
NOU 2014:7 
Elevenes læring i fremtidens skole 

Presentasjon av delutredningen  
 



Utvalgets mandat 
 Utvalget skal vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav 

til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. 

 Delutredning 3. september 2014: 
• Historisk utvikling i fagene 
• Sammenlikning med andre land 
• Anbefalinger knyttet til krav til fremtidig kompetanse 

 

 Hovedutredning 15. juni 2015: 
• Vurdere fagenes innhold ift fremtidige kompetansebehov 
• Vurdere fagenes struktur ift fremtidig kompetansebehov 



Om utvalgets mandat 

  

 Hva slags kompetanse vil elever trenge i et 
samfunns- og arbeidsliv om 20-30 år? 

 Forbereder dagens skole i tilstrekkelig grad 
elevene på livet etter skolen? 



NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole 

Et kunnskapsgrunnlag for hovedutredningen 
 
Kap 1 Om delutredningen, utvalget og mandatet 
Kap 2 Dagens norske skole 
Kap 3 Elevens læring 
Kap 4 Læringsresultater  
Kap 5 Kompetanse 
Kap 6 Fag i grunnopplæringen 
Kap 7 Læreplaner og vurderingssystemer 
Kap 8 Kompetanser for det 21. århundre 



Kunnskapsgrunnlaget 
Utvalgets baserer seg på kunnskapsgrunnlag fra: 

• Ulike typer av studier 
• Evalueringen av Kunnskapsløftet 
• Synteserapporter 
• Internasjonale undersøkelser 
• Forskning om elevenes læring og sosiale og emosjonelle 

kompetanser 
• Annen relevant forskning, for eksempel om 

kompetansebehov i arbeidslivet 
• Møter og innspill fra organisasjoner  
• Bestillinger til fagmiljøer på konkrete tema 

 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

Et bredt kompetansebegrep 
• Kompetanse inkluderer både kognitive, 

praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved 
elevenes læring.  

• Kunnskaper og ferdigheter er forutsetninger 
for, og en del av, det å utvikle kompetanse. 

• Kompetanse handler om å kunne bruke det 
en har lært i ulike sammenhenger. 

 

 

 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

Kompetanser i fremtidens skole vil omfatte: 
• Kompetanse i fag 

• Fagovergripende kompetanser, det vil si kompetanse som 
anvendes på tvers av fag, kunnskapsdomener eller ulike 
sammenhenger i arbeids- og livskontekster, f.eks.  
– Metakognisjon og å lære å lære 

– Kreativitet og innovasjon 

– Problemløsning, samarbeid og kommunikasjon 

– Medborgerskap og sosialt ansvar 

• Flerfaglighet, det vil si når elevene jobber med temaer eller 
problemstillinger som krever kompetanse fra ulike fag 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

Læringsforskning som viser at: 

• dybdelæring har betydning for elevens 
utvikling i og på tvers av fag 

• dybdelæring skaper vilkår for en god 
progresjon i elevenes læringsarbeid 

 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

Dybdelæring: 
• Elever utvikler gradvis sin forståelse av begreper og 

sammenhenger innenfor et fagområde 

• De relaterer ny kunnskap til tidligere læring og 
erfaringer og reflekterer over egen forståelse  

• En motsetning er overflatelæring der eleven ikke 
setter kunnskapen i en sammenheng 



 
 Dybdelæring Overflatelæring 

Elever relaterer nye ideer og begreper til 
tidligere kunnskap og erfaringer. 

Elever jobber med nytt lærestoff uten å 
relatere det til hva de kan fra før. 

Elever organiserer egen kunnskap i 
begrepssystemer som henger sammen. 

Elever behandler lærestoff som atskilte 
kunnskapselementer. 

Elever ser etter mønstre og underliggende 
prinsipper. 

Elever memorerer fakta og utfører 
prosedyrer uten å forstå hvordan eller 
hvorfor. 

Eleven vurderer nye ideer og knytter dem 
til konklusjoner. 

Eleven har vanskelig for å forstå nye ideer 
som er forskjellige fra dem de har møtt i 
læreboka. 

Elever forstår hvordan kunnskap blir til 
gjennom dialog og vurderer logikken i et 
argument kritisk. 

Eleven behandler fakta og prosedyrer som 
statisk kunnskap, overført fra en 
allvitende autoritet. 

