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Prosjektbeskrivelse
Evaluering av Fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og
praksiser
Sammendrag
I prosjektet Evaluering av Fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser undersøkes
‒

‒
‒
‒

kvaliteten på det nye læreplanverket gjennom analyser av hvordan læreplanen og
støtteressurser framstiller skolefaglig innhold, skolens verdigrunnlag og relasjoner og
tyngdepunkt mellom ulike didaktiske elementer
utviklingen av læreplanverkets ulike deler og hvordan læreplanverk og støtteressurser følger
opp de politiske intensjonene med Fagfornyelsen
endringsprosessene i spennet mellom statlig nivå, skoleeiernivå, skolenivå, profesjonsfaglig
samarbeid og undervisningspraksis
virkninger forstått som hvordan Fagfornyelsen påvirker skolens praksis og elevenes læring,
sammenhenger mellom politiske intensjoner, endringsprosesser og arbeidsformer i år
læreplaner tas i bruk i skolers praksis.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo utgjør et sterkt
utdanningsvitenskapelig forskningsmiljø i Norge. I dette prosjektet samarbeider meriterte forskere
som sammen dekker et stort spekter av det utdanningsvitenskapelige feltet. Prosjektet er organisert
rundt separate arbeidspakker og prosjekter, men det er samtidig lagt opp til en betydelig flyt av både
data og personer på tvers av aktiviteter. Prosjektets helhetlige tilnærming gjennom fire
arbeidspakker gir kunnskap om hvordan prosesser og beslutninger på ulike nivåer fremstår som
gjensidig konstituerende for hvordan Fagfornyelsen mottas og virker.
I Arbeidspakke 1 undersøkes kjennetegn ved utviklingsprosessen fram til det formelle
læreplanverket foreligger. I prosjektet vurderes hvordan læreplanverket og sentrale støtteressurser
er i samsvar med Fagfornyelsens intensjoner. Styringsdokumenter (policytekster, rettslige tekster og
veiledninger), støtteressurser og intervjuer med nøkkelinformanter utgjør datamaterialet. Analysene
vil bidra med viktige innsikter knyttet til prosesser for læreplanutvikling og hvordan læreplanverket
framstår som styringsinstrument i møte med prioriteringer og fortolkninger på lokalt nivå. Slik
kunnskap tidlig i reformprosessen vil være nyttig for eventuelle justeringer og tilpasninger av
Fagfornyelsen.
I Arbeidspakke 2 undersøkes forhold knyttet til styring og ledelse av Fagfornyelsen på regionalt og
lokalt nivå. Gjennom analyser av lokale styringsdokumenter, intervjuer med skoleeier, skoleledelse,
lærere og observasjoner av utviklingsarbeid vil arbeidspakken bidra med kunnskap om spenninger
og dynamikker mellom nivåer, hvordan aktører håndterer sentrale elementer i Fagfornyelsen,
hvordan ansvar fordeles og hvordan myndighet utøves i de lokale prosessene. Prosjektet vil gi
kunnskap om kommuner/fylkeskommuners og skolelederes vurderinger og intensjoner fra den
forberedende fasen og gjennom hele gjennomføringsperioden. Et viktig område å evaluere er
hvordan støtteressurser tas i bruk i skolenes læreplanarbeid og hvilken betydning den desentraliserte
ordningen for kompetanseutvikling får for det lokale arbeidet.
I Arbeidspakke 3 tematiseres Fagfornyelsenes møte med skolens praksis og elvenes læring. Denne
pakken består av to prosjekter. I Prosjekt 3.1 undersøkes Fagfornyelsen i møtet med
klasseromspraksiser som skal fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale
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læringsressurser. Analyser av klasseromspraksis, elevarbeider og intervjuer av lærere og elever
bidrar med kunnskap om elevers kompetanseutvikling og læreres profesjonsfaglige kompetanse.
Slike analyser vil også fange inn hvordan faglige, pedagogiske og strukturelle endringer kommer til
uttrykk i planlegging og gjennomføring av ulike læringsaktiviteter. Prosjektet vil gi empirisk baserte
beskrivelser og analyser av praksis og derfor være interessant for aktører i praksis- og policyfeltet.
Videre vil prosjektet bidra med informasjon som kan støtte den videre innføringsprosessen av
Fagfornyelsen.
I Prosjekt 3.2 utvikles instrumenter for å undersøke i hvilken grad elevers kunnskaps- og læringssyn,
motivasjon, læringsmiljø, demokratiske beredskap og holdninger til bærekraftig utvikling endres i
løpet av Fagfornyelsens fem første år. Surveyundersøkelser vil bli gjennomført blant lærere og elever
på 9. trinn. I prosjektet undersøkes det om de målte aspektene ved Fagfornyelsen indikerer at
læreplanverket er i ferd med å bli innført i de første fem årene, og om indikatorene predikerer
framtidige utfall. Surveystudiene vil gi kunnskap om i hvilken grad fagfornyelsen implementeres
med ulik takt/kvalitet i ulike skoler og i hvilken grad grupper av skoler, lærere og elever gir uttrykk
for ulike holdninger eller synspunkt.
I Arbeidspakke 4 inngår overordnet koordinering av prosjektet, samt aktiviteter som sikter mot
syntese og integrering på tvers av analysene utført i de andre arbeidspakkene. I arbeidspakken
utvikles også spørsmål til survey i regi av Utdanningsdirektoratet for skoleledere og lærere. Disse
surveyene vil gi jevnlig kunnskap om aspekter knyttet til gjennomføringen av Fagfornyelsen som vil
inngå i de øvrige arbeidspakkene. Dessuten inngår et prosjekt knyttet til verdiløftet der det
tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling utgjør det empiriske eksemplet. I arbeidspakken utarbeides
en overordnet sluttrapport som presenterer og drøfter funn på tvers av alle arbeidspakkene.
Studiens forskningsdesign innebærer et mangfold av datakilder som åpner opp for komplekse,
kompletterende og syntetiserende analyser hvor ulike teoretiske og metodiske perspektiver utfordrer
og beriker hverandre. Gjennom empiriske studier analyseres elevenes læringsprosesser og lærernes
profesjonsutøvelse. Disse nærstudiene knyttes til analyser av transformasjoner og fortolkninger
gjennom makro- og mikronivå. Slik får vi innsikt i sammenhenger og prosesser mellom nivåer. Dette
gir kunnskap på kort og lang sikt om hvordan reformer møtes og settes ut i livet på flere nivåer, og
hvordan disse nivåene påvirker hverandre gjensidig og over tid. En forventet impact av slike
longitudinelle flernivåanalyser er at de gir kunnskap som er avgjørende for å kunne utøve
forskningsbasert utdanningspolitikk, ledelse av reformer, og utdanningspraksiser av høy kvalitet.
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Prosjektets formål og forskningstemaer
Fagfornyelsen hviler på en politisk premiss om at hovedideene som reformen Kunnskapsløftet
bygger på, skal ligge fast. Myndighetene ønsker likevel en fornyelse av læreplanene som tydeliggjør
innhold i fagene og som bidrar til at opplæringen blir mer relevant. Sentrale stikkord for
læreplanarbeidet er dybdelæring, kjerneelementer, prioriteringer og progresjon. Verdigrunnlaget
skal løftes fram i planene og med det også danningsperspektivet, og elevene skal, ut fra et nytt
kompetansebegrep, arbeide med tre tverrfaglige temaer.
I programplanen beskrives den forskningsbaserte evalueringen som en del av strategien for
Fagfornyelsen. Evalueringen skal gi politiske myndigheter forskning om sentrale prosesser i
Fagfornyelsen, og samtidig bidra med vitenskapelig kunnskap om læreplanarbeid og
endringsprosesser. Programplanen etterspør kunnskap om hvorvidt læreplanverket fornyes i tråd
med målene i Meld. St. 28, og om virkningen av Fagfornyelsen på skolens praksis og elevenes læring
på kortere og lengre sikt.
I dette prosjektet vil vi analysere Fagfornyelsens intensjoner og politikkutforming,
endringsprosesser og arbeidsformer i utvikling og bruk av læreplanene, og virkninger på skolens
praksis. Med andre ord berører prosjektet alle de tre hovedtemaene som er beskrevet i
oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet.
Vi vil evaluere kvaliteten på det nye læreplanverket og ressursene som skal understøtte dette,
gjennom analyser av læreplanverkets verdimessige, didaktiske og skolefaglige komposisjon. Det
betyr å undersøke hvordan læreplanen framstiller skolefaglig innhold, skolens verdigrunnlag og
hvordan læreplanens struktur rammer inn relasjonene mellom ulike didaktiske elementer (slik som
kompetansemål, innhold, vurdering). Evalueringen retter seg særlig mot utviklingen av
læreplanverkets ulike deler og hvordan læreplanverk og støtteressurser følger opp de politiske
intensjonene med Fagfornyelsen. For å få tak på endringsprosessene knyttet til utvikling og bruk av
de nye læreplanene vil vi evaluere styring og ledelsesprosesser knyttet til iverksettingen i spennet
mellom statlig nivå, skoleeiernivå, skolenivå, profesjonsfaglig samarbeid og undervisningspraksis.
Analyser av prosesser knyttet til lokal utvikling, bruk og realisering av læreplanverket og
støtteressurser er sentralt i evalueringen. Virkninger forstått som hvordan Fagfornyelsen påvirker
skolens praksis og elevenes læring vil vi evaluere både som resultat og prosess. Dette innebærer både
studier av undervisnings- og læringsaktiviteter og endringer i elevens kompetanse i lys av hvordan
elevene ser seg selv i arbeidet med faglige spørsmål (kunnskapssyn og motivasjon).
Vi vil gå i dybden på noen temaer (verdiløftet, tverrfaglige temaer, dybdelæring) som tas opp i alle
delprosjektene. Dette gir kunnskap om sammenhenger og prosesser mellom ulike nivåer og er en
unik mulighet til også å anlegge et beskrivelsesnivå som empirisk fanger opp lærings- og
undervisningsforløp i detalj. En slik forskningsbasert evaluering vil bidra med syntetiseringer av
kunnskap om utdanningskvalitet, endrings- og kompetansearbeid og elevenes læring i
grunnopplæringen. Dette vil gi viktige innsikter for politikkutforming, utdanningsledelse,
profesjonsutøvelse og forskning.

