
FAGFORNYELSEN
Ledelse av prosesser for å forberede 2020

Ingrid Jacobsen

Senter for livslang læring



Intensjon:

• Bidra til refleksjon og fortsatt 
kapasitetsbygging for ledelse av 
fagfornyelsen.

• Inspirere til kollegialt samarbeid for hvordan 
vi kan forberede fagfornyelsen.

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



PLAN FOR ØKTA 

Del 1 kl 13.45-15.45
• Læreplanforståelse; modellering med utgangspunkt i OD

• Ledelse av prosesser for å forberede Fagfornyelsen:

Praksisfortelling fra Oppland og presentasjon av støtteressurs 

• Refleksjonsgrupper på tvers av nivå og kommuner

Del 2 kl 16-16.45 
• Hva betyr dette for oss?

• Lærende møte/utforskende samtale i kommunegrupper

Ingrid Jacobsen



Hva er nytt i Fagfornyelsen?             

Overordnet del

Læreplaner for fag

*For deg og for profesjonsfellesskapet?

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Fem læreplanperioder – to kontekster: 
Periode Læreplan Innholds-

orientert

Kompetanse

-basert

Emnelister Minstekrav

s-plan

Ramme-

plan

Målstyring

1 Normal planen 

av 1939

L GR 60

X

X

X

X

X

X

2 M74

M87

VGS.76

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 LR 94

L97

X

X

X

X

4 LK06 X X

5 LK20 X X

Kilde: Kjell Arne Røvik. Reformidéer i norsk skole. Kap 14. Lokale læreplaner

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Til refleksjon:

• Hvordan forstår du forskjellen mellom en 
innholdsorientert og en kompetansebasert
læreplan?

• Hvilke konsekvenser får denne forskjellen for 
elevenes læring, slik du ser det? 

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Kunnskapsgrunnlaget 



Læringsmiljøer som fremmer læring, preges av at:

1. elever og lærere er orientert mot mål og 
progresjon i læringen.

2. undervisningen er tilpasset elevenes ulike 
forkunnskaper og erfaringer.

3. elevene får utfordringer som gjør at de 
strekker seg.

4. elevene deltar aktivt i og forstår 
læringsprosesser.

5. elevene deltar i kommunikasjon og 
samarbeid.

6. læringsmiljøet tar hensyn til elevenes 
relasjoner, motivasjon og følelser.

7. elevene får utvikle dybdeforståelse og får 
hjelp til å forstå sammenhenger.

(NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole,kap 3)

Hvor mye vet du om hvilke av 

de sju kjennetegnene som 

preger lærernes praksis, mest 

og minst? 

Kvalitetsindikatorer:

• Elevenes 
egenrapportering?      

• Observasjon?
• Lærernes 

egenrapportering?
• Samtaler om praksis?
• Andre?



§ Skolens nye «grunnlov»: 
OVERORDNET DEL 

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Hvordan ser det ut i klasserommet når 
verdier og prinsipper i Overordnet del 
preger praksis? 

Ingrid Jacobsen25.09.2019
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1. Opplæringens verdigrunnlag

• Menneskeverdet

• Identitet og kulturelt mangfold

• Kritisk tenking og etisk bevissthet

• Skaperglede, engasjement og utforskertrang

• Respekt for naturen og miljøbevissthet

• Demokrati og medvirkning

(Overordnet del)
Ingrid Jacobsen



Verdiløftet i praksis:

Marthe Blikstad Balas (UiO)

• Del tankene dine fra filmen

• Hvordan kan hele skolen jobbe med kritisk tenkning?

https://vimeo.com/sellmedia/review/344229206/24ac8d62ef


Eksempel fra 1.6 Demokrati og medvirkning

«Skolen skal være et sted der barn og unge opplever 
demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i 
skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan 
påvirke det som angår dem.»

• Hvor mye i løpet av en vanlig skoledag er det som ikke 
angår eleven?

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Til refleksjon: Ståsted?

