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1.0 Innledning 
Stortinget behandlet i januar 2012 Stortingsmelding 22; Motivasjon – Mestring – Muligheter. Det 
sentrale budskapet i meldingen er at vi skal jobbe for et mer praktisk, variert, relevant og 
utfordrende ungdomstrinn som skal øke elevenes motivasjon og læring (Strategi for ungdomstrinnet, 
Kunnskapsdepartementet).  
 
Sentrale tiltak som beskrives i Stortingsmeldingen er skolebasert kompetanseutvikling (SKU). Et viktig 
mål med den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet er at lærere skal få 
videreutvikle kompetansen sin innenfor et av de fire satsingsområdene – klasseledelse, regning, 
skriving og lesing.  
 
Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier at 
hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, 
undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte elevenes læring.  
 
Revheim skole er en del av pulje 4 og har valgt «klasseledelse - læringsledelse» vårt 
hovedsatsingsområde.  
 
I denne planen vil vi klargjøre mål for skolebaserte kompetanseutviklingen, i tillegg beskrive hvordan 
vi vil innføre og iverksette utviklingsarbeidet – og ikke minst hvordan vi vil videreføre 
utviklingsarbeidet etter 2017. Til slutt ser vi på de ulike rollene i satsingen.  
 
 

2.0 Nå situasjon 
 
Beskrivelsen av nåsituasjonen baserer seg på tall fra elevundersøkelsen som ble gjennomført 
skoleåret 2015/16. Undersøkelsen ble gjennomført blant alle våre elever på 8-10 trinn. Av totalt 
12 områder innenfor temaene klasseledelse, motivasjon og mestring scorer Revheim grønt på 3, 
orange på 3 og gult på 3. To av områdene er ikke analysert av Puls. 
 
Klasseledelse 

 
 



Motivasjon og mestring 

3.0 Mål - Sluttsituasjon 
Stortingsmelding 22, Motivasjon-Mestring- Muligheter følges opp av Strategien for ungdomstrinn i 
utvikling «motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning. 
Revheim skole har brutt ned dette hovedmålet og tilpasset vårt utviklingsarbeid.  
 
Målet for Revheim er at hele det pedagogiske personalet ser at klasseledelse dreier som om en 
integrert kompetanse i klasserommet som både dekker 

- Elevens motivasjon og forventninger 
- Strukturer, regler og rutiner 
- Støttende relasjoner 
- Positiv læringskultur 

 
Revheim skole har som målsetning å være en lærende organisasjon, hvor en har satt erfaringsdeling 
er satt i system. Dette er viktig fordi at skolen på denne måten får utviklet sin samlede kompetanse 
og praksis på en effektiv måte. Det er et mål at vi skal ha en målrettet og variert undervisning med 
praktiske innslag. 
 
 
Ved årsskiftet 2017/18 skal Revheim ha nådd følgende konkrete mål 
 
Overordnet mål 
Elevene scorer Revheim innenfor grønt område innenfor minst 8 av 12 områder og at kun et av 
12 er på oransje. Selve undersøkelsen gjennomføres tidlig i desember 2017. 
 
Prosessmål 
 

- At ledelsen og personalet har tilegnet seg ny og dypere teoretisk kunnskap om 

klasseledelse som en integrert kompetanse  

- At ledelsen og personalet har tilegnet seg ny og bredere erfaring med praktiske 

undervisningsformer, tilrettelegging og vurdering. Videre er har ledelsen og personalet 

tilegnet seg en bredere kompetanse innen klasseledelse som en integrert kompetanse.  
- At det er etablert faste strukturer for deling på tvers av fag og trinn og at disse 

strukturene har blitt brukt gjennom hele prosjektet. Disse faste strukturene skal bidra til 

en kollektiv kapasitetsbygging og en felles kultur. 
 



