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Sammendrag 

Denne studien omhandler dybdelæringsbegrepet, og konteksten for oppgaven er fornyelsen 

av læreplanverket for Kunnskapsløftet; Fagfornyelsen av 2020. Bakgrunnen for å studere 

dette knytter seg i første omgang til temaets aktualitet. I tillegg har det å gjøre med at 

dybdelæring er et ord som er flittig brukt i sammenheng med den pågående 

læreplanendringen, samtidig som at det er et ord som kan sies å være tvetydig. Både nasjonalt 

og internasjonalt har dybdelæringsbegrepet fått vind i seilene de siste årene, og begrepet er 

eksempelvis svært sentralt i Ludvigsenutvalgets to utredninger som har bidratt til å utforme 

fagfornyelsen (NOU 2014: 7 og NOU 2015: 8). Problemstillingen for denne oppgaven lyder 

slik:  

Hvilket dybdelæringsbegrep er det fagfornyelsen gjenspeiler? 

 

At dybdelæring som begrep har fått mye oppmerksomhet de siste årene, betyr ikke at det er et 

nytt konsept. Overføring av læring, varig læring og tverrfaglig læring er eksempler på ting 

som har blitt studert av ulike utdanningsforskere i en årrekke. Det har medført at ulike 

læringsteoretiske perspektiver har formet hvordan dybdelæring blir oppfattet og brukt i 

litteraturen. Denne oppgavens første forskningsspørsmål knytter seg til hvordan ulike 

teoretiske perspektiver beskriver og bruker dette begrepet, og lyder slik:  

 

1. Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i noen sentrale, teoretiske bidrag? 

 

Videre tar oppgaven for seg en analyse av hvordan dybdelæring formidles gjennom tre av 

fagfornyelsens grunnlagsdokumenter (NOU 2014: 7, NOU 2015: 8 og Meld. St. 28 (2015-

2016), og til slutt i deler av det nye læreplanverket. Det var sentralt å undersøke hvorvidt 

begrepet så ut til å skifte karakter underveis, eller om det virket å opptre uforanderlig. 

Oppgavens andre forskningsspørsmål lyder slik: 

 

2. Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i sentrale dokumenter tilknyttet 

fagfornyelsen? 

 

For å besvare problemstillingen var det nødvendig å koble funnene fra disse to spørsmålene 

sammen. Det ble gjort gjennom tre tematiske diskusjoner som tok opp aspekter ved som så ut 

til å være betydningsfulle for diskursen om dybdelæringsbegrepet. 
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Funnene fra analysene pekte i retning av at dybdelæring blir oppfattet og brukt ulikt i 

dokumentene som har ligget til grunn for fagfornyelsen. Dette viste seg særlig i måten de 

aktørene knytter dybdelæring opp mot kompetanse. Ludvigsenutvalgets kompetansebegrep 

omfatter sosiale og emosjonelle kompetanser, noe som ikke ble videreført i 

stortingsmeldingen. I tillegg ble det funnet store forskjeller i hvordan henholdsvis 

Ludvigsenutvalget og departementet formidlet synet på skolefagenes betydning for 

kompetanse og dybdelæring. Ludvigsenutvalget virket på sin side å ønske et skolesystem 

hvor faglige skillelinjer for mindre betydning enn i dag, og her ble dybdelæring sett på som 

noe svært tverrfaglig. I stortingsmeldingen fikk derimot skolefagenes suverenitet forrang over 

det meste annet, og prinsippene for dybdelæring ble i tråd med dette beskrevet ut fra faglig 

relevans. Til slutt kan man også si at måten de ulike tekstene inntar et samfunn- eller 

individperspektiv fikk konsekvenser for hvordan dybdelæringsbegrepet ble fremstilt. Denne 

diskursen knytter seg til de to andre tematikkene. 
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Å endelig skrive de siste ordene på denne oppgaven føles rart og uvirkelig, men mest av alt 

helt fantastisk. Etter fem år med studier føler jeg meg klar for å bli ferdig. Selv om jeg vil se 

tilbake på studietiden med glede, skal det blir fint med nye og helt andre oppgaver. 

 

Det har utvilsomt vært både utfordrende, lærerikt og utrolig spennende å skrive om et så 

aktuelt tema som dybdelæring. Det har samtidig gitt meg en innføring i et felt jeg nå har enda 

mer lyst til å lære mer om, og kanskje på en eller annen måte jobbe med i fremtiden.  

 

Dette semesteret har virkelig fått meg til å innse hvor viktig det har vært å ha verdens beste 

studievenner. Det tok ikke mange ukene på hjemmekontor før savnet etter fysisk nærvær og 

samtaler ansikt til ansikt ble ordentlig merkbart. Derfor har jeg satt ekstra stor pris på 

kontakten vi har opprettholdt gjennom skjermene. Studietiden har gitt meg venner for livet, 

og det er jeg så takknemlig for. 

 

Jeg må også gi en stor takk til min veileder, Berit Karseth, som har bidratt med gode, faglige 

innspill og godt humør. Det er alltid lærerikt å snakke med deg, og i tillegg veldig hyggelig.  

 

Til slutt må jeg takke bestefar for korrekturlesing, og for å alltid ha stor tro på det (aller 

meste) jeg gjør.   
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1 Innledning 

1.1 Kontekst  

Den norske grunnopplæringen står i skrivende stund ovenfor den største endringen som har 

skjedd siden læreplanene for Kunnskapsløftet ble innført i 2006. Læreplanene for 

grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring er fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet og implementeres i skolene fra og med høsten 2020. I løpet av de 

neste årene skal også læreplanene for yrkes- og programfag revideres 

(Utdanningsdirektoratet, 2019b). Disse endringene går under termen fagfornyelsen, og 

betegnes altså ikke som noen reform. Samtidig består fagfornyelsen av flere relativt store 

endringer; generell del erstattes med en nyskrevet overordnet del, læreplaner for fag får både 

nytt innhold og ny struktur og det introduseres flere begreper som virker å ha fått en om ikke 

ny, så mer sentral betydning enn før. Dette gjelder blant annet tverrfaglige temaer, 

kjerneelementer og det som i denne sammenhengen blir mest sentralt; dybdelæring. 

Dybdelæring defineres ulikt, men følge Utdanningsdirektoratet (2018) handler det om å lære 

noe så godt at man forstår sammenhenger og å kunne bruke det en har lært i nye situasjoner. 

Det innebærer refleksjon, og det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, 

metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder.  

 

At dybdelæringsbegrepet har fått vind i seilene i forbindelse med fornyelsen av 

Kunnskapsløftet, kan blant annet sees som en konsekvens av det man har opplevd som 

stofftrengsel i skolen. Det har å gjøre med at nye temaer og nytt innhold stadig tas inn i 

undervisningen uten at noe annet tas ut (NOU 2015: 8, s. 41). Konsekvensen av dette er at 

elevene må gjennom svært mange temaer på kort tid. Dette kan skape utfordringer når det 

gjelder utvikling av varig forståelse og kompetanse, og resultatet kan bli at elevenes læring 

får et overfladisk preg.  

