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Hvor er vi i prosessen nå?

• Modul 1 ferdig pilotert

• Pilotering modul 2, 3 og 4

• 625 lærere

• 138 skoleledere/skoleeierrepresentanter/UH

• Modul 0 åpner 1. oktober på https://kompetanse.udir.no/

https://kompetanse.udir.no/






Innhold og prosess
• Kompetansepakken inneholder en 

rekke læringsressurser i form av 
videoer, refleksjonsoppgaver og 
diskusjoner, lesing av tekster og 
utprøving i praksis. 

• Modul 1 må gjennomføres før man 
går videre. Rekkefølgen på modul 2, 3 
og 4 bestemmer skolen selv og modul 
5 tas til slutt.

• Det er estimert 6 måneder på 
gjennomføring dersom all individuell 
og kollektiv utviklingstid i denne 
perioden brukes til arbeid med 
kompetansepakken. Skolen må gjerne 
la arbeidet gå over lengre tid. 
Tidsangivelsene for du ulike 
modulene er minimumstid basert på 
6 måneders gjennomføring

• Etter å ha arbeidet ferdig med 
kompetansepakken, er det også mulig 
å gå tilbake til ulike moduler for 
videre fordypning.
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Modul 0: Introduksjon

• Tid: 1-2 uker (3-4 uker for leder/eier)

• Modulen inneholder informasjon og støtte 
til oppstarten av kompetansepakken. I 
denne modulen er det også lagt inn ekstra 
støtte til skoleleder og skoleeier. Legg 
spesielt merke til at involvering av 
tillitsvalgte, det pedagogiske personalet på 
skolen og skoleeier er avgjørende for å 
lykkes med kompetansehevingen. Vi 
anbefaler også en oppstart der skolen gjør 
en kort analyse av dagens tilstand, 
reflekterer rundt ønsket tilstand (hvor er vi 
når vi er ferdig med kompetansepakken) og 
hvordan komme seg dit.



Modul 1

Tid: Minst 4-5 uker

Formålet med modulen er at 
profesjonsfellesskapet forstår 
verdigrunnsynet i Overordnet del på en slik 
måte at det preger planlegging og 
gjennomføring av opplæringen. Modulen er 
organisert i tre deler:

• Verdiløftet i praksis

• Hva er Overordnet del?

• Elevstemmer

Modul 1 må gjennomføres før modul 2-5, og 
den bør trekkes regelmessig fram under 
arbeidet i de andre modulene. Overordnet 
del er som tittelen tilsier; Overordnet. Den 
blir derfor en viktig forståelsesramme og 
"optikk" for arbeidet med de andre 
modulene i kompetansepakken.



Et eksempel på en side i kompetansepakken



Modul 2: Læreplaner for fag Tid: minst 6-7 uker

"Sammen med kolleger tolker og anvender 
jeg læreplaner for fag på en måte som 
bidrar til relevant kompetansebygging for 
elevene, med støtte i fagets 
kjerneelementer og i tråd med grunnsyn i 
Overordnet del." 

Fire hoveddeler:

• Læreplanstruktur

• Om faget

• Kompetansemål

• Vurdering

I modulen blir du utfordret til å utvikle en 
plan i ditt/dine fag. Dette fordrer både 
individuelt arbeid og arbeid i 
fagseksjoner/faggrupper.



Modul 3: Dybdelæring

Tid: Minst 4-5 uker
Formålet med modulen er å etablere en felles forståelse av begrepet 
dybdelæring og å bruke denne innsikten til å videreutvikle en praksis med 
læringsprosesser som legger til rette for dypere læring. Modulen er 
organisert i tre deler:
• Dybdelæring - definisjon og bakgrunn
• Å lære å lære - for livet
• Vurdering som støtter dybdelæring
For hver del legges det opp til minst ett fellesmøte, og dette bør organiseres 
på tvers av fag, trinn eller team. Skolens ledelse blir utfordret til å få fram 
refleksjoner og forståelser fra disse møtene for hele profesjonsfellesskapet, 
slik at skolen får utviklet en felles forståelse av hva dybdelæring er og hvilke 
implikasjoner dette får for undervisningspraksis.



Modul 4: Tverrfaglige tema i Overordnet del

Tid: Minst 4-5 uker

Formålet med denne modulen er å støtte profesjonsfelleskap i å forstå 
bakgrunn og intensjon for de tverrfaglige temaene slik at opplæringen gir 
elevene kompetanse til å ta ansvarlige og bevisste valg. På samme måte som 
modul 1 og 3 legges det opp til arbeid i profesjonsfellesskap (fellesmøter) på 
tvers av fag, trinn og team. Møtene legges til de ulike hoveddelene av 
modulen:

• Hvorfor er de tre tverrfaglige temaene en del av Fagfornyelsen?

• Hvordan svarer de ulike temaene på de store samfunnsutfordringene?

• Hvordan kan arbeid med de tre tverrfaglige temaene videreutvikle elevens 
kompetanse?



