
PÅ VEI MOT AUGUST 

med praksis som utgangspunkt for 
utforskning av ny læreplan 

DIALOGKONFERANSE HADELAND

07. JANUAR 2020

Kjersti ødegård og Ingrid Jacobsen



•Dele erfaringer og lære
sammen

•Bygge kapasitet for 
ledelse av fagfornyelsen

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Program

1 2

3 4

09:00 - 10.30:

Gruppearbeid

11:00 – 12:00:

Praktisk workshop 

12:00 – 12:30:

Skolegrupper
12:30 – 12:45:

Oppsummering

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid 

Jacobsen



Situasjonen
her og nå; hvor er jeg 
(vi)?

2019: Året da vi……. 
2020: NYTTÅRSFORSETT?

Ønsket situasjon; hvor skal jeg (vi)?

Hvordan finner jeg (vi) ut at jeg (vi) er på rett vei?

Drøfting/refleksjon med kollegaer

SØT-modellen: Å tette «gapet»

Tiltak – hva gjør vi? 



Situasjonen
her og nå; hvor er jeg (vi)?

Ønsket situasjon; hvor skal jeg (vi)?

Hvordan finner jeg (vi) ut at jeg (vi) er på rett vei?

Drøfting/refleksjon med kollegaer

SØT-modellen: Å tette «gapet»

Tiltak – hva gjør vi? 

Sammen med kolleger 

tolker og anvender jeg 

LK20 på en måte som 

bidrar til relevant 

kompetansebygging for 

elevene, med støtte i 

fagets kjerneelementer 

og i tråd med grunnsyn i 

overordnet del.



ROM 1: Gruppearbeid
Erfaringsdeling og ideutveksling



Forberedelse til i dag:

1. Hva har dere lykkes med i ledelsen og 
gjennomføringen av mellomarbeidet om 
kjerneelementer i fag? 

• Del gjerne ditt beste TIPS så langt.

2. Hvilke utfordringer har dere eventuelt støtt på, 
og hvordan løste dere dem? Hva planlegger dere 
å endre for vårhalvåret?

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Første mellomarbeid 

B) Presenter ditt fags 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).

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Læringskaravane à la Ringsaker 

3 effektive dager! Synliggjøre helhet og sammenheng

3 skoler før lunsj, og 3 skoler etter lunsj møter hverandre

Alle stiller forberedt:

- Erfaringsdeling 10 min framlegg: pedagogisk analysemodell

- Forberedt sammen med hele kollegiet på skolen

- Veiledning 30 min der alle er aktive; faglige innspill og 
erfaringsbaserte innspill formulert som spørsmål/refleksjon

- Metakommunikasjon 10 min der veisøker deler sin 
forståelse først, så metaperspektiv på samtalen

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Erfaringsdeling og ideutveksling

1. Førstemann (A) presenterer sitt innlegg, ca 3 minutter.

2. Evt. oppklarende spørsmål - raskt

3. Kritiske venner: par/trioer reflekterer sammen over det de 
har hørt i 3 minutter og forbereder ett innspill. A er stille/snur 
seg vekk/»smuglytter»

4. A får innspill og noterer. Kommenterer eventuelt kort til slutt. 
5. Presentasjonene fortsetter etter samme mønster.

6. Siste 5 minutter: Oppsummering og synspunkter

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Utforskende tilnærming – kritisk venn:

Vi lurer på om du kunne ha…

Hva tenker du er…

Hvordan ser du for deg at….

På hvilken måte vil det føre til bedre læring 
for elevene?

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Tenkeskriv - oppsummer

Hva har du hørt? Hva tenker du? Hva vil 

du formidle til de andre i skolegruppa? 

NOTATENE/TANKENE DINE SKAL DELES I SKOLEGRUPPA



ROM 2: Praktisk workshop



Skoleeiere, skoleledere og lærere 

har ut fra sine ulike roller et felles 

ansvar for å legge til rette for god 

utvikling i skolen. De må sammen 

sørge for at skolens praksis er i 

samsvar med hele læreplanverket.

