
Fagfornyelsen

Nye læreplaner – for en fremtid i endring



Fagfornyelsen

Hvorfor?



Forankring

Ludvigsenutvalget

• Kompetanse

• Dybdelæring

• Tverrfaglige tema

• Metakognisjoner (å lære å lære)

• +++



Forankring

Stortingsmelding 28

• Kompetanse

• Dybdelæring

• Tverrfaglige tema

−Ny generell del

−Kjerneelementer

−Tydeligere sammenheng i 
læreplanverket

−Utdanningsprogramspesifikk del 
i matematikk og naturfag



Overordnet del – verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen

Fastsatt høst 2017, men trer i kraft 
august 2020 sammen med 
læreplanene

• Erstatter dagens generell del, 
læringsplakaten og prinsipper for 
opplæringen

• Sikre et verdiløft i skolen

• Gi føringer for opplæringen i fag

• Prinsipper for skolens praksis



Overordnet del – Støtte til lokalt arbeid

https://www.udir.no/overordnetdel

https://www.udir.no/overordnetdel


Forankring

Digitaliseringsstrategien

• Algoritmisk tenkning, 
programmering og teknologi inn i 
skolen og inn i fagene



• Fagfornyelsen for fellesfag
• Samme struktur, men fornyet innhold

• Inkluderer programfagene matematikk, 
engelsk og fremmedspråk

• Inkluderer valgfagene

• Fagfornyelsen for yrkesfag
• Ny tilbudsstruktur

• Fagfornyelsen for 
studieforberedende
• Samme struktur, men fornyet innhold

• Stoltenbergutvalget
(kjønnsforskjeller)

• Liedutvalget (videregående)

• Nordrumutvalget (opplæringsloven)

• Auneutvalget (UH-loven)

• Ekspertgruppe eksamen

• Revidering av forskrift til 
opplæringsloven kap 3 og 4 
(individuell vurdering)

• Høring om skoleårets organisering

• +++

Hva skjer nå?



Hvorfor en fornyelse av læreplanverket?

1. Det elevene lærer skal være relevant.
Samfunnet endrer seg med ny teknologi, 
ny kunnskap og nye utfordringer. Vi 
trenger barn og unge som reflekterer, er 
kritiske, utforskende og kreative.

2. Elevene skal få mer tid til dybdelæring. 
Læreplanene har vært for omfattende. 
For å legge gode rammer for 
dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med 
nytt innhold. Vi må gjøre tydelige 
prioriteringer. 

3. Det skal bli bedre sammenheng i og 
mellom fagene og innholdet i 
læreplanverket skal henge godt sammen. 



Delrapporten viser at elever
oppgir at de liker best prosjekt-

og gruppeundervisning, 
samtidig som den viser at den 

mest utbredte 
undervisningsformen i realfag 

er tavleundervisning med 
påfølgende individuell 

oppgaveløsing. Det er denne 
undervisningsformen elevene 

opplever som minst 
motiverende.



«Vi skal leve med disse planene 
i mange år. Da er det viktig at 
de blir et godt verktøy for oss 

ute i skolene. Vi må sørge for at 
dette blir en praksisreform, ikke 

bare en reform på papiret»
- Steffen Handal (18.03.19, 
utdanningsforbundet.no)



Fagfornyelsen

Hva?



De nye læreplanene skal:

• være fremtidsrettet og relevante for 
elever, lærlinger og for arbeidslivets 
behov

• ivareta innholdet i overordnet del av 
læreplanverket

• sikre sammenheng i læreplanverket for 
grunnopplæringen

• være et godt styrings- og arbeidsverktøy 

•digitaliseres for å bli mer brukervennlige 

• legge til rette for tydelig progresjon

• legge til rette for lokal tilpasning og 
handlingsrom



LK06/LK06S

Kompetanse defineres som 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.

LK20/LK20S

Kompetanse er å tilegne seg og anvende 
kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver og i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner.

Kompetanse innebærer forståelse og evne til 
refleksjon og kritisk tenkning.

