
Vedlegg 1  Elevsynet i høringsutkastet 
 
Eksempler hentet fra kap 1  

Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres 

livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og handlekraftige samfunnsborgere.  

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og 

meningsfylt  

På samme vis skal elevene selv reflektere over hvordan de kan bidra til å ivareta andre 

menneskers verdi, og hvordan de kan bidra til å hindre at menneskeverdet krenkes.  

Den enkelte elev har krav på å bli verdsatt og behandlet likeverdig ut fra den enkeltes 

forutsetninger og behov, uten å bli utsatt for diskriminering  

Skolen skal støtte elevenes utvikling av egen identitet og legge til rette for at alle kan 

oppleve at de hører hjemme i skolen og i samfunnet.  

I opplæringen skal elevene utvikle både felles kulturelle referanser, og respekt og toleranse 

for ulikhet  

Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige 

identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening og knytte bånd til andre.  

Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om og forståelse for urfolk og minoriteter  

Opplæringen i fag skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning slik at de 

kan søke sannhet og forståelse gjennom å beskrive, tolke og forklare virkeligheten ved bruk 

av teorier, metoder, argumenter og bevis.  

Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten, må 

tilpasses det man ønsker å studere, og at valg av metode styrer det man finner ut.  

Opplæringen skal bidra til at elevene blir fortrolige med etiske problemstillinger, og at de 

utvikler evnen til å gjøre etiske vurderinger.  

Når elever skal forholde seg kritisk til en sak, må de ha innsikt i eksisterende kunnskap, og de 

må kunne tenke kreativt og selvstendig for å vinne ny forståelse.  

Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap i lys av allmenne normer for sannhet og 

troverdighet, og tenke kritisk om hvordan slike normer utvikles.  

De (Elevene, min anm.) skal også kunne erkjenne at deres egne erfaringer, standpunkter og 



overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige.  

Elevene skal utvikle god dømmekraft på en rekke områder  

Skolen skal verdsette, stimulere og videreutvikle elevenes vitebegjær og skaperkraft, og 

elevene skal få utfolde sine egne skapende krefter gjennom sansning og tenkning, i 

fellesskap og på selvstendig vis  

Elevene skal motiveres til å skape og til å vise engasjement og utforskertrang.  

Elever som lærer om skapende områder som forskning, kultur, kunst og entreprenørskap, 

utvikler evnen til å bruke kunnskaper og ferdigheter for å gi stemme til erfaringer, finne svar 

på spørsmål og løse problemer.  

Skolen skal bidra til at elevene utvikler en forståelse av hva det innebærer å vise respekt for 

naturen, og bygge motivasjon for og vilje til å ta vare på miljøet.  

Barn og unge skal bli lyttet til i skolehverdagen, ha innflytelse og kunne påvirke det som 

angår dem.  

Opplæringen skal gi elevene forståelse av betydningen av å holde demokratiets spilleregler i 

hevd  

Skolen skal ivareta kulturelt mangfold, inkludere alle elever i fellesskapet og fremme felles 

verdier  

Elevene skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og 

medvirkning, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom skolens råd og organer.  

 

Eksempler hentet fra kapittel 2 

Skolen skal sikre at elevene tar ansvar for og reflekterer over sine egne læringsprosesser, og 

at de utvikler grunnleggende ferdigheter og forståelse i skolefagene gjennom hele 

opplæringsløpet  

Tre tverrfaglige temaer – folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og 

bærekraftig utvikling – krever at elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, 

evner å se problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet.  

Alle elever kommer til skolen som unike individer med forskjellige erfaringer.  



Barn og ungdom skal støttes i utviklingen av sin identitet gjennom møte med andre 

mennesker, kultur, historie, natur og samfunn.  

Skolens samfunnsoppdrag er å forberede alle barn og unge (?) på å leve i en verden 

kjennetegnet av sosial, kulturell og teknologisk utvikling  

Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i et sosialt samspill (?) 

Skolen skal fremme et læringsmiljø der det er rom for at elevene kan sette ord på sine egne 

tanker og erfaringer og lytte til andres ideer og kunnskap.  

I møte med elevene skal lærerne fremme kommunikasjon og samarbeid som gir elevene mot 

og trygghet til å ytre sine meninger og si fra når de er uenige  

Elevene har selv et ansvar for å bidra til et godt fellesskap og miljø.  