4.0 Arbeidsmetoder 
 
Forelesninger av interne/eksterne fagpersoner 
Tradisjonelle forelesninger, gjerne med innlagte oppgaver/aktiviteter for tilhørere 
 

Lærende møter 
Kjennetegn på Lærende møter: 

1. Alle deltakere er forberedt 
2. Lederen starter møtet til tiden (Presis er for sent) 
3. Forberedelsen inneholder et åpent spørsmål i forhold til møtets tema. 
4.  Møteleder sørger for at  deltakerne må vente  med motforestillinger mot andres ideer. 
5. Lederen bruker prosess-strategier som fordeler ordet (rekkeframlegg, trioer og lignende) 
6. Ta det positive før det negative; hva vi får til før det vi trenger å forbedre 
7. Finne flere mulige handlinger, få opp mange forslag. Prioriter – ikke ”stem”! Sette 1, 2, 3 

ved det en prioriterer; da kommer de positive ønskene fram. 
8. Ledelse- og sekretærfunksjon på omgang 

 
 

Praktiske undervisningsoppdrag 
Konkrete oppdrag som skal gjennomføres i klasserommet sammen med elevene.  
 

Delingsarenaer 
Fremlegg / presentasjoner 
Digitale fellesområder 
Speed date 
 
 

Kollegaveiledning og observasjon 
Kollegaveiledning er en metode for problemløsning som samtidig legger til rette for erfaringsdeling 
og kompetanseutveksling. Ved å bruke metoden sikrer en at problemet belyses fra flere kanter, og 
øker mulighetene for å finne gode, kreative løsninger.  

Metoden gir også trening i å stille åpne spørsmål, som har overføringsverdi til andre arenaer. Det er 
etablert faste kollegaveiledningsgrupper for medlemmene av lederforum. Metoden kan tas i bruk av 
alle som ser et behov for å få innspill til å finne gode, kreative løsninger på sine utfordringer i jobben. 
Ved å delta i kollegaveiledningsgruppe får du også anledning til å bidra til å løse andres utfordringer 
og problemer med dine erfaringer og idéer.  



5.0 Faser 
 

Initieringsfasen  Implementeringsfasen  Instistusjonaliseringsfasen  
Høsten 2016 Våren 2017 - høsten 2017  Våren 2018  

 

5.1 Initieringsfasen:  

Plan: 
Initieringsfasen av utviklingsarbeidet startet på forsommeren 2016, og fortsetter utover høsten 
2016. Målet vårt er å skape forståelse og innsikt i arbeidet med det skolebaserte 
utviklingsarbeidet. Samtidig som vi ville kartlegge og analysere skolens behov for 
utviklingsarbeidet med klasseledelse – ved bruk av resultatene fra Ståstedsanalysen og 
diskusjonsoppgaver blant det pedagogiske personale  
 
 

 
 
5.2 Implementeringsfasen:  
 
Plan 
Å implementere et utviklingsarbeid er en tidkrevende og kompleks prosess hvor vi må tenke 
langsiktighet og systematikk. Fasen starter høsten 2016, og vil kontinuerlig vær en prioritere del 
av utviklingsarbeidet i perioden 2016-2018. Det er satt følgende overskrifter og delmål for 
gjennomføringen av fasen 
 
Elevdemokrati og medvirkning 
Læringskultur 
Praktisk opplæring 
Motivasjon 
Variert opplæring 
Mestring 
Faglige utfordringer 
 
 
Tidsplan 

 
 Tema Tidsperiode 
Elevens motivasjon og forventninger Elevdemokrati og medvirkning Høst 2016 
Støttende relasjoner Læringskultur / Relasjoner 
Positiv læringskultur Praktisk opplæring Vår 2017 

Elevens motivasjon og forventninger Motivasjon 
Positiv læringskultur Variert opplæring 

Elevens motivasjon og forventninger Mestring Høst 2017 
Elevens motivasjon og forventninger Faglige utfordringer 

 
  



Elevdemokrati  
Elevdemokrati innebærer ikke at elevene skal styre skolen, men at de skal ha et ord med i laget 
når en del beslutninger tas. Tidligere var det fastsatt en egen uketime som skulle brukes til 
denne typen arbeid. I forbindelse med innføring av valgfag, ble denne ressursen fjernet og 
inkludert i de tradisjonelle skolefagene. De formelle strukturene, elevråd og elev representasjon 
i ulike råd og utvalg ble beholdt. Stavanger kommune har også medborgerskap som et av 
satsingsområdene og arbeid med dette temaet vil vært med å sette fokus på satsingsområdet. 
 
