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De neste 45 minuttene: 

Mål: 

Løfte frem sider ved fagfornyelsen som kan være interessante på tvers 
av fag



Kort: Bakgrunn for 
Fagfornyelsen



Fagfornyelsen

2013: Ludvigsenutvalget oppnevnes

2014: Ludvigsenutvalgets delutredning (NOU 2014: 7)

2015: Ludvigsenutvalgets hovedutredning (NOU 2015: 8)

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet 

Fornyelsen av fagplanene starter (prosess i to hoveddeler)

1. Kjerneelementer

2. Revidere og fornye fagplanene

Ved siden av dette: Fornyelse av generell del av læreplanen – overordnet del (fastsatt 2017).  



Hvorfor fagfornyelse: 

Fagene fornyes med tanke på:

- Relevans

- Dybdelæring

- Sammenheng i og mellom fag

Slankemetaforen har vært mye brukt fra politisk hold 

(OBS! 2013)





Departementet vil

– at læreplanene skal gi tydeligere retning for lærernes valg av innhold i 
opplæringen

– ha en god balanse mellom kompetanseorientering og 
innholdsorientering i læreplanene (Mld.St.28: 45)

- Færre og mer overordnede mål, samtidig som at planen skal 
innholdsorienteres noe (Mld.St.28: 46)

Hvordan gjør vi det? 



Detaljerte føringer for alle fag



Viktige dokumenter

NOU 2015: 8: Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser

Stortingsmelding 28: Fag – fordypning – forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Om lærerrollen: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332c47437c8935d7ccc0a72769/rapport-
om-laererrollen.pdf

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overord
net-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Kjerneelementer i fag: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/3d659278ae55449f9d8373fff5de4f65/kjerneel
ementer-i-fag-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-i-lk20-og-lk20s-fastsatt-av-kd.pdf

Høringsdokumentene

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/
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https://www.regjeringen.no/contentassets/3d659278ae55449f9d8373fff5de4f65/kjerneelementer-i-fag-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-i-lk20-og-lk20s-fastsatt-av-kd.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/


Faser i fagfornyelsen 2019 - 2020

• Læreplangruppene leverte sine versjoner 25.01.19

• Høringsrunde 22. mars 2019 – 3 måneder

• Justeringer sommer/høst 2019

• Læreplaner fastsettes 01.11.19

• Frem til høsten 2020: skoler og andre forbereder seg



Implementering

Skoleåret 2020-21

• 1.-9. trinn

• Vg1

Skoleåret 2021-22

• 10. trinn

• Vg2

Skoleåret 2022-23

• Vg3



Overordnet del legger føringer for fagplanene

Verdier fra overordnet del skal være tydelige i fagplanene

Menneskeverd

Likestilling

Mangfold

Inkludering 

… 
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Kompetansebegrepet

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 

Se også film med refleksjonsspørsmål: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/stottemateriell-til-overordnet-del/film-
kompetansebegrepet/
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Dybdelæring

Dybdelæring innebærer å gradvis utvikle varig forståelse av begreper, 
metoder og sammenhenger innenfor og mellom fagområder, å 
reflektere over egen læring, kunne anvende det de har lært i kjente og 
ukjente situasjoner både individuelt og sammen med andre

Film og refleksjonsspørsmål: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stottemateriell-til-
overordnet-del/film-dybdelaring/
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Hvordan vil arbeidet for å få samordnet de ulike 
læreplanene på tvers foregå? 

Tverrgående gruppe

UDIR 

Gå opp grenser mellom fag sett i forhold til

- grunnleggende ferdigheter

- tverrgående tema

- verbbruk/progresjon

Men: så har vi fagenes egenart, da….



Å skrive læreplan

• Læreplangruppa er viktig, men utkastet som nå foreligger er ikke 
læreplangruppas arbeid alene

• Kjerneelementer som bakgrunn

• Tverrfaglig gruppe

• Innspillsrunde + høring

• UDIR (med alle støttespillere) 

• Politisk ledelse / KD

En spesiell skriveøvelse. Man skriver aldri på sin egen tekst. 



Felles utfordring for læreplangruppene:

• Hvem skriver vi til? Hvem er mottakeren?

• Elever, lærere, foreldre, politikere og/eller andre?

Fagplanene er først og fremst skrevet med tanke på læreren som 
mottaker. 



Retningslinjer for godt språk 

«Læreplanene skal skrives i klart og forståelig språk. Læreplanene er 
lærernes og instruktørenes viktigste arbeidsverktøy. De må derfor være 
så faglig presise som mulig. Samtidig skal det være enkelt for 
lærerne/instruktørene å formidle innholdet i læreplanene videre til 
elevene/lærlingene» (UDIR: Retningslinjer for utforming av nasjonale 
og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S). 

