
Alle disse dagene som kom og 
gikk; ikke visste jeg at det var 

fagfornyelsen!



18.10.2019

Fagfornyelsen, hva gjør vi i 
Trøndelag?

Trøndelagskonferansen 2019



Hvor er vi?

2017 20192018 2020

Utvikle kjerneelementer Lage nye læreplaner Skolene forbereder seg Nye læreplaner tas i bruk

Tidsplan for fornyelse av læreplaner i skolen



Innhold i denne sekvensen

1. Hvorfor får vi en fagfornyelse?
2. Hva innebærer den?
3. Hva slags støtte og hvordan?
4. Informasjon om tilbudet 

«fagfornyelseskorps» i Trøndelag
5. Innspill fra dere



Norsk skolehistorie på ett minutt



Svaret er nye læreplaner!

Hva pokker var spørsmålet?



Hvorfor fornyes fagene?

1. Relevans

2. Dybdelæring 

3. Bedre sammenheng i og mellom fagene, og mellom delene i 
læreplanverket

4. Læreplanen blir ikke brukt/restart



Hvorfor fornyes fagene?

1. Relevans
Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. 
Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og 
kreative.

2. Dybdelæring 
For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt 
innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer. 

3. Bedre sammenheng i og mellom fagene, og mellom delene i 
læreplanverket

4. Læreplanen blir ikke brukt/restart



Goodlads læreplanteori

Den ideologiske læreplan

Den formelle læreplan

Den oppfattede læreplan

Den gjennomførte læreplan

Den erfarte læreplan



Elefanten i rommet

LÆREPLANFORSTÅELSE



Om å rydde i bokhylla



Kunnskapsløftet 2020 (LK20)

• fortsatt kompetansemål

• fortsatt grunnleggende ferdigheter

• prinsipper som tilpasset opplæring, læringsfremmende vurdering og elevmedvirkning er 
fremdeles sentrale

• fag- og timefordelingen ligger fast



Det didaktiske handlingsrommet 



Leseretning i en læreplan



Hvorfor fagfornyelseskorps?

• Evalueringen av LK06 viste en for svak implementering – i alle ledd 

• Læreplanen må bli forstått for å bli oversatt i gode praksiser

• Fylket vårt har blitt større (lengre reisevei), og vi er flere når alle skal samles

• Mange skoleledere og skoleeiere deltar på mange arenaer («konferansetretthet»)

• Lærerne har forventninger om konkrete og «matnyttige» kurs i sine fag – ikke «bare» 
fokus på prinsipper og verdier i overordnet del



Innspill fra gruppene



https://www.matematikksenteret.no/trondelagskonferansen



Takk for oss!
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Støtte til arbeidet med LK20 – tilbud til 
nettverkene

• Hvordan skape en felles forståelse av intensjoner og 
sentrale føringer?

• Hvordan tolke og forstå læreplanene i LK20?

• Hvordan knytte dette til 
praksis – i fagene? 
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«Fagfornyelseskorps»

• NTNU ved ILU, Skrivesenteret og Matematikksenteret
• Nord universitet 

Tolke og forstå LK20

1. Oppstartssamling for nettverk
2. Støtte nettverkene/skolene i arbeidet med LK20
3. Oversikt over relevante ressurser
4. Støtte kollektive læringsprosesser på 

skolene/nettverkene
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Sentrale elementer i LK20

• Tverrfaglighet 
• Dybdelæring i fag og utforskende undervisning
• Underveisvurdering 
• Overordnet del – og sammenhengen mellom de ulike 

delene i LK20
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Ny læreplan og ny praksis

• Konkretisering av sentrale elementer og sammenhengen 
mellom dem – i fag. 

• Hva betyr dette i praksis? Muligheter og utfordringer

• På hvilken måte vil LK20 påvirke praksisen i 
klasserommet – for lærere og elever?

