
HELHET OG SAMMENHENG -
BYGGESTEINER



Hvorfor fornyes fagene? 

RELEVANS Det elevene lærer skal være relevant.

DYBDELÆRING Få mer tid, forstå metoder og begreper. Overføre.

SAMMENHENG I og mellom fag, innholdet skal henge godt sammen. 



Hvorfor går elevene 

på skolen? 
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Mestre livet 

- nå og fremtiden!





KOMPETANSEBASERT 
LÆREPLAN 
– hva betyr det?





Om kompetansebegrepet

Forståelse av kompetansebegrepet må ligge til grunn for skolens 

arbeid med læreplaner og vurdering av elevenes faglige kompetanse.

Fagenes kompetansemål må ses i sammenheng med hverandre i og 

på tvers av fag. 

Kompetansemålene må forstås i lys av formålsparagrafen og de 
øvrige delene av læreplanverket. 

Overordnet del, 2.2



Kompetanse er evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse 
utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å 
bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver. 

Forrige tiårs kompetansebegrep (LK06) 

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.

Kompetansebegrep LK20 - Fagfornyelsen



«Læreplanverket vårt er kompetansebasert 
og ikke kunnskapsbasert.» 

• Hva betyr det i praksis? 

• Hvordan forstås kompetansebegrepet på vår skole? 

• Hvordan diskuterer vi dette i vårt profesjonsfelleskap? 

KOMPETANSE (1)



«Læringsmål og kompetansemål 
– hva er forskjellen?»

• Hvordan er praksis hos oss? Skiller vi mellom 

læringsmål og kompetansemål?

• Hvordan jobber vi mot kompetanse i ulike tidsspenn? 

• Vet elevene hvilken kompetanse de skal ha til «slutt»?

KOMPETANSE (2)

Læringsmål = byggesteiner mot kompetanse.

Baklengs planlegging – (det korte, mellomlange, lange tidsspenn). 



DYBDELÆRING
– hvordan forstår vi 
det?



Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap 

og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i 

fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer 

over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i 

kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Definisjon dybdelæring



Dybdelæring og overflatelæring



Kognitive endringer – og … 

• Inkrementelle, restrukturerende endringer i hjernen. 

• (2-3 ganger pr år, læringsløp over 12 uker…) 

• Koblet tett til dialoger i klasserommet, samtaler som er 
faglig utfordrende.

•Dialog med utdypende innholdselement – over tid. 

•Godt samspill i klasserommet er avgjørende.

• Lærer som veileder, elever som er utforskende.



Dybdelæring og «overflatelæring» 

DYBDELÆRING OVERFLATELÆRING (trad. undervisningsmet.)

Elever relaterer nye ideer og begreper til tidligere 

kunnskap og erfaringer

Elever jobber med nytt lærestoff  uten å relatere det til 

hva de kan fra før.

Elever organiserer egen kunnskap i begrepssystemer 

som henger sammen

Eleven behandler lærestoff  som atskilte 

kunnskapselementer.

Elever ser etter mønstre og underliggende prinsipper Eleven memorerer fakta og utfører prosedyrer uten å 

forstå hvordan eller hvorfor.

Eleven forstår hvordan kunnskap blir til gjennom 

dialog og vurderer logikken i et argument kritisk

Eleven behandler fakta og prosedyrer som statisk 

kunnskap, overført fra en allvitende autoritet.

Eleven reflekterer over egen forståelse og sin egen 

læringsprosess

Eleven memorerer uten å reflektere over formålet eller 

egne læringsstrategier.

(Sawyer, 2006, norsk oversettelse fra NOU 2014: Elevenes læring i fremtidens skole, s.36) 



En klasseroms-studie fra evalueringen av Kunnskapsløftet:

«(…) mange lærere snakket med elevene om hva de ønsker å oppnå 

med opplæringen. Målene for timene var imidlertid primært knyttet til 

fagkunnskap og inkluderte i liten grad mål for grunnleggende 

ferdigheter og elevenes læringsstrategier.»

Undervisningen la «liten vekt på oppgaver som utfordret elevene til å 

gå i dybden. I stedet brukte elevene mye tid på enkle oppgaver som å 

identifisere, produsere og registrere ord, begreper og fakta». 