Fra Overordnet del, 3.5: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling



Læreplaner i dag? 
1. Hvordan arbeider dere med læreplanene i dag? 

2. Generell del? Formål for faget? Hovedområder? 

Kompetansemål? Læringsmål? 

3. Hva er tradisjoner i faget, og hva er forankret i hele 

læreplanen? Begge steder? Noen interessekonflikter?   



Lokalt læreplanarbeid

Planer:
-Når skjer hva?

- Tverrfaglig? 

Osv.

Læreres 
læring om 
elevenes 

læring

Lokale 

læreplaner eller

lokale 

«gjøreplaner»

«Forskende 

aktivitet»
- Refleksjon rundt 

praksis

- Skape mer innsikt
Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen

(Andreassen, 2019)



3
Dybdelæring

2
Læreplaner 

for fag

4
Tverrfaglige 

temaer

1
Overordnet del 

verdiløftet i praksis

5
Profesjonsfelleskapet

(1.mars)

Modul 0
Introduksjon





ARBEIDSMÅTER/INNHOLD

• Finlese ett fag – planlegge opplegg i faget I tråd med nye læreplaner

• Samtidig sette seg inn i nye læreplanstruktur og forstå innhold

• Lærere med samme fag møtes minst tre ganger mens modulen 
pågår (minimum) a 90 min. 

• Metodikken og erfaringene kan overføres til andre fag senere. 

• Forarbeid til møtene er individuelt, ca 60 min til hver del. 

• Ikke lagt opp til plenumsmøter

Modul 2: Læreplaner i fag



VERDIENE FRA 
OVERORDNET 
DEL
Kompass i og på 
tvers av fag?Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Menneskeverdet

Identitet og kulturelt mangfold

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Skaperglede, engasjement og 
utforskertrang

Respekt for naturen og miljøbevissthet

Demokrati og medvirkning

Hvordan kan det se ut i praksis? 
Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Eksempler på grunnsyn fra overordnet del

1. Motivasjon, lærelyst og mestringstro
Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro 
på egen mestring. 

2. Praktiske aktiviteter, estetiske uttrykksformer 
Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske 
aktiviteter.

3. Elevinvolvering (skjønner mål, planlegger læring)
Lærerne skal i sin undervisning støtte og veilede elevene til å kunne sette seg mål, velge egnede 
framgangsmåter og vurdere sin egen utvikling.

4. Lov å gjøre feil - elevene tar sjanser
Elevene skal oppfordres til å prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes. Det er skolens 
oppgave å gi elevene trygghet til å krysse grenser og prøve noe vanskelig. 

5. Vurderer kilder, tenke kritisk
Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. 





Ny læreplanstruktur: læreplaner for fag

1. Om faget

• Fagets relevans og sentrale verdier

• Kjerneelementer

• Tverrfaglige temaer

• Grunnleggende ferdigheter

2. Kompetansemål og vurdering

• Hva skal elevene mestre på hovedtrinn

• Vurderingstekst etter hovedtrinn

Kompetansemål 

leses i lys av 

«Om faget»

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Om faget: Fagets relevans

• Velg ett fag som får ny læreplan H2020

• Gå inn på udir.no. Rull ned til nye læreplaner og klikk på det 
aktuelle faget

• Les det første avsnittet i «Om faget».

• Hvorfor fins dette faget i skolen?

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen





RELEVANS: 
Hvorfor har vi faget 
på skolen? 



Om faget: Sentrale verdier

• Overordnet del kapittel 1 «oversatt» til faget:
• 1.1 Menneskeverdet

• 1.2 Identitet og kulturelt mangfold

• 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

• 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

• 1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet

• 1.6 Demokrati og medvirkning

• Hvor finner du verdien du har valgt i kompetansemålene i faget?

