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Side 3

Vi har undersøkt hvordan skoleledere 
forstår og møter forventningene fra 
myndighetene når 
de planlegger gjennomføringen av 
fagfornyelsen

• Hva karakteriserte skoleledernes 
strategiske arbeid med 
fagfornyelsen?

• Hvilke spenninger kunne vi 
identifisere?

• Hvordan ble spenningene håndtert?



Side 4

Datamateriale

• "Spørsmål til skole-Norge" våren 2020

• Fire caser: kommunale og lokale plan- og 
styringsdokumenter, intervjuer med skoleeiere og 
skoleledere, samt feltobservasjoner av ledermøter 



Læreplanarbeid som samskaping

Side 5

Ledelse handler om å motivere, gi 
retning og fordele ansvar, respektere 
og innarbeide medarbeideres 
kunnskap og kompetanse.

Strategi utformes i et samspill mellom
• etablerte praksiser,
• lærere og skolelederes erfaringer, 

kunnskap og ideer
• lærere og skolelederes forståelse av 

myndighetenes formaliserte 
forventninger

"Samskapelse er en strategi der 
man søker å mobilisere 
medarbeidernes, innbyggernes og 
lokale virksomheters og foreningers 
kompetanse, ideer, engasjement og 
virkelyst i løsningen av felles oppgaver, 
problemer og utfordringer" (Torfing m.fl., 
2016).



Innføringen av fagfornyelsen: 
-et puslespill av strategier som formes og re-
formes i samspillet mellom aktørene og 
innebærer

•Gjenbruk
•Omforming
•Nyskaping

(se Rapport 2: Ottesen, Colbjørnsen, Gunnulfsen, Hall og Jensen, 2021)



Fagfornyelsen - "something 
old"...

Side 7

Gjennom flere tiår har norske
skoler opparbeidet erfaring med skoleutvikling:

§ lokale prosjekter basert på opplevd behov
eller interesse

§ kommunale satsningsområder for 
kvalitetsutvikling

§ nasjonale satsninger



Something old

Side 8

Skolefaglig ansvarlig, kommune:
Jeg har kommunal plangruppe med skolefaglige 
rådgivere, koordinatorer innenfor ulike fagområder. Vi
møtes jevnlig. Den kommunale plangruppen kom jo i 
stand før fagfornyelsen, så da jobbet vi med 
hovedinnsatsområdet som vi da jobbet med, å tilpasse 
opplæring 

Rektor, barneskole
Når vi nå skal diskutere og bruke IGP-
metoden … Av og til, når lærerne kommer 
og vi ser på dem at det har vært en tøff 
dag, kutter vi av og til ut I-en. Så går vi på 
gruppe. Da sparer vi. Det å senke 
skuldrene er av og til lurt, og gå i grupper, 
slik at de ikke alltid blir presset. Noen blir 
presset litt. Jeg tror at det handler om å 
være trygg på at vi tar fatt på noe nytt, vi 
tar fatt på noen store begreper. 

Rektor VG: 
De temaene vi har jobba med det er overordna plan, 
og da sett hva slags punkter som smelter sammen 
med vår kultur, våre verdier og det vi har jobba med. 
Og se hvor den utfordrer, hvor fagfornyelsen 
utfordrer oss, men en veldig god prosess som 
plukker ut noen sentrale emner og temaer, 
dybdelæring, motivasjon, de to temaene har vi hatt 
en god prosess på og det er veldig grunnleggende 
og går på holdninger og hvordan, hva slags kultur vi 
vil ha på skolen. Det tredje av temaene som vi satt 
opp det var vurderingspraksis, og der er vi litt i gang, 
så kom covid-19, så har det egentlig ligget, den 
prosessen ligget i ro helt til nå.



Fagfornyelsen: “Something 
new”
Hva er det nye i fagfornyelsen?
§Kompetansebegrepet

§Tverrfaglige temaer
§Dybdelæring

§Ny læreplanstruktur
§Fagspesifikk omtale av vurdering

§Støtteressurser

Side 9



Side 10

Rektor, grunnskolen:
Fagfornyelsen dreier seg i stor 
grad om å videreutvikle læreren, 
videreutvikle praksis. Se på seg 
selv inne i klasserommet, for å 
få et mer inkluderende 
klasserom. Det at man må 
starte litt med seg selv, er en litt 
annerledes prosess enn det 
man har vært i tidligere, som i 
hvert fall jeg liker.