Nærmere om prosjektets overordnede tilnærminger til evalueringen av
Fagfornyelsen
Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker hvor tre knyttes direkte til oppdragets tre temaer. Den
fjerde pakken omfatter utvikling av fellesdata, kunnskapsdeling og syntetisering. I denne pakken
ligger også et særlig ansvar for formidling og kunnskapsdeling.

4
Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 2

Arbeidspakke 3

Utviklingen av Læreplanverket og
dets verdimessige, didaktiske og
skolefaglige komposisjon

Styring og ledelse av
læreplanarbeid

Fagfornyelsen i møtet med
skolens praksis og elevers
læring

Arbeidspakke 4
Koordinering, syntetiserende analyser og formidling

Som figuren over viser er det tette koblinger mellom de ulike arbeidspakkene. De fire arbeidspakkene
uttrykker på den ene siden en arbeidsdeling mellom prosjektets ulike deler og på den andre siden er
de utformet slik at det er en tydelig sammenheng mellom dem. Dette betyr blant annet at
konkretisering av empiriske design så vel som analysearbeidet vil skje i samspill mellom de ulike
arbeidspakkene. Det er lagt et særskilt ansvar til arbeidspakke 4 i samarbeid med lederne av de ulike
arbeidspakkene og prosjektleder i å koordinere dette arbeidet.

Prosjektets teoretiske innganger
Et så komplekst endringsprosjekt som Fagfornyelsen krever et prinsipielt og koherent
begrepsmessig rammeverk. Kompleksiteten gjør det nødvendig å aktivere en rekke teoretiske
perspektiver. For å analysere hvordan Fagfornyelsen forstås og slår rot og arbeides med på ulike
nivåer i utdanningssektoren, benytter vi perspektiver fra institusjonsteori og translasjonsteori.
Kognitive og individorienterte perspektiver gir inntak for å studere f. eks elevers motivasjon og
selvregulering. Sosiokulturelle perspektiver gir inntak for å undersøke samarbeid, aktørers bruk av
kulturelle ressurser og endringsprosesser. Vi viser til omtalen av de enkelte arbeidspakker for en mer
detaljert fremstilling. Her vil vi trekke frem komplementariteten i perspektivene som avgjørende for
å få en helhetlig og sammenhengende analyse av Fagfornyelsen. Det er dette som er styrende for vårt
forskningsprosjekt. Enkeltperspektiver vil ikke alene kunne fange rikholdigheten i
forskningsobjektet. En slik komplementær, men samtidig prinsipiell og begrepskonsis tilnærming
fått økende interesse i utdanningsforskningen. Det er en bevegelse bort fra ‘paradigmekriger’ til
komplementaritet (se f. eks Ercikan & Roth, 2006; Mason, 2007; Mercer, 2007). I neste omgang må
et slikt multi-perspektiv operasjonaliseres gjennom et forskningsdesign som ivaretar både mangfold,
helhet, og ulike typer data.

Prosjektets forskningsdesign, metodiske tilnærminger og datagrunnlag
Fagfornyelsen utgjør et komplekst forskningsobjekt, der kommer til syne på flere nivåer og i flere
former. Følgelig må prosjektet ha et forskningsdesign som fanger kompleksiteten samtidig som det
må frembringe tydelige funn. Rent metaforisk oppfatter vi fenomenet som et prisme som, ettersom
hvordan det belyses, reflekterer ulike, men komplementære aspekter. Dette er et alternativ til
triangulering, som er mer ute etter å fange kjernen, eller ‘den sanne gehalten’ i et fenomen. Vårt
forskningsdesign bruker følgende datakilder: dokumenter, observasjoner, intervjuer og flere sett
med kvantitative undersøkelser (egne spørreskjema og registerdata). En slik multi-belysning vil
fange rikholdighet samtidig som det danner utgangspunkt for mer syntetiserende analyser. Vi vil
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understreke at vi som prosjektsøker har forskningsmiljøer som har betydelig ekspertise innenfor alle
disse tilnærmingene.
Forskningsdesignet veksler mellom å zoome inn på et mer detaljert nivå og zoome ut for å se
sammenhenger mellom mikro- og makronivå. Eksempelvis kan vi zoome inn på klasseromsstudier
der tverrfaglige temaer integreres og isenesettes gjennom bruk av digitale (og analoge) ressurser og
hvordan disse understøtter en utvikling mot dybdelæring, både i skolefagfaglig og samfunnsmessig
sammenheng. Det analytiske fokus vil her rette seg mot elevenes læringsprosesser, lærerrollen og
lærerens profesjonsutøvelse for å støtte elevenes læring, og hvordan muligheter og problemer
oppleves og møtes av aktørene. Slike empiriske nærstudier (casestudier) kan i neste omgang utsi noe
viktig om konsekvenser for både utdanningsledelse, styring, og sammenhenger mellom
transformasjon av praksiser og institusjoner. Når de empiriske nærstudiene forankres i både
begrepsapparat og analytiske kategorier, fremstår de ikke bare som eksempler eller illustrasjoner,
men som empiriske bærere av prinsipper og mekanismer i Fagfornyelsen. På denne måten gjøres
casestudiene relevante og gyldige utover den lokale konteksten de er hentet fra. Som det framgår
nedenfor har Arbeidspakke 1,2 og 4 design som knytter an til alle utdanningsnivåene (barnetrinn,
ungdomstrinn og videregående trinn). Datagrunnlaget i disse tre pakkene muliggjør
sammenliknende analyser av hvordan Fagfornyelsen rammes inn, forstås og håndteres på de ulike
utdanningsnivåene. I Arbeidspakke 3 inngår ungdomstrinn og videregående trinn med tre
omfattende casestudier knyttet til studier av klasseromspraksiser på hvert nivå. Hovedbegrunnelsen
for å begrense det empiriske fokuset i Arbeidspakke 3 til disse to trinnene er at det vil være krevende
både faglig, tidsmessig og økonomisk å innbefatte alle de tre skolenivåene. I vårt oppsatte budsjett
har vi lagt inn totalt seks casestudier i Arbeidspakke 3. Dersom barnetrinnet skulle inkluderes
innenfor de samme budsjettmessige rammene, ville det følgelig kun være rom for to casestudier på
hvert trinn. Etter vår vurdering er forskjellen i datatilfang mellom to og tre caser på hvert nivå av
avgjørende betydning for variasjon, kvalitet og robusthet. Den tematiske inngangen som er valgt for
casene, altså fokus på tverrfaglighet og dybdelæring, ligger også til grunn for at vi har valgt å fokusere
på de to øverste trinnene. Tidligere studier gir grunn til å anta at faglig samarbeid på tvers av fagene
blir mer komplekst oppover i trinnene, og spesielt på videregående nivå. Det vil derfor være viktig
og interessant å kunne sammenlikne faglige, pedagogiske og organisatoriske forskjeller og ulikheter
knyttet til tverrfaglighet på de to øverste skolenivåene. Arbeidspakke 3 omfatter også et delprosjekt
som retter seg kun mot ungdomstrinn. Dette er faglig begrunnet ut fra de forskningsspørsmålene
som reises.
Når det gjelder datahåndtering, så har UV-fakultetet utviklet svært gode støttesystemer og utstrakt
kompetanse knyttet til rutiner for datainnsamling, databearbeiding og datalagring. Alle innsamlede
data i prosjektet innhentes, bearbeides og oppbevares i tråd med personvernforordningen GPDR.
I det følgende presenteres de fire arbeidspakkene.