• Hvordan kan skoleeier/skoleleder 
bidra til dette?
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Tolke og forstå LK20
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Tverrfaglige temaer

• Folkehelse og livsmestring
• Demokrati og medborgerskap
• Bærekraftig utvikling

• Hvordan forstå tverrfaglighet? Fagovergripende? 
Flerfaglig? 

• ”Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige 
temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike 
fag.”

• ”De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og 
samarbeid kan finne løsninger...”
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Dybdelæring og utforskende 
undervisning
• Læreprosesser som: 

– leder elevene fra overflatekunnskap til god forståelse i faglige 
temaer og problemstillinger

– lar elevene samarbeide om å anvende kunnskap i fagene for å løse 
problemer

• Planlegge 
– læringsforløp med progresjon
– vurderingsformer som gir informasjon om hvordan elevene kan 

støttes videre i læreprosessene
– Planlegge hvordan grunnleggende ferdigheter skal fungere som 

verktøy for elevens læring i læreprosessen

• Utvikling av oppgaver med ulike formål (fra enkle oppgaver for 
innlæring av begreper, fakta osv. Til oppgaver som krever mer 
avanserte former for tenkning eller problemløsning)
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Overordnet del – og sammenhengen 
mellom de ulike delene av læreplanen
• Om faget: relevans og kjerneelementer
• Verdier og prinsipper
• Tverrfaglige temaer
• Grunnleggende ferdigheter
• Kompetansemål og vurdering

– Kompetansemål må forstås som mål for utvikling av 
KOMPETANSE

– Underveisvurdering
• Eleven skal...
• Læreren skal... Prinsipper for lærerens tilrettelegging av elevenes 

læring

• Vurderingsordning



9Se det store bildet – eksempel fra matematikk







Eksempler på elevarbeid

• Figurer og notater
• Kombinasjoner med 2, 

3 og 6 dyr
• Kanin og flue blir 10 

bein
• Alle har partall antall 

bein
– Har de tenkt på det?

• Alle løsningene?
• Systematisk eller 

tilfeldig?



13

Arbeid med LIST-aktiviteter

Inviterer elever til å
• Utvikle og bruke problemløsingsstrategier
• Sammenligne og diskutere fremgangsmåter
• Forklare og begrunne
• Beskrive, argumentere, utforske videre og være 

kreative

Utforsking, dybdelæring og læring om 
læringsprosesser
• Tett oppfølging og veiledning fra lærer
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Matematikkens plass i det store bildet!
Vi legger vekt på
• Å lytte til hverandres ideer
• Å stille spørsmål
• Søker å forstå hva andre mener før vi sier om vi er 

enige eller uenige med dem!
• Byr fram våre egne ideer for å få andres kommentarer 

eller meninger om dem
• Vurderer gyldighet ved å bruke felles normer og 

prosesser – ikke makt i noen form!
• …

Demokrati	og	medborgerskap?

Inspirert	av	Deborah	Ball,	Holmboesymposiet 2018
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Se det store bildet
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Relevante ressurser
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Kompetansepakker fra Udir

• https://bibsys.instructure.com/courses/360/pages/0-dot-2-
introduksjon-video?module_item_id=22223
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For hvem?

• Først og frem for de nettverkene som ikke fokuserer på 
fagfornyelsen som en del av DEKOM-midlene

• Også for nettverk som arbeider med fagfornyelsen innen 
DEKOM - MÅ sikre god koordinering
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Komplementært tilbud til DEKOM

• Knytte det arbeidet dere gjør innen DEKOM til arbeidet 
med fagfornyelsen 

• Komplementært tilbud til DEKOM. UH og skoleeier har 
ansvar for at dette sees i sammenheng



20

Fagfornyelseskorps: Hensikt

• Arena for å arbeide med å tolke og forstå den nye 
læreplanen

• Hva vil LK20 bety for egen skole, lærere og elever?

• Støtte til å gjennomføre utviklingsarbeid med LK20 på 
egen skole. 



Innspill fra gruppene



https://www.matematikksenteret.no/trondelagskonferansen



Takk for oss!
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