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Dette temanotatet er basert på andre rapport i forskningsprosjektet 
Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020) 
finansiert av Utdanningsdirektoratet. I denne rapporten rettes søkelyset 
mot kommunenes og skolenes forberedelser til innføring av fagfornyelsen. 
Rapporten baserer seg på analyser av dokumenter, intervjuer og 
observasjoner av ledere på kommune- og skolenivå i fire kommuner. 
Analysene sees også i sammenheng med spørsmål stilt til skoleeiere og 
skoleledere i spørreundersøkelsen til skole-Norge som gjennomføres av NIFU.

De sentrale intensjonene i fagfornyelsen (LK20) kan 
oppsummeres i to hovedmålsettinger. På den ene 
siden skal fagfornyelsen styrke læringen i hvert fag, 
blant annet ved å redusere stofftrengselen og legge 
større vekt på det som defineres som sentralt faglig 
innhold. Samtidig skal fagfornyelsen gjennom vekt-
legging av tverrfaglige temaer styrke sammenhenger 
i læreplanverket og legge vekt på skolens fellesver-
dier. På den måten skal skolens samfunnsmandat 
og danningsoppgave tre tydeligere fram i skolens 
praksis. Implementering av fagfornyelsens inten-
sjoner er ifølge nasjonale myndigheter en kontinu-
erlig prosess, og det forventes at aktører fortolker 
og tar i bruk læreplanene ut fra sin forståelse og sin 
eksisterende praksis.
 

En realisering av fagfornyelsen i skolenes praksis 
innebærer at aktørene setter tydelige mål og 
skaper felles forståelse for behovet for endring. 
Samtidig pekes det på et samspill mellom kontinu-
itet og fornyelse, der skoler og skoleeiere gjennom 
arbeidet med Kunnskapsløftet har lagt ned et viktig 
utviklingsarbeid de nå kan bygge videre på. Vi har 
undersøkt hvilke strategier og prosesser kommuner 
og skoler har satt i verk for å forberede gjennomfø-
ringen av fagfornyelsen. Mens skoleeiere forutsettes 
å tydeliggjøre politiske prioriteringer og følge opp, 
veilede og støtte skolenes arbeid, har skolelederne 
et spesielt ansvar for å støtte og legge til rette for 
lærernes arbeid, der faglig samarbeid og kontinu-
erlig utviklingsarbeid er bærebjelken. 
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STRATEGIER, PLANER OG PROSESSER

I spørreundersøkelsen som ble gjennomført våren 
2020 svarte henholdsvis 77 og 73 prosent av de spurte 
skolelederne i grunnskolen og videregående skole at 
kommunen/ fylkeskommunen hadde en overordnet 
plan for innføring av fagfornyelsen. Men blant de 
skolene og kommunene vi har undersøkt i kvalita-
tive case-studier fant vi stor variasjon når det gjaldt 
formelle planer som definerte takten og retningen 
i arbeidet. Fagfornyelsen var i liten grad et tema 
som var behandlet politisk i kommunene, men ble 
gjerne knyttet til strategier for utvikling som allerede 
var etablert på utvalgte satsningsområder. Selv om 
skolene i liten grad hadde skriftlige dokumenter som 
synliggjorde deres strategier fant det sted et omfat-
tende strategisk arbeid i lederteamene på skolene. 
Dette arbeidet handlet for det første om å innpasse 
fagfornyelsen i utviklingsarbeid skolen allerede var i 
gang med. For det andre var det viktig for skolene å 
legge opp til prosesser som ivaretok lærenes behov 

for tid til å løse sine ordinære oppgaver.