Teoretisk innføring 
 
Praktisk oppgave 
Hver klasse skal ha synliggjort tid til elevdemokratisk arbeid. Dette skal minimum utgjøre en time 
pr måned, totalt 12 time pr år og følge en fast plan for at det skal være forutsigbart for elevene. 
 
Lærerne skal støtte opp de tillitsvalgte elevene sitt arbeid og bruke den ressursen de 
representerer inn i arbeidet blant elevene. 
 
 

 
  



Medvirkning 
Elevmedvirkning i skolen innebærer deltakelse og beslutninger som gjelder egen og 
elevgruppens læring. Begrepet har i senere tid fått økt fokus i skolen gjennom Kunnskapsløftet, 
som legger særlig vekt på elevmedvirkning som et virkemiddel for tilpasset opplæring.  
 
Medvirkning er en prosess, og ikke noe man gjør en gang i blant. Det krever en kontinuerlig 
dialog mellom likeverdige parter. Medvirkning handler om gjensidig respekt for hverandre. 
Medvirkningsprosesser bør evalueres og forbedres så ofte det er nødvendig. 
 
Et eksempel på elevmedvirkning er at elevene får være med på å utarbeide vurderingskriterier 
for eget arbeid, noe som gir elevene en dypere forståelse for oppgaven. 
Elevmedvirkning kan ta andre former og foregå via flere kanaler: klasseromssamtalen, skriftlige 
undersøkelser, loggbøker, gruppesamtaler og individuelle samtaler. De ulike variantene virker 
ulikt og fyller ulike behov. 
 
Medvirkning - vil gi effekt på motivasjon - praktisk og variert - kobles sammen med relasjon 
 
Teoretisk innføring 
Forelesning av ekstern person 
 
Praktisk oppgave 
Alle lærere skal planlegge, gjennomføre og evaluere en undervisningsperiode eller tema som har 
fokus på elevmedvirkning. Dette betyr at 

- Elevene skal involveres i planleggingen av perioden.  
- Hvilke kompetansemål som skal skal ha fokus 
- Hvilke arbeidsmetoder som er hensiktsmessige 
- Hvilke vurderingsformer som skal benyttes  

- PRUV - Praktisk, relevant, utfordrende og variert - skal ligge til grunn for den 
undervisning som planlegges og gjennomføres 

Alle jobber sammen to og to i planleggingen, men hver enkelt skal gjennomføre undervisningen 
 
Tid 
Planlegging 
Fredag 18. november samt fellestiden i uke 48. Trengs det ytterligere tid gjøres dette i den ellers 
bunde tiden på skolen 
 
Gjennomføring 
Gjennomføringen skal skje i løpet av uke 1-4 
 
Presentasjon - evaluering 
Mandag i uke 5 skal hver gruppe ha en kort presentasjon om opplegget og beskrive to ting som 
gikk bra og en ting som de ville gjort annerledes.  
 
Arbeidskrav 
Planen for opplegget / temaet skal leveres inn via Classroom innen 22. desember 
Evaluering av opplegget skal leveres inn via Classroom innen 6. feb 
 
Tilgjengelige ressurser 
Lokal ressurslærer er tilgjengelig for både praktiske og teoretiske tips. Gjennom avsatt tid er det 
også mulig å bli observert og få tilbakemelding på sin egen undervisning. I forkant vil artikkel av 
Dysthe bli gjennomgått og lest av personalet 



Læringskultur og relasjoner 
En positiv læringskultur oppmuntrer til læring. Elever må oppleve at det er lov å prøve og feile, 
og at det er lov å gjøre sitt beste på skolen. Enhver klasse utvikler det seg normer for hva som er 
viktig, hvordan man skal forholde seg til medelever og lærere, og hvilken arbeidsinnsats som 
forventes eller er akseptabel. Det er dette vi kaller læringskultur. Læringskulturen har betydning 
for elevers konsentrasjon, oppmerksomhet og deltakelse. 
 
Læreren leder klassen og har med sine valg og handlinger sterk innvirkning på utviklingen av de 
normene og verdiene som skaper læringskulturen i klasserommet. Lærerens oppgave er å styre 
dette sosiale systemet på en måte som fremmer læring, helse og trivsel, og som bidrar til at 
eleven opplever sosial tilhørighet og trygghet. 
 