(NOU 2014:7, 3.3 Læring og undervisning i Norge, s. 40)



Hvordan er skoledagen for dine elever? 

08.30: Den russiske revolusjonen 

09.50: Areal, volum og omkrets 

11.40: Klassesystemet i England

13.20: Lys og lysbryting

14.30: Skoledagen er over

I løpet av 5 timer skal elevene være klare og motiverte til mange og store temaskifter. 
Det er ingen sammenheng mellom fagene og få sammenhenger til elevenes hverdag.

• 12 ulike fag hver uke 

• Minst 36 vurderinger for hver elev i halvåret

Kilde: ANN KRISTIN HAUG, HEGE S. MARTINSEN OG SILJE T. PERSSON, STUDENTER VED UIOS MASTERPROGRAM I UTDANNINGSLEDELSE
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«Motivasjon er helt essensielt for læring!»

«Det er ingen ting i dagens læreplan som hindrer oss i å organisere 

skoledagen annerledes.»



Kjennetegn på skoler som er i ferd med å 
utvikle dybdelæring (Fullan & Quinn, 2017) 

Elevene stiller spørsmålene 
- har ferdigheter og språk til å undersøke selv, sitter ikke passivt og tar imot svarene fra lærere

Spørsmål anses som viktigere enn svar
- prosessen med å lære, oppdage og formidle er like viktig som sluttresultat

Varierte læringsmodeller
- tilnærminger er tilpasset elevens behov og interesser

Tydelige koblinger til praktisk bruk i virkelighetens verden
- læringsdesign begrunnes i relevans og mening, er ikke overlatt til tilfeldighetene

Samarbeid
- elevene har ferdigheter til å samarbeide i og utenfor klasserommet

Vurdering som er integrert, transparent og autentisk
- elevene definerer personlige mål, overvåker fremskritt, gir/får tilbakemeldinger fra medelever og andre



 Hvor aktivt er kompetansebegrepet hos oss? 

 Hva gjør vi i dag som bidrar til dybdelæring og er i 
tråd med kompetansebegrepet?

 Noe vi må slutte med/som er til hinder for gode 
læringsprosesser? 
Hvordan arbeider vi med sammenhenger i fag? På tvers?

Hva må profesjonsfellesskapet hos oss diskutere?

DRØFT/REFLEKTER
EKSEMPEL PÅ PROSESS



KJERNEELEMENTER



KJERNEELEMENTER i fag

• Det viktigste innholdet, og det elevene må lære for å kunne 

mestre og bruke faget

• kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og 

uttrykksformer 

• skal prege innholdet og progresjonen i opplæringen

• bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og 

sammenhenger i faget
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KJERNEELEMENTER i fag

• Det viktigste innholdet, og det elevene må lære for å kunne 
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KJERNEELEMENTER – «kortversjon»

INNHOLD – det aller viktigste 

KUNNSKAPSOMRÅDER

METODER

BEGREPER

TENKEMÅTER

UTTRYKKSFORMER

prege innhold og 

progresjon 

bidra til at elevene over tid 

utvikler forståelse av 

innhold og sammenhenger



KJERNEELEMENTER

•Undring og utforsking

•Samfunnskritisk tenking og samanhengar

•Demokratiforståing og deltaking

•Berekraftige samfunn

• Identitetsutvikling og fellesskap



KJERNEELEMENTER

•Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

•Teknologi

•Energi og materie

• Jorda og livet på jorda

•Kropp og helse



KJERNEELEMENTER

•Utforsking og problemløysing

•Modellering og anvendingar

•Resonnering og argumentasjon

•Representasjon og kommunikasjon

•Abstraksjon og generalisering

•Matematiske kunnskapsområder



KJERNEELEMENTER

•Bevegelse og kroppsleg læring

•Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

•Uteaktivitetar og naturferdsel



KJERNEELEMENTER

•Håndverksferdigheter

•Kunst- og designprosesser

•Visuell kommunikasjon

•Kulturforståelse



Lytte-/opplevelsesoppdrag neste økt

1. Hva er kunnskapsdimensjonene?

2. Hva er ferdighetsdimensjoner?

(Prosesser, handlinger, metoder, arbeidsmåter…)



PAUSE – TIL 10.20