Arbeidspakke 1: Utviklingen av Læreplanverket og dets verdimessige,
didaktiske og skolefaglige komposisjon
Evalueringen av Kunnskapsløftet påpekte blant annet at målbeskrivelsene i planene var uklare, for
omfattende og ga lite føringer på det lokale arbeidet med læreplanutvikling. Det kom også klart fram
at det var det en manglende sammenheng i læreplanverket (Dale m.fl., 2011). Sentrale intensjoner
med Fagfornyelsen er derfor å gi tydelig retning og sammenheng gjennom verdiløftet, etablering av
kjerneelementer, et fokus på dybdelæring, reformulering av kompetansemål og nytt
kompetansebegrep, samt tverrfaglige temaer.
I denne arbeidspakken vil vi undersøke utviklingen fram mot etableringen av læreplanverket, selve
læreplanverket og sentrale støtteressurser som tilbys lokalt læreplanarbeid. Verdiløftet undersøkes
med det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling som eksempel (se også Arbeidspakke 4).
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Læreplanprosessene er institusjonelle praksiser som med referanse til Benhabib (2006; 2011) og
Reid (1999), analyseres som uttrykk for etisk og politisk deliberasjon både med vekt på
konsensusorientering og rom for uenighet. Datamaterialet vil i hovedsak være ulike typer
dokumenter, men vi vil også gjennomføre nøkkelintervjuer med sentrale aktører.
Forskningsmetodologien er forankret i hermeneutikk og diskursanalyser. Hermeneutikken rammer
inn tolkningsarbeidet og innebære en søken etter en helhetlig forståelse av tekstenes ulike
meningsutsagn. Diskursanalysen vil gi inntak til policyanalyser som synliggjør motsetninger og
mangetydighet der dokumentene og intervjuene også analyseres opp mot en sosiokulturell
sammenheng (Biesta 2004; Karseth & Møller 2014).
Innenfor arbeidspakken stiller vi følgende tre hovedspørsmål. En mer detaljert oversikt over
forskningsspørsmålene er beskrevet i vedlegg 2.
1. Hva kjennetegner prosessen fram mot etableringen av læreplanverket?
I denne delen av evalueringen vil analysene rette seg mot ulike bakgrunnsdokumenter. Dette vil være
policytekster slik som Meld.St. 28 og behandlingen av denne, regulerende tekster slik som
overordnet del, kjerneelementene og retningslinjer for læreplangruppenes arbeid for utarbeiding av
læreplanene. Det vil også være tekster knyttet til innspill- og høringsrunder samt kommunikasjon og
informasjon om kjennetegn ved prosessen (jfr. Strategi for Fagfornyelsen). For å få tak på det
forberedende arbeidet vil vi også foreta intervju med nøkkelinformanter. Gjennom disse analysene
vil vi bidra med kunnskap om selve policyprosessen og hvordan sentrale aktører vurderer prosessene
med tanke på involvering og samskaping. Sentrale aktører vil omfatte personer og organisasjoner
som ble invitert inn på ulike tidspunkter i utviklingen av læreplanverket (LK20 og LK20S) samt
nøkkelinformanter på sentralt nivå (UDIR og KD). Temaene vil både knyttes til mer generelle
prosesser og mer konkret arbeid knyttet til læreplanutviklingen for det enkelte fag og de ulike
utdanningsnivåene. Disse analysene vil inngå i materialet og forberedelsesarbeid for utvikling av de
empiriske studiene i arbeidspakke 2. Analysene vil knytte an til internasjonale og nasjonale policy
diskurser (Verger, 2014; Nordin & Sundberg, 2016) og ikke minst andre nordiske analyser (jf.
Wiborg, 2016; Walhström & Sundberg, 2017).
2. Er det nye læreplanverket i tråd med Fagfornyelsens intensjoner?
Fagfornyelsens intensjoner kommer til uttrykk i policy- og styringstekster. Hensikten er å se hvordan
dette befestes i læreplanverket. Oppmerksomheten rettes mot hvordan læreplanverket utdyper og
iscenesetter skolens verdigrunnlag, de tverrfaglige temaene, dybdelæring, ny definisjon av
kompetanse og vurdering. En hovedinngang til analysen av læreplanens komposisjon er
læreplanteori og didaktisk teori (jf. Karseth & Sivesind, 2010; Klafki 2001; Künzli 2002). Et sentralt
didaktisk og fagdidaktisk tema som undersøkes, er hvordan skolefaglig innhold (kjernelementer) og
relevans kommer til uttrykk innenfor rammen av en kompetansebasert læreplan. Vi vil analysere
læreplanene for et utvalg av fag hvor vi blant annet ser på grad av sammenheng, konsistens,
progresjon mellom nivåer og trinn og perspektiver på elev og lærer. I disse analysene vil
høringsuttalelsene bli trukket inn. Vi vil også undersøke hvilke betingelser læreplanverket legger for
profesjonsstyring og utøvelse av profesjonelt skjønn.
3. Hva karakteriserer støtteressursene utviklet av og på oppdrag av Utdanningsdirektoratet
som tilbys for arbeidet med lokalt læreplanarbeid og planlegging av undervisning?
Dette spørsmålet innebærer en analyse av ressursenes kvalitet og innretning samt hvordan de
rammer inn lokalt nivå og profesjonsutøverenes arbeid. Materialet vil her omfatte støtteressurser
som digitale plattformer, kompetansemoduler og ulike veiledninger og informasjonsmateriale. Et
kritisk tema knytter seg her til eierskap og hvordan støtteresurssene støtter opp under et likeverdig
landsdekkende utdanningstilbud. Analysene knytter an til endringer i styringsformene av skole og
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utdanning (jf. Maroy, 2008). Disse
forskningsspørsmålene i Arbeidspakke 2.

analysene

danner

et

viktig

utgangspunkt

for

Datainnsamling og -analyse for denne arbeidspakken vil foregå i første fase av prosjektet, jfr.
framdriftsplanen. Det er likevel slik at analyser av støtteressurser i form av veiledninger som
utarbeides senere i forløpet vil bli vurdert inkludert.
Evalueringsresultatene fra analysene i Arbeidspakke 1 vil for det første bidra med en vurdering av
hvorvidt læreplanverket og sentrale støtteressurser samsvarer med hva som er Fagfornyelsens
intensjoner. For det andre gir analysene kunnskap om hva som kjennetegnet utviklingsprosessen
fram til iverksettingen av læreplanene. Sammen med data fra Arbeidspakke 2 vil resultatene gi
viktige innsikter knyttet til læreplanverket som styringsinstrument i møte med de prioriteringer og
fortolkninger som gjøres på lokalt nivå.

Arbeidspakke 2: Styring og ledelse av læreplanarbeid
Som utdanningspolitisk intensjon uttrykker reformen forventninger knyttet til opplæringens
innhold og formål og til endringer i skolens praksis. Reformforsking har vist at det ofte er løse
koblinger mellom styringsnivåer og at det får betydning for utfallet (Weick, 2001), og evalueringen
av Kunnskapsløftet pekte på betydningen av gode koblinger (Aasen et al., 2012; Mld. St. 28, 20152016). Å mobilisere skolenes profesjonsfellesskap til lokalt arbeid synes å være en grunnleggende
forutsetning for et vellykket endringsarbeid, og her spiller ledelse en viktig rolle (Louis, 2015; Stoll
et al, 2006). For å kunne svare på spørsmål om hvordan læreplanverket fungerer som styrings- og
arbeidsdokumenter anlegger vi et styrings- og ledelsesperspektiv når vi undersøker prosessene der
læreplanverket fortolkes og tas i bruk. Vi vil studere hvordan aktører i kommuner/fylkeskommuner
og lokalt på skoler håndterer, altså skaper mening, forhandler og iverksetter, sentrale elementer i
Fagfornyelsen (jf. Ball & Junemann, 2012), hvordan ansvar fordeles og hvordan myndighet utøves.
Et sentralt aspekt er også på hvilke måter lærere og skoleledere samtaler om arbeidet og hvilke
ressurser (som støtteressurser og veiledninger) som anvendes i prosessene. Vi vil evaluere hvordan
sentrale elementer som verdier og prinsipper i overordnet del, dybdelæring og tverrfaglige temaer
gir retning til aktiviteter på kommune-/fylkesnivå og skolenivå (jf. også den tversgående analysen av
verdiløftet omtalt under Aktivitet 4.1)
Møtet mellom institusjonelle forventninger og arbeidet i kommunen og på skolen er sentralt i denne
arbeidspakken: hvordan aktørene oppfatter og tolker institusjonelle forventninger, og hvordan disse
oppfatningene får betydning for praksis. For å forstå og fange prosessene i læreplanarbeidet fra
nasjonalt nivå til skolenivå vil vi anvende teorier om institusjonelt arbeid (Lawrence, et. al. 2011),
styring og ansvarliggjøring i utdanningssektoren (Mausethagen et al. 2018; Prøitz & Skedsmo, 2018;
Møller & Skedsmo, 2013; Møller & Karseth, 2014; Ottesen, 2014; Røvik, 2007), teorier om ledelse og
organisasjonsutvikling (Roald, 2012; Irgens, 2016; Robinson, 2018) og teorier om ledelse i og av
profesjonsfellesskap i skolen (Helstad & Møller, 2014; Gunnulfsen, 2017; Jensen & Lund, 2014).
Disse analytiske inngangene til det empiriske materialet vil bidra til økt kunnskap om prosessene
der læreplanen fortolkes på regionalt og lokalt nivå og hvordan tolkninger manifesteres i strategier
og strukturer for gjennomføring av det lokale arbeidet med læreplanene.
Arbeidspakke 2 rettes mot følgende overordnede forskningsspørsmål (se også vedlegg 2):
1. Hvilke strategier for det lokale læreplanarbeidet formuleres av skoleeiere og skoleledere og
hvordan kommer strategiene til uttrykk?
Analyser av dokumenter fra skoleeier (politisk og administrativt) og skolenivå vil gi innsikt i
forventninger og ansvarsfordeling i arbeidet med Fagfornyelsen. Dokumentanalysene vil
gjennomføres Høst 2019, Høst 2020 og Høst 2023, og vil gi kunnskap om de lokale prosessene på
formuleringsnivå, hvordan og hvorfor strategier endres underveis, og hvordan læreplanarbeid
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forventes å forankres i prosesser i profesjonsfelleskap. Når vi kobler dokumentanalyse med
observasjonsdata fra ledermøter og intervjuer med skoleeier og rektor får vi kunnskap om
spenninger mellom nivåer, begrunnelser og mekanismer for ansvarliggjøring.
2. Hvordan fortolker og legitimerer skoleeiere, skoleledere og lærere Fagfornyelsens
intensjoner?
Ideene som ligger til grunn for Fagfornyelsen får en spesifikk materiell form i læreplanverket (jf.
Arbeidspakke 1). Her er vi opptatt av mottakssiden, det vil si hvordan kommunen /fylkeskommunen
og skolen oversetter intensjonene til lokale organisasjonskontekster (Røvik, 2014). Lokalt vil
oversettelsesarbeidet dels handle om hvordan man forstår begreper og forventninger, og dels om
hvordan man oppfatter mulighetsrommet (rammer, kultur, kompetanse). Intervjuer med aktører på
kommune/fylkeskommunenivå og skolenivå og videobaserte observasjonsstudier av leder- og
personalmøter gir data som grunnlag for analysene.
3. Hvordan fungerer læreplanverket som styrings- og arbeidsredskap i profesjonsfellesskapet?
Med utgangspunkt intervjuer med skoleledere og lærere, videoobservasjon av læreres kollektive
arbeid med Fagfornyelsen, observasjon av møter i fellestid, teammøter og ledermøter undersøker vi
hvordan aktørene fortolker læreplanverket og hvilken betydning det får for deres planlegging av
opplæringen. Her vil bruken av støtteressurser være et sentralt tema. Vi vil også kartlegge hvilke
strukturer, prosedyrer og rutiner som etableres for å legge til rette for læreplanarbeidet i
profesjonsfelleskapene, og hvilken betydning disse har i gjennomføringen av Fagfornyelsen.
I prosjektet gjennomføres seks kvalitative casestudier, to på barnetrinnet, to på ungdomstrinnet og
to på videregående trinn. Begrunnelsen for å velge en casemetodikk er at vi ønsker å beskrive, forstå
og fortolke politiske og sosiale prosesser når skoler iverksetter Fagfornyelsen, hvordan slike
prosesser kan utfolde seg i et samspill mellom nasjonale, regionale og lokale styringskontekster. En
sentral ambisjon er å følge skolene/kommunene gjennom fire år for slik å kunne fange opp endringer
i styring, ledelse og organisering. Kombinasjonen av dokumentanalyser, intervjuer og observasjoner
vil gi innsikt i aspekter både på formulerings- og realiseringsnivå, og gir mulighet til å identifisere
koblinger eller manglende koblinger mellom nivåer. Videre kan vi kartlegge hvilke konsekvenser
rutiner og strukturer for kommunikasjon (for eksempel informasjonsflyt, dialoger underveis,
løpende evaluering, lærende møter) og eventuelle brudd mellom styringsnivåene har for
iverksettelsen av læreplanene. Ved valg av case vil vi legge vekt på geografisk spredning. To av casene
i prosjektet vil være sammenfallende med Prosjekt 3.1, ett på ungdomstrinnet og ett på videregående
trinn. Ved å se data fra de to arbeidspakkene i sammenheng vil vi få økt kunnskap om hvilken
betydning krav og forventninger fra skoleeier og skoleleder får for lærernes utvikling av
profesjonsfaglig kompetanse og gjennomføring av undervisning. Konkret innebærer dette at vi
starter datainnsamling på to barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole våren 2020.
Våren 2021 utvides utvalget med en ungdomsskole, og høsten 2023 med ytterligere en videregående
skole, der begge disse inngår i utvalget i Prosjekt 3.1.
Vår 2020