Å lede læringsaktivitet innebærer å legge til rette for mestringsopplevelser for alle elever i 
klasserommet. Å være i en situasjon som man ikke mestrer, vil kunne svekke egne forventninger 
om læring og dermed kunne føre til lav motivasjon. 
 
Teoretisk innføring 
Ekstern forelesning ved UH  
Lærende møte med bakgrunn i artikkel på Udir, 
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/laringskultur/ 
 
På møtet arbeides det videre med egenvurderingsskjemaet 
 
Praktisk oppgave 
Hver lærer gjennomfører en relasjonsblink på den elevgruppen de har flest undervisningstimer. 
Dette skal gjøres i løpet av uke 46, Psykisk helseuke. Resultatet av denne relasjonsblinken 
presenteres og diskuteres på trinnmøte uke 47. 
 
Tilgjengelige ressurser 
Lokal ressurslærer er tilgjengelig for både praktiske og teoretiske tips. Gjennom avsatt tid er det 
også mulig å bli observert og få tilbakemelding på sin egen undervisning. I forkant vil artikkel av 
Roland bli gjennomgått og lest av personalet 
 

 

 

 

  

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/laringskultur/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/laringskultur/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/laringskultur/


Praktisk og variert  

Forskning viser at det å gjøre undervisningen mer praktisk og variert kan være med på å øke 
motivasjonen og bidra til et økt læringsutbytte hos elevene. Derfor er det å dreie undervisningen 
i en mer praktisk og variert retning sentralt i Udir sin ungdomsskolesatsing. Temaet er også 
særlig aktuelt med tanke på at Revheim har 60-min timer, som både gir muligheter og krever at 
undervisningen er praktisk og variert. 
 
Teoretisk innføring 
Alle gis en teoretisk innføring med praktiske eksempler mandag i uke 8. Etter dette vil de bli 
presentert den praktiske oppgaven og arbeidskravene som følger denne. Leselekse til 
planleggingsdagen er xxxx (diskuteres på planmøte 29.mars). Teoretisk tilnærming ved UIS?? 
 
Praktisk oppgave 
Lærerne skal utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg tilpasset faget og det tema det 
arbeides med som er gjennomsyret av praktisk tilnærming og variasjon. De skal utarbeide et kort 
erfaringsnotat og dette sammen med opplegget skal deles gjennom et innlegg under 
planleggingsdagen 18. april. I tillegg skal det skriftlige materialet deles digitalt på Google 
fellesområdet. De bestemmer selv om de vil løse oppdraget alene eller sammen med andre.. 
men maks gruppestørrelse er tre 
 
Gjennomføring 
Hva Når Ansvar 

Introduksjon til PRUV Mandag uke 8 Hege 

Avsatt tid til planlegging Deler av mandag uke 10 og 11 Alle 

Gjennomføring i klassene (minst en økt, gjerne flere) I løpet av uke 12-14 Alle 

Fremlegg av opplegg og erfaringer som ble gjort Tirsdag 18. april Alle 

Etterarbeid - sørge for at dokumentasjon blir delt Innen utgangen av uke 16 Alle 

 
Presentasjon - evaluering 
Tirsdag uke 16 skal hver gruppe ha en kort presentasjon om opplegget og beskrive to ting som 
gikk bra og en ting som de ville gjort annerledes.  
 
Arbeidskrav 
Planen for opplegget / temaet, samt evalueringen av dette skal leveres inn via Classroom innen 
utgangen av uke 16 
 
Tilgjengelige ressurser 
Lokal ressurslærer er tilgjengelig for både praktiske og teoretiske tips. Gjennom avsatt tid er det 
også mulig å bli observert og få tilbakemelding på sin egen undervisning.  
 
  



5.3 Institusjonaliseringsfasen 
Plan 

 

 
  



6.0 Roller 
6.1 Skoleledelsen:  
- Ha ansvar for å drive utviklingsarbeidet i alle fasene på skolen, og for å utvikle skolen til å bli en 
lærende organisasjon.  

- Sette av tid og rydder plass til utviklingsarbeidet på skolen.  