Individuelt:

Hvilke verdier mener du er synlige ved din skole/i din 
kommune i dag? Hvordan kommer de til uttrykk? Hva må 
dere legge mer vekt på, slik du ser det?

Gruppe: 

Les det du har skrevet for læringspartner. 

Snakk sammen og skriv ned noen stikkord til videre arbeid.

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Til refleksjon – eks 1:
1. Hva vil du gjøre for at Overordnet del («Hele 
læreplanverket») brukes aktivt og faktisk får 
betydning for planlegging og det som skjer i 
klasserommet? 

2. I hvilken grad opplever du i din kontekst, at 
lærerne har et egnet planleggingsverktøy for å 
få dette til?

Del tankene dine med læringspartner. Skriv ned 
ett tiltak.

Ingrid Jacobsen



Til refleksjon – eks 2: 

Ingrid Jacobsen

Problemstilling:

*Hvordan skal elevene merke at jeg bruker Overordnet del i 
min undervisningspraksis neste skoleår?

25.09.2019



Kapittel 2: Prinsipper for læring, 
utvikling og danning

2.1 Sosial læring og utvikling

2.2 Kompetanse i fagene

2.3 Grunnleggende ferdigheter

2.4 Å lære å lære

2.5 Tverrfaglige temaer

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



Hvorfor tverrfaglige temaer?

• Fokus: komplekse samfunnsutfordringer, en verden i rask 
endring teknologisk, politisk og sosialt.

• Temaene peker utover klasserommet og skolens vegg –
relevans utover det rent faglige

• Fagenes særegne metoder, begreper, tankemåter og 
kunnskapsområder bidrar til overordnet kompetanse.

(Claudia Lenz)

Ingrid Jacobsen



Stortingsmelding Meld. St. 28
Fag – Fordypning – Forståelse 

Arbeidet med de tverrfaglige temaene 
skal bidra til elevenes læring i hvert 
enkelt fag og samtidig gi en helhetlig 
forståelse av temaene. Temaene skal 
legge til rette for tverrfaglig samarbeid, 
og de skal være et felles anliggende for 
skolen.

Ingrid Jacobsen



Tverrfaglige temaer – særtrekk og overlapp

• Bygger på en forestilling om det 
handlende mennesket som tar 
ansvar for seg selv, fellesskapet 
og verden rundt seg.

• Peker mot 
• Kunnskaper (læring om)

• Prosesser (læring gjennom)

• Handlingskompetanse (læring for)

(Claudia Lenz)Ingrid Jacobsen



I TRIO
Tekstgrunnlag: Tverrfaglige temaer i overordnet del (2.5)

1) Fordel de tre temaene i grupper på tre.

2) Les om «ditt» tema. Skriv refleksjonene dine knyttet til 

spørsmålene nedenfor:

3) Rekkefremlegg før kort samtale:

• Hvilket elevsyn kommer til uttrykk i teksten?

• Hvem burde ha «ansvar»?

Ingrid Jacobsen



Hvem har «ansvar» for de tverrfaglige temaene?

• Hvert fag kan støtte eleven i å utvikle evnen til å delta 
og ta ansvar for egne valg, fellesskapet og verden. 

• Fagspesifikke ferdigheter fra nesten alle fag er 
relevant for å trene kompetanser som å delta, å 
samarbeide, å inkludere, å tenke kritisk….  

• Fagspesifikke kunnskapsområder kan i varierende 
grad være relevante for de enkelte tverrfaglige 
temaene

(Claudia Lenz)

Ingrid Jacobsen



Demokrati og medborgerskap: 
Nivå Eksempel på innhold Mål for undervisningen

Opplæring om demokrati

(Kunnskapskompetanse)

Bøker og undervisning er sentrale 
kunnskapskilder.

Elevene lærer om det politiske 

systemet i Norge og internasjonal 
politikk

Kunnskap og forståelse gjør at 
elevene blir informerte borgere.

Opplæring for demokratisk 

deltagelse

(Verdi- og holdningskompetanse)

Elevene får ferdigheter og verdier 

som aktiviserer elevenes 
demokratiske beredskap

Elevene utvikler kritisk tenkning, 

kompetanse i å undersøke saker 

og tema fra flere sider og 
kommunikasjon.