 

Gjennom fagfornyelsen får skolesystemet et mandat hvor dybdelæring står sentralt, både i 

overordnet del, læreplanene for fag og andre styringsdokumenter (Fullan, Quinn og 

McEechen, 2019). Samtidig er ikke dybdelæringsbegrepet nødvendigvis et nytt konsept, og 

læringsforskning som konsentrerer seg om ulike måter å lære på strekker seg langt tilbake i 

tid. Eksempelvis gjorde Marton og Säljö (1976) for over 40 år siden en undersøkelse som 

omhandlet hvordan ulike måter å tilnærme seg en akademisk tekst på ville påvirke studenters 
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læringsorientering. Mønsteret fra analysen var tydelig: Mens den ene gruppen pugget 

detaljkunnskap med eksamen som utgangspunkt, ønsket den andre gruppen å sette teksten i 

en større sammenheng. Forskjellen mellom dybdelæring og overflatelæring har vært av 

interesse for ulike tradisjoner i læringsforskningen, og forskningen til Marton og Säljö (1976) 

har vært noe av grunnen til det (Gilje, Landfald og Ludvigsen, 2018). 

 

En konsekvens av at dybdelæring har vært et anliggende for ulike læringsteoretiske 

tradisjoner i en årrekke, kan sies å være at begrepets betydning er av varierende karakter; det 

brukes forskjellig på tvers av ulike teoretikere og forfatteres synspunkter. Begrepet brukes 

også ulikt i internasjonal policylitteratur og i forskning (Gilje, Landfald og Ludvigsen, 2018). 

Mens noen hevder at sosiale interaksjoner og kulturelle artefakter legger de viktigste 

føringene for god læring, er det andre teoretikere som konsentrerer seg mer om individets 

mentale prosesser når det gjelder læring og forståelse (Teigen, 2015). Noen knytter 

dybdelæring opp mot en prosess for å oppnå visse kompetanser, mens andre beskriver 

dybdelæring som et mål i seg selv, et slags produkt av en bestemt form for læring. Det er 

altså ikke usannsynlig at man får ganske forskjellige svar avhengig av om man spør en lærer, 

en forsker, en annen forsker, Utdanningsdirektoratet, statsråden eller en pedagogikkstudent 

om hva som ligger i begrepet dybdelæring. Det er da også naturlig å se for seg at denne 

tvetydigheten kan skape utfordringer når de nye læreplanene skal tas i bruk.  

 

Det er nettopp uklarheten ved dybdelæringsbegrepets betydning som danner utgangspunktet 

for denne oppgaven. Dybdelæring kan sies å være et av stikkordene for fagfornyelsen, i alle 

fall hos Utdanningsdirektoratet, som tillegger dette stor vekt på dette på sine nettsider om 

fagfornyelsen i form av både tekst og filmer. Samtidig er det et begrep som har potensial til å 

skape forvirring, og som defineres og omtales på helt forskjellige måter hos ulike aktører. 

Denne oppgaven vil konsentrere seg om hvordan dybdelæring kommer til uttrykk i 

fagfornyelsen med tilknyttede grunnlagsdokumenter, og hvordan dette kan knyttes til 

teoretiske perspektiver på begrepet. 

 

1.2 Formål og forskningsspørsmål 

Formålet med denne oppgaven er å undersøke dybdelæring med fagfornyelsen som kontekst. 

Med fagfornyelsen som kontekst, menes både dokumenter som har ligget til grunn for denne 

læreplanfornyelsen, men også deler av det ferdige læreplanverket. Den overordnede 
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problemstillingen for denne oppgaven lyder slik: Hvilket dybdelæringsbegrep er det 

fagfornyelsen gjenspeiler? Dette omhandler å undersøke hvilken teoretisk forståelse som 

ligger til grunn for det dybdelæringsbegrepet som formidles i sammenheng med 

fagfornyelsen, og om dette har endret karakter underveis i prosessen med å utforme denne 

fornyelsen. Problemstillingen vil bli søkt besvart gjennom to underordnede 

forskningsspørsmål. For å besvare problemstillingen vil jeg innlede med gjennomgang av hva 

noen sentrale læringsteoretiske tradisjoner vektlegger når det kommer til å forstå og beskrive 

dybdelæring. Det første forskningsspørsmålet jeg vil ta for meg, konsentrerer seg derfor om 

dybdelæringsbegrepet slik det fremstår ut fra noen teoretiske perspektiver. Dette handler om 

å undersøke hva dybdelæring er, og gjennom en analytisk tilnærming kartlegge 

hovedperspektivene på dette begrepet slik det uttrykkes hos noen aktører som kan sies å ha en 

sentral betydning for dybdelæringsdiskursen. Det første forskningsspørsmålet for denne 

oppgaven lyder slik: Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i noen sentrale, 

teoretiske bidrag? I denne delen har jeg hovedsakelig valgt å fokusere på forskjellen mellom 

et sosiokulturelt og et kognitivt perspektiv på dybdelæring.  

 

For å kunne undersøke dybdelæring i sammenheng med fagfornyelsen, er det interessant å 

undersøke på hvilken måte begrepet beskrives og anvendes i dokumentene som har ligget til 

grunn for denne, samt det nye læreplanverket. Hoveddelen av denne oppgaven vil derfor 

være en dokumentanalyse som konsentrerer seg om hvordan dybdelæring uttrykkes i disse 

dokumentene, og hvorvidt det ser ut til å ha endret betydning underveis. Det er mange 

dokumenter som kunne vært interessante å analysere i denne forbindelsen, men jeg har 

begrenset meg til Ludvigsenutvalgets NOU 2014: 7: Elevenes læring i fremtidens skole og 

NOU 2015: 8: Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser. I tillegg tar jeg for meg 

Meld St. 28: Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, før jeg 

avslutter med en analyse av deler av det nye læreplanverket; LK20. Det andre 

forskningsspørsmålet lyder derfor slik: Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i 

sentrale dokumenter tilknyttet fagfornyelsen? 

 

For å besvare den overordnede problemstillingen, er det nødvendig å se de teoretiske 

perspektivene i sammenheng med funnene fra dokumentanalysen. I diskusjonsdelen av 

oppgaven vil jeg derfor prøve å koble disse sammen. Denne delen av oppgaven vil bestå av 

tre deler, og bygger på tre ulike dimensjoner av dybdelæringsdiskursen som kommer til syne 

i dokumentanalysene.  
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1.3 Oppgavens oppbygging 

Denne oppgaven benytter seg av to forskningsspørsmål som hjelp til å besvare den 

overordnede problemstillingen. De to forskningsspørsmålene forutsetter analytiske 

tilnærminger, fordi de handler om å vurdere hvordan ulike tekster formidler begrepet 

dybdelæring. For å få et nyansert bilde av teori på dybdelæringsbegrepet, vil den første delen 

av oppgaven omfatte tre ulike teoretiske perspektiver på dybdelæring. Disse vil beskrives, 

analyseres og sammenlignes, og dette vil være et viktig grunnlag for å senere i oppgaven 

diskutere hvilke teoretiske perspektiver som gjenspeiles i grunnlagsdokumentene til 

fagfornyelsen. På grunn av dette er det mest naturlig å innlede med metodekapittel, som 

beskriver utvalget av tekster og fremgangsmåten jeg har brukt for å lese og analysere både 

tekstene i teorigrunnlaget mitt, og dokumentanalysen som knytter seg til fagfornyelsen. 