- Legge til rette for observasjon, refleksjon og erfaringsdeling  
 
6.2 Ressurslærer:  
- Observere og veilede lærerne i forhold til delmålene vi har satt oss  

- Bidra på fellessamlinger/trinnmøter/fagseksjonsmøter, og tar i bruk ulike ressurser som ligger 
på udir, i forhold til å gjøre opplæringen mer praktisk og variert  
 
6.3 Prosjektgruppa:  
- Legge til rette for å ta opp aktuelle case på trinnene  

- Bidra med å drive utviklingsarbeidet på skolen  

- Være et bindeledd mellom skoleledelsen og lærerne 
 
6.4 Skoleeier:  
- Støtte opp om og rydde plass til å drive utviklingsarbeidet  

- Legge til rette for samarbeid med UH-sektoren og være et bindeledd mellom UH-sektoren og 
skolen  
 
6.5 Utviklingsveileder:  
- Støtte og veilede skoleleder, ressurslærer og prosjektgruppe der det er ønskelig  

- Legge til rette for arbeid i lokale nettverk  

- Ha samarbeid med UH-sektoren  
 
6.6 UH-sektoren:  
- Bidra med teori ift utviklingsarbeidet og knytte det til praksis  

- Veilede skolen i forhold til det å initiere, implementere og institusjonalisere utviklingsarbeidet  
 
 
 
 

  



7.0 Kvalitetskriterier - Klasseledelse 

Nivå Kvalitetskriterier - Klasseledelse 
4 ● Lærerne er først på plass når ny økt begynner, og sist ut av klasserommet, når økta slutter. 

 Materiale som trengs for økta, er tatt med, virkemidler er gjort klart  
● Beskjeder/mål til elevene er notert på tavle før elevene kommer inn.  
● Fokuset i den kollektive kommunikasjonen er på positiv atferd, ros og positiv tilbakemelding 

brukes aktivt, men er faglig relatert. Kommunikasjonen er presis. Kritikk/irettesetting gjøres på 
individnivå.  

● Lærerne har etablert gode og positive relasjoner til hver enkelt elev.   
● Det er etablert faste strukturer, regler og rutiner for hvordan klassen ledes, og det jobbes 

kontinuerlig med å opprettholde og videreutvikle disse. Dette følges opp kollektivt av klassens 
lærere.   

● Avtaler gjort på trinnmøter følges opp.  
● Avslutningen av øktene styres av lærer.  

3 ● Lærerne er først på plass når ny økt begynner, og sist ut av klasserommet, når økta slutter. 
 Materiale som trengs for økta, er tatt med.  

● Beskjeder/mål til elevene blir notert på tavle, men ikke alltid på forhånd.  
● Fokuset i den kollektive kommunikasjonen er på positiv atferd. Ros og positiv tilbakemelding 

brukes aktivt, men er faglig relatert. Kommunikasjonen er presis. Kritikk/irettesetting gjøres på 
individnivå, gjøres for det meste individuelt.  

● Lærerne har etablert gode og positive relasjoner til hver enkelt elev.   
● Det er etablert faste strukturer, regler og rutiner for hvordan klassen ledes, men det jobbes 

uregelmessig for å opprettholde og videreutvikle disse.  
● Avtaler gjort på trinnmøter følges i stor grad opp. 
● Avslutningene på øktene er lærerstyrt. 

2 ● Lærerne er først i på plass i klasserommet når ny økt begynner, og sist ut når økta er slutt. 
 Materiale som trengs for økta, er tatt med.   

● Beskjeder/mål er som oftest notert på tavle, men ikke alltid på forhånd.  
● Den kollektive kommunikasjonen bærer mest preg av ros og positive tilbakemeldinger til 

elevene, men kritikk/irettesetting av enkeltelever forekommer også i plenum. Kommunikasjonen 
er noe uklar. Ros/positive tilbakemeldinger er for det meste faglig relatert, men generell ros 
brukes også ofte.   

● Lærerne har etablert gode og positive relasjoner til hver enkelt elev.   Ros/positive 
tilbakemeldinger er for det meste faglig relatert, men generell ros brukes også ofte.  

● Praktisering av strukturer, regler og rutiner brukes bevisst, men er mindre kollektivt koordinert 
med klassens andre lærere.   

● Avtaler fra trinnmøter følges delvis opp.  
● Avslutningene på timen er oftere lærerstyrt, enn ringeklokkestyrt.  