Alle skolene i vårt utvalg hadde jobbet med 
Overordnet del – prinsipper og retningslinjer, og 
informantene både på skole- og kommunenivå anså 
dette som en viktig inngang til arbeidet med lære-
planer for fag. Skoleeiere legger vekt på betydningen 
av samarbeid mellom skoler ved innføring av LK20, 
i noe større grad i kommunene enn i fylkeskommu-
nene.  I alle våre case-kommuner har fagfornyelsen 
vært tema på samlinger for skoleledere, noen ganger 
også for hele plangrupper fra skolene eller samlinger 
for alle lærerne i kommunen. Noen kommuner har 
valgt å tilsette utviklingsveiledere eller å styrke 
staben i kommunen med personer som kan støtte 
skolene i deres arbeid. Kommuner som er i samar-
beidsrelasjoner med eksterne kompetansemiljøer 
har tatt initiativ for å vinkle et allerede etablert 
utviklingsarbeid mot temaer knyttet til fagfornyelsen. 

TEMAER EVA2020 VIL FORFØLGE VIDERE 
 
Det forventes at skoleeier gir tydelige politiske prioriteringer, støtte og veiledning slik at 
skolene settes i stand til å gi opplæring i tråd med nasjonale krav og forventninger, samtidig 
som skolenes profesjonelle handlingsrom ivaretas. På hvilken måte etableres en nødvendig 
balanse mellom disse to forventningene? I forberedelsesfasen ser vi at skolene i sitt strategisk 
arbeid legger stor vekt på tilpasning og fleksibilitet. Hvordan kan en slik strategi opprettholdes 
uten at det fører til fragmentering?    
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En viktig aktivitet i skolenes lederteam er å 
forhandle seg fram til strukturer, arbeidsmåter 
og fordeling av innhold for økter som tematiserer 
fagfornyelsen. Noen skoler/kommuner har allerede 
etablert omfattende og komplekse strukturer og 
arenaer for utviklingsarbeid som nå kan tas i bruk 
i arbeidet med fagfornyelsen. Slike strukturer er 
mer komplekse i store kommuner, eller der det fra 
før er omfattende samarbeid mellom kommuner, 
skoler eller eksterne partnere. På tvers av kommu-
nene ser vi en klar tendens til «gjenbruk» av 
allerede etablerte praksiser. For eksempel synes en 
grunnstruktur å være en deling av avsatt fellestid 
mellom aktiviteter som organiseres av ledelsen 
for hele personalet og tid som grupper av lærere 
(faggrupper, trinngrupper og lignende) mer eller 
mindre kan organisere selv. 

Det er ofte en refordeling av ansvar og oppgaver for 
eksempel ved å gi dedikerte personer ansvar for til 
å følge opp arbeidet. En annen variant er å bruke 
det «gamle» organisasjonskartet, men utvide eller 
presisere ansvarsområder. Vi ser også eksempler på 
at kommuner eller skoler har etablert kortvarige eller 
mer langsiktige nettverk blant ledere og/eller lærere. 
Fagnettverk kan for eksempel etableres både innad i 
kommunen og på tvers av kommuner, og være knyttet 
til prosjekt skolene allerede deltar i eller det kan være 
fagnettverk som etableres spesielt i forbindelse med 
fagfornyelsen. I styringsdialogene mellom kommune 
og skole tematiseres læreplanarbeidet, men det er 
stor variasjon med hensyn til krav om rapportering. 
Det er også enkelte eksempler på at det etableres 
møtearenaer der elever, foresatte, ledelsen, organisa-
sjonene og politikere deltar i samskapingsprosesser. 

TEMAER EVA2020 VIL FORFØLGE VIDERE

Rapporten viser en omfattende gjenbruk av strukturer og prosedyrer. Dette samsvarer godt med 
den nasjonale «kontinuitet og fornyelses»-strategien som ligger til grunn for fagfornyelsen, 
og kan gi god utnyttelse av den kompetansen for skoleutvikling skoler og kommuner har 
opparbeidet gjennom flere tiår. Et viktig spørsmål å utforske videre er om og i hvilken grad 
fagfornyelsens prinsipper ivaretas eller endres når arbeidet innpasses i gamle strukturer. 