Opplæring gjennom aktiv 

demokratisk deltagelse

(Handlingskompetanse)

Elevene lærer gjennom aktiviteter 
i skolen og utenfor skolen

Utvikle ferdigheter som gjør at 

eleven kan delta i demokratiske 

prosesser og handle ansvarlig.

(Berge og Stray (red) 2012:22)

Ingrid Jacobsen



2.5.3 Bærekraftig utvikling

«Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle 
kompetanse som gjør dem i stand til å ta 
ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst.»

• Holder det med kunnskaps-fokus?

• Perspektiv:

OM

GJENNOM                                      

FOR

25.09.2019 Ingrid Jacobsen, SELL

«8B redder verden 

– litt»



Tre ulike grader av tverrfaglig samarbeid? 

Kilde: https://bbolstad.wordpress.com/2018/01/26/skal-ikke-tverrfaglige-temaer-vaere-tverrfaglige

Ingrid Jacobsen, SELL25.09.2019



Ny læreplanstruktur

1. Om faget
• Fagets relevans for eleven/lærlingen, samfunnet og 

arbeidslivet inkludert verdier og prinsipper i Overordnet del
• Kjerneelementer i faget
• Tverrfaglige tema i faget  
• Grunnleggende ferdigheter i faget 

2. Kompetansemål

3. Vurdering 
• Fagspesifikk omtale av vurdering
• Bestemmelser om sluttvurdering 

Ingrid Jacobsen



Om arbeidet med «dekomp.» 
i Oppland

Praksisfortelling

25.09.2019 Ingrid Jacobsen
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Fra UiU til dekomp i Oppland

• 6 regioner

• 6 samarbeidsfora 

• Regionale midler:

• Struktur: Dialogkonferansemodellen 

• Målgruppe 1: Skoleledere og trinnledere, htv/atv, PPT

• Målgruppe 2: Lærere i fagnettverk (oppstart høst -19)

Kommunale midler:

• Skolebasert veiledning og/eller lokale nettverksmøter 

25.09.2019 Ingrid Jacobsen





Å lede samarbeidsprosesser i Fagfornyelsen

25.09.2019 Ingrid Jacobsen





Kjennetegn ved effektive 
profesjonelle læringsfelleskap

• Fokus på forbedring av elevers læring og utvikling

• Fokus på deltakernes profesjonelle utvikling

• Felles og delte visjoner og verdier 

• Gjensidig støtte og tillit mellom deltakerne

• En strukturert og organisert samarbeidsmodell med 
regler for kommunikasjon 

• En undersøkende tilnærming og bruk av 
forskningsbasert kunnskap

Dufour 2016





Eksempel: Program for en dialogkonferanse

1.

10.00 – 11.30

Intro

Erfaringslæring: Gjort, lært, lurt!

2.

12.15 – 13.45

Mer om dybdelæring

Ledelse av skolens arbeid 

med å forberede 

fagfornyelsen

3.

14.00-14.55

Arbeid i skolegrupper

4.

15.00-15.30

Deling og oppsummering i 

grupper på tvers  

Evaluering



Egenvurdering –
Skolens profesjonelle læringsfellesskap
1. Individuelt, 15 minutter

• Beskriv nåsituasjon og ønsket situasjon om feks 12 mnd på hvert av 
de fem områdene (Se Louis).

2. Gruppe på tvers, 15 minutter
• Rekkeframlegg: Prioriter to av de fem områdene, og fortell om 

nåsituasjon og ønsket situasjon

• Oppsummerende refleksjon

3. Skolegruppe
• Rekkeframlegg fra egenvurdering

• Refleksjon over mønster i de individuelle vurderingene

• Revidering av pedagogiske analyse om skolen som 
profesjonsfellesskap



Eksempel: Mellomarbeid til 22. mai

Før vi møtes igjen skal du:

Gjennomføre utprøving av endringer i kommunikasjonen med mål 

om forbedring av kvalitet på møter ved egen skole. 