1 ● Lærerne er ikke alltid på plass i klasserommet når ny økt begynner, og sist ut når økta er slutt. 
 Materiale som trengs for økta, er ikke alltid tatt med.    

● Beskjeder/mål blir ikke alltid notert på tavle.  
● Lærerne har etablert gode og positive relasjoner til de fleste elever.    
● Den kollektive kommunikasjonen brukes mindre bevisst. Kritikk/irettesetting av enkeltelever 

gjøres også i plenum. Ros og positive tilbakemeldinger er ikke alltid faglig relatert.  
● Praktisering av strukturer, regler og rutiner er mer av «gammel vane», enn av bevisst bruk. Det 

er større forskjeller på hvordan det blir praktisert mellom lærerne i klassen. Avtaler fra 
trinnmøter følges i mindre grad opp.    

● Avslutningene på timene er oftere «ringeklokkestyrt» enn lærerstyrt.  
 
 
  



8.0 Logg over UiU aktiviteter 
 
 

Dato Hva Hvem deltok Kommentar 

19-20 
april 

Oppstartsamling sammen med Udir Rektor og 
ressurslærer 

Informasjonssak på 
fellesmøter i etterkant 

13 mai Møte skolesjef og UiU skole i 
Stavanger 

Rektor Førsteutkast til plan 
for høsten 

23. 
aug 

Møte UIS og skolen Ledergruppe, UiS, 
ressurslærer og UiU 
koordinator 

Ramme for høsten ble 
fastlagt 

5. sep Kickoff med UiS Alle Etablere en felles 
forståelse av 
innholdet i 
klasseledelse 

3.  og 
17. okt 

UiU arbeid rundt IOP og tilpasset 
undervisning 

Alle Gruppearbeid for å 
komme frem til en 
felles rolleavklaring 

25. okt Kompetanseheving - lærende møter Ledergruppene UiU 
skoler Stavanger 

Metodekompetanse 

14. og 
21. 
nov  

Relasjonsblink Alle Alle utarbeidet 
relasjonsblink. 
Diskusjon både i 
gruppe og på trinn 

18. 
nov 

Relasjoner og elevmedvirkning Alle Forelesning UIS  

Frem 
til uke 
4 

Undervisningsoppdrag med fokus på 
elevmedvirkning 

Alle Gjennomføres i alle 
klasser i uke 1-4 

Uke 5 Fremlegg av undervisningsoppdrag Alle Alle legger sitt bidrag 
inn felles området 

8-9. 
feb 

Udir samling i Bergen  Rektor Fokus på Erik Irgens 
og Thomas Nordahl 

13. feb Læreplanforståelse Alle Fokus på 
progresjonen i 
kompetansemålene 

20. feb Forelesning - Praktisk og variert Alle Hege kjører en 
introduksjon. 
Undervisnings- 



oppdrag nr 2 lanseres 

6. 
mars 

Avsatt tid til planlegging av 
undervisningsoppdrag.  

Alle  

13. 
mars 

Avsatt tid til planlegging av 
undervisningsoppdrag 

Alle  

Uke 
12-14 

Gjennomføring av 
undervisningsopprag 

Alle  

29. 
mars 

Samarbeidsmøte skolen - 
utviklingsveileder og UIS 

Ledergruppen  

18. 
april 

Planleggingsdag 
Fremføring av av 
undervisningsoppdragene 

Alle  

23. 
juni 

Planleggingsmøte med Inger Sofie 
og Vidar 

  

    

 
  

Fokusområder høst 2017 

- Variasjon 

- Bruke dokumentasjon mer aktivt, både for spesialundervisning og normal eleven.  

- Bruke mulighetene til variasjon  

 

Hvorfor har UiU -  

- Hva er målet med UiU på Revheim? 

Resultater NP 

- Hva trenger vi i forhold til resultatene 

Repetisjon er læringens mor 

Bruke verbene…  

- Kreative apper 

- Vurdering - IST Læring 

 

 

 



Den innholdsløse skolen -  Gunn Imsen - Klassekampen 

Klasseledelse 

- Regler sammen med lærere 

 

11. september - Hvordan endre elevers oppfatning av vurdering, flytte fokus fra karakterer til læringsprosess? 

 

De 