Vi skriver først og fremst til lærerne. 



Språket i fagplanene

Matematikk 2. årstrinn

- utforske den kommutative og den assosiative eigenskapen ved 
addisjon og bruke dette i hovudrekning

Naturfag 10.årstrinn

-utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et 
økosystem og reflektere over hvordan energi og materie omdannes i 
kretsløp



Men i norskfaget:

7. Årstrinn

- bruke kunnskap om ordklasser og setningsoppbygging i samtale om 
egne og andres tekster

- utforske samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og 
lage egne sammensatte tekster



Struktur (gjelder alle fagplanene)

Om faget

• Fagets relevans og sentrale verdier

• Kjerneelementer i fag

• Tverrfaglige temaer

• Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål og vurdering

• Kompetansemål på hovedtrinn

• Fagspesifikk omtale av vurdering i fag etter hvert hovedtrinn
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Fagets relevans og sentrale verdier 

Kroppsøving

Kroppsøvingsfaget skal medverke til at elevane sansar, opplever, lærer og skapar
med kroppen. Bevegelse er grunnleggjande hos mennesket og har eigenverdi. 
Kroppsøving skal stimulere til ein fysisk aktiv livsstil og bevegelsesglede. Det sosiale 
aspektet ved bevegelsesaktivitet og naturferdsel saman med andre gjer
kroppsøving til ein viktig arena for å fremje samarbeid, forståing og respekt for 
kvarandre. Gjennom kroppsøvingsfaget skal elevane få kunnskap om trening, livsstil 
og helse og erfaring med kva eigen innsats har å seie for å oppnå mål. Faget skal 
motivere elevane til å halde ved like ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter 
avslutta skulegang og i framtidig arbeidsliv.



Fagets relevans og sentrale verdier

Kroppsøving

Bevegelseskultur i form av leik, friluftsliv, dans, symjing, idrettsaktivitetar og 
andre bevegelsesaktivitetar er ein del av den felles danninga og 
identitetsskapinga i samfunnet. Kroppsøving tek vare på tradisjonell 
bevegelsesaktivitet i samfunnet, men stimulerer òg til eksperimentering og 
kreativ utfalding i alternative bevegelsesformer. Faget utfordrar elevanes mot 
til å tøye eigne grenser. Kroppsøving fremjar kritisk tenking omkring 
kroppsideal og bevegelseskulturar som kan påverke sjølvkjensle, helse, 
trening og livsstil. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, 
respekt for naturen og miljømedvit. I kroppsøving skal elevane løyse 
utfordringar og oppgåver i eit mangfaldig læringsfellesskap. Kroppsøving gir 
elevane høve til å praktisere og reflektere over samspel, medverknad, 
likestilling og likeverd på ulike måtar.



Fagets kjerneelementer (norskfaget)

• Tekst i kontekst

• Kritisk tilnærming til tekst
• Muntlig kommunikasjon

• Skriftlig tekstskaping

• Språket som system og mulighet

• Språklig mangfold

Med kjerneelementer mener vi både det viktigste innholdet, og det elevene må lære 
for å kunne mestre og bruke faget. Det kan altså være kunnskapsområder, metoder, 
begreper, tenkemåter og uttrykksformer 
(https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementer/)

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementer/


Tverrfaglige temaer

• Demokrati og medborgerskap

• Folkehelse og livsmestring

• Bærekraftig utvikling

Gjennomgående i alle fag, trodde vi. Men nei.

Politisk ledelse har tatt ut bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i 
norsk. Andre fag har også mistet ett eller to. Kommer dette inn igjen? 



Tverrfaglige tema

Norskfaget: ikke eksplisitt nevnt
Synnliggjøres gjennom implisitt innhold

Eksempel: Demokrati og medborgerskap

- lytte til andre og ta ordet etter tur i samtaler (2.årstrinn)

Religion og Etikk (SF): også eksplisitt nevnt

- identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i tilknytning til 
livsmestring, folkehelse, medborgerskap og bærekraft 



Grunnleggende ferdigheter

• Norskfaget har ikke lenger regning som en grunnleggende ferdighet.

Det som før lå inne under regning er flyttet til lesing som 
grunnleggende ferdighet (lese tekster som inneholder tegn, grafiske 
symboler og slikt). 