Vår 2021

Høst 2023

B1, B2, U1, Vg1

B1, B2, U1, U2, Vg1

B1, B2, U1, U2, Vg1, Vg2

U2 og Vg2 er sammenfallende med Prosjekt 3.1
I det følgende beskrives og begrunnes datagrunnlag og metoder for de 6 casene i Arbeidspakke 2 på
hvert måletidspunkt:
‒

Vi vil analysere styringsdokumenter på kommunalt/fylkeskommunalt nivå som kan angi
forventninger eller pålegg om retning og innhold i skolenes læreplanarbeid, plandokumenter
på skolenivå, for eksempel om hvordan og hvor mye felles planleggingstid som brukes til
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‒

‒

‒

arbeid med fagfornyelsen, hva som skal være innholdet i fellestiden, hvilke ressurser
(digitale, samarbeid med UH-sektoren mv) som benyttes i arbeidet.
Intervjuer med ansvarlig på kommune/fylkeskommunenivå vil gi innsikt i hvordan skoleeier
griper an arbeidet med Fagfornyelsen, hvordan de konstruerer sin rolle og opplever sitt
ansvar, og hva som er styrker og utfordringer i samspillet med skolene og eventuelle eksterne
samarbeidspartnere
Gjennom intervjuer med rektor og lederteamet på de seks skolene vil vi undersøke hvordan
det legges til rette for strukturer og prosesser der profesjonsfellesskapet får mulighet til å
tolke og iverksette Fagfornyelsen, på hvilken måte dette arbeidet ledes og følges opp og
hvordan ansvar fordeles.
Observasjoner av møter mellom skoleledere og skoleeier, i lederteam på skolene og i skolenes
fellestid vil gi kunnskap om hvordan aktørene skaper mening i de sentrale elementene i
Fagfornyelsen og hvilken rolle ulike støtteressurser spiller i denne sammenhengen.

Arbeidspakke 2 vil bruke resultater fra Arbeidspakke 1 for å etablere kunnskapsgrunnlaget for
evaluering av prosessene på kommune-/fylkeskommune- og skolenivå. Videre vil temaer i denne
arbeidspakken som vist sees i sammenheng med temaer fra Prosjekt 3.1 spesielt knyttet til læreres
profesjonsfaglige kompetanse og utfordringer i planlegging og gjennomføring av undervisning. I
samarbeid med Aktivitet 4.2 vil vi utvikle spørsmålssett til årlige spørreundersøkelser til skoleleiere
og skoleledere. Slik kan arbeidet med styring og ledelse av Fagfornyelsen følges over tid, og vi får
informasjon som kan bidra til spissing av spørsmål i intervjuundersøkelsene i Arbeidspakke 2.
Å følge prosesser i skolene over tid vil gi unike bidrag i den forskningsbaserte evalueringen:
‒
‒
‒
‒

Prosjektet vil gi kunnskap om kommuner/fylkeskommuners og skolelederes vurderinger og
intensjoner fra den forberedende fasen og gjennom hele gjennomføringsperioden
Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan intensjoner iverksettes, hvilke støtteressurser som tas
i bruk og hvilken betydning disse får for skolenes arbeid
Prosjektet vil gi kunnskap om hvilken betydning den desentraliserte ordningen for
kompetanseutvikling får for det lokale arbeidet
Prosjektet vil gi kunnskap om spenninger mellom nivåer og utfordringer på skolene, hvordan
disse håndteres og hva som blir konsekvenser.

Delrapport 1 (høsten 2020) vil ha et spesielt fokus på kommunenes/fylkeskommunenes og skolenes
arbeid i den forberedende fasen, dvs. høsten 2019 og våren 2020. Delrapport 2 (våren 2022) bygger
i hovedsak på data fra undersøkelsestidspunkt 2, våren 2021. På det tidspunktet antar vi at arbeidet
på skolene er godt i gang, og analysene vil gi grunnlag for å redegjøre for hvordan arbeidet med
fagfornyelsen organiseres, hvordan ansvar fordeles og hvordan arbeidet følges opp. Gjennom analyse
av forhandlinger som gjøres lokalt, beslutninger som fattes og iverksettes vil vi også få innsikt i
hvordan aktørene tolker de nye læreplanene, hva som anses som spesielt betydningsfullt i
Fagfornyelsen og hva som er utfordrende å gjennomføre. På dette tidspunktet vil analysene kunne
kombineres med undersøkelsene i Prosjekt 3.1 og bidra til kunnskap om sammenheng mellom
forhold knyttet til styring og ledelse og klasseromspraksis.
I sluttrapporten (høsten 2024) vil temaene fra Delrapport 2 følges opp for å synliggjøre endringer
sent i prosjektperioden. I tillegg vil denne rapporten gi en helhetlig analyse av hvordan strategier og
fortolkninger av Fagfornyelsen utvikler seg og eventuelt endres i løpet av prosjektperioden.

Arbeidspakke 3: Fagfornyelsen i møtet med skolens praksis og elevers læring
Arbeidspakke 3 inneholder to prosjekter som representerer ulike, men komplementære, innganger
til å studere og forstå Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksis og dens innvirkning på lærere og
elevers syn på kunnskap, læring og vektlagte fagområder. Prosjekt 3.1 studerer Fagfornyelsen i møte
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med klassseromspraksiser gjennom seks kvalitative casestudier på ungdomsskoler og videregående
skoler i ulike deler av landet. Fokuset i casestudiene rettes mot de tre vektlagte områdene
tverrfaglighet, dybdelæring og pedagogisk bruk av IKT. I tillegg vil den tversgående analysen av
verdiløftet, Aktivitet 4.1 i Arbeidspakke 4, forankres i dette prosjektet med vekt på det tverrfaglige
temaet bærekraftig utvikling. Prosjekt 3.2 studerer Fagfornyelsen i møte med praksis ved hjelp av
surveystudier rettet mot lærere og elever på 9. trinn. Surveystudiene har to hovedfokus: 1) Elevers
selvregulering, tenkesett, motivasjon, trivsel og læringsmiljø 2) lærere og elevers verdier, holdninger
og kunnskapssyn knyttet til de tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig
utvikling og folkehelse og livsmestring som også er i fokus i Prosjekt 3.1.
Det vil være flere synergier mellom Prosjekt 3.1 og 3.2. Felles for begge prosjektene er at de fokuserer
på noen av de samme sentrale aspektene ved Fagfornyelsen: Dybdelæring og de tre tverrfaglige
temaene. De ulike metodiske tilnærmingene i de to prosjektene fanger inn data for ulike
analysenivåer. Gjennom å anlegge både lærer- og elevperspektiv, samt sammenstille kvalitative og
kvantitative data, vil vi få kunnskap om hvordan sentrale aspekter i Fagfornyelsen plukkes opp,
forståes, og kommer til uttrykk både i kunnskapspraksiser og som fenomener på systemnivå. Videre
bygges det en sammenheng mellom prosjektene ved at lærere og elever ved caseskolene vil inviteres
til å delta i surveyundersøkelsen. For Prosjekt 3.1 vil dette gi tilgang til beskrivelser av caseskolene
gjennom et sett robuste kvantitative indikatorer, noe som vil muliggjøre sammenliknende analyser
mellom caseskolene og det større utvalget av skoler, elever og lærere. En annen synergi mellom
prosjektene knytter seg til utviklingen av spørreskjemaene. Forskere i Prosjekt 3.1, som har
pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse knyttet til elevers læring og de tre tverrfaglige temaene, vil
trekkes inn som ressurspersoner i utviklingen av spørreskjemaene. Et slikt samarbeid vil utgjøre en
viktig kvalitetssikring av spørreskjemaene. Når analysene og resultatene fra Arbeidspakke 3
sammenholdes med analyser og resultater i Arbeidspakke 2, vil vi få innsikt i hvordan en
utdanningsreform virker på tvers av nivåer. Dette er lite undersøkt i utdanningsforskningen.
I det følgende gis en mer utdypende beskrivelse av Prosjekt 3.1 og 3.2.