Etterfulgt av metodekapitlet kommer de to hoveddelene av oppgaven; først analysen av de 

teoretiske perspektivene og deretter dokumentanalysen av dokumentene jeg har valgt til å 

representere dybdelæring i fagfornyelsen. I diskusjonsdelen av oppgaven vil jeg drøfte 

funnene fra de to analysene i sammenheng med hverandre, for å koble teorien opp mot 

dokumentanalysen og besvare oppgavens problemstilling. Det vil innebære å trekke videre på 

noen tematikker som ut fra dokumentanalysen kan virke betydningsfulle for 

dybdelæringsdiskursen. 
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2 Metodisk tilnærming 

Dette kapitlet vil redegjøre for og begrunne hvordan jeg har gått frem for å besvare 

forskningsspørsmålene og problemstillingen i oppgaven. Det vil innebære å begrunne valget 

av dokument- og tekstanalyse som forskningsmetode, samt å redegjøre for hva som 

kjennetegner denne typen forskning. Ifølge Coffey (2014) er en sentral del av en dokument- 

og tekstanalyse å etablere og beskrive et metodisk rammeverk for den analytiske 

fremgangsmåten man har brukt, da det finnes flere ulike strategier for hvordan man utfører en 

slik analyse. Jeg vil derfor også redegjøre for og diskutere utvalget av dokumenter og tekster 

jeg bruker i analysene, før jeg så presist som mulig beskriver fremgangsmåten jeg har brukt 

for å analysere. Å sikre dette prosjektets validitet og reliabilitet har vært en viktig og sentral 

del av arbeidet. Jeg vil derfor også redegjøre for noen metodiske refleksjoner rundt de 

eventuelle svakhetene som mitt forskningsdesign kan ha ført med seg, og vise hvilke grep jeg 

har tatt for å minimere risikoen for at dette påvirker reliabiliteten og validiteten til studien. 

 

2.1 Begrunnelse for valg av metode 

Forskningslitteraturen skiller gjerne mellom kvantitative og kvalitative metoder. Når man 

benytter seg av kvantitative forskningsmetoder, er det ofte snakk om innsamling og analyse 

av et tallmateriale, statistikk og objektive målinger (Befring, 2015). Kvalitativ forskning 

drives gjerne heller av tolkning av ord, tekster eller sosiale fenomener (Bryman, 2015), og 

omhandler med andre ord innsamling av kvalitative data som gjerne presenteres som tekst og 

ikke som tall. Metodisk dreier det seg gjerne om datainnsamling ved hjelp av ustrukturert 

intervju, deltakende observasjon, fokusgrupper eller analyse av ulike typer tekster. Denne 

oppgaven omhandler hvordan begrepet dybdelæring uttrykkes og formes gjennom 

fagfornyelsen. Ut fra problemstillingen var det hensiktsmessig å undersøke hvordan de 

dokumentene som har fungert som henholdsvis faglige og politiske grunnlag for 

fagfornyelsen, beskriver dybdelæringsbegrepet. Derfor var det også naturlig at valget av 

forskningsmetode falt på dokumentanalyse.  

 

2.2 Dokument- og tekstanalyse 

Dokument- og tekstanalyse skiller seg fra andre forskningsmetoder ved at dokumentene og 

tekstene som utgjør grunnlaget for analysen er skrevet for et annet formål enn det forskeren 

vil bruke dem til (Thagaard, 2009). Dokumenter kan fortelle oss mye om sosiale og kulturelle 
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settinger, om diskurser, holdninger og perspektiver hos ulike aktører. Når man analyserer 

dokumenter er det sentralt å se på dokumentets faktiske innhold, men også på dets plassering 

i forhold til andre dokumenter og kilder til informasjon, samt dets tekniske, språklige og 

kontekstuelle aspekter. Den implisitte informasjonen et dokument besitter kan altså ofte være 

svært betydningsfull (Coffey, 2014). Forskning med dokumentanalyse som metodisk 

utgangspunkt medfører derfor ofte mye tolkning. 

 

Dokumenter produseres, deles og brukes av mennesker, og innholdet i dem kan ses på som en 

form for sosiale fakta, eller sosiale realiteter (Coffey, 2014). I følge Bloomfield og 

Vurdabakis (1994) er kommunikasjon gjennom tekster og dokumenter en helt grunnleggende 

måte å konstruere kunnskap og «virkeligheter». Mennesker er ikke mekaniske vesener, og 

preges kontinuerlig av tiden, kulturen og samfunnet vi lever i. Våre observasjoner, 

kunnskaper og tolkninger konstrueres i stor grad gjennom språk og sosiale prosesser, og de er 

historisk, kulturelt og sosialt betinget (Burr, 2015). Det er en av årsakene til at dokumenter er 

interessante forskningsobjekter som har potensiale til å si mye om konteksten rundt et tema.  

 

Avhengig av formålet med en studie, er det ulike innfallsvinkler man kan benytte som 

utgangspunkt når det kommer til fremgangsmåten for å gjennomføre en dokument- eller 

tekstanalyse. En innholdsanalyse kjennetegnes av en systematisk gjennomgang av innholdet i 

et dokument eller en tekst, og tar sikte på å finne relevant informasjon om det man studerer. 

Man søker å besvare problemstillingen gjennom innsamling, organisering og analyse av ord, 

setninger og fortellinger om et tema (Grønmo, 2004). I en narrativ dokumentanalyse ligger 

hovedfokuset på prosesser, eksempelvis implementering av et bestemt verktøy i en 

organisasjon. Her er det eksempelvis interessant hvordan en hendelse i en tidlig fase får 

konsekvenser for det som skjer i senere faser (Jacobsen, 2005). I dokument- eller tekstanalyse 

som fokuserer på diskurser, kombineres lingvistikk med samfunnsvitenskap. I slike studier 

søker man å avdekke hvordan språket former og produserer sosiale realiteter, og 

sammenhengen mellom språket og samfunnet står sentralt (Skrede, 2017). En 

dokumentanalyse kan også ha preg av hermeneutisk tankegang. En slik tilnærmer handler i 

stor grad om fortolkning, men beveger seg også videre mot å prøve å avdekke en ”dypere 

mening enn det som er umiddelbart innlysende” (Thagaard, 2006). Forskerens forforståelse 

spiller en betydelig rolle, og krever at forskeren også er bevisst på hvilke forforståelser man 

bruker som grunnlag for å dra slutninger. 
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Det finnes altså svært forskjellige måter å gjøre en dokument- eller tekstanalyse på, avhengig 

av hva det er man ønsker å studere. I denne oppgaven er det dybdelæringsbegrepet som 

danner utgangspunktet for analysene, og det innebærer å rette oppmerksomheten mot visse 

aspekter. Både i analysen av de teoretiske bidragene, og i dokumentanalysen av 

grunnlagsdokumentene, var det noen felles ting jeg prøvde å merke meg: 

 

• Hvilke andre begreper og konsepter dybdelæring knyttes til  

• Hvordan dybdelæring omtales  

 

I dokumentanalysen var det i tillegg noen andre punkter som var sentrale:  

 

• Hvorvidt, og i så fall hvordan dybdelæringsbegrepet endrer betydning underveis i 

prosessen hvor premissene for fagfornyelsen ble lagt 

• Hvordan dybdelæring posisjonerer seg i dokumentene 

• Hvilke aspekter ved det nye læreplanverket som ser ut til å legge til rette for 

dybdelæring. 

