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Ønsket tilstand (2022)

Opplæringen foregår i tråd med 
læreplanverket og på en måte som
er optimal for elevenes trivsel og 

læring



TILBAKEBLIKK
NOVEMBER



INTENSJON

NÅR DERE DRAR HJEM ER DERE ENDA BEDRE RUSTET TIL 
Å LEDE PROFESJONSFELLESSKAPETS ARBEID MED:

Å bruke læreplanverket på en måte som gir elevene 

en variert, aktiv og relevant opplæring, innenfor og 

på tvers av fag



DAGSPLAN

1. GRUNNSYN, VERDIER, RELEVANS

2. HELHET OG SAMMENHENG           

MUSIKK: Undersøkende og utforskende læring

PRAKSISEKSEMPEL: Sten-Tærud

3. LÆREPLANVISNING

4. VURDERING

5. PROFESJONSFELLESSKAPET – neste skritt



Hvorfor går elevene 

på skolen? 



Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle 

områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg 

selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. 

Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess 

som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og 

medmenneskelighet som mål. 

Overordnet del, kapittel 2

Grunnopplæringens mål
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Nasjonale rammer

• Opplæringslova

• Forskrift til opplæringslov

• Overordnet del

----------

• Om faget (Relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, TF, GRLF)

• Kompetansemål på hovedtrinn

• Vurdering i faget
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Læreplanverket (innledning overordnet del)

• Hele læreplanverket er grunnlaget for opplæringen, og de ulike 
delene henger tett sammen og må brukes sammen. 

• Den overordnede delen beskriver det grunnsynet som skal 
prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen

• Alle som arbeider i grunnopplæringen, må la dette grunnsynet 
prege planleggingen og gjennomføringen av opplæringen. 



Eksempler på grunnsyn fra overordnet del

1.Utforskertrang og skaperglede
Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og 
utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.



















Eksempler på grunnsyn fra overordnet del
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Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og 
utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

2. Eleven som aktør
Lærerne skal i sin undervisning støtte og veilede elevene til å kunne sette seg mål, velge egnede 
framgangsmåter og vurdere sin egen utvikling.

3. Å lære å lære
Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne læringsprosesser og 
tilegner seg kunnskap på selvstendig vis.

4. Kritisk tenkning 
Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. 
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DRØFT/REFLEKTER

 Hvorfor plasserte jeg meg der jeg 
gjorde? Del med sidemann/kvinne.
 Hvordan vil resten av min skole plassere seg?

 Hva betyr det for vårt videre arbeid? Hva bør vi prioritere?

EKSEMPEL PÅ PROSESS