Prosjekt 3.1 Fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser: tverrfaglighet, dybdelæring
og digitale læringsressurser
Bakgrunn, tematisk fokus og forskningsspørsmål
Prosjekt 3.1 studerer Fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser med spesifikt fokus på
tverrfaglighet, dybdelæring og pedagogisk bruk av IKT. Prosjektet inkluderer casestudier ved tre
ungdomsskoler og tre videregående skoler lokalisert i ulike deler av landet der vi undersøker i
hvilken grad og hvordan disse tre sentrale aspektene som fremheves i Fagfornyelsen og Programplan
for Fagfornyelsen skaper nye premisser for elevers læringsprosesser og læreres profesjonsutøvelse.
Det første aspektet knytter seg til tverrfaglighet tydeliggjort gjennom de tre tverrfaglige temaene
demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. De tre
tverrfaglige temaene retter seg mot det som ofte betegnes som sosiovitenskapelige spørsmål; altså
komplekse, fagovergripende og sammensatte problemstillinger som både er dagsaktuelle og
omstridte, og som befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike vitenskapelige fagområder,
økonomi, politikk og etiske perspektiver. Tidligere forskning viser at slike læringssituasjoner kan
danne produktivt grunnlag for elevers utvikling av fagkunnskap, beslutningstagning og kritisk
tenkning, samt et grunnlag for å knytte elevers hverdagserfaringer til skolens innhold (Zeidler &
Nichols, 2009). Til tross for en overordnet konsensus om ulike produktive sider ved slike
læringssituasjoner, så viser også studier mer utfordrende sider som at elever strever med å forstå,
sammenstille og kritisk vurdere kompleks informasjon fra ulike kilder (Furberg & Rasmussen), det
å regulere elevsamarbeid (Baker, Andriessen, & Järvelä, 2013) og det å delta i faglig argumentasjon
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(Mercer, 2004). En rekke studier viser også den viktige betydningen læreren har som tilrettelegger
for elevers produktive læringsprosesser i slike læringssituasjoner (Strømme & Furberg, 2015).
Dette leder over mot det andre vektlagte aspektet, nemlig sammenhengen mellom de tverrfaglige
temaene og elevers kompetanseutvikling og dybdelæring; altså det å kunne tilegne seg og anvende
kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente
sammenhenger og situasjoner, samt vise evne til refleksjon og kritisk tenkning
(Kunnskapsdepartementet, 2018). Et slikt kompetansebegrep innebærer at elevene både skal tilegne
seg og anvende kunnskap og ferdigheter. En god forståelse av tverrfaglige temaer der fokus rettes
mot komplekse og fagovergripende problemstillinger krever både tilegnelse og utøvelse av
fagoverskridende og fagspesifikk kunnskap og ferdigheter. Undervisningssituasjoner med fokus på
tverrfaglige temaer utgjør derfor et godt grunnlag for å kunne studere elevers kompetanseutvikling
og dybdelæring, samt hvilke faglige, pedagogiske og strukturelle premisser som må ligge til grunn
for denne type læring. De tverrfaglige temaene vil rekontekstualiseres i de ulike skolefagene og
dermed få ulike uttrykk og ulik vinkling. Samtidig må de enkelte skolefag nå konstitueres i lys av de
fagovergripende komponentene. Det å forstå denne gjensidigheten, eller dialektikken, vil være et
uttrykk for dybdelæring. Dybdelæring vil også kunne materialisere seg i elevprodukter, altså ulike
former for produkter elever produserer som del av læringsaktiviteter, slik at vi kan undersøke både
prosesser og resultater knyttet til forholdet mellom fag og tverrfaglighet (se utfyllende om
elevprodukter under). Imidlertid er det de tverrfaglige dimensjonene som påkaller størst interesse.
Dette fordi det på kort sikt vil være her vi i større grad enn i enkeltfagene vil se aktiviteter og uttrykk
som til sammen viser hvordan Fagfornyelsen «virker».
Det tredje vektlagte aspektet knytter seg til intensjonen om at Fagfornyelsen skal bidra til at IKT
understøtter elevers utvikling av faglig og tverrfaglige forståelse, kritisk tenkning og digital
dømmekraft (Kunnskapsdepartementet, 2018). Norske skoler er fylt av teknologi i form av PCer,
nettbrett, mobiltelefoner og interaktive tavler, og utvalget av digitale kilder, læringsressurser og
læremidler har ekspandert kraftig de siste tiår. Likevel viser forskning en stor variasjon i omfanget
og bruken av teknologi – både mellom skoler, skolenivå og fag (Gilje et al., 2016). Studier viser også
at mange lærere rapporterer at de synes det er utfordrende å anvende IKT som støtter elevers læring
på gode måter, og at de mangler IKT-kompetanse (Hatlevik & Trondsen, 2015). Også internasjonalt
viser det seg at det i utdanningssektoren er svake koblinger mellom digitalisering og
kunnskapsproduksjon, og at IKT ofte knyttes til organisatoriske, administrative og instrumentelle
gjøremål. De muligheter som digitaliseringen åpner for, både i form av utvikling og overskridelse av
eksisterende praksiser (oppgaver, aktiviteter, elevprodukter), er i mindre grad realisert (Lund,
Furberg, Bakken, & Engelien, 2016). Samtidig er det viktig å være klar over at digitale ressurser
sjelden opptrer alene, men oftest i kombinasjon med en rekke analoge kunnskapsressurser (Gilje et
al., 2016). Elevene må følgelig forholde seg til en rikholdig læringsøkologi.
Det å realisere de tre områdene tverrfaglighet, dybdelæring og pedagogisk bruk av IKT, vil innebære
at det for elever ikke bare er nok å møte utfordringer og informasjonskilder med kritisk sans og
selvstendig refleksjon. De må i økende grad gjøre valg, utøve aktørskap, og handle i situasjoner der
det ikke finnes fasitsvar. Digitaliseringen innebærer også at både kunnskapsproduksjonen og
elevproduktene kan få nye uttrykk: multimodale, hybride, kunstneriske og i form av modeller,
scenarier og alternativer. Elever må både være kritiske konsumenter og aktive produsenter av
kunnskap (Lund, Furberg, & Gudmundsdottir, 2019).
Med disse momentene som bakgrunn, vil vi følge og analysere undervisningsopplegg og
læringsforløp der følgende ulike, men komplementære, læringsprosesser blir aktualisert:


Tverrfaglighet: Aktiviteter som fremmer de tverrfaglige temaene demokrati og
medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.
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Dybdelæring: Aktiviteter som fremmer dybdelæring, det vil si aktiviteter designet for å
understøtte elevsamarbeid, elevaktive arbeidsformer, faglig kreativitet, kritisk tenkning og
utvikling av metakognitive ferdigheter.
Pedagogisk bruk av IKT: Aktiviteter der digitale ressurser – i samspill med tradisjonelle
papirbaserte læringsressurser - brukes for å støtte dybdelæring, kunnskapsproduksjon og
digital dømmekraft.

Disse aspektene analyseres fra et sosiokulturelt perspektiv på læring og undervisning, der
samhandling med andre, meningsdannelse og bruk av digitale og analoge læringsressurser forstås i
lys av sosial kontekst (Säljö, 2010; Vygotsky, 1978). Studiene som gjennomføres vil rette analytisk
fokus mot følgende aspekter: i) lærerrollen og lærerens planlegging og tilrettelegging av elevers
læringsprosesser ii) elevers læringsprosesser og kompetanseutvikling, iii) hvordan digitale
læringsressurser, i samspill med tradisjonelle papirbaserte læringsressurser, anvendes og støtter
lærings- og undervisningsprosesser og iv) faglige, pedagogiske og strukturelle utfordringer og
muligheter som kommer til uttrykk i planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter som skal
fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser.
I tråd med sosiokulturelle perspektiver vil interaksjonsdata og observasjonsdata (fra
undervisningsopplegg og læringsforløp) analyseres. I tillegg vil intervjudata si oss noe om hvordan
aktørene opplever, artikulerer og tar del i endringsprosesser. Det å studere og forstå lærings- og
undervisningsprosesser i naturalistiske klasseromssettinger, krever at man retter et analytisk blikk
mot interaksjoner og samhandling mellom elever og mellom lærere og elever der forståelse og
utvikling av kompetanse kommer til uttrykk (Strømme & Furberg, 2015; Rasmussen & Ludvigsen,
2010). Slike interaksjonsanalyser vil gi grunnlag for å studere lærerrollen, læreres tilrettelegging av
elevenes læringsprosesser og elevers læringsprosesser (Mercer, 2004), samt hvordan digitale og
analoge læringsressurser gjøres tilgjengelige, plukkes opp og aktiveres for å støtte elevers utvikling
av både faglig forståelse (Gilje et al., 2016) og digital dømmekraft (Erstad, 2010). I tillegg til det
interaksjonelle fokuset, vil vi også rette et analytisk blikk mot elevers produksjon og anvendelse av
kunnskap slik dette kommer til uttrykk i ulike typer elevprodukter, som for eksempel digitale eller
analoge tekster, presentasjoner, visualiseringer, videosnutter, modeller, blogger etc. laget av elevene.
Det å fange faglige, pedagogiske og strukturelle dimensjoner i klasseromspraksiser, og hvordan
disse endres i møte med Fagfornyelsen, vil også utgjøre et sentralt forskningsfokus. For å kunne
belyse aktørenes opplevelse av slike dimensjoner vil vi anvende intervjudata med lærere og elever.
Slike data vil kunne si oss noe om hvordan aktørene opplever, artikulerer og tar del i
endringsprosesser.
Basert på de beskrevne tematiske fokus og forskningsformål, stiller vi følgende overordnede
forskningsspørsmål (se Vedlegg 2 for utdypende underspørsmål):
1. På hvilke måter kommer læreres profesjonsfaglige kompetanse til uttrykk i planlegging og
gjennomføring av læringsaktiviteter som skal fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av
digitale læringsressurser?
2. På hvilke måter kommer elevers kompetanseutvikling til uttrykk i læringsaktiviteter som skal
fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser?
3. På hvilke måter kan digitale læringsressurser – i samspill med andre læringsressurser– bidra
til å støtte elevers læringsprosesser i aktiviteter som skal fremme tverrfaglighet og
dybdelæring?
4. Hvilke faglige, pedagogiske og strukturelle endringer kommer til uttrykk i planlegging og
gjennomføring av læringsaktiviteter som skal fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av
digitale læringsressurser?
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Forskningsdesign: Utvalg, rekruttering og data
Prosjekt 3.1 vil gjennomføre totalt seks casestudier fordelt på tre ungdomsskoler og tre videregående
skoler med elever og lærere på 9. trinn og Vg2 eller Vg3. Basert på erfaringer fra tidligere casestudier,
anslås det at hver av de seks casestudiene vil knytte seg til undervisningsopplegg med et timeomfang
på 10-15 skoletimer fordelt over en til tre uker. Selve datainnsamlingen vil både gjennomføres ukene
i forkant, under og i etterkant av det gjennomførte undervisningsopplegget.
I rekrutteringen av skolene vil vi legge vekt på geografisk spredning, altså at det skal rekrutteres
skoler fra ulike regioner i landet. De seks skolene vil velges ut med tanke på å representere skoler
som gjennom målrettede didaktiske valg søker å implementere Fagfornyelsens overordnede
intensjoner knyttet til tverrfaglighet, dybdelæring og pedagogisk bruk av IKT. Det innebærer at vi vil
rekruttere enkeltskoler som har kommet langt i sin satsning, men også skoler som representerer et
«tverrsnitt» av norsk skole. I første rekke ønsker vi å rekruttere skoler som har en organisatorisk
fleksibilitet i arbeidet med tverrfaglige tema; altså skoler som i perioder løser opp fagtimeplanen for
å gi rom for tverrfaglige prosjekter som rommer ulike enkeltfag. Vi understreker at vi vil ha en
empirisk sensitivitet med tanke på at det over tid kan utvikle seg ulike praksiser for hvordan skoler
jobber med tverrfaglighet. En slik empirisk sensitivitet innebærer at de tre casestudiene som
gjennomføres sent i prosjektperioden vil kunne inkludere skoler som jobber med de tverrfaglige
temaene på alternative måter, som for eksempel temabaserte uker der enkeltfag jobber parallelt med
tverrfaglige tema. Skolene vil rekrutteres på grunnlag av våre skolesamarbeidsnettverk som
inkluderer skoler og skoleledere over hele landet.
For å fange Fagfornyelsens møte med klasseromspraksiser over tid, gjennomføres tre av studiene i
en tidlig fase av prosjektperioden (Vår og Høst 2021) og tre av studiene i en senere fase (Høst 2023
og Vår 2024). Dette innebærer to casestudier knyttet til hver av de tre tverrfaglige temaene; en studie
i tidlig fase og en i senere fase. Datainnsamlingen i to av casene vil sammenfalle med to av casene
som gjennomføres i Arbeidspakke 2. Dette gjelder en ungdomsskole (Vår 2021) og en videregående
skole (Høst 2023), og som faglig sett relaterer seg til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.
På denne måten kan vi gjøre analyser av hvordan institusjonelle og organisatoriske forhold regulerer
og får betydning for planlegging og gjennomføring av undervisning.
Følgende metoder og datatyper vil til sammen gi et rikholdig og presist bilde av hvordan vi kan
besvare disse spørsmålene, og dermed vise hvordan Fagfornyelsen kommer til uttrykk gjennom
klasseromspraksiser:
-

