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Takk for 
innsatsen under 
pandemien!

• Barn og unge har tatt stor del 
av byrden

• Smitteverntiltak fikk store 
konsekvenser for elevers 
skoletilbud

• Lærere, skoleledere og andre 
ansatte i skolen gjorde en 
fantastsk innsats i en 
krevende periode



• Mange elever har hatt lavere utbytte 
av opplæringen og mindre kontakt 
med både lærere og medelever
• Fordrer økt oppmerksomhet på 

elevenes læring og psykiske helse:
• Har elevene tilfredsstillende 

utbytte av opplæringen? På 
hvilke områder må vi styrke 
innsatsen?
• Har elevene god tilgang til 

sosialpedagogisk rådgivning og 
helsesykepleiere?

Hva forventes i lys av 
følgene fra pandemien?



• Det er særlig viktig for skoler å
• jobbe med mestring, motivasjon 

og fellesskap
• jobbe systematisk med et godt 

læringsmiljø
• sikre laget rundt eleven
• ivareta barn og elevers rett til 

medvirkning

Forventninger i lys av 
følgene fra pandemien



Ambisjonen
Alle barn skal lære, mestre 
og trives i et inkluderende 
læringsmiljø



• Regelverket inneholder en rekke regler som skal sikre at 
elevene får medvirke både individuelt og kollektivt.

• Eksempler:

• Barn har rett til å bli hørt, og deres mening skal 
tillegges vekt isamsvar med deres alder og utvikling
(Grunnloven § 104, oppll. § 9 A-4 m.fl.)

• Elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning 
(oppll. § 1-1)

• Krav om elevråd ved alle videregående skoler og alle 
grunnskoler med elever på trinnene 5-7 og 8-
10 (oppll. §§ 11-2 og 11-6)

• Elevene skal være representert i samarbeidsutvalg, 
skoleutvalg og skolemiljøutvalg (oppll. kap. 11)

Regelverket



• Elevmedvirkning handler om aktive elever som 
medvirker i egen læring – og skolehverdag

• Elevene skal:
- Bli lyttet til
- Ha reell innflytelse og påvirke det som 

angår dem
- Praktisere ulike former for demokratisk 

deltakelse, f.eks. elevråd og rådsorganer
- Medvirke i det daglige arbeidet i fagene
- Lære å lære
- Lære å samarbeide og utvikle evne til 

medbestemmelse og medansvar
- Medvirke og ta medansvar i 

læringsfellesskapet
• Elevmedvirkning krever at lærerne og skolen 

tilrettelegger aktivt

Hva er elevmedvirkning?



Kunnskapsgrunnlaget om 
elevmedvirkning

• Elevmedvirkning bidrar til økt læring, trivsel og et bedre 
skolemiljø og til å skape tilhørighet og engasjement

• Djupedalsutvalget viste i sin tid at manglende 
elevmedvirkning er en av hovedutfordringene i norsk 
skole (NOU 2015 :2)

• Elevmedvirkning er et begrep som kan forstås eller 
vektlegges noe ulikt og kommer til uttrykk på forskjellige 
måter

• Medvirkning og medbestemmelse i utvikling av egen 
læring er positivt for motivasjonen

• Støtte fra lærer er grunnleggende for opplevelsen av 
elevmedvirkning 



Elevundersøkelsen 2020: Elevmedvirkning



• Relevant og fremtidsrettet 
• Aktivitet og utforskertrang
• Teknologi, kreativitet og 

entreprenørskap

• Tydeligere prioriteringer 
• Dybdelæring

• Bedre progresjon og sammenheng i 
læreplanverket

• Være et godt arbeidsverktøy

Hvorfor fagfornyelsen?



Elever skal ha reell innflytelse og 
påvirke det som angår dem.

Elever som formulerer spørsmål, 
søker svar og uttrykker forståelse 
på ulike måter, vil gradvis kunne ta 
en aktiv rolle i egen læring og 
utvikling.

Alle elever er ulike, og hva som er 
elevens beste, er et kjernespørsmål 
i all opplæring.

Fra overordnet del:



• Solid kunnskapsgrunnlag fra 
forskning om elevenes læring
• Elev-, lærings- og kunnskapssyn 

henger sammen – og lærerrollen
• Å lære å lære – elevene vil ha 

behov for å lære og videreutvikle 
egen kompetanse hele livet
• Medvirkning og demokratisk 

deltakelse – har verdi i seg selv 
og forbereder elevene på 
demokratisk deltakelse og 
medborgerskap

Hvorfor er elevmedvirkning 
styrket i LK20?



• Elevene lærer og viser
kompetanse på ulike måter



Vurdering
• § 3-10.Undervegsvurdering i fag

• I undervegsvurderinga i fag skal elevar, lærlingar, 
lærekandidatar og praksisbrevkandidatar
• a. delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere

over eiga læring og faglege utvikling
• b. forstå kva dei skal lære og kva som blir venta

av dei
• c. få vite kva dei meistrar
• d. få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare

for å auke kompetansen sin

• § 3-15.Standpunktkarakterar i fag

• Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin 
på fleire og varierte måtar.



• En opplæring som er praktisk, variert 
og relevant - i alle fag
• Aktive elever som:
• blir lyttet til
• har reell innflytelse over det som 

angår dem
• medvirker og tar medansvar i 

læringsfellesskapet
• lære å samarbeide og utvikle 

evne til medbestemmelse og 
medansvar

Hva skal til for å realisere 
ambisjonene i LK20?



Kompetanse som bidrar
til fagfornyelse i praksis
• Lederutdanning
• Videreutdanning for lærere

• Desentralisert kompetanseutvikling
• Kompetanseløftet

• Lærerspesialister



• Ser sammenhengen i det allmennpedagogiske og 
spesialpedagogiske tilbudet.

• Har kompetanse på vanlige utfordringer, også 
sammensatte og relativt komplekse utfordringer.

• Har samarbeidskompetanse for å kunne bygge et 
godt lag rundt barna og elevene.

• Besitter kompetanse til å se når det vil være 
nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse 
og veiledning fra Statped.

Kompetanseløft for 
inkludering skal bidra til at 
skolen:



Hva kommer fremover?

• Ny opplæringslov
• Fullføringsreformen
• Tidlig innsats, inkluderende

fellesskap og laget rundt eleven
• Hurdalsplattformen



Takk for 
oppmerksomheten!