 

Denne oppgavens dokument- og tekstanalyser bærer altså preg av ulike innfallsvinkler, men 

konsentrerer seg kanskje spesielt om de språklige aspektene. Analysene vil også bygge på en 

delvis hermeneutisk tilnærming, fordi de i stor grad vil forutsette flere nivåer av tolkning og 

vurdering av innholdet som analyseres. 

 

2.3 Valg av tekster 

2.3.1 Teoretiske perspektiver 

Da jeg skulle velge ut hvilke tekster jeg skulle bruke i analysen av de teoretiske 

perspektivene på dybdelæringsbegrepet, var det i utgangspunktet viktig for meg at tekstene 

skulle være av sentral betydning for fagfeltet, og at det skulle kunne argumenteres for at de 

har vært innflytelsesrike for dybdelæringsdiskursen i Norge. Et annet premiss var at tekstene 

til sammen skulle representere et nyansert bilde av dybdelæringsbegrepet. Det vil si at jeg 

ønsket å presentere og sammenligne tre ulike perspektiver på temaet. Jeg ønsket å undersøke 

hvilket dybdelæringsbegrep fagfornyelsen gjenspeiler, og siden dette begrepet kan sies å 

være noe tvetydig, var det viktig at jeg hadde et bredt teoretisk grunnlag å drøfte opp mot. 

Det er flere ulike aspekter ved dybdelæringsdiskursen jeg kunne valgt å legge vekt på da jeg 
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plukket ut tre tekster som virket å ha forskjellige syn på begrepet. Ifølge Gilje, Ludvigsen og 

Landfald (2018) er det flere ulike teoritradisjoner som bruker begrepet dybdelæring (gjerne 

sammen med, eller som en motsats til overflatelæring), og ulike sider av begrepet vil bli 

vektlagt ut fra forfatterens teoretiske ståsted. I denne oppgaven valgte jeg å legge skillet 

mellom det sosiokulturelle- og kognitive syn på dybdelæringsbegrepet til grunn for valget av 

tekster. Begrunnelsen for dette er at disse to tradisjonene fokuserer på forskjellige aspekter 

ved dybdelæringsbegrepet som begge ser ut til å være sentrale og betydningsfulle. Det 

sosiokulturelle perspektivet på dybdelæring gir kunnskap om hvordan det kan stimuleres til 

dybdelæring via deltakelse i sosiale læringssituasjoner, og her settes samhandlingen mellom 

læreren – medelever – elev i fokus (Gilje, Ludvigsen og Landfald, 2018). Det kognitive 

perspektivet på dybdelæring legger vekt på de interne læringsprosessene i individet, hvordan 

læring lagres, overføres og anvendes (Ohlsson, 2011).  

 

Tekstene jeg endte opp med å bruke i teoridelen av oppgaven var Fullan, Quinn og 

McEechen (2019): Dybdelæring (Originaltittel: Deep Learning: Engage the world change the 

world), Pellegrino og Hilton (2012): Education for Life and Work. Developing Transferable 

Knowledge and Skills in the 21st century og Ohlsson (2011): Deep learning: how the mind 

overrides experience.  

 

Fullan, Quinn og McEechen (2019) representerer et sosiokulturelt perspektiv på dybdelæring, 

ved å legge stor vekt på hvordan læring skjer i fellesskap med andre. Den norske 

oversettelsen er ganske ny (2019), og er naturlig nok heller ikke sitert verken hos 

Ludvigsenutvalget eller i Meld. St. 28 (2015-2016). Michael Fullan er likevel brukt som kilde 

i alle tre dokumentene, med referanse til andre publikasjoner, og kan derfor regnes som å ha 

vært en innflytelsesrik bidragsyter til dybdelæringsdiskursen. Originalboken, så vel som den 

norske oversettelsen, virker å ha markert seg i den norske sektoren, og er sitert i flere artikler 

om dybdelæring (Gilje, Ludvigsen og Landfald, 2018; Gregersen, 2018).  

 

Pellegrino og Hilton (2012) er ikke representert i den første NOU-en til Ludvigsenutvalget, 

men har godt fotfeste og er sitert flere ganger både i den andre NOU-en og i Meld. St. 28 

(2015-2016) Den blir også brukt for å beskrive dybdelæring hos flere andre norske aktører 

(Skrivesenteret, 2019; Gilje, Ludvigsen og Landfald, 2018; Landfald, 2016). Hos disse 

forfatterne knyttes dybdelæring direkte opp mot til 21st Century skills, og plasserer seg 
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dermed et sted mellom det kognitive og sosiokulturelle perspektivet fordi kompetansene som 

trekkes frem har røtter i begge tradisjoner. 

 

Ohlsson (2011) er den eneste av de tre tekstene som ikke refereres til i Ludvigsenutvalgets 

NOU-er eller i Meld. St. 28 (2015-2016). Den representerer et tydelig kognitivt perspektiv på 

dybdelæring, som hos denne forfatteren sees som dyptgripende kognitiv forandring. Teksten 

er valgt ut på bakgrunn av denne klare kognitive orienteringen, fordi jeg som nevnt ønsket å 

se dybdelæring ut fra ulike teoretiske ståsteder for å danne et nyansert bilde. Denne teksten 

kan ifølge Landfald (2016) ses som en unik representant for sin teoretiske tradisjon fordi 

forfatteren forener flere underliggende konsepter gjennom en svært bred kognitiv forståelse 

av dybdelæring.  

 

2.3.2 Grunnlagsdokumenter 

Da jeg skulle velge hvilke tekster jeg skulle bruke i dokumentanalysen min, var det aller 

viktigste å tenke på hvilke tekster det er naturlig å se for seg at fagfornyelsen bygger på. 

Samtidig visste jeg at det var nødvendig at jeg begrenset meg til noen få tekster. Valget falt 

relativt naturlig på Ludvigsensutvalgets to NOU-er, og jeg ønsket å anvende begge to for å 

kunne se hvorvidt dybdelæring ble lagt frem likt eller ulikt i de to dokumentene. Ifølge Gilje, 

Ludvigsen og Landfald (2018) blir dybdelæring særlig drøftet i Ludvigsenutvalgets 

kunnskapsgrunnlag for fagfornyelsen NOU 2014: 7: Elevenes læring i fremtidens skole, mens 

den påfølgende NOU 2015: 8: Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser og Meld 

St. 28: Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet i stor grad harr lagt 

føringer for hvordan dybdelæring forstås i en norsk utdanningspolitisk kontekst. 

