de må forklare ideer eller støtte teorier med 
fakta eller eksempler - eller

a.

de må designe kommunikasjon for et bestemt publikum, men ikke både a og bb.

Elevene må produsere utvidet eller multimodal kommunikasjon, og 3.

Elevene må produsere utvidet eller multimodal kommunikasjon, de må støtte med 
bevis og de må designe kommunikasjonen for et bestemt publikum

4.

Nivåer og flytdiagram
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I dagens komplekse verden kreves det selvregulerende tenkere og elever som kan 
ta ansvar for egne liv, arbeid og livslange læring. Det enkelte individ må selv 
overvåke eget arbeid og bruke tilbakemeldinger for å utvikle og forbedre sine 
produkter. 

I de fleste tradisjonelle klasserom strukturerer læreren elevenes arbeid gjennom å 
vise eksakt hva man skal gjøre. For å skape muligheter for at elevene skal lære 
effektivt og overvåke egen progresjon må lærerne arbeide sammen med dem, 
guide dem og oppmuntre dem på måter som hjelper elevene med å ta økt ansvar 
for egen læring - både som enkeltpersoner og som gruppe. Dette styrker elevenes 
muligheter for å fungere på en arbeidsplass i det 21. århundret - hvor arbeidet er 
laget slik at arbeidstakerne er forventet å jobbe med minimal veiledning, 
planlegge eget arbeid, designe egne produkter og bruke tilbakemeldinger for å 
øke kvaliteten på disse produktene.

Læringsaktiviteter som gir elever mulighet for å tilegne seg ferdigheter i 
selvregulering må vare lenge nok til at elevene kan planlegge arbeid over tid, og gi 
tydelige kriterier og læringsmål slik at elevene kan planlegge og overvåke sitt eget 
arbeid. Lærere kan styrke selvreguleringsferdigheter gjennom å gi grupper ansvar 
for å bestemme hvem som skal gjøre hva og når de enkelte må være ferdige. De 
beste læringsaktivitetene gir elevene tilbakemeldinger som støtter progresjon 
mot læringsmål, og de får mulighet til å bruke tilbakemeldingene for å bedre 
arbeidet før det skal leveres.

Selvregulering involverer en rekke ferdigheter som vil bli mer og mer sofistikert 
over tid. I begynnelsen av skoleåret kan elever som ikke har slike ferdigheter 
trenge mer eksplisitt veiledning over tid, det kan bli et mål for læreren å gi 
elevene gradvis mer ansvar for egen læring.

Overblikk
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Langsiktig læringsaktivitet
En læringsaktivitet er å anse som langsiktig dersom elevene jobber med den over 
betydelig tid. Er læringsaktiviteten ferdig i løpet av en skoletime er det ikke tid for 
elevene å planlegge progresjon for arbeidet eller forbedre arbeidet gjennom å 
lage flere utkast. Tidsaspektet er derfor grunnleggende når det gjelder elevenes 
muligheter for selvregulering.

Er læringsaktiviteten langsiktig?

JA NEI

Elevene skriver en journal over hva de 
spiser gjennom en hel uke

Elevene dokumenterer hva de spiste på to ulike 
dager

• Læringsmål definerer hva som skal bli lært av denne aktiviteten og hvordan 
disse målene henger sammen med tidligere og framtidig læring.

• Suksesskriterier/vurderingskriterier er faktorene som vil bli brukt for å 
avgjøre om læringsmålet har blitt nådd, beviset på elevenes progresjon og 
suksess i læringsaktiviteten.

Læringsmål, suksesskriterier og planlegging

Når elevene har læringsmål og tilhørende vurderingskriterier (suksesskriterier) i 
forkant er det mulig for dem å undersøke progresjon og kvalitet på sitt eget 
arbeid mens de jobber. Læreren kan gi læringsmål og vurderingskriterier til 
elevene, eller elevene kan forhandle om disse sammen med læreren for å skape 
mer eierskap hos elevene. Å forstå disse faktorene tidlig i læringsaktiviteten er en 
viktig forutsetning for elevenes mulighet for selvregulering.