Modul 5: Profesjonsfellesskap og veien videre
Tid: Minst 4-5 uker
Formålet med denne modulen er å videreutvikle 
profesjonsfellesskap og bidra til fortsatt arbeid 
med utvikling av en bærekraftig 
læreplankompetanse. Modulen er delt i fire 
deler:
• Hvor skal vi (1-2 år fram i tid)?
• Hva er status nå i sluttfasen av 

kompetansepakken?
• Hvordan vi kan bruke profesjonsfellesskap 

for å drive det videre arbeidet framover?
• Metodisk støtte og innspill til veien videre

Modulen åpner i mars 2020.
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UH-støtte i arbeid med kompetansepakken - form

• Veiledning på den enkelte skole?
• Ledelse

• Hele personalet

• Team

• Ledernettverk på tvers av skoler?
• Støtte til å sette seg inn i modulene

• Krav til neste samling (øker trøkk)

• Deling gjør oss klokere

• Fagnettverk?

• Veilede skoleeier?

• Andre tiltak?



UH-bidrag i arbeid med kompetansepakken – innhold?

•Målorientering (balansen mellom gjøring og læring)
• God samhandling (lærende møter)
• Praksisnærhet (aksjonslæring/lesson study o.l)
• 2. ordenslæring / dobbeltkretslæring
• Unngå snever lesing av kompetansemål
•Metaperspektiv og fokus på det viktigste
• Bærekraft i forbedringene
• God nok forståelse for overordnet mål

• Hva innebærer det å bruke læreplanene på en måte som er optimal 
for elevenes læring? 

• Hva indikerer kvalitet her?



Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 2022

H20

V21

H21

Tiltak – hva gjør vi? 

Lærere og ledere tolker, 
forstår og bruker 
læreplanverket på en 
måte som er optimal for 
elevenes opplæring

V20

H19

SØT-modellen



Trivsel

Trygghet

Danning

Læring

Resultatkvalitet
• Opplæringen skal gi et godt 

utgangspunkt for deltakelse på 
alle områder innenfor utdanning, 
arbeids- og samfunnsliv. 

• Opplæringen skal gi elevene et 
godt grunnlag for å forstå seg selv, 
andre og verden, og for å gjøre 
gode valg i livet. 

• Grunnopplæringen er en viktig 
del av en livslang danningsprosess 
som har enkeltmenneskets frihet, 
selvstendighet, ansvarlighet og 
medmenneskelighet som mål. 

(OD kap 2)



Praksis

Trivsel

Trygghet

Danning

Læring

Prosesskvalitet
1. elever og lærere er orientert mot mål 

og progresjon i læringen
2. undervisningen er tilpasset elevenes 

ulike forkunnskaper og erfaringer
3. elevene får utfordringer som gjør at 

de strekker seg
4. elevene deltar aktivt i og forstår 

læringsprosesser
5. elevene deltar i kommunikasjon og 

samarbeid
6. læringsmiljøet tar hensyn til elevenes 

relasjoner, motivasjon og følelser
7. elevene får utvikle dybdeforståelse 

og får hjelp til å forstå 
sammenhenger

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole

https://www.regjeringen.no/contentassets/e22a715fa374474581a8c58288edc161/no/pdfs/nou201420140007000dddpdfs.pdf


Profesjons-
fellesskap

Praksis

Trivsel

Trygghet

Danning

Læring

Kulturkvalitet
• Lærere som i fellesskap reflekterer 

over og vurderer planlegging og 
gjennomføring av undervisningen, 
utvikler en rikere forståelse av god 
pedagogisk praksis. 

• Lærere og ledere utvikler faglig, 
pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk
dømmekraft i dialog og samhandling 
med kolleger.

• God skoleutvikling krever rom for å 
stille spørsmål og lete etter svar og et 
profesjonsfellesskap som er opptatt 
av hvordan skolens praksis bidrar til 
elevenes læring.

(OD 3.5)





Ledelse

Profesjons-
fellesskap

Praksis

Trivsel

Trygghet

Danning

Læring

Ledelseskvalitet
• Det profesjonelle samarbeidet ved 

skolene forutsetter god ledelse. 
God ledelse prioriterer utvikling av 
samarbeid og relasjoner for å 
bygge tillit i organisasjonen. 

• Skoleledelsen skal lede det 
pedagogiske og faglige 
samarbeidet mellom lærerne og 
bidra til å utvikle et stabilt og 
positivt miljø der alle har lyst til å 
yte sitt beste. 

• Det er skoleledelsens oppgave å 
lede slik at alle får brukt sine 
sterke sider, opplever mestring og 
utvikler seg.

(OD 3.5)



Eier



Regionalt samarbeid



Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 2022

H20

V21

H21

Tiltak – hva gjør vi? 
V20

H19

Hvordan finner vi ut 
at vi er på rett vei?

Lærere og ledere tolker, 
forstår og bruker 
læreplanverket på en 
måte som er optimal for 
elevenes opplæring



NOU 2014:7, kap 3 – elever byttet ut med profesjonsfellesskapet

1. profesjonsfellesskapet er orientert mot mål og progresjon i 
utviklingen

2. undervisningen er tilpasset profesjonsfellesskapets ulike 
forkunnskaper og erfaringer

3. profesjonsfellesskapet får utfordringer som gjør at de strekker 
seg

4. profesjonsfellesskapet deltar aktivt i og forstår 
læringsprosesser

5. profesjonsfellesskapet deltar i kommunikasjon og samarbeid
6. læringsmiljøet tar hensyn til profesjonsfellesskapets relasjoner, 

motivasjon og følelser
7. profesjonsfellesskapet får utvikle dybdeforståelse og får hjelp 

til å forstå sammenhenger
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