• Velg oppgave A eller B:
A. Hvordan kommer verdien til uttrykk i min undervisning?

B. Hvordan forventer jeg at verdien kommer til uttrykk i undervisningen?



SENTRALE VERDIER
Hva er det i faget xxx?



Verdiene uttrykkes i kompetansemål

• Etter 2. trinn skal eleven kunne:
• lytte til og utforske det engelske alfabetet og 

uttalemønstre i lek- og sangaktiviteter

• Etter 4. trinn skal eleven kunne:
• skrive enkle tekster som uttrykker tanker og meninger

• Etter 7. trinn skal eleven kunne:
• Utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i 

den engelskspråklige verden og i Norge og reflektere 
over identitet og kulturell tilhørighet

• Etter 10. trinn skal eleven kunne:
• bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte

1.6 Demokrati og 

medvirkning

1.2 Identitet og 

kulturelt mangfold

1.3 Kritisk tenkning og 

etisk bevissthet

1.4 Skaperglede, 

engasjement og 

utforskertrang



Nærles kapittel 1 «Om faget –
Fagrelevans og sentrale verdier»
• Individuelt arbeid 15 minutter

• Velg et fag

• Les første avsnitt. Merk deg hva som står om fagets relevans, for 
eleven, for samfunnet og for arbeidslivet. Skriv det ned. 

• Les avsnitt to. Merk deg hvilke verdier og prinsipper fra OD som 
er spesielt relevante. Skriv det ned. Let så etter hva som skal 
prege læringsprosessen. Skriv det ned.

• Let til slutt etter hva som står om hvilken kompetanse eleven skal 
strekke seg mot. Skriv det ned.

• Gruppe 20 minutt;

• Del det du har skrevet med tre andre som har fordypet seg i 
samme fag som deg selv. Hvilke didaktiske konsekvenser 
mener dere dette får? 



Gjør deg kjent med den digitale 
læreplanvisningen

• Individuelt arbeid i 5 minutter:

• Klikk og undersøk.

• Velg ett fag. Les hva som er nytt i faget og skriv det ned.

• Les kjerneelementene i fag og bekrivelsen av disse. Let 
etter verbet skal og skriv ned/merk deg innholdet i resten av 
setningen. Ha også fokus på hva som skal prege 
læringsprosessen.

• Gruppe 20 minutt: del diskuter. Trekk sammen. Skriv det 
dere kommer fram til er nytt i faget på Padlet



Kjerneelementer (repetisjon)

• Det viktigste innholdet i faget

• Det eleven må lære for å mestre og bruke faget

• Består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, 
kunnskapsområder og uttrykksformer i faget (Meld. St. 28) 

• Preger innholdet og progresjonen i fagplanen

• Bidrar til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og 
sammenhenger i faget.

• Kjerneelementer ≠ hovedområdene i K06















Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Kjerneelementer vs. hovedområder

K06

• Språklæring

• Muntlig kommunikasjon

• Skriftlig kommunikasjon

• Kultur, samfunn og litteratur

Hvert hovedområde har et sett 
av kompetansemål

LK20

• Kommunikasjon

• Språklæring

• Møte med 
engelskspråklige tekster

Kompetansemål kan være 
knyttet til ett eller flere 
kjerneelementer



Hovedområder vs. kjerneelementer

• Åpne læreplanen for LK06 og læreplanen for LK20 i faget 
du har valgt deg.

• Hvilke endringer ser du fra hovedområdene i K06 til 
kjerneelementene i LK20?

• Hvordan påvirker disse endringene måten vi må undervise i 
faget/lede læringsarbeidet på?

• Klikk på «kjerneelementer» i læreplanstøtten til fagplanen i 
LK20: Hvordan kommer kjerneelementene til uttrykk i 
kompetansemålene?



Individuell oppgave

1. Tenk over hva elevene bruker tid på i faget i dag. Hva må du sørge 

for at elevene legger større vekt på i dette faget i de nye læreplanene?