Bruke et utvalgt tema/begrep fra overordnet del som 

refleksjonsgrunnlag.

Du kan gjerne observeres av en annen ‘lederkollega’ hvis det lar seg 

gjennomføre.

Etter utprøving skriver du ned refleksjonene dine.

Deles på neste samling. 



Eksempel: Intensjon for en konferanse

• Dele refleksjoner og bygge kapasitet for ledelse av 
profesjonelle læringsfellesskap i Gjøvikregionen, med 
utgangspunkt i 3.5 i overordnet del.  

• Videreutvikle felles kunnskapsgrunnlag og forståelse for 
innholdet i begrepene:

• Skolebasert kompetanseutvikling

• Kunnskapsutvikling i en lærende organisasjon

Ingrid Jacobsen

Konsekvenser for

ledelse av utvikling

25.09.2019



Skolevis mellomarbeid til neste konferanse
A.Alle møter i skolens fellestid(pedagogisk utviklingstid) skal gjennomføres som 

lærende møter. Det dere ikke er fornøyde med i dagens praksis, skal dere ha 
spesielt fokus på å forbedre. Lag en problemstilling ut fra dagens situasjon. 
Den blir grunnlaget for gruppa sin læringsaksjon fram mot neste 
dialogkonferanse. 

B.Dere skal trene på å planlegge undervisning med utgangspunkt i prinsippet 
om baklengs planlegging. Dere skal avdekke hvilken forståelse som ligger til 
grunn for begrepene kompetanse og dybdelæring i eget personale, og jobbe 
mot en kollektiv forståelse ved å ta utgangspunkt i Overordnet del. 

Vi deler erfaringer av denne prosessen på dialogkonferansen 7. mai 2019

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Mellomarbeid til neste konferanse for skoleeier, 
tillitsvalgte og PPT:

Skoleeier gjennomfører lærende møter i skoleledergruppa der erfaringer fra 
arbeidet på skolene deles. 

Hvordan går prosessen med å lede det profesjonelle læringsfellesskapet? Hva er vi 
fornøyde med? Hva må vi bli bedre på? Hvordan har vi tenkt å arbeide for å utvikle 
oss?

Hva skjer i praksis? 

Dette møtet skal kommunalsjef/skolesjef lede.

Tillitsvalgte skal gjennomføre lærende møter i egen organisasjon der temaet er 
tatt fra overordnet del. Dere skal fortsette å drøfte hvilke konsekvenser økt fokus på 
samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering kan få for lærernes 
arbeidstid. 

PPT skal gjennomføre lærende møter i egen organisasjon. Dere velger selv 
tematikk. Vurderingskrysset brukes til å samle erfaringer fra alle deltagerne. Post-it-
lapper fungerer bra til dette. Er det mulig å bli observert av en kollega, gjør dere 
det. 

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Om fagnettverk 



Fagnettverk 2019/2020

Oktober 2019: Kjerneelementene

Den lange kompetansereisen

Januar 2020: Kompetansemål

Planlegging av faglig kompetansebygging i mellomlange tidsspenn.

Mars 2020: Tverrfaglighet

Faget i samspill med andre fag

Mellomarbeidene skal ivareta både individuell og kollektiv læring.

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



Oversikt skoleåret 2019/2020

25.09.2019 Ingrid Jacobsen

Oktober:

Fagets kjerne-

elementer

Januar:

Fagets kompetanse-

mål Mars:

Tverrfaglighet

Mellomarbeid

Aksjonslæring

Deling i og mellom fag 

Mellomarbeid

Aksjonslæring 

Deling i og mellom fag

EtterarbeidDialog-

Konferanse

9.oktober

Felles stoppFelles stopp



August 2020: Profesjonsfellesskapet leser, tolker og bruker 
læreplanverket på en måte som er optimal for elevenes læring

Ledernettverk

• 22.oktober

• .

• .

• Vår -20

Skoleb. kompetansepakke

• .

• .