- Bestemme hvordan: Elevene bryter ned en kompleks oppgave i mindre deler, 
eller de bestemmer hvilke verktøy de vil bruke

- Bestemme når: Elevene lager en tidsplan for arbeidet og setter deadlines
Bestemme hvem: En gruppe av elever avgjør hvordan de skal dele arbeidet 
mellom seg

-

- Bestemme hvor: Elevene bestemmer hvilke deler av arbeidet som vil bli gjort 
innenfor og utenfor skolebygningen, og innenfor og utenfor skoledagen

Når elever planlegger sitt eget arbeid tar de beslutninger om tidsplan og hvilke 
trinn de vil følge for å fullføre oppgaven. Planlegging av eget arbeid kan innebære:

Hvis en oppgave er langsiktig, men elevene blir gitt detaljert instruksjon og 
tidsplan, har de ikke mulighet for å planlegge eget arbeid. Elever som tar 
avgjørelser som har liten betydning for oppgaven kvalifiserer ikke i denne 
dimensjonen.

De store ideene

   Side 28 for Selvregulering    



avgjørelser som har liten betydning for oppgaven kvalifiserer ikke i denne 
dimensjonen.

Aktivitet Planlegger elevene eget arbeid?

JA NEI

Gjennom to uker arbeider elevene i 
grupper for å undersøke og diskutere 
klimaendringer med medelever

Elevene avgjør hvem 
som skal undersøke 
hvilke deler av tema 
og hvem som vil 
snakke i ulike deler 
av diskusjonen

Læreren gir spesifikke 
roller til hver enkelt elev

Elevene setter egne 
deadlines for å 
fullføre 
undersøkelsen, 
skriver sine innlegg 
og bruker dem i 
diskusjonen

Elevene følger trinn og 
tidsplan som er gitt av 
lærer

Bruke tilbakemeldinger
Elevene har mulighet til å revidere sitt eget arbeid basert på tilbakemeldinger når 
tilbakemeldinger er gitt og eksplisitt blir brukt til å forbedre arbeidet før det er 
levert inn eller vurdert.

Tilbakemeldingene kan komme både fra lærer og medelever. Elevene kan også ha 
mulighet til å vurdere sitt eget arbeid basert på sin egen refleksjonsprosess.

- forteller elevene spesifikt hva han/hun gjør bra og gir veiledning for å hjelpe 
dem videre
Er direkte forbundet med læringsmål og vurderingskriterier-

Hjelper eleven med å bli mer oppmerksom på egen progresjon-

- Leder til refleksjon og planlegging av veien videre 

Tilbakemeldinger kan være en av de mest betydningsfulle faktorene for å styrke 
læring. Effektiv tilbakemelding hjelper elevene med å se gapet mellom det de har 
prestert  og hva som er målet. Det handler om mer enn en enkel oppmuntring, 
kommentarer som "godt jobba" eller "fint arbeid" gjør lite for elevene når de skal 
forstå hva som kjennetegner et godt produkt. Effektiv tilbakemelding:

Aktivitet Planlegger elevene eget arbeid?

JA NEI

Elevene lærer om miljøvern og lager spill i 
Kodu hvor spillerne må ta beslutninger 
om hvordan de skal ivareta miljøet

Etter å ha utviklet en 
betaversjon av spillet 
utveksler de dem 
med en medelev slik 

Elevene gir medelever 
mulighet til å spille 
førsteutgaven av spillet 
de har laget, men uten å 
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med en medelev slik 
at de kan gi 
hverandre 
tilbakemeldinger på 
egne spill før de blir 
levert inn for 
vurdering

de har laget, men uten å 
gi mulighet til å motta 
eller bruke 
tilbakemeldinger

Elevene lager PowerPoint-presentasjoner 
om et tema i verdenshistorien

Elevene øver på å 
presentere, motta 
tilbakemeldinger fra 
lærer eller 
medelever - og endre 
presentasjon basert 
på disse 
tilbakemeldinger før 
de viser fram 
presentasjonen

