
Hvordan kan kjerneelementene
prege arbeidet med musikkfaget?

Gruppearbeid: micro-planlegging:

Kjerneelementene som innfallsvinkel til å 
planlegge på mikro-, meso- og makronivå?

Det komplekse curriculum:

Å planlegge med “kjerneelementer” eller 
“kompetansemål”?

Aktuelle modeller for planlegging med 
kjerneelementene:

Hvordan kan vi kjenne igjen tegn på mestring 
av kjerneelementene? Eksempel: 
“opplevelse”

gruppearbeid 3:

Første mellomarbeid: arbeid med 
fagfornyelsen på egen skole

https://www.youtube.com/watch?v=QHqxFoZRZZc


Gruppearbeid: micro-planlegging:

Hvordan er kjerneelementene i spill i dette 
eksemplet?

Hvordan kan man, i en enkel aktivitet som 
denne, legge til rette for at alle 
kjerneelementene får oppmerksomhet?

Hvordan kan man øke kompleksiteten, og 
dermed også grad av mulig mestring av 
kjerneelementene?

Hvordan legges det til rette for dybdelæring 
her, synes dere?

Hvordan er kjerneelementene i spill i 
læringsaktiviteter du gjerne bruker?

Kjerneelementene som innfallsvinkel til å 
planlegge på mikro-, meso- og makronivå?

Aktivitet

Økt

Tema, prosjekt, periode

Trinn

Utdanningsløpet

Livslang læring...

https://www.youtube.com/watch?v=QHqxFoZRZZc
https://www.youtube.com/watch?v=QHqxFoZRZZc


Det komplekse curriculum:

Læreplaner: informasjon om hvordan vi skal 
tilrettelegge for læring (og hva slags læring) 
gis mange ulike steder,  og i flere ulike 
tekstavsnitt

Opplæringsloven

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen 
til og forståinga av den nasjonale kulturarven 
og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt 
mangfald og vise respekt for den einskilde si 
overtyding. Ho skal fremje demokrati, 
likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle 
kunnskap, dugleik og holdningar for å 
kunne meistre liva sine og for å kunne delta 
i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal 
få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong.

Overordnet del

Om faget (september)

Fagets relevans og sentrale verdier

Kjerneelementer

Tverrfaglige temaer

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål og vurdering
(trinnspesifikke)

(Lokale læreplaner)



Å planlegge med “kjerneelementer” eller 
“kompetansemål”?

Hvilken “status” har kjerneelementene?

I forhold til andre læreplan-elementers status?

Hvor kan vi begynne når vi planlegger 
undervisning?

Å planlegge ut fra kjerneelementer eller 
kompetansemål?

Kompetansemål:
“det er dette elevene skal kunne”

til hjelp for å legge til rette for progresjon i 
mestringen av kjerneelementene!

til hjelp for å utdype kjerneelementene – og 
plukke dem fra hverandre?

Kjerneelementene:
“men det er dette de skal jobbe med for å 
komme dit”

sett “kjerne”elementene i kjernen!

kjerneelementene viser innhold, 
kompetansemålene viser grader av “mestret” 
innhold (altså målsettingene med å velge 
innholdet)

musikkfagets kjerneelementer er både 
lærestoff og læringsaktiviteter! Og 
læringsmål.

Deduktiv, induktiv og ‘abduktiv’ tilnærming



Aktuelle modeller for planlegging med 
kjerneelementene:

Målstyrt planlegging:

Planlegging: en rettlinjet prosess, eller et 
rotete “nøste”?

Til sammenligning, en K06-modell (Sætre & 
Vinge, 2010)

en arbeidsmodell:



Målstyrt planlegging:

Tylers (1949) fire grunnleggende spørsmål:

Hvilke mål skal man forsøke å nå?

Hvilke læringserfaringer kan føre til disse 
målene?

Hvordan kan læringserfaringene organiseres 
mest mulig effektivt?

Hvordan kan vi vurdere at de oppstilte målene 
er nådd?

Angi resultatet av læringen (”Eleven kan…”)

Presisere hvilken atferd elevene skal fremvise

Målene må uttrykkes i form av ytre, 
observerbar atferd

Målene må inneholde kriterier for 
måloppnåelse



Planlegging: en rettlinjet prosess, eller et 
rotete “nøste”?

(Bjørndal & Lieberg, 1978)



Til sammenligning, en K06-modell (Sætre & 
Vinge, 2010)



en arbeidsmodell:



gruppearbeid 3:

Velg et årstrinn

     1) Studer kompetansemålene fra 
høringsutkastet.

På hvilke måter gir kompetansemålene uttrykk 
for kjerneelementene i musikkfaget?

Legger kompetansemålene noe innhold til 
kjerneelementene? Hva, og på hvilke måter?

     2) Kompetansemålene for de respektive 
trinnene beskriver grader av “mestring” av 
fagets kjerneelementer. Med utgangspunkt i 
kjerneelementene, og ved hjelp av 
kompetansemålene:

Planlegg en læringsaktivitet/et 
læringsopplegg som egner seg til å vurdere 
flere sider av elevenes kompetanse på slutten 
av trinnet.

     3) Forbered en kort presentasjon av 
læringsaktiviteten for de andre gruppene



Første mellomarbeid: arbeid med 
fagfornyelsen på egen skole

A)    Ta utgangspunkt i noen av dine egne 
planer og opplegg i musikkfaget for perioden 
oktober til desember.

Hva harmonerer godt med fagets nye 
relevans og kjerneelementer?

Hvorfor?

Hva bør/kan du endre slik at planene/
oppleggene harmonerer enda bedre med 
fagets nye relevans/kjerneelementene?

Hvordan?

Prøv ut endringene og skaff deg erfaringer.

Finn ut hva elevene tenker er det viktigste i 
faget.

På januarsamlingen skal hver enkelt deltaker 
presentere sine erfaringer fra utprøvingen (i 
grupper).

Elevenes tanker om hva som er det viktigste i 
faget må være en del av presentasjonen.

B)    Presenter musikkfagets nye 
kjerneelementer i profesjonsfellesskapet på 
skolen din (både innenfor og mellom fag) og 
eksemplifiser med erfaringene du har fra 
oppgave A.

Skoleledelsen organiserer denne delingen på 
en hensiktsmessig måte for best mulig læring 
på tvers i profesjonsfellesskapet (minst én 
gang, gjerne to)

C)    Undersøk den endelige læreplanen for 
faget ditt slik den ble vedtatt i november 
2019 (ligger på udir.no).

Hva er du mest fornøyd med i de nye 
læreplanene?

Hva overrasket deg mest?

Hva tror du tolkes mest ulikt av ulike lærere 
og skoler?

D)    Hvert fag legger inn digital deling/
samarbeid dersom det er ønskelig. Dette er 
opp til fagansvarlig. Hvis det opprettes et slikt 
rom, må det være obligatoriske krav om 
deltakelse.
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