Stortingsmeldingen var også et naturlig valg, fordi den kan ses på som det politiske 

grunnlaget for arbeidet med fagfornyelsen. 

 

Siden Ludvigsenutvalget har skrevet de to første dokumentene og man slik sett kan forestille 

seg en viss grad av konsistens mellom perspektivene på dybdelæring som fremkommer i 

NOU-ene, oppfattet jeg det som både interessant og viktig å undersøke hvordan dybdelæring 

eventuelt endret karakter mellom NOU-ene og stortingsmeldingen. Mens en NOU inneholder 

beskrivelser og vurderinger basert på faglig ekspertise, bærer en stortingsmelding med seg 

politiske føringer, samtidig som at den tar de faglige vurderingene i betraktning. Det var 
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viktig for meg å få et innblikk i hvorvidt skillet mellom det faglige og det politiske hadde 

noen påvirkning på hvordan dybdelæringsbegrepet kommer til uttrykk. 

 

2.4 Fremgangsmåte 

Analysene i denne oppgaven omhandlet å undersøke og vurdere hvordan 

dybdelæringsbegrepet formes og uttrykkes i henholdsvis tre teoretiske bidrag, samt de 

dokumentene som kan sies å ha fungert som henholdsvis faglige og politiske grunnlag for 

fagfornyelsen; Ludvigsenutvalgets to NOU-er (NOU 2014: 7 og NOU 2015: 8) Meld. St. 28, 

samt deler av det nye læreplanverket. Når dybdelæringsbegrepet ble undersøkt, handlet dette 

både om å merke seg hvordan begrepet omtales som sådan, men også hvordan det blir relatert 

til andre begrepet og konsepter.  

 

Dokumentene og tekstene som ble brukt i analysen inneholder store mengder tekst. Det ble 

sett på som hensiktsmessig at de ble lest og forsøkt forstått som en helhet, og at de ulike 

delene av innholdet ble sett i sammenheng med hverandre for å kunne få et mest mulig riktig 

bilde av forfatternes intensjon. Analysen av de respektive dokumentene og tekstene ble derfor 

innledet med å lese dem i sin helhet. Her var hensikten å skape et overblikk, og danne seg et 

overordnet inntrykk av hva de kommuniserte. I denne fasen var det også viktig å merke seg 

hvor i teksten dybdelæring så ut til å være av betydning. Samtidig inneholder hvert dokument 

store mengder tekst, og det vil ikke være alle delene av teksten som er like relevant for denne 

oppgavens tema og problemstilling. Når de deretter ble lest på nytt, var det derfor naturlig å 

legge ekstra vekt på de kapitlene eller delene av dokument eller teksten som virker å ha størst 

betydning for dybdelæring. Det var også nødvendig å formulere noen spørsmål som ble brukt 

som utgangspunkt for lesingen, og som fungerte som en slags ramme når jeg skulle danne 

meg en forståelse av det innholdet som omhandlet dybdelæring: 

 

• Hvordan defineres dybdelæring i dokumentet/teksten? 

• Hvordan blir dybdelæring omtalt i dokumentet/teksten, og hvilke andre konsepter og 

begreper relateres det til, eksplisitt og implisitt? 

• Hvilke aspekter ved innholdet i dokumentet/teksten ser ut til å underbygge 

dokumentets definisjon av dybdelæring? 
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Disse spørsmålene besvares ikke direkte i oppgaven, og fungerer ikke som eksplisitte 

forskningsspørsmål, men kan sies å ligge til grunn for de tolkningene og vurderingene som 

blir gjort. De to første spørsmålene konsentrerer seg om ting som kommer mer eller mindre 

konkret frem i dokumentet. Det tredje spørsmålet ligger på et annet analysenivå, ved at det 

forutsetter større grad av tolkning og forståelse av en mer implisitt type informasjon. Det 

handler om å finne ut hva dybdelæring egentlig er, hva det består av, i det bestemte 

dokumentet som analyseres.  

 

Hensikten med å skulle gjøre en slik form for «kartlegging» av dybdelæring i de respektive 

dokumentene, var å danne seg et grunnlag for å kunne si noe om hvordan begrepet har blitt 

videreført uforanderlig, eller om det har endret karakter underveis. Det var derfor sentralt å 

undersøke de eventuelle ulikhetene mellom hvordan de ulike dokumentene uttrykte og brukte 

dybdelæring. Her lå fokuset på definisjonen av begrepet, hvilke andre begreper som ble 

relatert til dybdelæring, hvordan dybdelæring underbygges i dokumentet og den helhetlige 

forståelsen av dybdelæring som kan sies å prege innholdet i dokumentet. For å eksemplifisere 

en slik ulikhet dokumenter imellom, kan man vise til hvordan flerfaglige temaer i 

Ludvigsenutvalget, som i analysen ble tolket til å være et vesentlig aspekt ved utvalgets 

dybdelæringsforståelse, endret ordlyd til tverrfaglige temaer i stortingsmeldingen.  

 

I hermeneutikken er forforståelse helt grunnleggende i fortolkningsprosessen, og disse er 

nødvendige for å forstå fenomener. Uten forforståelsen vil vi ikke kunne vite hva vi skal se 

etter. Poppers (1972) begrep «forventningshorisonter” gir forskningen retning. Det som 

preget analysen i denne oppgaven, og som fungerte styrende for arbeidet med å lese tekstene, 

var at man går inn i teksten med et utgangspunkt som sier at man skal «lete» etter uttrykk for 

dybdelæring. Denne letingen handler ikke bare om å finne setninger som inneholder ordet 

dybdelæring. I analysen i denne oppgaven ble det ikke gjort noen opptelling av ordet 

dybdelæring, eller lignende kvantifiserende metoder for å kartlegge begrepet, som gjerne er 

kjennetegnet på mer innholdsorienterte dokumentanalyser (Grønmo, 2004). Bakgrunnen for 

dette var en oppfatning av at dybdelæringsbegrepets karakter, samt dets betydning for denne 

oppgavens problemstilling, ikke dreier seg om å være noe målbart. Det vesentlige i denne 

oppgaven er å prøve å finne ut hvordan begrepet preger dokumentene eksplisitt, men også 

implisitt gjennom å underbygge andre, relaterte aspekter ved dokumentenes innhold. Som et 

eksempel, kan man trekke frem kompetansebegrepet. I analysen fikk man innblikk i hvordan 

kompetanse og dybdelæring kobles til hverandre, ikke nødvendigvis ved at forfatteren av 
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dokumentet adresserer denne koblingen eksplisitt, men ved at de omtales på måter som deler 

flere likhetstrekk. Et annet eksempel på hvordan analysen søkte å avdekke hvilke begreper og 

konsepter som relaterer seg til dybdelæring, var å undersøke hva som brukes til å underbygge 

begrepet. Med det bestemte dokumentets definisjon av dybdelæring som utgangspunkt, var 

det interessant å undersøke hvilke aspekter ved dokumentet som så ut til å støtte opp under de 

ulike delene av definisjonen, og som slik sett kan sies å representere dybdelæring i 

dokumentet. Et eksempel på dette er at Ludvigsenutvalget i sine NOU-er legger stor vekt på å 

redusere stofftrengselen i skolen gjennom å redusere antall kompetansemål og gjøre dem mer 

overordnede. Dette kan kobles til deres forståelse av dybdelæring, som tar utgangspunkt i at 

elevene må få nok tid til å utvikle dyp og varig forståelse, og da er man nødt til å åpne opp 

for at de kan arbeide lengre og grundigere med de ulike temaene. 