Eleven reflekterer over sin egen forståelse 
og sin egen læringsprosess. 
Sawyer: The Cambridge Handbook of the Learning Sciences 

Eleven memorerer uten å reflektere over 
formålet eller over egne læringsstrategier. 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

Læringsforskning som viser at: 
• elevenes kompetanse utvikles i et samspill mellom 

faglige, sosiale og emosjonelle sider ved læringen 

• sosial og emosjonell læring kan bidra positivt til 
elevenes læringsresultater 

• et godt læringsmiljø bidrar til økt mestring av fag og 
fagovergripende kompetanse 

 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

Stofftrengsel i skolen 

• Mange av skolefagene er brede i omfang 

• En utfordring å legge til rette for dybdelæring 
og god progresjon i elevenes læring 

 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

• Et samfunns- og arbeidsliv i raskere endring 
– Kunnskapssamfunnet 
– Globalisering 
– Individualisering 
– Endrede kompetansebehov i arbeidslivet 
– Teknologiske endringer 
– Demokrati og deltakelse 
– Demografi og mangfold 
– Miljø 

  



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

  

Kilde: Autor, D. H. and B.M. Price (2013), «The Changing Task Composition of the US Labor Market: An 
Update of Autor, Levy, and Murnane (2003)», MIT Mimeograph, June I OECD 2013b 



Utvalget legger følgende til grunn i delutredningen: 

  Kompetanser for 21. århundre – anbefalinger fra 
sentrale aktører: 

– Fagkompetanse 
– IKT-kompetanse 
– Kommunikasjon og samarbeid 
– Kreativitet og innovasjon 
– Kritisk tenkning og problemløsning 
– Metakognisjon og å lære å lære 
– Personlig og sosialt ansvar – etisk og emosjonell bevissthet 
– Kulturell bevissthet og kompetanse 
– Liv og karriere/jobbkompetanse 
– Medborgerskap – lokalt og globalt 



Utvalget vil i hovedutredningen 

• Vurdere konsekvenser av et bredt 
kompetansebegrep for læreplaner i fag 

– herunder hvordan skolens arbeid med elevenes 
sosiale og emosjonelle kompetanser kan styrkes 

• Vurdere hvordan læreplaner for fag i 
fremtiden kan legge til rette for dybdelæring 

– hva skal ut… 

 



Utvalget vil i hovedutredningen 
• Vurdere hvilke fagovergripende kompetanser som 

bør vektlegges sterkere enn i dagens læreplaner 
– herunder om og hvordan de fagovergripende 

kompetansene metakognisjon og selvregulert læring 
kan bli gjennomgripende i læreplanverket 

• Vurdere hvordan fagovergripende kompetanser 
bør nedfelles i læreplaner for fag 
– herunder en vurdering av dagens grunnleggende 

ferdigheter 



Utvalget vil i hovedutredningen 
  
 Vurdere hvordan norske læreplaner bør videreutvikles i 

lys av: 
– Et bredt kompetansebegrep 
– Dybdelæring og progresjon 
– Faglig fornyelse 
– Forholdet mellom fag- og fagovergripende kompetanser 
– Fremtidige kompetansebehov 

 

  



Utvalget vil i hovedutredningen 

 Vurdere overordnede prinsipper for 
implementering av utvalgets forslag 

– Læreplaner og støtte/veiledning 

– Lærerkompetanse  

– Elevvurdering 

– Kvalitetsvurderingssystemer 

 

 



Utvalgets sammensetning 
 Professor Sten Ludvigsen, utvalgsleder, Oslo 

Styreleder Kjersti Kleven, Ulsteinvik 
Journalist Morgenbladet, Sigve Indregard, Oslo 
Skolesjef Eli Gundersen, Stavanger 
Rektor Tormod Korpås, Sarpsborg 
Lege/samfunnsdebattant Bushra Ishaq, Oslo 
Rektor Pia Elverhøi, Tromsø 
Prosjektleder Helge Øye, Gjøvik 
Professor Mari Rege, Stavanger 
Doktorgradsstipendiat Sunniva Rose, Oslo 
Lektor Daniel Sundberg, Växjö, Sverige 
Professor Jens Rasmussen, København, Danmark 



Les mer på bloggen Fremtidens skole: 
http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/ 

 

 