Klasseromsobservasjoner (videoopptak av klasseromsinteraksjoner; elevgruppenivå og
lærer/helklassenivå, samt bruk av strukturerte observasjonsskjema)
Elevprodukter (digitale og analoge elevprodukter som tekster, visuelle representasjoner og
multimodale representasjoner som digitale kladdebøker, blogger eller plakater)
Før- og etterprøver (kombinasjon av kvantitative og kvalitative spørsmål) med fokus på
endring i elevenes forståelse av faglig innhold og epistemiske ferdigheter
Intervjuer (elev- og lærerintervjuer med fokus på elevenes faglige forståelse, engasjement og
mestring, samt faglige, pedagogiske og strukturelle endringer og utfordringer knyttet til
gjennomføring av slike prosjekter

Casestudiene vil ledes og gjennomføres av forskere med svært høy grad av ekspertise og kompetanse
innen klasseromsforskning, læringsforskning, IKT-basert læring og tverrfaglig didaktikk.
Analyser og forskningsbidrag
Selv om casestudier ikke kan generaliseres rent statistisk, vil de ha forklaringskraft utover lokal
kontekst. Det skyldes at de er «revelatory», dvs at de retter seg mot bestemte typer informasjon eller
fenomen som ikke tidligere har vært gjenstand for utstrakt forskning. Siden Fagfornyelsen er en
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nasjonal reform, vil case av denne typen ha mer allmenn analytisk gyldighet. En av de aller sterkeste
sidene ved slike kvalitative casestudier er at de vil bidra med en dypere forståelse av
mulighetsrommet som Fagfornyelsen bringer med seg. Et slikt forskningsdesign vil også kunne gi
innsikt i både variasjon og bredde. Dette innebærer også en analytisk mulighet til å sammenlikne
faglige, pedagogiske og strukturelle praksiser på tvers av enkeltskoler og skoletyper (ung. sk. og vgs.).
Det at casestudiene gjennomføres sent og tidlig i prosjektperioden gir mulighet for analyser med
fokus på endring over tid, altså i hvilken grad det har vokst frem nye praksisformer, nye former for
elevprodukter, nye forståelser av sentrale begreper i Fagfornyelsen (som for eksempel tverrfaglighet
og dybdelæring), eller om det er elementer som har blitt svekket.
Hovedleveransen i Prosjekt 3.1 vil innbefatte to delrapporter (Q4 2022 og Q4 2024) og en
sluttrapport (Q2 2025). Den første delrapporten baserer seg på de tre casestudiene som
gjennomføres tidlig i prosjektfasen. Dette innebærer at et viktig aspekt ved rapporten vil være å bidra
med praksisnære beskrivelser av hvordan enkeltskoler jobber med tverrfaglighet, dybdelæring og
pedagogisk bruk av IKT. Rapporten vil gi empirinære beskrivelser og analyser av praksis, og skrevet
i en form som gjør den interessant og tilgjengelig for aktører i praksis- og policyfeltet. Videre vil
denne delrapporten kunne bidra med informasjon som kan støtte innføringsprosessen av
Fagfornyelsen. På samme måte vil den andre delrapporten kunne gi et rikt bilde av de samme
dimensjonene, men da på et tidspunkt hvor Fagfornyelsen har vært virksom i tre år. Rapportene vil
også inkludere relevante data, funn og analyser fra data samlet inn i Arbeidspakke 2 og
surveyundersøkelsen i Prosjekt 3.2. På grunnlag av analysene i de to delrapportene vil sluttrapporten
legge sterkere vekt på funn på tvers av de seks casene. Denne rapporten vil derfor inneholde analyser
som legger mindre vekt på de helt unike sidene ved praksis ved hver skole. Samlet sett vil Prosjekt
3.1 bidra med følgende:







Kunnskap om hvordan lærere designer undervisningssituasjoner og – aktiviteter/forløp
(oppgaver, arbeidsformer og aktiviteter, produktbeskrivelser og vurdering) som ivaretar
Fagfornyelsen på ulike måter og i ulik grad
Kunnskap om hvordan elever møter og arbeider med problemstillinger som springer ut av
Fagfornyelsen
Kunnskap om hvordan digitale læringsressurser – i samspill med tradisjonelle
læringsressurser kan støtte elevers læringsprosesser, utvikling av kritisk tenkning og digital
dømmekraft
Kunnskap om sammenhenger mellom hvordan Fagfornyelsen ledes (Arbeidspakke 2) og
kommer til uttrykk i praksiser

Prosjekt 3.2 Utvikling og analyse av indikatorer for implementering av sentrale begreper i
Fagfornyelsen
Prosjekt 3.2 er en oppfølging av tematikkene i casestudiene i Prosjekt 3.1. I dette delprosjektet er
formålet å fremskaffe informasjon som i større grad kan generaliseres til systemnivå. I all hovedsak
vil data samles gjennom relevante selvrapporteringer fra elever og lærere. Den grunnleggende
antakelsen bak dette prosjektet er at dersom Fagfornyelsens intensjoner blir implementert, så vil
dette påvirke elevers egenvurderinger og holdninger.
Enhver fornyelse eller reform av skolens innhold og verdigrunnlag vil kreve tid før endringer er
observerbare på systemnivå, og dette delprosjektet vil derfor ha hypoteser om gradvise endringer i
det nasjonale gjennomsnittet for en rekke selvrapporterte mål. De utvalgte selvrapporterte målene
er valgt fordi de representerer plausible indikatorer for sentrale begreper i Fagfornyelsen. Tabell 1
gir en komprimert oversikt over begreper fra Fagfornyelsens dokumenter og valg av indikatorer.
I tillegg vil samtykke fra foreldre bli innhentet i de to første årene for å kunne kople de innsamlede
dataene med et begrenset utvalg av registerdata (resultater nasjonale prøver, karakterdata, valg av
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videregående opplæring, foreldres utdanningsnivå og inntekt). I et eget spørreskjema til lærerne ved
de samme skolene, vil det bli stilt spørsmål som berører kunnskaps- og læringssyn og læringsmiljø.
De overordnede forskningsspørsmålene for denne studien er dermed:
1. I hvilken grad endres elevers kunnskaps- og læringssyn*, motivasjon, læringsmiljø*,1
demokratiske beredskap og holdninger til bærekraftig utvikling i løpet av Fagfornyelsens fem
første år?
2. I hvilken grad kan indikatorene som brukes til å måle kjernebegreper i Fagfornyelsen
predikere fremtidige utdanningsrelaterte utfall?
I prosjektets første år (2019/20) vil innsatsen være rettet mot å identifisere relevante konstrukter
hvor det allerede finnes gode instrumenter og tilpasse disse til populasjonen og formålet. Alle
konstrukter vil bli pilotert i store utvalg (> 500 elever). De neste fire årene vil instrumentet bli
implementert årlig i et representativt utvalg for elever på 9. trinn og lærerne for trinnet ved disse
skolene (75-100 skoler, 2500 - 3000 elever og 500-700 lærere per år). De samme skolene vil bli
benyttet ved hver gjennomføring for å sikre at utvalgene er sammenliknbare over tid. Informasjon
om skolene innhentes fra GSI. Dette gjør det mulig å rapportere ulikheter mellom skoler langs
kjennetegn som skolestørrelse, by/land og andre forhold hvor skolene kan deles inn i to grupper. For
lærerne vil vi også ha spørsmål om hvilke fag de underviser denne elevgruppen. Dette vil gjøre det
mulig å bryte ned lærerdata for de skolefagene som har et betydelig antall lærere (>100). Elev og
lærerinformasjon kan også analyseres gjennom flernivåanalyser. Dette vil gjøre det mulig å
undersøke om forskjeller, på samme tidspunkt eller over tid, er systematisk knyttet til
skoletilhørighet. Dersom analysene viser at dette er tilfellet, vil dette indikere ulik takt/kvalitet i
innføringen av Fagfornyelsen. For utvalget av elever hvor vi kan kople mot registerdata vil vi også
kunne rapportere om ulikheter knyttet til hjemmebakgrunn. Det er imidlertid en del usikkerheter
knyttet til styrken for analyser av dette utvalget fordi det per i dag ikke finnes effektive måter for å
samle samtykker fra foreldre.
Erfaringsmessig takker en stor andel skoler nei når de blir forespurt om å delta i forskningsstudier.
Vi har en strategi for å sikre høy deltakelse som inkluderer:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