2. Hvordan krever kjerneelementene at du fornyer undervisningen din?

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Hvordan kan kjerneelementer bidra til 
bedre læring for elevene?
• Hjelp til å prioritere innhold (stofftrengsel)

• Legger til rette for dybdelæring

• Forståelsen av kjerneelementer utvikles i konteksten

• Gir helhet, sammenheng og retning for opplæringen

• Ingen/få fasitsvar

• Vår operasjonalisering forutsetter en forskende 
tilnærming til egen praksis

• Hvordan kan du forklare kjerneelementene i faget til 
elevene/foresatte?



Arbeid med nye læreplaner

• Forstå de nasjonale læreplanene slik at det kan anvendes i 
den lokale konteksten

• Relevans

• Tilpasset opplæring

• Utnytte lokale ressurser, læringsarenaer, muligheter

• Ikke produsere lokale læreplaner

• Prioritere ut fra kjerneelementer

• Utnytte handlingsrommet

• Hva mener elevene er det viktigste i faget?



HANDLINGS-

ROM





Hva kan være lurt etter fagnettverk?
• Hvordan kan vi bruke kompetansen til lærere som har vært 

på fagnettverk for å løfte personalet?
• Legge til rette for deling i personalet.

• Utfordre flere/alle lærere på å gjennomføre varianter av 
mellomarbeidet.

• Arrangere lærende samtaler på team/i plenum mellom to eller flere 
lærere som har vært på fagnettverk:

• Hva opplever du er det aller viktigste i faget?

• Hvilken konkret kompetanse skal elevene kunne vise på slutten av hovedtrinn?

• Hvilke justeringer bør du gjøre i måten du underviser i faget på?

• Hvilke justeringer bør du gjøre i måten du vurderer i faget på?

• Hvordan kommer verdier og prinsipper i OD til uttrykk i faget?

• Hvilke koblinger ser du til andre fag?



Arbeid med nye læreplaner

• Jobbe seg «ovenfra og ned»:

• Hvorfor har elevene dette faget på skolen?

• Om faget: Hvordan speiles OD i de enkelte fagplanene?

• Kjerneelementer: Hva er det aller viktigste i faget? Hvordan 
kommer dette til uttrykk i kompetansemålene?

• Hvordan kan jeg gi elevene læringsfremmende vurdering?

• Vurdere egen praksis:

•Hva må jeg slutte med?

•Hva vil jeg (endelig) få (mer) tid til?



Arbeid med nye læreplaner
• Utarbeide oppgaver ved avslutning av hovedtrinn og 

planlegge baklengs.
• Hvilke oppgaver må jeg gi elevene på 8. og 9. trinn for at de skal 

kunne mestre denne utfordringen på 10. trinn?

• Hvordan kan jeg formidle til elevene på 6. trinn hva de skal være i 
stand til å gjøre på 7. trinn?

• Hvordan kan jeg gi elevene læringsfremmende vurdering underveis, 
på hovedtrinn og til slutt?

• Lage undervisningsforløp som legger til rette for 
dybdelæring.

• Lese læreplaner i minst to fag du ikke selv underviser i:
• Hvilke koblinger ser du til fag du selv underviser i?



Hvilke fag og trinn tilhører disse 
kompetansemålene?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

1. Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske 
disse for å finne svar

2. Lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og 
spel

3. Reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom 
ulike kulturer

4. Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og 
meningsbrytning

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



ROM 3: Skolegrupper



Mellomarbeid til mars for lærere i fagnettverk

På januarsamlingene arbeider 
nettverksdeltakerne med de nylig fastsatte 
læreplanene i fag. I mellomperioden fram mot 
marssamlingene skal alle deltakere arbeide med 
samspillet mellom kompetansemålene og de 
andre delene av læreplanen, og med hvordan 
kompetansemålene er en operasjonalisering av 
kjerneelementene. Den konkrete formuleringen av 
mellomarbeid kommer til å variere mellom fag.

