Hva er fagfornyelsen?
Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden.
Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og
sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.
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Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og
forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig
med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.
Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva
elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Vi ønsker også mer
kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.
Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020.

Prioriterte områder


Dybdelæring

Elevene skal lære å lære og bygge kompetanse over tid.

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,
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alene eller sammen med andre.
Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge på.
Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode
holdninger og dømmekraft og evnen til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske
vurderinger.
Film og refleksjonsspørsmål om dybdelæring
Se refleksjonsspørsmålene.

Dybdelæring
from Utdanningsdirektoratet
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Tverrfaglige temaer

Tverrfaglige tema – men ikke egne fag
Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal
prioriteres som temaer i alle skolefag der det er relevant.
De tre tverrfaglige temaene tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer, og elevene
skal få innsikt i dilemmaer innenfor de tre temaene. De skal forstå sammenhengen mellom
handlinger og valg og hvordan vi gjennom kunnskap og teknologi kan finne løsninger.

Folkehelse og livsmestring
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Alle mennesker må kunne gjøre ansvarlige livsvalg som bidrar til livskvalitet og en god
fremtid. Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som
fremmer elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Elevene
skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt.

Demokrati og medborgerskap
Elevene skal stimuleres til samfunnsdeltakelse på ulike aktuelle arenaer og i lokalsamfunnet.
Temaet demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som
ligger i å leve sammen i et fellesskap og betydningen av at alle har den samme retten til å
delta i utformingen av samfunnet. Oppslutning om demokratiske verdier og prinsipper
binder borgerne sammen og er en forutsetning for at demokratiet skal fungere godt.

Bærekraftig utvikling
Menneskehetens levesett og ressursbruk påvirker naturmiljøet og har konsekvenser for hele
kloden. Bærekraftig utvikling innebærer å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene
til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å
dekke sine.
Sammenhengene mellom teknologiutvikling, miljøutfordringer og etisk bevissthet står
sentralt i dette temaet. Målet er å gjøre elevene i stand til å drøfte og ta reflekterte valg om
hva som er nødvendig for en bærekraftig utvikling for alle. Forvaltning av naturmiljøet
henger sammen med sosiale og økonomiske forhold, og en bærekraftig utvikling forutsetter
derfor at ressursene i samfunnet fordeles og forvaltes på en rettferdig måte.
Les hele teksten om forslag til ny generell del av læreplanverket.



Kjerneelementer i fag

Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Arbeidet med
kjerneelementer var et forarbeid til utvikling av læreplanenene.
Med kjerneelementer mener vi både det viktigste innholdet, og det elevene må lære for å
kunne mestre og bruke faget. Det kan altså være kunnskapsområder, metoder, begreper,
tenkemåter og uttrykksformer.
Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at
elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.
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Kjerneelementene ble fastsatt i juni 2018.
Les mer om kjerneelementer i Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse.

Hva blir nytt?
Arbeidet med nye læreplaner skal bygge videre på Kunnskapsløftet, og bli et bedre arbeidsverktøy for
skolen. Dette vil gi nye måter å jobbe med læreplanene på, og følgende vil blant annet bli nytt:
•

mer relevant innhold og sammenheng i fagene

•

progresjon i elevenes læring skal bli tydeligere i læreplanene

Læreplanene skal fremdeles ha kompetansemål, og de grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men
det skal tydeliggjøres hvor de skal inn i fagene.

Overordnet del av læreplanen
Overordnet del av læreplanverket er fastsatt av regjeringen, men den har ikke trådd i kraft ennå.
Les mer om overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Powerpoint-presentasjon om arbeidet med fagfornyelsen
Vi har laget en presentasjon dere kan bruke for å fortelle om arbeidet med fagfornyelsen.

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-fornyelse-av-fagene/
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