Elevene viser fram 
presentasjonene uten 
noen mulighet for øving, 
tilbakemelding eller 
endring

Elevene skriver noveller som vil bli 
vurdert etter vurderingskriteriene som 
læreren delte med elevene før de startet 
aktiviteten

Elevene bruker 
kriteriene for å 
reflektere over egne 
arbeidsutkast og gjør 
endringer

Etter å ha fått tilbake en 
ferdig karaktersatt 
novelle bruker elevene 
kriteriene for å se hvorfor 
de fikk denne karakteren
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I læringsaktiviteten:

Læringsaktiviteten er ikke 
langsiktig - eller

a.

Elevene har ikke fått 
læringsmål og 
vurderingskriterier i forkant 
av oppgaven

b.

Grunnleggende forutsetninger 
for selvregulering er ikke 
tilstede: 

1.

Læringsaktiviteten er langsiktig, 
og elevene har fått læringsmål 
og vurderingskriterier i forkant, 
men de har ikke mulighet til å 
planlegge eget arbeid

2.

Læringsaktiviteten er langsiktig og de har fått læringsmål og vurderingskriterier i forkant. 
Elevene har mulighet for å planlegge eget arbeid, men de har ikke fått mulighet til å 
revidere arbeidet basert på tilbakemeldinger

3.

Læringsaktiviteten er langsiktig og elevene har fått læringsmål og vurderingskriterier i 
forkant. Elevene kan planlegge eget arbeid og de kan revidere arbeidet basert på 
tilbakemeldinger.

4.

Nivåer og flytdiagram
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Vi bor i en verden med nærmest ubegrenset tilgang til et rikt utvalg av digital informasjon 
og erfaringer. Bruken av teknologi fortsetter å transformere våre liv og vårt arbeid. Å 
adoptere nye fordeler ved hjelp av IKT har blitt mer og mer essensielt når det gjelder 
livslang læring og livslang inntjening. I dagens globaliserte og kunnskapsbaserte økonomier, 
trenger den enkelte ferdigheter - i stadig større grad - til både å konsumere informasjon og 
ideer på en effektiv måte og for å lage og skape ny informasjon og ideer gjennom IKT-bruk.

IKT blir mer og mer vanlig i klasserom og andre læringsmiljøer, men blir ofte brukt til å vise 
eller konsumere informasjon snarere enn å endre læringserfaringene. Denne dimensjonen 
undersøker hvordan elevene bruker IKT - og om det blir brukt på gode måter for å bygge 
kunnskap eller for å lage kunnskapsbaserte produkter.

IKT menes i denne sammenheng som et vidt spekter av tilgjengelige digitale verktøy, både 
hardware (f.eks. datamaskiner, tablets, e-boklesere, smarttelefoner, personlige digitale 
assistenter/PDA, digitale videokameraer, grafiske kalkulatorer og digitale tavler) og 
software/programvare (inkluderer alt fra nettlesere og multimedieverktøy til applikasjoner, 
sosiale medier og samarbeidsplattformer).

IKT er et kraftig verktøy for å støtte mange av 21. århundrets ferdigheter, inkludert de 
andre dimensjonene i dette rammeverket. IKT kan hjelpe elevene med å samarbeide på 
måter som ikke var mulig tidligere, eller å kommunisere gjennom nye medier. Denne 
dimensjonen fokuserer på interaksjon mellom IKT og kunnskapsbygging og IKT og 
problemløsning. Dette er ikke de eneste viktige måtene IKT kan støtte innovativ 
undervisning og læring, men representerer spesielt nyttig bruk.

