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Våren 2021 arbeidet pedagogisk utviklingsteam sammen med alle lærere og ledelse, for å finne et 

godt læreverk. Alle kunne komme med innspill og ønsker i prosessen. Vi testet ut tre store tilbydere 

og drøftet hvordan de fungerte i praksis i klasserom og til undervisningsplanlegging.  

 

Det var viktig for oss at å få på plass et læreverk som 

var i tråd med den nye læreplanen som kom i 2020. 

Vi hadde vurderte også ut fra hvor godt dette kunne 

fungere som et arbeidsverktøy for lærere. I tillegg 

ønsket vi at undervisningsoppleggene hadde fokus 

på elevaktive læringsformer, med utforskning 

kreativitet og elevsamarbeid var elementer vi så 

etter. Vi endte opp med å velge både bøker i papir og 

digitale læremidler fra Cappelen Damm. 

 

Digitale læremidler har den fordelen at de kan 

oppdateres jevnlig og det fungerer godt her hos oss 

hvor alle elevene har en en-til-en iPad. Vi ønsket også bøker i papir og valgte noen engangsbøker til 

de yngste elevene våre. I tillegg valgte vi bøker som kunne fungere som klassesett eller undervisning i 

grupper. Furuset skole har bestilt mange bøker i papir, og per dags dato er ikke alle ferdige fra 

forlaget enda. Det betyr at noen klasser må vente litt før disse bøkene kommer.  

 

Furuset har i forkant gjort et godt stykke pedagogiske utviklingsarbeid iht. den nye lærerplanen. 

Skolens pedagogiske utviklingsteam har hatt stort fokus på læringsstrategier, spesielt innen lesing, 

skriving og regning. Vi fant mye av den samme tenkingen hos Skolen fra Cappelen Damm som gjør at 

dette bidrar til skolens fokus. 

 

Skolen fra Cappelen Damm er en digital 

tjeneste med læremidler for alle fag og trinn, 

nyutviklet til den nye læreplanen. Her møter 

elevene et inspirerende og barnevennlig miljø 

som legger til rette for undring, utforsking og 

dybdelæring, og elevene vil alltid finne 

undervisningsopplegg knyttet til 

samfunnsaktuelle hendelser som politiske valg 

og ulike merkedager. De yngste elevene våre 

blir kjent med Bom.  

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
https://www.youtube.com/watch?v=yClyhAxbyDw


Innholdet er tilpasset digitale flater, og elevene vil lære gjennom forklaringsfilmer, multimodale 

fagtekster og interaktive oppgaver. I Skolen fra Cappelen Damm kan læreren på en enkel måte tildele 

og tilrettelegge innholdet til den enkelte elev. Vi kan f.eks. se digitalt hvor langt alle elevene i klassen 

har kommet i arbeidet sitt i løpet av en time.  

 

I tjenesten er det også et digitalt bibliotek. Her kan 

elevene lese eller lytte til et rikt utvalg av ulike bøker, 

både med og uten lydstøtte.  

 

Les mer om Skolen fra Cappelen Damm her, eller logg 

deg inn via Feide sammen med barnet 

ditt: https://skolen.cdu.no/  
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