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Progresjon og dybdelæring

I disse Fagfornyelsesdager er dybdelæring og progresjon i vinden 
som aldri før. Helt siden Ludvigsenutvalgets rapport NOU 2015:8 
har dybdelæring og progresjon på mange måter vært grunnlaget 
for arbeidet med de nye læreplanene. I NOU 2015:8 defineres 
dybdelæring som «Å utvikle forståelse innenfor et fagområde 
krever at elevene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter, og at 
de reflekterer over det de lærer, og setter det i sammenheng 
med det de kan fra før». Ikke en liten oppgave med andre ord. 
Progresjon knyttes også direkte til dybdelæring i den forstand at 
det skal etableres et tydelig læringsforløp innenfor et fagområde, 
eleven skal kunne bygge nye ferdigheter og kunnskaper på det 
grunnlaget de allerede har. 

Så, temaet for dette nummeret er jo nettopp progresjon og 
dybdelæring, et vidt og på mange måter utømmelig tema, som vi 
har forsøkt å belyse fra ulike vinkler. Artiklene i dette nummeret 
er kanskje ikke en form for «to-streker-under-svaret»-artikler 
om hva dybdelæring og progresjon er og ikke er, men det viser 
unektelig hvordan man med ulike fremgangsmåter kan legge til 
rette for dybdelæring og progresjon i sin undervisning. 

Øyvind Høyem skriver i sin artikkel På vei til dybdelæring om 
hvordan lærerne ved Fyrstikkalleen skole i Oslo legger opp til 
dybdelæring ved å ha prosjekter som strekker seg over lengre 
perioder, med flere delmål, samt mange læringsmål bakt inn i ett 
og samme prosjekt. Tanken om å gi elevene nok tid til å fordype 
seg innen et fagfelt er en av grunntankene bak dybdelæring noe 
Øyvind illustrerer i sin artikkel. Artikkelen inneholder en beskriv-
else av et undervisningsopplegg som har blitt gjennomført i en 
årrekke ved Fyrstikkalleen skole, med stor suksess. Oppgaven 
tar for seg læringsmål fra visuell kommunikasjon, kunst, design 
og arkitektur i et prosjekt som strekker seg utover nesten seks 
måneder. 

Tverrfaglighet er også en kilde til dybdelæring. Kunnskap som 
krysser faggrensene og bidrar til å berike og opphøye læringen i 
hvert enkelt fag. Nettopp dette temaet tar Merethe Mørkeberg 
Nielsen for seg i artikkelen Dybdelæring i praksis, der man jobber 
med språkforståelse i et samarbeidsprosjekt mellom norsk og 
kunst og håndverk, og mer spesifikt; Ibsen og animasjon. 

Vi får også innblikk i hvordan man kan legge til rette for progres-
jon i faget kunst og håndverk. Artikkelen Perspektiv tegning på 
ungdomstrinnet tar for seg hvordan Hege Segersten Skomsøy 
og Catrine Lie legger opp undervisningen innen perspektivtegn-
ing over tre år. I artikkelen Progresjon over flere år – Brannfjell-
modellen forteller daglig leder i Kunst og design i skolen Lennart 
Johansson om hvordan Brannfjell skole la opp til en helhetlig 
progresjon over tre år som kulminerte i et omfattende prosjekt 
for avgangselevene ved 10. trinn. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg som vikarier-
ende redaktør for tidsskriftet FORM. Det har vært et spennende 
og lærerik år! Bibbi Omtveit er tilbake som redaktør fra og med 
neste nummer som kommer i september 2019. 

Vi håper dette nummeret kan være til  inspirasjon for våre lesere! 

God lesing!

Jorid Vittersø

Surrealistisk perspektivtegning. Elevarbeid fra Hege Segersten Skomsøy og 
Catrine Lies artikkel Perspektivtegning på ungdomstrinnet.
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