Overblikk
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Muligheter.
Elevers bruk av IKT skjer når elevene bruker IKT direkte for å fullføre hele eller 
deler av en læringsaktivitet. Lærerens bruk av IKT for å presentere materiell for 
elevene teller ikke som elevbruk - det er viktig at elevene har kontroll over IKT-
bruken selv. Noen læreres bruk av IKT kan styrke undervisningen signifikant, f.eks. 
kan lærere vise simuleringer som gjør vanskelig innhold lettere for elevene å 
visualisere. Denne dimensjonen fokuserer derimot kun på hvordan 
læringsaktiviteten krever at elevene bruker IKT i sin læring.

Denne rubrikken ser på mulighetene som elevene har til å bruke IKT. Det er 
forutsatt at IKT-bruk krever at elevene bruker IKT eller kan bruke IKT for å fullføre 
en aktivitet. 

Bruker elevene IKT?

JA NEI

Elevene fullfører en læringsaktivitet i 
matematikk gjennom å bruke Microsoft 
Excel som regneark.

Elevene fullfører en matematikkaktivitet 
gjennom å bruke arbeidsark som læreren har 
skrevet ut fra datamaskinen.

Elevene lærer om cellereproduksjon 
gjennom å bruke et program for 
simulering for å utforske prosessen

Elevene lærer om cellereprodusering gjennom å 
se på at læreren demonstrerer et program for 
simulering av prosessen

Elevene bruker Microsoft OneNote for å 
redigere skrivearbeid, samtidig som de 
dokumenterer endringene underveis

Læreren bruker Microsoft OneNote for å a 
markere og foreslå endringer i elevenes 
skrivearbeid

Kunnskapsbygging.
Kunnskapsbygging skjer når elevene generer ideer og forståelser som er nye for 
dem gjennom tolking, analyse, syntese eller evaluering. Denne rubrikken 
undersøker om læringsaktiviteten krever at elevene bruker IKT på måter som 
støtter kunnskapsbygging - direkte eller indirekte.

- Elevene kan bruke IKT direkte for kunnskapsbygging som en del av 
læringsaktiviteten, f.eks. gjennom at elevene bruker datamaskin for å 
analysere vitenskapelig informasjon
Elevene bruker IKT indirekte for å støtte kunnskapsbygging, gjennom å bruke 
IKT for å fullføre et trinn i aktiviteten - og deretter bruke informasjonen fra 
dette trinnet i kunnskapsbyggingsdelen av aktiviteten. F.eks. kan elevene 
søke etter emner relatert til nylige hendelser på Twitter og analysere respons 
fra Twitterbrukerne offline. Informasjonen de fant på Twitter støtter 
analysen, så vi kan si at IKT støttet kunnskapsbyggingen. 

-

IKT støtter kunnskapsbygging når:

De store ideene
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søke etter emner relatert til nylige hendelser på Twitter og analysere respons 
fra Twitterbrukerne offline. Informasjonen de fant på Twitter støtter 
analysen, så vi kan si at IKT støttet kunnskapsbyggingen. 

Kunnskapsbyggingen støttet av IKT må være læringsmålet i aktiviteten, å lære å 
bruke teknologien kvalifiserer ikke i denne sammenhengen. F.eks. kan elevene 
lære om PowerPoint mens de lager en presentasjon til historietimen, men for at 
det skal telles som IKT-støttet kunnskapsbygging må det være essensielt at bruken 
av PowerPoint hjalp til med å skape en dypere forståelse for tema gjennom 
tolking, analyse, syntese eller evaluering av historiske ideer - ikke bare en dypere 
forståelse av hvordan man skal bruke verktøyet.

Evaluering av Internett-ressurser relatert til læringsmål er også ansett som 
kunnskapsbygging. Noen læringsaktiviteter er laget for å hjelpe elevene med å bli 
mer bevisste brukere av Internett-ressurser snarere enn passive konsumere av 
informasjon. F.eks. kan elevene få i oppgave å finne flere kilder til et tema og 
evaluere troverdighet før de velger hva slags informasjon de skal stole på.

Støtter IKT elevenes kunnskapsbygging?