En viss oversampling ved første gangs gjennomføring for å sikre at det endelige utvalget
blir som indikert ovenfor.
Etablere en fast skolekontakt ved hver av de deltakende skolene og ha jevnlig
kommunikasjon med denne nøkkelpersonen.
Gi god generell informasjon om studien og hvorfor den er en viktig del av evalueringen
av Fagfornyelsen
Gi kortfattet og god informasjon til foreldrene ifbm innhenting av samtykke
Gi god spesifikk informasjon om hva skolene vil oppnå ved å delta.

Det viktigste vi kan tilby skolene, er (elevanonymiserte) årlige skolespesifikke
tilbakemeldinger/rapporter. Dette vil være relativt korte rapporter med hovedsakelig deskriptive
data for skolen sammenliknet med andre skoler i landet, og med trendlinjer for skoler over tid. Vår
erfaring er at en slik type rapportering er helt nødvendig for å sikre god deltakelse. Gjennomføringen
vil skje ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer.

* Også inkludert i spørreskjema til lærere.

16
Begrep i
Fagfornyelsen

Begrep for
selvrapportering
som indikator for
endring over tid

Kort begrunnelse
- en kjernereferanse

Foreløpig aktuelle spesifikke
konstrukter

Dybdelæring

Kunnskaps- og
læringssyn

Opplæringen skal stimulere til
dybdelæring. Dette forutsetter at
elevene utvikler et nyansert
kunnskapssyn
Green mfl., 2016.

-

-

-

Oppfatninger om
kunnskapens struktur, dens
kilder og legitimering
Oppfatninger om
læringsprosessen, om hva det
vil si å forstå noe
Oppfatninger om tverrfaglighet

Å lære å lære

Selvregulering/
motivasjon

Opplæringen skal bidra til at elevene
reflekterer over sin egen læring,
forstår sine egne læringsprosesser og
tilegner seg kunnskap på selvstendig
vis
Renninger & Hidi, 2019

-

Målorientering
Tenkemåter (mindset)
Metakognisjon og strategier
for å holde ut (volitional
strategies)

Folkehelse og
livsmestring

Trivsel og velvære i
skolesituasjonen

Opplæringen skal bidra til at elever får
innsikt for å mestre utfordringer og
vanskelige livssituasjoner. I dette
ligger det også at skolen skal være et
sted hvor elever får en arena med
opplevelse av mestring og trivsel
Christenson mfl., 2012

-

Forventninger til, verdsetting
av og interesse for skole
Læringsmiljø: Trivsel,
tilhørighet og støtte

Opplæringen skal bidra til at elever
blir aktive medborgere i et
demokratisk samfunn. Dette
forutsetter også et sett av verdier og
holdninger knyttet til meningsbryting
Schulz mfl., 2016

-

Opplæringen skal gjøre elevene i
stand til å ta ansvarlige valg og
handle etisk og miljøbevisst
Olsson mfl., 2016

-

Demokrati og
medborgerskap

Bærekraftig
utvikling

Demokratisk
beredskap og
engasjement

Engasjement og
ansvar for
bærekraftig
utvikling

-

-

-

Å være en god
samfunnsborger
Toleranse for andres
synspunkter
Ansvar for demokratisk
deltakelse
Holdninger til bærekraftig
utvikling
Bevissthet om bærekraftig
utvikling

Tabell 1: Sammenfatning av hvordan aspekter ved sentrale begreper i Fagfornyelsen kan fanges inn av
aktuelle konstrukter i spørreskjema

Den første delrapporten fra prosjektet er en teknisk rapportering av instrumentenes kvalitet og
responsrater. Dette er analyser som er avgjørende for de senere analysene som presenteres i den
andre delrapporten og prosjektets hovedrapport. Disse analysene vil gi kunnskap om:





i hvilken grad Fagfornyelsen implementeres med ulik takt/kvalitet i ulike skoler
i hvilken grad indikatorene for sentrale aspekter ved Fagfornyelsen indikerer at
læreplanverket er i ferd med å bli innført i de første fem årene av fagfornyelsen
ulike grupper av skoler, lærere og elever gir uttrykk for ulike holdninger eller synspunkt
hvilken grad sentrale aspekter ved Fagfornyelsen predikerer framtidige utfall

Dette prosjektet gir resultater som primært vil være nyttige for aktører på systemnivå. Samtidig vil
de deltakende skolene få kontinuerlige rapporter, og det er vår ambisjon at dette skal gi skolene
nyttig informasjon som de kan bruke i det lokale kvalitetsarbeidet.

Arbeidspakke 4: Koordinering, syntetiserende analyser og formidling
Arbeidspakke 4 inkluderer aktiviteter knyttet til overordnet koordinering og formidling av de ulike
prosjektene.
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Aktivitet 4.1: Verdiløftet – fra intensjon til realisering
En viktig overordnet sammenheng på tvers av de tre foregående arbeidspakkene er verdiløftet (jf.
Programplan kap. 5.2) Som et eksempel og som et analytisk grep vil vi her ta utgangspunkt i det
tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Dette er et normativt begrep som i overordnet del
forankres i skolens fellesverdier. Ved å følge bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i utviklingen
av læreplanverket (Arbeidspakke 1), i prosesser inn mot undervisningspraksisene (Arbeidspakke 2)
og i konkrete undervisningspraksiser (Arbeidspakke 3) blir det mulig å vurdere hvorvidt og hvordan
Fagfornyelsen her representerer et verdiløft (se også Kvamme, 2018). I denne tversgående analysen
i 4.1 vil også enkeltfag tre fram, i Arbeidspakke 1 knyttet til posisjoneringen av bærekraftig utvikling
og de tilhørende verdiene i læreplanene for fagene, både på småskoletrinnet, mellomtrinnet,
ungdomsskoletrinnet og i den videregående skole. Arbeidspakke 2 tilfører aspekter ved

skolekonteksten med innflytelse på enkeltfag, mens Arbeidspakke 3 gjør det mulig å studere hvordan
bærekraftig utvikling og de tilhørende verdiene viser seg i undervisningen i tverrfaglige
undervisningskontekster og de tilhørende enkeltfagene. Fordi bærekraftig utvikling framstår som en
samfunnsutfordring (jf. også delmål 4.7 i FNs bærekraftsmål, sitert i Stortinget, 2016, Innst. 19S),
sier eksempelet noe om hvordan skolens samfunnsmandat blir ivaretatt i Fagfornyelsen.

Aktivitet 4.2: Kontinuerlig monitorering av implementeringen
Denne aktiviteten består i utvikling og gjennomføring av årlige spørreundersøkelser. Hensikten med
denne vil være å fremskaffe noen enkle og grunnleggende indikatorer for å monitorere i hvilken grad
skolene arbeider med implementeringen av Fagfornyelsen. Det finnes i dag allerede et godt og
effektivt system for å framskaffe informasjon fra skoleledere og skoleeiere (Spørsmål til skoleNorge), som har oppnådd en høy status hos skoleeiere og skoleledere. Dette kan man eksempelvis se
gjennom den betydelig økte deltakelse på disse spørreundersøkelsene i de siste årene. Vi ønsker å
utvikle noen spørsmålssett til denne årlige undersøkelsen. I disse spørsmålene vil vi fange inn noen
av de sentrale begrepene i Fagfornyelsen hvor skoleledere (på alle trinn) kan gi god informasjon. Det
spesifikke innholdet i disse spørsmålssettene er ikke utviklet ennå. Vi ønsker imidlertid å repetere
noen av de spørsmålene som var inkludert i tilsvarende spørreskjema til skoleledere i forbindelse
med evalueringen av Kunnskapsløftet. Andre temaer som bør belyses er hvordan skoler arbeider
med de tverrfaglige temaene, hvilke hindringer/muligheter (eksempelvis læremidler,
kompetanseutvikling, den dynamiske digitale læreplanvisningen, veiledningsressurser) de opplever
i Fagfornyelsens første år, hvordan skolene arbeider med IKT i opplæringen, mm.
For denne konkrete leveransen forutsetter vi altså at Spørsmål til skole-Norge vil fortsette som i dag,
og at vi kan inngå i et partnerskap med den institusjonen som velges som leverandør for denne
tjenesten. Vi påtar oss å utvikle og ferdigstille spørsmål til spesifikke deler i dette spørreskjemaet (35 temaer), men forutsetter at gjennomføringen gjøres av den leverandøren som har oppdraget med
Spørsmål til skole-Norge. Data fra disse spørringene vil inngå i analysene i rapportene som leveres i
Arbeidspakke 2, 3 og 4. Dersom oppdraget tildeles oss, vil vi også gjerne ha en dialog om hvordan
man framover kan bruke det samme eller et tilsvarende verktøy for å samle informasjon fra lærere.
Dersom dette blir aktuelt, vil vi også for denne gruppen utvikle noen spørsmålssett hvor lærerne kan
rapportere om sine opplevelser av de temaene som inkluderes i spørsmålene til skolelederne. Vi
foreslår at en slik lærersurvey gjennomføres tidlig og sent i perioden (2020 og 2024).