 

2.5 Metodiske refleksjoner 

Uansett hva slags type forskning man bedriver, er det viktig å være klar over de svakhetene 

eller fallgruvene forskningsdesignet man har valgt kan medføre med hensyn til forskningens 

validitet og reliabilitet. Kvalitativ og kvantitativ forskning har ulike styrker og svakheter, og 

det gjelder også for de ulike forskningsmetodene.  

 

Kritikken som typisk rettes mot kvalitativ forskning, omhandler blant annet at resultatene i 

for høy grad baserer seg på subjektive tolkninger, utfordringer med hensyn til replikasjon og 

overførbarhet, samt mangel på «transparens» som viser til hvorvidt det er tydelig hvordan 

forskeren har utført studien og kommet frem til resultatene (Bryman, 2015). I tråd med disse 

kritikkene, vil det i denne oppgaven foreligge en utfordring som har å gjøre med at analysen 

baserer seg på subjektive tolkninger gjort av forskeren selv, da tekstanalyse dreier seg om 

tolkning (Bratberg, 2017). Dette er en utfordring med hensyn til studiens validitet, fordi man 

ikke kan vite hvor gyldige forskerens tolkninger og antakelser har vært. Validitet omhandler 

hvorvidt man studerer det man har til hensikt å studere, og om resultatene kan sies å være 

gyldige (Bryman, 2015), og i kvalitativ forskning kan forskerens tolkninger og subjektive 

slutninger ha stor innvirkning på dette. Betydningen av forskerens subjektivitet i 

analyseprosessen omhandler også at man ikke kan være sikker på at en annen forsker ville 

kommet frem til de samme resultatene. Dette er en typisk trussel for studiens reliabilitet, eller 

troverdighet (Bryman, 2015). For å gjøre disse truslene så små som mulig, har det i denne 

studien vært svært viktig at tolkningene som gjøres etterstreber mest mulig objektivitet, 
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samtidig som at de er forankret i rimelige og logiske antakelser. Det har også vært svært 

viktig at analysen tydelig viser hva som kommer konkret og eksplisitt frem i tekstene, og 

hvilke slutninger jeg som forsker har dratt ved å lese mellom linjene og legge tolkning og 

implisitt informasjon til grunn for argumentene mine.  

 

Det er visse kriterier som bør oppfylles for at forskningsprosessen skal gjennomføres på en 

reliabel måte, og dette kan knyttes til det som kalles replikasjon og transparens. For at en 

studie kan sies å være reliabel, må replikasjon være mulig, som vil si at andre skal kunne 

gjenta studien på de samme premissene. Hvis resultatene fra en undersøkelse skal være 

holdbar, er det viktig at den kan demonstreres på nytt. For at dette skal være mulig, må 

studien være transparent (Bryman, 2015), og det er den hvis fremgangsmåtene som er brukt 

for å komme frem til resultatene er godt dokumentert. For å styrke denne oppgavens 

reliabilitet, har derfor en troverdig forskningsmetodisk dokumentasjon vært av høy prioritet. 

Det har gått ut på å synliggjøre både begrunnelsen for valg av tekster, og framgangsmåten 

som ble brukt i analysedelen. Når analysen i hovedsak består av tolkningsprosesser, kan det 

være utfordrende å beskrive fremgangsmåten fordi den er mindre strukturert enn for 

eksempel ved bruk av et spørreskjema (Bryman, 2015). Jeg har likevel prøvd å etterstrebe en 

beskrivelse av fremgangsmåten på en så nøyaktig og konkret måte som mulig, slik at det i 

teorien vil være mulig å utføre samme type undersøkelse på nytt.  

 

Når man kun benytter seg av én forskningsmetode, får man også bare tilgang til én type 

informasjon. I denne oppgaven har jeg valgt å kun benytte meg av kvalitativ analyse av 

tekster. Det betyr at jeg kun har vært nødt til å basere meg på min egen oppfatning av 

tekstenes intensjoner og innhold. Det er flere andre måter å studere dybdelæringsbegrepet i 

fagfornyelsen, og det kunne innebåret å bruke andre metoder enn hva som har blitt gjort i 

denne oppgaven. Et eksempel kunne ha vært å bruke et «mixed methods»-design, som går ut 

på å benytte seg av både kvalitative og kvantitative metoder. Et slikt design legger til rette for 

å skape et nyansert bilde av det man studerer (Bryman, 2015). Jeg kunne også valgt å 

triangulere med for eksempel intervju, som ville gitt meg tilgang til førstehåndsinformasjon 

om menneskers egne oppfatninger og tanker om dybdelæringsbegrepet, eller om 

dokumentene jeg analyserer. Likevel valgte jeg å prioritere analysen av tekstene. Årsaken til 

dette er både begrenset tid, men også at jeg så det som nødvendig å analysere et relativt bredt 

utvalg dokumenter. Det er flere ulike dokumenter som kan sies å være sentrale for 

utviklingen av dybdelæringsbegrepet i forbindelse med fagfornyelsen, og siden disse også har 
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en sterk tilknytning til hverandre var det viktig å se disse som en helhet. Det var derfor 

utfordrende å skulle velge bort noen av dem. 
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3 Teoretiske perspektiver på dybdelæring 

3.1 Introduksjon 

I et innlegg på Utdanningsnytt.no, skriver Gilje, Landfald og Ludvigsen (2018) at 

dybdelæringsbegrepet byr på utfordringer for lærernes arbeid fordi det er ulike oppfatninger 

av hva begrepet egentlig innebærer og hvordan man skal arbeide med dybdelæring i skolen. 

Dette har blant annet å gjøre med at begrepet brukes forskjellig på tvers av internasjonal 

policylitteratur og ulike deler av forskningen. Samtidig strekker dybdelæringsbegrepet seg 

langt bakover i tid, og det å være opptatt av kvalitet fremfor kvantitet når det kommer til hva 

som læres, er ikke et nytt konsept.  