Elevene må lære at det å ytre seg respektløst og hatefullt ikke er akseptert  

Skolen skal tilrettelegge for dybdelæring slik at elevene over tid utvikler forståelse av 

sentrale ideer og sammenhenger innenfor et fag, og slik at de lærer å bruke faglige 

kunnskaper og ferdigheter på relevante, kreative og kyndige måter.  

Lærernes refleksjon over verdienes og prinsippenes betydning for opplæringen er sentralt 

for at den kompetansen elevene skal utvikle, ses i sammenheng.  

Den kompetansen elevene får i arbeid med fag, er avhengig av at de utvikler både 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger  

Skolen skal utruste den enkelte med motivasjon for, holdninger til og strategier for livslang 

læring  

Elevenes utvikling av selvstendighet i læringen skjer gradvis, og støtten må tilpasses deres 

alder og modenhetsnivå.  

Når elevene tar ansvar for sine egne læringsprosesser, lærer de å formulere spørsmål, søke 

svar og uttrykke sin forståelse  

Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor de tre temaene (De tverrfaglige 

temaene, min anm.) 

Målsettingen er at elevene lærer å bli utforskende, innovative og i stand til å finne ansvarlige 

og bærekraftige løsninger.  



Elevene skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt.  

Elevene skal øve på å sette ord på og håndtere sine egne følelser, relasjoner og 

handlingsmønstre  

Elevene skal stimuleres til samfunnsdeltakelse på ulike aktuelle arenaer og i lokalsamfunnet.  

Temaet demokrati og medborgerskap skal bidra til at elevene utvikler forståelse av 

demokratiske prosesser og verdier og holdninger som gjør dem i stand til å handle og 

samhandle bevisst og ansvarlig  

 

Eksempler hentet fra kap3 

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer 

danning og lærelyst  

Elevene har en historie med seg, og de har håp og ambisjoner for fremtiden.  

Å gi rom for dybdelæring forutsetter at skolen tar hensyn til at elevene lærer på forskjellige 

måter, i ulikt tempo og med ulik progresjon.  

God vurdering, der forventningene er tydelige og eleven deltar og blir hørt, er en nøkkel for 

å tilpasse undervisningen til ulike elever.  

Elever tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, 

kommunikasjon og samarbeid.  

Skolen skal bidra til at elevene utviser dømmekraft når de ytrer seg om andre, og at de lærer 

å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger og med ulike medier og teknologier  

Elevmedvirkning må prege skolens praksis.  

Elever som blir anerkjent og opplever tillit, lærer å verdsette seg selv og andre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2  Canadisk undersøkelse fra Alberta provinsen, om videregående 
skoleelevers forventninger til sin egen skolegang* 

 
De ønsker i sin skolehverdag å  

 få løse reelle problemer 

 få bruke kunnskapen sin i meningsfulle sammenhenger 

 kunne gjøre en forskjell i verden 

 bli respektert 

 erfare hvordan fagområder henger sammen 

 lære av og med hverandre og i interaksjon med nærmiljøet 

 ha tilgang til ekstern faglig ekspertise 

 få mer tid til dialog og samtale med hverandre 

 ha personlig tilknytning til lærer 

 jobbe med oppgaver knyttet til det virkelige liv 

 ha anledning til hyppig elevsamarbeid 

 få mulighet til å velge mellom ulike typer arbeidsoppgaver og vurderingsformer 

 få utfordringer som passer til sine interesser og utviklingsnivåer 

 
 
*Undersøkelsen ble gjort i den canadiske provinsen Albert i 2012. Jeg fikk denne  
oppsummeringen under et besøk hos Alberta Teachers Association våren 2013. Jeg står  
ansvarlig for oversettelsen til norsk.  

Øyvind Sørreime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 3 En førsteklassings ønske om å medvirke* 

 
 
*Kyrre kom en morgen i oktober, to måneder etter at han hadde begynt på skolen, løpende  
til meg mens jeg fortsatt sto i inngangsdøra (jeg var den gang rektor på en barneskole i  
Stavanger), for å levere dette brevet til meg.   
Det møtet fikk han selvsagt samme dag. 
 
Hva han hadde på hjertet? – Trivsel i matpausen! Han syntes at andre hadde mer spennende  
matpakker, og dersom de innførte en ordning der elevene kunne bytte matpakker med  
hverandre, ville matpausene bli mye bedre. 
 
Hva løsningen ble? – Orientering om brevet i personalet, drøfting med lærerne på 1.trinn og  
forsøk med felles lunsj, med hjelp fra foreldre.  