Kompetansebegrepet før og nå



Kompetanse er å 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.

Kompetanse – ny definisjon i overordnet del



Kompetanse er å 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.

Kompetanse – ny definisjon i overordnet del



Dybdelæring er 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.

Læreplanene skal gi gode rammer for dybdelæring



Dybdelæring er 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.

Læreplanene skal gi gode rammer for dybdelæring





Kompetansepakker

Temasider på udir.no

Integrert støtte i 
læreplanvisningen

- Fagspesifikk støtte

Fagovergripende støtte

Læreplanvisning

UH-miljøene får tilgang 
(utgangspunkt for veiledning i 

desentralisert kompetanseutvikling, VU 

og LU)

Støtte for skoleeiere, 

skoleledere, lærere, 

lærebedrifter og 

instruktører

Helhetlig støtte



Status – hvor er vi nå?

• Vi lager en digital læreplanvisning

• Vi utvikler støtteressurser til fag som 
integreres i læreplanvisningen

• https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/




Støtteressurser til overordnet del

Korte filmer med refleksjonsspørsmål og forslag til opplegg for skolene

1. Introduksjon til Overordnet del

2. Om dybdelæring

3. Om kompetansebegrepet

4. Om sammenhengen mellom dybdelæring og kompetansebegrepet

5. Profesjonsfelleskap og skoleutvikling

6. Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Dybdelæring

www.udir.no/overordnetdel

Profesjonsfellesskap

http://www.udir.no/overordnetdel


Støtteressurser til høringen av læreplanene

Korte filmer om hva som er nytt i læreplanene for fag

1. Hvordan har vi fornyet læreplanene?

2. Hva er nytt i læreplanstrukturen?

3. Hva er nytt i fagene? (16 filmer)

4. Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning (kommer neste 
uke)

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-horingen-om-nye-lareplaner/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-horingen-om-nye-lareplaner/


Kompetansepakker

Støtte til implementering av nytt læreplanverk (kommer i november)

• Moduler som samlet blir et skolebasert utviklingsløp med pålogging

• Innholdet skal støtte skolene i å tolke, forstå og bruke læreplanverket

Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning (kommer vår 2020)

• Moduler som skal hjelpe lærere og skoler i å begynne med opplæring i og 
bruk av programmering i fagene

• Særskilt fokus på programmering i matematikk, naturfag og kunst og 
håndverk

https://kompetanse.udir.no/

https://kompetanse.udir.no/


Den teknologiske skolesekken

skal gi elevene

• kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og 
programmering

• tilgang til gode digitale læremidler

• gode, trygge og moderne innloggingsløsninger som gjør det enkelt å bruke 
digitale læremidler

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/


Den teknologiske skolesekken

Tilskuddsordninger

• Tilskudd til skoleeiere for kjøp av utstyr til programmering

• Tilskudd til skoleeiere for kjøp av digitale læremidler

Andre tiltak

• Nye Feide

• Kvalitet i læremidler

• Skytjenester i grunnopplæringen

• Tilskudd til vitensentrene for arbeid med programmering



Fagfornyelsen

Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning i læreplanene





Den algoritmiske tenkeren

Algoritmisk tenkning er en problemløsingsmetode. Algoritmisk tenkning 
innebærer å tilnærme seg problemer på en systematisk måte, både når vi 
formulerer hva det er vi ønsker å løse og når vi foreslår mulige løsninger.

Å tenke algoritmisk er å vurdere hvilke steg som skal til for å løse et problem, 
og å kunne bruke sin teknologiske kompetanse for å få en datamaskin til å løse 
(deler av) problemet. I dette ligger også en forståelse av hva slags 
problemer/oppgaver som kan løses med teknologi og hva som bør overlates til 
mennesker.



Den algoritmiske tenkeren

Algoritmisk tenkning er en problemløsingsmetode. Algoritmisk tenkning 
innebærer å tilnærme seg problemer på en systematisk måte, både når vi 
formulerer hva det er vi ønsker å løse og når vi foreslår mulige løsninger.