 

Videre skrives det i innlegget at måten elever arbeider med kunnskap, kan belyses gjennom 

ulike perspektiver. I litteraturen er det ofte sosiokulturell og kognitiv læringsteori som trekkes 

frem som ledende tradisjoner (Landfald, 2016). Ut fra et kognitivt læringsperspektiv, handler 

læring blant annet om å utvikle langtidshukommelsen. Når vi skal forstå ny informasjon, ses 

den i lys av hva vi vet fra før. Det er tenkingen som er sentral i denne tradisjonen, og 

kunnskapsinnholdet eleven skal tilegne seg, må gjøres forståelig og relevant for eleven. Det 

må altså knyttes til elevens forkunnskaper og erfaringer. Dybdelæring i et kognitivt 

perspektiv vil legge vekt på det mest sentrale i faget, elevenes forkunnskaper og hvordan 

kunnskap overføres fra en kontekst til en annen. Kognitiv læringsteori kritiseres gjerne for å 

overse det sosiale aspektet ved læring, hvilket derimot er det mest sentrale i sosiokulturell 

læringsteori. Ut fra et sosiokulturelt perspektiv på læring, er det sosial interaksjon og kulturen 

rundt individet som betraktes som de viktigste faktorene for å forstå hvordan læring foregår 

(Teigen, 2015). Et viktig moment i denne tradisjonen er betydningen kulturelle artefakter har 

for læringsprosesser, samt kommunikasjonen mellom mennesker. I denne sammenhengen blir 

dybdelæring både avhengig av elevenes individuelle forståelse og forkunnskaper, men også 

av dialoger og samhandling med læreren og andre elever.  

 

Dette kapitlet av oppgaven tar sikte på å undersøke det teoretiske «landskapet» som 

omhandler dybdelæringsbegrepet. Det vil innebære å analysere og drøfte sentrale bidrag til 

dette feltet, hovedsakelig med fokus på forskjellene mellom et kognitivt og sosiokulturelt syn 

på dybdelæring. Dette gjøres for at jeg videre i oppgaven kan drøfte hvilket syn på 

dybdelæring som ser ut til å gjenspeiles i fagfornyelsen. 
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3.2 Tre teoretiske perspektiver 

I dette kapitlet vil jeg gjennom en analytisk tilnærming beskrive og sammenligne tre 

teoretiske perspektiver på dybdelæringsbegrepet. Disse omfatter innledningsvis Fullan, 

Quinn og McEechen (2019) sin bok Dybdelæring. Her blir dybdelæring sett på som 

prosessen med å tilegne seg seks betydningsfulle kompetanser; de seks C-ene. Det neste 

bidraget er Pellegrino og Hilton (2012) med Education for Life and Work. Developing 

Transferable knowledge and Skills in the 21st Century. Dette er en rapport basert på et 

prosjekt som ble utført av tre komiteer med høy kompetanse, og som gjennom prosjektet ville 

definere de termene og ferdighetene som knytter seg til «deeper learning», «21st Century 

Skills» og «higher-order thinking», samt å beskrive hvordan disse ferdighetene relaterer seg 

til hverandre og mer tradisjonelle akademiske ferdigheter i spesielt matematikk, lesing og 

naturfag. Hos disse forfatterne blir dybdelæring sett på som prosessen med å utvikle 21st 

Century Competencies, eller overførbar kunnskap. Til slutt tar jeg for meg Ohlsson (2011) 

sin bok Deep learning: how the mind overrides experience. Denne forfatteren skiller seg fra 

de to andre ved å basere seg på en klar kognitiv orientering i sin forståelse av dybdelæring. 

Dybdelæring ses hos denne forfatteren som dyptgripende kognitiv forandring, og handler i 

stor grad om overføring av læring.  

 

3.2.1 Dybdelæring i en sosiokulturell kontekst 

Deep Learning: Engage the world, change the world, er originaltittelen på boken til Fullan, 

Quinn og McEechen (2019). Disse forfatterne benytter seg altså av begrepet deep learning, 

som både kan oversettes til dyp læring og dybdelæring på norsk. I den norske utgaven av 

boken brukes dybdelæring, og det er den norske utgaven som har blitt brukt i denne 

oppgaven. 

 

Hos disse forfatterne knyttes dybdelæring til seks kompetanser, eller seks C-er (s. 8):  

 

Creativity Kreativitet 

Communication Kommunikasjon 

Critichal thinking Kritisk tenking 

Citizenship Medborgerskap 

Collaboration Samarbeid 

Character Karakter 
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Dybdelæring er selve prosessen med å tilegne seg disse kompetansene, som ses på som 

universelle. At dybdelæring beskrives ved hjelp av seks enkle ord kan fremstå overfladisk 

ved første øyekast, men hver av kompetansene har flere dimensjoner som gjør det hele mer 

komplekst (s. 42):  

 

Kompetanser Underdimensjoner 

Medborgerskap • Å tenke som globale borgere 

• Å vurdere globale problemer basert på en dyp forståelse av ulike verdier og 

verdensbilder 

• Ekte interesse og evne til å løse tvetydige og komplekse virkelighetsnære 

problemer som påvirker menneskelig og miljømessig bærekraft 

• Medfølelse, empati og bekymring for andre 

Samarbeid • Å arbeide gjensidig og synergistisk med andre i team 

• Interpersonelle og teamrelaterte ferdigheter 

• Sosiale, emosjonelle og interkulturelle ferdigheter 

• Å administrere gruppedynamikk og utfordringer 

• Å lære av andre og bidra til andres læring 

Kommunikasjon • Å kommunisere effektivt ved hjelp av en rekke fremstillingsmåter, metoder og 

verktøy, inkludert digitale 

• Kommunikasjon utformet for ulike målgrupper 

• Refleksjon og bruk av prosesser for å forbedre kommunikasjonen 

Kreativitet • Å ha et «entreprenørskap» for økonomiske og sosiale muligheter 

• Å stille relevante, utforskende spørsmål 

• Å vurdere og forfølge nye ideer og løsninger 

• Lederskap for å gjøre ideer om til handling 

Kritisk tenking • Å evaluere informasjon og argumenter 

• Å lage koblinger og identifisere mønstre 

• Problemløsning 

• Å konstruere meningsfull kunnskap 

• Å eksperimentere, reflektere og handle ut fra ideer i den virkelige verden 

Karakter • Å lære å lære 

• Mot, målrettethet, utholdenhet og motstandskraft 

• Selvregulering, ansvar og integritet 
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Årsaken til at forfatterne har valgt å bruke termen kompetanse i stedet for evner eller 

ferdigheter, er for å understreke at de viser til kombinasjonen av kunnskap, ferdigheter og 

holdninger (Fullan, Quinn og McEechen, 2019). De seks kompetansene er ment å være 

universelle, som betyr at de skal gjelde på tvers av land og kulturer. I tråd med dette gir 

forfatterne kompetansebegrepets legitimitet ved å referere til at termen ble forsterket i 

OECD-rapporten Global Competence in an Inclusive World (2016).  

 

Det er påfallende hvor mange likhetstrekk man finner mellom de seks kompetansene og 

underdimensjonene, og det som kalles 21st Century Skills. 21st Century Skills omhandler de 

ferdighetene som elever bør mestre etter endt skolegang, for å kunne beherske det fremtidige 

samfunns- og arbeidslivets krav. Både kreativitet, kritisk tenking, problemløsning, «å lære å 

lære», kommunikasjon, samarbeid og medborgerskap er komponenter i det Binkley et al. 

(2012) definerer som 21st Century Skills. Det er i følge Binkley et al. (2012) behov for 

forandringer i skolen, for at elevene skal kunne tilegne seg mer sofistikerte tenkemåter, 

fleksible problemløsningsstrategier og samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter som vil 

være nødvendige for fremtiden. På samme måte skriver Fullan, Quinn og McEechen (2019, 

s.91): «Utdannere, politikere, familier og storsamfunnet er i stor grad enige om at elevene 

våre trenger nye kompetanser for å lykkes i sitt daglige liv og ha det bra i fremtiden. 