Kompetansemålene

• Matematikk: hvert årstrinn unntatt 1.trinn

• Norsk: redusert fra 161 til 93 (totalt i høringsutkastet)

• Alle: noen få kompetansemål er videreført ordrett fra dagens plan, 
men de aller fleste er omformulert/justert

• hovedområdene forsvinner

• organisert etter rekkefølgen på kjerneelementene

• fortsatt vide mål, stort handlingsrom for læreren



Tatt ut en del detaljmål av typen: 

• bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker 
(7.trinn, norsk)

• lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske 
bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske 
språkene (7.trinn, norsk)

Dette siste har politisk ledelse klart å legge inn igjen… 



Hva kan slås sammen (norskplanen)? 

• beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd 
opp (10.trinn dagens plan)

• bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål 
(10.trinn dagens plan)



Justering av ordrike monstermål 
(norskplanen)
• skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende 

tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse 
egne tekster til formål og mottaker (dagens plan 7. årstrinn)

• beskrive, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig 
(fornyet plan 7.trinn)



Kompetansemål – nye verb

- utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet (norsk 
fornyet plan 4.trinn)

- utforske og reflektere over hvordan skjønnlitteratur fra den realistiske og 
den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
(norsk, fornyet plan Vg3)

Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere og kan ivareta 
nysgjerrighet og undring. Å utforske kan bety å sanse, søke, oppdage, 
observere og granske. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en 
sak gjennom åpen og kritisk drøfting. Å utforske kan også bety å teste eller 
prøve ut og evaluere arbeidsmetoder, produkter eller utstyr. (Udir: 
Retningslinjer for utforming av læreplaner i fag) 



Utforske (frå nynorskordboka)

Oppslagsord Ordbokartikkel

utforska
utforske

ut|forske v1 (etter tysk) forske ut, 
granske (nøye), lære å kjenne 
fullstendig utforske naturen, 
faunaen, universet



Hvorfor utforske, oppdage, finne ut av?

• inspirert av naturfag og samfunnsfag

• dybdelæring

• norskfaget som «sementert kunnskapsfag»?

• norskfagets entreprenørskap?

metodiske konsekvenser?



Vurderingstekstene

- Ligger inne etter hvert hovedtrinn

- Skal være en hjelp i vurderingsarbeidet

- Delt i to hoveddeler: 
- Elevene viser kompetanse…

- Læreren skal legge til rette for…

- Pluss sluttvurdering på de trinnene det er aktuelt for



Vurderingstekst i engelsk, 2. årstrinn

Underveisvurdering

Elevene skal få mulighet til å utvikle sin kompetanse i engelsk gjennom 
underveisvurderingen. Elevene utvikler og viser kompetanse på 1. og 2. trinn når de får 
anledning til å utforske og bruke språket i lytting, lek og samhandling. De viser kompetanse 
når de gjenkjenner ord og fraser og kan gjøre seg forstått i kjente, dagligdagse 
kommunikasjonssituasjoner. Elevene viser kompetanse når de kan uttrykke seg ved hjelp av 
bilder, kroppsspråk og annen støtte. De viser også kompetanse når de får anledning til å 
formidle erfaringer fra kulturmøter.

Læreren skal legge til rette for læring ved å la elevene være aktive og bruke kroppen, delta i 
lek, utforske og undre seg, og bruke sansene sine i opplevelsen og innlæringen av språket. 
Læreren skal også legge til rette for at elevene utvikler språkferdigheter ved at de får 
anledning til å være kreative og at de våger å prøve og feile. Læreren modellerer på 
engelsk, observerer og veileder lydlæring og uttale underveis for å sikre progresjon i faget. 
Elevene skal få hjelp til å sette ord på egen læring, hva de får til og hva de synes er 
utfordrende slik at de blir delaktige i sin egen læring. Læreren skal gi veiledning som 
motiverer elevene og fremmer utvikling av språkferdighetene.



Ny måte å lese læreplanen på

Koblinger mellom kompetansemål og

- Kjerneelementer

- Grunnleggende ferdigheter

- Tverrfaglige temaer



Men er planen fremtidsrettet, da?

Norskfaget: Tatt ut i 2013 (skrevet i 2005-2006):

• bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både 
tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider (VG3 språk og kultur)

• bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster (VG1 
skriftlige tekster)



2035 – testen (på norskfaget)

Hva består 2035 – testen?

• Fortelle, reflektere og argumentere muntlig og skriftlig?

• Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer?

• Lese og skrive tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk?

Ikke bestått:

• Kunne delta i samtaler med hologrammer?

• Lese tekster på digitale plater og stivnet biomasse?