BRUK AV ETABLERTE OG NYE STRUKTURER OG ARENAER 



5

TID OG TILPASNING
 
Både skoleeiere og skoleledere peker på at involvering i 
hørings- og innspillsprosesser bidro til at fagfornyelsen 
ikke kom brått på slik studier har vist at skolens aktører 
til en viss grad opplevde ved innføringen av LK06. 
Spørreundersøkelsen viste at litt over halvparten av 
rektorene og skoleeierne i kommunen mente de hadde 
tilstrekkelig tid til å forberede innføringen av fagfor-
nyelsen. Betydelig færre skoleledere i videregående 
skole mente det samme. Ytre forhold som for eksempel 
kommunesammenslåing og pandemien hadde betyd-
ning for opplevelsen av tid til rådighet. Både skoleei-
erne og rektorene ga uttrykk for at skolene må kunne 
utvikle seg i ulikt tempo og lære av hverandres erfa-
ringer innenfor en kollektiv delingskultur. Samtidig var 
de opptatt av framdrift i arbeidet. I alle casene var det 
en uttalt strategi å skjerme lærerne slik at belastningen 

ikke ble for stor når de samtidig skulle gjennomføre 
sine undervisningsoppgaver. 

En sentral strategi har vært å bruke mye tid på 
Overordnet del fordi arbeidet med sentrale begreper 
er krevende og forutsetter god tid. Selv om de vet at 
de skal ta i bruk ny læreplan til høsten, er både rekto-
rene og skoleeierne innstilt på å ta tiden til hjelp. Men 
det å ta tiden til hjelp oppleves også som et dilemma, 
siden de jo ikke har ubegrenset tid til rådighet og en 
del lærere er ivrige etter å komme i gang med arbeidet 
med læreplanene for fag. Dessuten er skolene invol-
vert i annet faglig utviklingsarbeid som “stjeler” tid fra 
fagfornyelsen. Rektorenes strategiske arbeid handler 
ofte om å balansere slike hensyn, og plangrupper/
lederteam er viktige støttespillere.
  

TEMAER EVA2020 VIL FORFØLGE VIDERE

I denne fasen av fagfornyelsen er mangel på tid til utviklingsarbeid ikke et spørsmål om tid i seg 
selv, men heller om hvordan tiden kan utnyttes på måter som ikke belaster lærerne for mye, og som 
balanser godt mellom drift og utvikling. Pandemien førte til nedstengning av skoler midtveis i vår 
datainnsamling. Et viktig tema å undersøke er hvilken innvirkning dette har hatt på det strategiske 
arbeidet i kommuner og skoler, hvordan læreplanarbeidet praktisk har blitt tilrettelagt, og på 
hvilken måte strategien om å skjerme lærere håndteres sammen med forventningen om framdrift i 
arbeidet med fornyelsen.  
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STØTTERESSURSER OG KOMPETANSEMILJØ 

 Skolene og skoleeierne opplevde at det lå en forvent-
ning om å ta i bruk Utdanningsdirektoratets kompe-
tansepakker og støttemateriell. De av skolene som 
rapporterte om samarbeid med et eksternt  
kompetansemiljø, opplevde at det lå en forventning 
om (bare) å bruke de modulene som var utviklet 
av kompetansemiljøet. I noen tilfeller skilte Ikke 
informantene mellom disse kompetansepakkene og 
Utdanningsdirektoratets støttemateriell. I videregå-
ende skole var oppfatningen at støttemateriellet som 
var utviklet av direktoratet i liten grad var tilpasset 
videregående skole.
   
Der det var etablert forpliktende samarbeid med 

UH-sektoren pekte noen informanter på at det 
kunne oppleves som utfordrende å bruke eksterne 
aktører. Spesielt på skolenivå var det ikke alle 
som opplevde at de i tilstrekkelig grad hadde vært 
delaktige i valget av kompetansemiljø. I noen skoler 
og kommuner ble det lagt til rette for lokale initi-
ativ, og det synes som skoleeierne og skolelederne 
hadde tillit til egne valg av strategier og utnyttelse 
av den interne kompetansen. Framfor å etablere 
et langsiktig samarbeid med ett miljø inviterte de 
inn ekstern ekspertise når de opplevde at det var 
et behov. Men også i disse kommunene opplevde 
skoleeierne en forventning om å knytte seg til 
ordningen med desentralisert skoleutvikling. 
 