Rektor, ungdomstrinn: 
Men vi trenger å styrke oss i 
forhold til programmering, og vi 
har et par lærere som ønsker å 
lære mer om samarbeidslæring, 
«co-operative learning». Jeg er 
litt interessert i det med «escape
room» som metodikk. Vi 
planlegger tre sånne 
onsdagstider, hvor lærerne kan 
melde seg på det de er mest 
interessert i. programmering 
eller samarbeidslæring

Skolefaglig ansvarlig, kommune:
Vi arrangere lærende 
ledernettverk for alle 
skoleledergruppene samlet. Nå 
har vi også inkludert 
plangruppene på skolen inn i 
det samarbeidet

Something new
Skolefaglig ansvarlig, 
kommune
Vi setter opp framdriften, om 
vi skal jobbe i grupper, om vi 
skal jobbe i lag, hva vi skal 
jobbe med. Vi har holdt på 
med innsyn i 
kompetansepakkene, nå er vi 
i gang med UDIR sine 
kompetansepakker. Vi setter 
opp møteplanen sånn, og det 
fungerer veldig greit, for da 
veit vi hvor vi er hen og alle 
veit hva de skal jobbe med 
av mellomarbeid i forhold til 
skoleutvikling. 



Fagfornyelsen: "something 
borrowed“

Side 11

1. Selv om læreplaner er nasjonale, finner vi mer eller 
mindre grad spor av globale prosesser. “National school
systems are refractors of world change forces”, skriver 
Goodson, 2007, s 212).
Det betyr at nasjonale og lokale læreplaner bærer i seg 
globale diskurser, som tilpasses til nasjonale og lokale 
interesser gjennom de profesjonelles praksiser. 

2. Kommuner, skoler og lærere deltar i nettverk med andre 
og bringer med seg ideer

3. Nasjonale tiltak bidrar til å spre ideer om «god praksis»



Side 12

Rektor, grunnskole
Nei, og det som var smart, er
tauholderne, som vi rekrutterte
… Vi brukte litt nye folk, som vi 
tenkte kunne ha en god 
stemning hos de andre.
De leder disse gruppene, de er
ca. åtte på gruppa. Det som var
lurt fra kompetansemiljøet, var å 
danne små nettverk, hvor de 
sitter og tar utgangspunkt i egne
problemstillinger. 

Rektor, ungdomsskole
...men så passer dette egentlig 
veldig godt sammen, for da ble 
det større trykk på fagfornyelsen 
på våren. Da klarte vi å få dette 
til å passe sammen med den 
overordnede delen i 
fagfornyelsen og våre verdier … 
Det henger jo litt sammen, så 
det ble en fin helhet i det. Vi 
klarte også å trekke det ned til 
skolens verdier som vi skal 
jobbe etter. 

Something borrowed
Rektor, barneskole
Jeg liker å være litt, at vi får teste ut og 
være i front. Apple Teacher er det tre 
stykker på. Det er klart, det er ti 
samlinger som … Så bruker de det inn 
i personalet. Det er vinn-vinn de luxe. 
Vi har sendt … I forhold til naturfaget, 
veldig fin bit som går rett inn. 
Dragonbox har vi på første og andre. 
Vi hadde tenkt å kjøre det på første, 
andre og tredje, men jeg lot dem 
bestemme. Jeg sa at enten blir det 
første og andre, eller første, andre og 
tredje. Det er kjempespennende inn 
her.

Rektor, ungdomsskole
I tillegg er vi inne i et samarbeid med NN 
ungdomsskole, fordi de ligner litt på oss. De er 
seks hundre elever som rekrutterer fra fem 
barneskoler. De har vært på besøk her, og vi har 
planlagt å dra på besøk til dem. De vil gjerne lære 
mer om arbeidslivsfag hos oss, og vi vil lære litt 
om klasseinndeling og sånt, som de holder på 
med. Vi har også et samarbeid med NN skolan i 
Sverige, i …, på det med samarbeidslæring og 
elevmedvirkning.



Fagfornyelsen: "something 
blue"...

Side 13

Erfaringer tyder på at reformer i skolen 
både tar tid og endrer seg underveis.

Våre data viser at denne reformen ble 
«bremset» siden flere av kommunene nylig 
var blitt slått sammen. 