JA NEI

Elevene bruker regnearket Microsoft 
Excel for å analysere resultatene av et 
eksperiment.

Elevene bruker regnearket Microsoft Excel for å 
legge sammen tall.

Elevene bruker datasimuleringer for å 
undersøke hvordan stjerner blir dannet.

Elevene ser en video om hvordan stjerner blir 
dannet

Elevene bruker StickySorter for å lage 
forbindelser mellom plot og 
karakterdiagram for en novelle de leser i 
norsk

Elevene bruker StickySorter for å lage en oversikt 
over karakterer i en novelle de leser i norsk

Elevene bruker Kinect (Xbox) bilsport for 
å forske på og publisere effekter av å 
skrive meldinger samtidig med at man 
kjører bil

Elevene leker med bilspill på Kinect (Xbox) 

Elevene bruker AutoCollage for å lage 
sammensatte bilder som gjenspeiler stil 
og innflytelse for en artist de velger selv

Elevene bruker AutoCollage for å lage et 
sammensatt bilde av verk fra en kunstner som 
de selv velger

Elever som ikke har lært om trekanter 
bruker Microsoft Mathematics grafiske 
kalkulator for å legge inn vinkelgrader av 
ulike type slik at de kan lage hypoteser 
om hvor mange grader vinklene i en 
trekant har

Elever som allerede har lært om vinkelsummen 
av trekanter bruker Microsoft Mathematics 
grafiske kalkulator for å lage trekanter gjennom 
å skrive inn vinkelsummer som til sammen er 
180 grader

IKT-støttet kunnskapsbygging er påkrevet
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IKT-støttet kunnskapsbygging er påkrevet
IKT-støttet kunnskapsbygging tillater elevene å gjøre 
kunnskapsbyggingsaktiviteter som ville være umulige eller upraktiske uten bruk 
av IKT. F.eks. kan elevene bli bedt om å kommunisere med elever i et annet land 
gjennom en periode på to uker for å undersøke følgene av en tørkeperiode i det 
andre landet. I dette tilfellet vil epost gjøre elevene i stand til å konstruere 
kunnskap som de ikke kunne gjort uten IKT fordi fysiske brev vil være upraktisk i 
et såpass kort tidsrom. Bruken av IKT er et krav for å konstruere denne 
kunnskapen.

Mange aktiviteter som krever kunnskapsbygging kan også gjøres uten IKT. F.eks. 
kan elevene bli spurt om å finne informasjon om ulike typer nebb på fuglearter 
som bor i ulike områder og så utvikle kategorier for de ulike nebbtypene. Hvis 
elevene bruker Internett i denne aktiviteten konstruerer de kunnskap, men hvis 
IKT ikke er påkrevd vil de bli i stand til å nå samme mål uten å bruke IKT - da kan 
de gjøre oppslag i bøker på biblioteket.

Støtter IKT elevenes kunnskapsbygging?

JA NEI

Elevene bruker Internett for å finne 
nyhetsartikler fra tre ulike land om en 
nylig hendelse, og analysere hvordan 
perspektivene er like eller ulike. På denne 
skolen vil ikke aviser fra andre land være 
tilgjengelige i fysiske utgaver.

Elevene leser lokalavisen på nett for å undersøke 
en nylig hendelse og analysere tre historier som 
de finner der. Lokalavisen er sannsynligvis 
tilgjengelig i fysiske utgave på skolen.

Elevene bruker datasimulering for å 
undersøke hvordan stjerner blir dannet. 
Simuleringen hjelper elevene med å få 
dypere kunnskap om hendelser som ikke 
kan bli direkte observert.

Elevene bruker et regneark for å kalkulere 
totalene av sine data og bruke summen for å 
analysere tallene. Kalkulasjonene kan gjøres for 
hånd.