Å tenke algoritmisk er å vurdere hvilke steg som skal til for å løse et problem, 
og å kunne bruke sin teknologiske kompetanse for å få en datamaskin til å løse 
(deler av) problemet. I dette ligger også en forståelse av hva slags 
problemer/oppgaver som kan løses med teknologi og hva som bør overlates til 
mennesker.



Matematikk

• Algoritmisk tenkning i kjerneelementet utforsking og problemløsing
• Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for 

å løse problemer. Problemløsing i matematikk handler om at elevene utvikler en 
løsingsmetode på et problem de ikke kjenner fra før.

• 2. trinn: lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill

• 4. trinn: lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

• 8. trinn: utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved 
hjelp av programmering

• Bruk av digitale verktøy er viktig



Naturfag

• Teknologi er et kjerneelement
• Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i 

arbeid med naturfag

• 2. trinn: presentere egne idéer til teknologiske oppfinnelser

• 7. trinn: utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler 
som virker sammen

• 10. trinn: bruke programmering til å simulere naturfaglige problemstillinger



Kunst og håndverk

• Algoritmisk tenkning ivaretas av kjerneelementet kunst- og designprosesser
• Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle 

nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. 
Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser 
med utvikling og innovasjon som mål.

• 7. trinn: gjenkjenne og programmere mønstersekvenser til visuelle uttrykk

• 10. trinn: prøve ut hvordan ny teknologi kan gi muligheter for nye 
kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter 



Musikk

• 10. trinn: skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere 
med lyd fra ulike kilder, og presentere prosess og resultat ved bruk av 
relevante fagbegreper



Samfunnsfag

• Særlig ansvar for utviklinga av digitale ferdigheter

• 4. trinn: finne og bruke informasjon frå forskjellige kjelder og reflektere over 
kva slags informasjon kjeldene gir

• 4. trinn: utvikle digitale produkt med samfunnsfagleg innhald

• 7. trinn: delta i digitale samhandlingsprosessar, bruke dømmekraft, beskytte 
eige digitalt utstyr og informasjon og handle i tråd med retten til privatliv, 
personvernreglar og opphavsrett

• 10. trinn: velje ressursar for digital samhandling for å drøfte samfunnsfaglege 
tema



Engelsk

• 2. trinn: bruke digitale ressurser i opplevelse av språket og for å møte 
autentiske språkmodeller

• 7. trinn: utforske og bruke digitale ressurser på en kritisk måte til språklæring, 
tekstskaping og samhandling

• 10. trinn: bruke digitale ressurser på en kritisk og reflektert måte i arbeid med 
språklæring og tekstskaping og vise til kilder i egne tekster



Norsk

• 10. trinn: eksperimentere med sjangre på kreative måter



Fagfornyelsen

Hva nå?



• Vi arbeider så åpent som mulig

• Vi har utviklet støtteressurser til 
overordnet del – det kommer mer!

• Vi lager en digital læreplanvisning

• Vi utvikler støtteressurser til fag 
som integreres i læreplanvisningen

• Vi utvikler skolebaserte 
kompetansepakker

https://udir.no/fagfornyelsen/

Støtte til arbeid med læreplanverket

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/


Fagfornyelsen – Hva kan dere gjøre allerede nå?

• Delta i de åpne prosessene – gi 
innspill

• Bygg videre på den kompetansen 
dere har

• Koble til eksisterende eller tidligere 
utviklingsarbeid

• Jobb videre med læreplananalyse og 
kompetanseforståelse

• Jobb med vurdering for læring

• Prøv ut ulike lærings- og 
vurderingsmåter som støtter 
dybdelæring og forståelse



Utdanningsdirektoratet

www.udir.no/fagfornyelsen
www.udir.no/overordnetdel

Hold deg oppdatert

@udir

http://www.udir.no/fagfornyelsen
http://www.udir.no/overordnetdel