Pandemien har hatt betydning for 
framdriften i arbeidet med fagfornyelsen 

Våre informanter er positive til 
fagfornyelsen, selv om det er tidkrevende



Side 14

Det er mange store ord, det er 
mange innholdsrike ord og 
begreper. Det handler om å la 
det synke. For å lese gjennom 
overordnet del og så gå videre, -
det er ikke det det handler om. 
Det å la det gjennomsyre, 
egentlig … Det er mange gode 
begreper. Jeg synes det er 
masse fantastisk i alle de tre 
delene. Men bare 
formålsparagrafen er jo veldig 
«svungende»!

Nå skal jeg ikke tegne noe grønt 
bilde av skolen, men jeg tror 
akkurat nå … Det er ikke sikkert 
at vi er der neste år når dere er 
her. Akkurat nå er vi inne i en 
god fase, der folk virker 
fornøyde og føler at de får lov 
(…) Men jeg tror det handler 
om at vi prøver å spille på 
kompetanse. Alle skal være 
med på kompetanse. Alle skal få 
være med å bygge [for 
fremtiden]

Something (in the) blue
(hvordan oppfatter du 
fagfornyelsens intensjoner?) Jeg 
synes det er helt fantastisk. Men 
det er veldig store ord, derfor tror 
jeg det er veldig viktig at vi bruker 
tid på den.
Her må vi tørre å ta steg for steg, 
og kanskje konsentrere oss om 
norsk, lesing, regning og kanskje 
engelsk. Kanskje stoppe der litt, og 
ta litt etter litt. For ellers kan det bli 
så voldsomt.



Side 15

Strategier og planer

• Få formelle planer både på skole- og 
kommunenivå spesifikt rettet mot iverksetting av 
LK2020. LK2020 "innpasset" i eksiterende 
planer. (Something old and something new)

• Strategier ble til dels utformet underveis –
strategiarbeid er en praksis.

• Takten og retningen i arbeidet med fagfornyelsen 
ble tilpasset til tidligere erfaringer og pågående 
satningsområder (something old, something new
og something (in the) blue)



Strukturer og arenaer
• Gjenbruk av	etablerte

strukturer og	arenaer

• Gjenbruk
av praksiser (something	old	
and something	new)

• Refordeling av	ansvar og	
oppgaver

• Etablering av	nettverk



Spenninger

• Profesjonelt handlingsrom: fleksibilitet vs. helhetlig 
innsats

• Daglig drift vs. utvikling
• Eksternt samarbeid vs. lokale beslutninger
• Bygge på, og samtidig fornye etablerte strukturer, 

prosedyrer og praksiser 
• Tilpasning av tempo, og opprettholde framdriften



Det mikropolitiske arbeidet
Det å ha ansvaret for å planlegge og lede reformarbeid 
i skolen er nedfelt i relasjonene mellom aktørene i 
skolen. Alle medlemmer av en organisasjon kan 
påvirke andre ved å bruke overtalelser og påvirkning; å 
lede læreplanreformarbeid er derfor ikke nødvendigvis 
synonymt med en stilling eller posisjon (Foster, 1986; 
Møller et al., 2007; Ogawa & Bossert, 1995). 

Hvem er spydspissene i arbeidet?
Hvem har sterkest mening om en bestemt løsning? 
(feks vurderingspraksis og tverrfaglige tema). 
Hvordan foregår forhandlinger om felles forståelse for 
skolens praksis? 

Rektor 1 er bekymret for ikke å klare å holde «den røde tråden i reformarbeidet» og forteller om flere parallelle 
satsinger. Han sier han må være en spydspiss i arbeidet, men han har planleggingsteamet til å støtte opp om 
arbeidet. Rektor 1 har vært spesielt strategisk når det gjelder å velge ut «riktige personer» i plangruppen, slik at 
plangruppen for eksempel kan lede sesjoner med utviklingsarbeid i staben, mens rektor kan ta rollen som 
deltaker. Han mener dette er en mer effektiv måte å kommunisere om arbeidet med læreplanfornyelsen enn om 
han selv ledet arbeidet. Dette er en planleggingsstrategi for en mikroaktør-rolle som både  ‘forteller’ og ‘kritiker’, 
da rektor overvåker aktiviteten og gir motdiskurser. 



Hvordan vil du lede arbeidet i 
profesjonsfelleskapet slik at læreplanen 
ivaretas som forskrift

OG det profesjonelle handlingsrommet 
utnyttes?



«På vei», Tone Tobiassen

Takk for oppmerksomheten!