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Mellomarbeid til mars for lærere i fagnettverk

Også i denne mellomperioden skal 
nettverksdeltakerne dele sine erfaringer i 
profesjonsfellesskap på skolen. Det er aktuelt å 
dele både i egen faggruppe og på tvers av fag. 
Skoleledelsen må legge til rette for dette. Dere må 
tilpasse omfanget til annet utviklingsarbeid, men 
alle nettverksdeltakere må få anledning til å dele.

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Hva nå på vår skole? 
1 Del refleksjoner – REKKEFREMLEGG m/aktiv lytting

Hva har du hørt i dag/lagt merke til/blitt inspirert av/reflektert 
over? 

Hva er neste skritt på vår skole?

2 Vårt neste skritt… DISKUTER

Lage plan/justere plan/planlegge neste mellomarbeid for ledelse 
og lærere



OPPSUMMERING

Del ett viktig punkt fra refleksjonen
EKS: neste skritt, noe vi skal gjøre/endre/ble inspirert av…



ROM 4



Mellomarbeid til neste 
dialogkonferanse 

For ledergruppene, TV og PPT

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Intensjon med mellomarbeidet:

Læringsmiljøet preges av at elever og 

lærere er orientert mot langsiktige 

mål og progresjon i læringa, og at 

elevene deltar i egen læringsprosess. 

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Intervjuguide for mellomarbeidet:
Gjennomfør et miniintervju med 5-15 elever. Velg tidspunkt selv.  

«Temperaturmåler = avdekke S»

• I hvilke situasjoner trenger du det du lærte i forrige time?

• Hvorfor har du dette faget på skolen, tror du?

• Hva mener du er det aller viktigste du bør lære i dette faget?

• Selvvalgt spørsmål (frivillig)

Gjennomfør miniintervju med 4-10 lærere. Velg tidspunkt selv. 

• I hvilke situasjoner i livet trenger elevene det de lærte i forrige time?

• Hvorfor har elevene dette faget på skolen?

• Hva mener du er det aller viktigste elevene skal lære i dette faget mens de går på 

skolen?

• Selvvalgt spørsmål (frivillig)

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Forslag til prosess for mellomarbeidet:

• Bruk SØT-modellen som støtte for arbeidet. Målet er å avdekke S.

• Start samtalen med å drøfte hvilke svar dere tenker er optimale på 
spørsmålene? (Ø) 

• Lag eventuelle selvvalgte spørsmål. Bestem utvalget.

• Gjennomfør intervjuene. 

• Reflekter over svarene dere fikk, i lys av Ø. 

• Er det gap mellom S og Ø? Hvilke tanker gjør dere dere om hvordan 
dere bør fortsette jobbingen i profesjonsfellesskapet for å oppnå 
ønsket tilstand? (tiltak)

Kjersti L. Ødegaard og Ingrid Jacobsen



Situasjonen
her og nå; hvor er vi?

Ø – hvor vil vi?Hvordan finner vi ut at vi er på rett vei?
Undersøkelser/Observasjon
/Analyse/Refleksjon/

SØT-modellen: Å tette «gapet»

Tiltak – hva gjør vi? 

Før neste samling må dere ha gjennomført intervjuer, og leder-/plangruppa må ha diskutert og reflektert over 

S på bakgrunn av intervjuene. Dere bør også gjøre dere opp hvilke tiltak det kan være aktuelt å sette i verk 

for å nærme seg Ø. Gruppa sine refleksjoner og erfaringer deles på neste dialogkonferanse 24.03.20.  



Vurdering av dagen 

Hva var bra, hvorfor? 

Hva kunne vært bedre, hvordan? 

Vurdere systematisk for å bli systemisk – jf. Knut Roald «Lærende møter»

www.menti.com and use the code: 28 49 81

http://www.menti.com/
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