Aktivitet 4.3: En gjennomgripende sluttrapport
I slutten av oppdragsperioden vil det bli levert en samlende rapport som presenterer og drøfter funn
på tvers av alle aktiviteter i Arbeidspakke 1, 2 og 3. Rapporten begrenser seg imidlertid ikke til å
benytte funn og data samlet inn i oppdraget, men vil også inkludere all annen norsk forskning i
perioden med relevans for Fagfornyelsen i en overordnet syntese.
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Aktivitet 4.4 Rapportering, formidling og tilbakemeldinger til sektoren
For hver av arbeidspakkene vil det bli produsert egne rapporter for Utdanningsdirektoratet. I tillegg
kommer de årlige statusrapportene til styret. Det legges opp til at resultater fra prosjektet skal
formidles underveis i programperioden (jf. programplanen s. 7). Rapportene danner de empiriske
og analytiske grunnlagstekstene for formidling via andre kanaler rettet mot policyfelt, praksisfelt og
allmennheten. Disse publiseres på ulike tidspunkt og vil dermed danne et viktig kunnskapsgrunnlag
for politiske beslutninger om eventuelle justeringer underveis. Det vil bli etablert en nettside for
prosjektet der all formidling vil være tilgjengelig. Dette vil dreie seg om ulike rapporter, korte
oppsummeringer, vitenskapelige bidrag, presentasjoner og annet informasjonsmateriale som kan
deles digitalt. Vi vil også benytte nettsiden til enheten FIKS – Forskning, innovasjon og
kompetanseutvikling i skolen som er en enhet ved vårt fakultetet for å dele kunnskapsresultater fra
prosjektet. Fakultetet har høy kompetanse og mye erfaring knyttet til produksjon av digitale
ressurser til formidling. Deltakere i prosjektet vil også formidle resultater fra evalueringen på ulike
konferanser og seminar arrangert av direktoratet og andre aktører i sektoren.
Vi viser for øvrig til den vedlagte formidlingsplanen.
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Vedlegg 2: Sammenstilt presentasjon av forskningsspørsmål for
arbeidspakke 1,2 og 3
Arbeidspakke 1
1. Hva kjennetegner prosessen fram mot etableringen av læreplanverket?
 Hva kjennetegner strategier og arbeidsformer som er valgt for involvering?
 Hvilke forståelser av involvering og samskaping kommer til uttrykk hos sentrale
aktører?
 Hvordan framstår forholdet mellom deliberative prosesser og politisk styring?
2. Er det nye læreplanverket i tråd med Fagfornyelsens intensjoner?
 Hvordan kommer skolens formål til uttrykk i overordnet del og i læreplanene for
fagene?
 Hvordan posisjoneres danningsaspektet i læreplanverket?
 Hvordan iscenesetter læreplanverket de tre tverrfaglige temaene, dybdelæring og ny
definisjon av kompetanse som bærende ideer i Fagfornyelsen?
 Hvordan viser skolens fellesverdier seg i læreplanverket, med vekt på temaet
bærekraftig utvikling (jf. Aktivitet 4.1, Arbeidspakke 4)?
 Hvordan rammer læreplanverket inn krav og forventinger til vurderingspraksis?
 Hvordan balanseres forholdet mellom kompetanseorientering og
innholdsorientering?
 Hvilke betingelser gir læreplanverket for profesjonsstyring og profesjonelt skjønn av
aktører i skolen?
3. Hva karakteriserer støtteressursene utviklet av og på oppdrag av
Utdanningsdirektoratet som tilbys for arbeidet med lokalt læreplanarbeid
og planlegging av undervisning?
 Hvilke deler av Fagfornyelsens ideer, målsettinger og begreper er vektlagt?
 Hva kjennetegner ressursenes kvalitet, relevans og tilgjengelighet?
 På hvilke måter gir støtteressursene profesjonsutøverne hjelp til å utvikle forankring
og eierskap til Fagfornyelsen?
 Hvordan ivaretas hensynene til lokalt initiativ og et likeverdig landsdekkende
utdanningstilbud?

Arbeidspakke 2
1. Hvilke strategier for det lokale læreplanarbeidet formuleres av skoleeiere
og skoleledere og hvordan kommer strategiene til uttrykk?
 Hvordan forankres Fagfornyelsen på politisk nivå i kommunen/fylkeskommunen?
 Hvilke prosesser legges det opp til på kommune/fylkeskommunenivå?
 Hvilke mekanismer for ansvarliggjøring og evaluering etableres?
 Hvordan begrunnes og legitimeres strategiene, og hvilke spenninger kan
identifiseres?
2. Hvordan fortolker og legitimerer skoleeiere, skoleledere og lærere
Fagfornyelsens intensjoner?
 Hvordan forstår aktørene sentrale begreper og verdier i Fagfornyelsen
(kompetansebegrepet, dybdelæring, tverrfaglige temaer, kjerneelementer)?

24





Hvordan omsettes slik forståelse til strategier for gjennomføring?
Hvordan legitimerer ledere Fagfornyelsen i møte med profesjonen?
Hvilke spenninger kan identifiseres mellom nivåene?
Hvordan kommer skolens fellesverdier til uttrykk i arbeidet med temaet bærekraftig
utvikling (jf. Aktivitet 4.1, Arbeidspakke 4)?

3. Hvordan fungerer læreplanverket som styrings- og arbeidsredskap i
profesjonsfellesskapet?
 Hvilke strukturer, rutiner og prosedyrer etableres for arbeidet med Fagfornyelsen?
 Hvordan deltar/følger ledelsen opp arbeidet i profesjonsfellesskapet?
 Hvilke støtteressurser tas i bruk i profesjonsfellesskapet, og hvordan vurderer
lærerne disse?
 Hvilke spenninger kan identifiseres i profesjonen og mellom lærere og ledere, og
hvordan håndteres disse?

Arbeidspakke 3
Prosjekt 3.1
1. På hvilke måter kommer læreres profesjonsfaglige kompetanse til uttrykk i
planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter som skal fremme
tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser?
 Hvordan tilrettelegger læreren elevers læringsprosesser i tverrfaglige undervisning?
 I hvilken grad, og hvordan, legger læreren til rette for å bygge bro mellom elevenes
hverdagserfaringer/livsverden og det faglige innholdet?
 I hvilken grad, og hvordan, understøtter læreren elevenes dybdelæring?
 Hvordan vektlegger læreren de tverrfaglige elementene og fagene, og hva er lærerens
rolle i samhandling med elevene og i aktivitetene som gjennomføres?
2. På hvilke måter kommer elevers kompetanseutvikling til uttrykk i
læringsaktiviteter som skal fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av
digitale læringsressurser?
 Hva kjennetegner elevenes læringsprosesser i tverrfaglige prosjekter?
 På hvilke måter kommer elevenes forståelse til uttrykk i deres argumentasjon,
interaksjon og elevprodukter? (Se for øvrig opsjonen for forskningsdesign og
forskningsspørsmål som retter seg spesifikt mot vurderingskriterier og
vurderingsformer).
 I hvilken grad, og på hvilke måter, viser skolens fellesverdier seg i disse
læringsprosessene (jf. Aktivitet 4.1, Arbeidspakke 4)?
 I hvilken grad, og på hvilke måter, kommer dybdelæring til uttrykk?
3. På hvilke måter kan digitale læringsressurser – i samspill med andre
læringsressurser– bidra til å støtte elevers læringsprosesser i aktiviteter
som skal fremme tverrfaglighet og dybdelæring?
 På hvilke måter anvender læreren digitale ressurser i sin planlegging og
gjennomføring av undervisningsaktiviteter?
 I hvilken grad, og på hvilke måter, kommer elevenes kritiske tenkning om
tverrfaglige tema til uttrykk gjennom deres bruk av digitale læringsressurser?
 I hvilken grad, og på hvilke måter, kommer elevens digitale dømmekraft til uttrykk i
møtet med tverrfaglige temaer og bruk av digitale læringsressurser?
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I hvilken grad, og på hvilke måter, støtter digitale læringsressurser elevenes utvikling
av faglig forståelse og kunnskapsproduksjon?
Hvilke typer elevprodukter utvikles i tverrfaglige læringssituasjoner med bruk av
digitale læringsressurser?

4. Hvilke faglige, pedagogiske og strukturelle endringer kommer til uttrykk i
planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter som skal fremme
tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser?
 Hvordan kommer de ulike fagene til uttrykk i tverrfaglige undervisningsopplegg?
 Hvilke utfordringer melder seg i møte med slike endringer?
Prosjekt 3.2
1. I hvilken grad endres elevers kunnskaps- og læringssyn*, motivasjon,
læringsmiljø*, demokratiske beredskap og holdninger til bærekraftig
utvikling i løpet av Fagfornyelsens fem første år? 2
 På hvilken måte kan eksisterende instrumenter, opprinnelig utviklet for andre
kontekster, tilpasses for å gi gode mål for norske 9. trinns elever og deres lærere?
 I hvilken grad finnes det en variasjon mellom skoler for de konstruktene som
utvikles?
 I hvilken grad kan det i løpet av de fem første årene observeres endringer i nasjonale
gjennomsnittsverdier som støtter Fagfornyelsens mål?
 I hvilken grad er det en overenstemmelse mellom elevens og lærernes rapporterte
mål for kunnskaps- og læringssyn, trivsel og velvære i skolesituasjonen?
2. I hvilken grad kan indikatorene som brukes til å måle kjernebegreper i
Fagfornyelsen predikere fremtidige utdanningsrelaterte utfall?
 I hvilken grad kan begrepene som er valgt ut til å måle implementeringsgrad av
Fagfornyelsen predikere prestasjoner i skolefag (målt gjennom eksamen og
grunnskolepoeng)?
 I hvilken grad kan elevers egenrapporterte oppfatninger og holdninger predikere
deres valg av utdanningsprogram i videregående opplæring (programvalg første år i
vgs)?

* Også inkludert i spørreskjema til lærere.

