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Verdier og fag må spille på samme lag



Plan

• Hvordan knyttes verdier til resten av læreplanen?

• Hva er sammenhengene mellom det nye 

kompetansebegrepet og kompetansemålene

• Hva tenkes med de tverrgående temaene, og hvilken plass 

får de egentlig i (og på tvers av?) fagene? 

• Hva med vurdering (underveisvurdering og sluttvurdering)? 



Lyttebestilling 
Hva betyr dette for MIN skole?

(Så konkret som mulig)



Pressemelding KD





Idealet om den røde tråden

Om fagetOverordnet del

kompetansemålene

Verdier og prinsipper



Min største frykt

Kompetansemål

+ lærebokas tolkning av 

kompetansemål



Dere er helt avgjørende for god implementering



• Overordnet del skal brukes aktivt i både planlegging, 

gjennomføring og videreutvikling av opplæringen. Allerede 

her – før vi har gått løs på selve verdiene og prinsippene –

har vi en utfordring for skolene generelt og ikke minst 

skolelederne

• Hvordan skal dere sørge for at dere tolker overordnet del mer 

eller mindre likt på din skole?



Hvis alle oppfyller alle 

kompetansemålene i sine 

fag, har vi ivaretatt 

ambisjonene i overordnet 

del da?

NEI



De tverrfaglige temaene

• Demokrati og medborgerskap

• Folkehelse og livsmestring

• Bærekraftig utvikling



Hva betyr 

tverrfaglige temaer 

i praksis?



Begrepene – hva menes egentlig?

• Fagovergripende? Tverrfaglig? Flerfaglig?
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Vurdering – styrer mye av skolehverdagen for både 

lærer og elev



Må vi vurdere læring?



Vurdering ≠ tester og prøver



Hva slags vurderingsordninger 

vil støtte opp under intensjonene 

i fagfornyelsen?



Hva er en god vurderingssituasjon?

Bilde: http://clipart-library.com/clipart/2037470.htm

http://clipart-library.com/clipart/2037470.htm


Vi kan måle for eksempel dette…

• Kan eleven gangetabellen?

• I hvilken grad kan eleven lage gjærbakst?

• Kan eleven gjøre rede for de historiske årsakene til at vi dag 

har to målformer i Norge?

• Er eleven i stand til å løse et konkret etisk dilemma med ulike 

etiske modeller?

• Hva slags skrivekompetanse gir eleven uttrykk for med fem 

timer og en rekke vedlegg til rådighet?



Men kan vi måle… dybdelæring?

(Og hva ER det for noe, egentlig?



(UDIRs definisjon)



Kompetansebegrepet  



«Kjente og ukjente situasjoner»

• Hva betyr det?

• Hva skal dere gjøre?

• Hvordan kan vi 

forberede elevene på 

det ukjente?



Store krav til metaperspektiv, lære å lære…

I den nye Overordnede delen av læreplanen er nettopp det å 

lære å lære viet et helt delkapittel (2.4) i delen om prinsipper for 

læring, utvikling og danning (Kap. 2) , fordi innsyn i egne 

læringsprosesser bidrar til selvstendighet og mestringsfølelse.

En åpenbar implikasjon: vi må bli skikkelig gode på å få frem 

overføringsverdien i det vi gjør – langt mer eksplisitt 

undervisning



Skal tverrfaglighet også vurderes?

• Hvordan? 

• I ett fag? Flere fag? Alle fag? Eksamen? Bare



Vurdering og kompetanse

• Hva slags vurderingspraksiser ser dere omrisset av i 

planene? Følger det opp overordet dels klare føring (s.19): 

«Skolen og lærerne må balansere behovet for god informasjon 

om elevenes læring og uønskede konsekvenser av ulike 

vurderingssituasjoner. Uheldig bruk av vurdering kan svekke 

den enkeltes selvbilde og hindre utviklingen av et godt 

læringsmiljø»



• Kompetansemålene i høringsutkastene tar i stor grad i bruk 

verb som utforske, bruke og vurdere

• Dette kan støtte opp under utforskende læring og aktive 

elever



Noen utfordringer til dere: 

• Hvordan skal dere legge til rette 

for tolkningsfellesskap på 

skolene deres?

• Hva trenger lærerne å jobbe 

mer med før fagfornyelsen 

faktisk kommer?

• Hvilke endringer vil dere 

fremme og se etter, knyttet til 

for eksempel vurdering og 

tverrfaglighet?