TEMAER EVA2020 VIL FORFØLGE VIDERE

Datamaterialet synliggjør en variasjon mellom skoler og kommuner i valg av eksterne kompetanse-
miljøer, bruk av støtteressurser og utnyttelse av intern kompetanse. Variasjon knyttet til tilfredshet 
og eierskap til de eksterne støtteressursene er også fremtredende. Et viktig spørsmål er hvordan 
skoleeiere og skoleledere håndterer spenningen mellom bruk av intern kompetanse og ekstern støtte 
fra kompetansemiljøer, og hvordan lokale initiativ koples til involvering “utenfra”. Denne rapporten 
tyder på at mange bruker støttemateriellet som er utviklet av Utdanningsdirektoratet. I senere arbeid 
vil vi utforske hvordan dette (og andre) ressurser tas i bruk i profesjonsfellesskapene.
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I rapporten identifiseres en rekke spenninger som 
ledere må håndtere når de skal forme og legitimere 
strategier for læreplanarbeidet i kommunen og på 
skolene. En av skoleeierne brukte begrepet «strekk i 
laget» når hun beskrev hvordan skolene hadde ulike 
forutsetninger for å kunne håndtere det nødven-
dige planarbeidet. For skoleeier er det utfordrende 
å legge til rette for prosesser som «treffer» hver 
enkelt av skolene. En måte å håndtere denne spen-
ningen på er å delegere ansvaret for arbeidet  
med fagfornyelsen internt i kommunen (for
eksempel ved å opprette egne stillinger), eller til 
den enkelte skole. Rapporten viser også hvordan 
spenninger kan oppstå mellom lærernes individu-
elle og kollektive prosesser på den enkelte skole, 
for eksempel mellom fagområder eller mellom 
yrkesfag og studiespesialiserende retninger i vide-
regående skole. Involvering av ulike aktører i plan-
arbeidet (for eksempel tillitsvalgte, lærere, elever) 

er en strategi for håndtering av slike spenninger. 

Skoleledere gir uttrykk for at det har vært enklere 
å planlegge kollektive samskapingsprosesser 
i arbeidet med overordnet del av læreplanen 
ettersom verdier og prinsipper ikke nødvendigvis 
oppfattes som fagspesifikke. Spenninger kan 
oppstå når fagdiskursen trekkes inn. For skolene 
kan forventningen om at kommunens skoler skal 
gå i samme retning oppleves som en begrensning 
i handlingsrommet. Sett i lys av forventningen om 
at aktører skal fortolke læreplaner i lys av eksis-
terende praksis og utfordringer knyttet til ønsket 
om å videreføre prosjekter skolen er engasjert i ser 
vi antydninger til spenninger mellom lokale behov 
og skoleeiers forventninger. Dette er spesielt 
tydelig der hvor skoleeier samarbeider med 
eksterne kompetansemiljøer om innhold og  
tempo i arbeidet.  

TEMAER EVA2020 VIL FORFØLGE VIDERE

I rapporten pekes det på en rekke spenninger. Mange av disse er relatert til forholdet mellom 
forventningen om å bevare og fornye og om hvordan skoleeier og skoler fortolker og tar 
i bruk læreplanene ut fra sin forståelse og sin eksisterende praksis.  Spørsmål vi søker å 
utforske videre er hvordan handlingsrommet og spenningene mellom stabilitet og fornyelse 
håndteres i praksis, hvordan kollektive samarbeidsprosesser foregår, hvordan intern og ekstern 
ansvarliggjøring håndteres, og hva som gjenbrukes, omformes og utvikles når skolene fornyer 
sine praksiser.

SPENNINGER MELLOM KONTINUITET OG FORNYELSE
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