• Nov/Des: Modul 1

• Jan/Feb: Modul 2

• .

• Mars/april: Modul 4

Fagnettverk

• .

• Oktober: 1. samling

• .

• Januar: 2. samling

• .

• Mars: 3. samling

Kjerneelementer

Kompetansemål

Tverrfaglighet

Verdiløftet

Kompetansemål

Tverrfaglige tema



Hva er formålet med kompetansepakka?

Lærere og ledere leser, tolker og bruker 

læreplanverket på en måte som er 

optimal for elevenes opplæring. 

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



Innretning

• 6 moduler som skal kunne gjennomføres på 6 mnd fra okt/nov 
2019 (eller fra annet ønsket oppstartstidspunkt)

• Alle lærere, ledere og eiere får tilgang (ulike roller/filtreringer -
leder/eier får noe ekstra)

• Styrt løp, men stort lokalt handlingsrom – ressursen gir innhold 
og prosessforslag til skolebasert utvikling (minst 3 møter per 
modul)

• Skal kunne kombineres i arbeidet med desentralisert 
kompetanseutvikling (Universitets- og høgskoleansatte får 
kurstilgang)

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



Modul 0: Introduksjon
Kompetansepakke

Fagfornyelsen



Formål og 
innhold

• Formål:

• Berede grunnen for arbeidet med 
kompetansepakken

• For alle:

• Velge rolle

• Introduksjon av kompetansepakken

• Moduloversikt, avklaringer og forventninger

• Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan komme seg dit?

• Profesjonsfellesskap

• For leder/eier:

• Ledelse av profesjonsfellesskap

• Skolebasert kompetanseutvikling

• Profesjonsutvikling gjennom samarbeid

• Lærende møter

• Lederstøtte i modulene

• Desentralisert kompetanseutvikling

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



1
OVERORDNET DEL

VERDILØFTET I PRAKSIS

5
PROFESJONS-
FELLESKAPET

3
DYBDE-
LÆRING

2
LÆREPLANER

FOR FAG

4
TVERRFAGLIGE

TEMAER

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



Typisk omfang modul

• 3-5 videoer av 5-10 minutters varighet
• kan sees individuelt eller samlet

• 1-2 podcaster av 10-20 minutters varighet
• til individuelt arbeid – forarbeid til møte

• 2 individuelle oppgaver
• refleksjon eller praksisutprøving – ofte forarbeid til møte

• 2-3 team/fellesoppgaver
• refleksjon, analyse eller konkret undervisningsplanlegging

• 1-2 tekster a 2-4 sider
• Nye eller eksisterende fra Bedre skole e.l

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



Viktigste endringer?

• Mer fokus på læring for livet! (mindre «skolespill»)
 Mer aktivitet, ofte i samarbeid
 Mer tverrfaglighet
 Mer dybdelæring
 Mer mestring (mindre prestasjon)
 Langsiktig planlegging
 Digitale muligheter glir mer naturlig inn

• Verdiløft
• Ingen kommunale læreplaner?

Ingrid Jacobsen25.09.2019



Tenkeskriv 

Hva er det viktigste jeg tar med meg herfra i dag? 

Hvordan skal lærerne og elevene mine merke at jeg har vært 
her?

Hva blir viktig for meg og oss i det videre arbeidet? Hvorfor?

Hva mener jeg at vi må slutte med? Hvorfor?
Ingrid Jacobsen



Arbeid i kommunegrupper
Forslag til struktur:

16.05 – 16.30: 

Rekkeframlegg: Del fra tenkeskrivingen

Oppklarende spørsmål til hvert framlegg

Utforskende samtale, diskusjon, drøfting før prioritering

16.30-16.45: 

Prioritering og planlegging av «veien videre»

Skriv inn i Padlet – kun stikkord til deling og som «egen huskeliste»

25.09.2019 Ingrid Jacobsen



Til deling av ideer - og som huskeliste 
for mer forpliktende avtaler?

https://padlet.com/ingjacob/jacobsen230919

25.09.2019 Ingrid Jacobsen
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