Designere av IKT-produkter.
Elevene er designere av IKT-produkter når de skaper IKT-produkter som andre kan 
bruke. Hvis f.eks. elevene lager en podcast og gjør den tilgjengelig på Internett så 
lager de et IKT-produkt som andre kan bruke. Produktet varer lenger enn 
læringsaktiviteten og kan bli brukt av et publikum utenfor klasserommet.

Når elevene er designere så støtter IKT problemløsning av virkelig verden-
problemer og de er innovative. Elevene må ha et autentisk publikum i minne, 
f.eks. et samfunn som har behov for den informasjonen som podcasten vil 
formidle eller yngre elever som vil lære om hvordan de unngår sykdommer basert 
på simuleringen som elevene bygger. I designet må elevene tenke på behov og 
preferanser hos brukerne. Elever som lager et produkt uten å tenke på et spesielt 
publikum kvalifiserer ikke som designere i denne rubrikken.
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Er elevene designere av et IKT-produkt?

JA NEI

Elevene bruker TouchDevelop for å 
designe og programmere en app for 
smarttelefon som kan hjelpe eldre 
innbyggere i dagliglivet. Elevene bygger 
kunnskap i programmering og må tenke 
på behovet til eldre innbyggere for å lage 
en app som kan være nyttig for den delen 
av befolkningen

Elevene bruker TouchDevelop for å lage en app 
for smarttelefon som gjør at telefonen vibrerer 
hver gang brukeren tar et bilde. Elevene bygger 
kunnskap i programmering, men tenker ikke på 
noen sluttbruker

Elevene bruker SongSmith for å skape 
sanger som kan brukes for å undervise 
besøkende barn på naturhistorisk 
museum om dinosaurer. Elevene må 
tenke på interesser og kunnskapsnivå hos 
de besøkende på museet for å lage en 
sang med passende innhold og musikk

Eleven bruker SongSmith for å lage en sang om 
dinosaurer som de vil gjøre tilgjengelig på 
Internett for allmenn tilgang. Elevene tenker ikke 
på noen spesiell sluttbruker.

Elevene lager videoer av sine intervjuer 
med medlemmer av lokalsamfunnet som 
skal publiseres på en lokal TV-stasjon i et 
program som handler om "vårt 
lokalsamfunn". Elevene må ta hensyn til 
TV-publikummet og forholde seg til 
kravene for TV-produksjon (f.eks. 
tidsrammer)

Elevene lager videoer av sine intervjuer av 
medlemmer i lokalsamfunnet og sender disse til 
læreren som grunnlag for standpunktkarakter. 
Elevene trenger ikke tenkte på noen spesiell 
sluttbruker.

Elevene bruker Internett for å undersøke 
og kommunisere med lokale 
matprodusenter og deretter lage en app 
som hjelper familier i lokalsamfunnet 
med å velge mer lokalt produsert mat når 
de handler. Elevene må lage appen slik at 
den blir tilgjengelig og brukbar for 
familiene

Elevene bruker Internett for å undersøke lokale 
matvareprodusenter for å skrive en rapport om 
hva de har funnet. Rapporten oversendes til 
læreren. Elevene trenger ikke lage et IKT-
produkt eller tenke på behov hos sluttbruker.
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I læringsaktiviteten:

Elevene har ikke anledning 
til å bruke IKT i 
læringsaktiviteten

1.

Elevene bruker IKT for å lære 
eller praktisere 
basisferdigheter eller 
reprodusere informasjon. De 
bygger ikke kunnskap.

2.

Elevene bruker IKT for å 
støtte kunnskapsbygging, 
men de kunne konstruert 
samme kunnskap uten bruk 
av IKT.

3.

Elevene bruker IKT for å 
bygge kunnskap og IKT er et 
krav for å konstruere slik 
kunnskap - men elevene 
lager ikke et IKT.-produkt for 
noen autentisk sluttbruker

4.

Elevene bruker IKT for å støtte kunnskapsbygging, IKT er nødvendig for å bygge denne 
kunnskapen - og elevene skaper et IKT-produkt for en autentisk sluttbruker. 

5.

Nivåer og flytdiagram
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