Tilegnelsen av disse kompetansene er selve definisjonen av dybdelæring.» Det er tydelig at 

det er en sterk sammenheng mellom Fullan og medforfatternes dybdelæringsbegrep, og 21st 

Century Skills slik det fremkommer hos eksempelvis Binkley et al. (2012). 

 

For å forklare hvordan de seks kompetansene kan oppnås, viser Fullan, Quinn og McEechen 

(2019, s.92) til fire elementer som de skriver at inngår i dybdelæring. Disse elementene er 

integrerte og virker gjensidig forsterkende på hverandre, og de omfatter (1) pedagogiske 

praksiser, (2) lærende partnerskap, (3) digitale ressurser og (4) læringsmiljø. Disse 

elementene handler i stor grad om å danne en ny type pedagogikk med formål om å 

tilrettelegge for dybdelæring. Forfatterne skriver at pedagogikken som formidles gjennom de 

fire elementene, står i sterk kontrast til tradisjonell undervisning som fokuserer på å lære seg 

innhold, informasjonsoverføring og enkel bruk av teknologi. Denne typen undervisning 

omfatter typisk tavleundervisning, hvor lærer-elev-forholdet er hierarkisk, og hvor læreren tar 

sikte på å overføre sin kunnskap til eleven gjennom undervisningen. Forfatterne mener 

derimot at en forutsetning for dybdelæring er at lærer-elev-forholdet endres. Dette innebærer 
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en dreining mot det de kaller lærende partnerskap, hvor elevene selv tar ansvar for sin egen 

læringsprosess. Dette innebærer at elevene er bevisste og aktive, og at de forstår 

læringsprosessen. De er nødt til å være aktører i egen læring, og utvikle ferdigheter i 

metakognisjon. I boka beskrives metakognisjon som de prosessene som foregår når elevene 

begynner å sette seg egne mål for læring og suksess, vurderer sitt eget arbeid med kritisk 

sans, viser frem arbeidet sitt, tar til seg tilbakemeldinger fra medelevene, lærere og andre (s. 

95). Som et resultat av disse tingene øker eleven sin oppmerksomhet og bevissthet rundt sin 

egen læringsprosess. Etter hvert blir de også mer autonome, og de inntar en gradvis mer aktiv 

og selvstendig rolle. Det er noe mer enn deltakelse, de blir personlig engasjerte og motiverte 

til å lære sammen i fellesskap.  

 

Fullan, Quinn og McEechen (2019) mener at å øke elevenes deltakelse, påvirkning og 

bevissthet rundt læringen, gjør at de blir mer engasjerte. Dette utfordrer altså den tradisjonelle 

lærerrollen i retning av å bli det de kaller aktivitør, kulturbygger og samarbeidsleder. Læreren 

skal bidra til å definere mål for elevenes læring, lage kriterier på oppnåelse, utvikle elevenes 

ferdigheter i metakognisjon, tilrettelegge for et godt læringsmiljø og lage såkalte stillaser for 

læring. I en læringsteoretisk sammenheng brukes stillasbegrepet for å illustrere hvordan 

læreren tilbyr eleven pedagogisk støtte slik at eleven blir i stand til å løse oppgaver innenfor 

sin nærmeste utviklingssone (Teigen, 2015). Stillasbegrepet må altså ses i sammenheng med 

at læring foregår i et sosialt fellesskap. Fullan, Quinn og McEechen (2019) skriver at 

mennesker er naturlig anlagt for å være sosiale, og har behov for å oppleve hensikt, mening 

og samkvem med andre mennesker. Forfatterne sier helt eksplisitt at læring er en sosial 

prosess (s.128).  

 

Å tenke på læring og undervisning som en dialogisk prosess hvor læreren og eleven sammen 

konstruerer kunnskap via kommunikasjon og samhandling, reflekterer et sosiokulturelt 

perspektiv på læring, hvor læring foregår som en aktiv, sosial prosess (Mercer, Hennessy og 

Warwick, 2010). Dette legges ofte frem om en kontrast mot mer tradisjonell 

tavleundervisning, hvor læreren prøver å overføre sin kunnskap til elevene, som forholder seg 

passivt. 

 

Et viktig moment hos Fullan, Quinn og McEechen (2019), er også måten elevenes 

forventninger og ambisjoner har avgjørende betydning for læring og fremgang. Både de 

forventningene elevene har til seg selv, og som de oppfatter at andre har til dem, kan i høy 
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grad påvirke både innsats og resultat. Forfatterne vektlegger viktigheten av at elevene har 

troen på seg selv og at de kan oppnå gode resultater. Samtidig er det også viktig å føle at 

andre har troen på dem. Lærere, medelever og foreldre vil derfor spille en betydningsfull 

rolle i elevens læring og suksess. Dette er både fordi de kan påvirke elevens forventninger om 

mestring, og de kan hjelpe dem å sette mål. Et perspektiv på læring som vektlegger den rollen 

betydningen av forventninger om egen mestring har for elevers innsats, prestasjoner og 

resultater, gjenspeiler ytterligere hvilken betydning de sosiale faktorene har for dybdelæring. 

Et slikt perspektiv kan eksempelvis knyttes opp mot Banduras (1977) teori om mestringstro 

(self efficacy). I henhold til denne teorien er elevens sosiale situasjon avgjørende for 

læringsutbyttet, fordi andre mennesker som lærere, medelever og foresatte vil kunne ha stor 

innvirkning på elevens oppfatning av mestringstro.  

 

Oppsummering 

Hos Fullan, Quinn og McEechen (2019) knyttes dybdelæring til prosessen med å tilegne seg 

seks bestemte kompetanser: kreativitet, kommunikasjon, kritisk tenking, medborgerskap, 

samarbeid og karakter, med de tilhørende underdimensjonene som de respektive 

kompetansene omfatter. For å kunne oppnå dette, viser forfatterne til fire elementer som må 

stimuleres, og som er tilknyttet hverandre og virker gjensidig forsterkende: pedagogiske 

praksiser, lærende partnerskap, digitale ressurser og læringsmiljø. De fire elementene har 

blant annet som fokus å tilrettelegge for at eleven inntar en mer aktiv rolle enn hva som har 

vært situasjonen i tradisjonell undervisningssammenheng. Læreren og eleven går inn i et 

slags partnerskap, hvor læreren ikke skal overføre kunnskap til eleven, men fungere som en 

støtte og veileder. Metakognitive ferdigheter blir derfor viktige, men i tillegg til å omhandle 

elevens overvåking av egen læring, handler dette også ifølge forfatterne i stor grad om 

presentere sitt arbeid for andre, og å søke tilbakemeldinger. Dette er et eksempel på at det 

sosiale aspektet ved læring er svært betydningsfullt hos disse forfatterne. Dette er også synlig 

i de seks kompetansene med underdimensjoner, hvor særlig kommunikasjon, medborgerskap 

og samarbeid forutsetter høy grad av interaksjon med andre mennesker.  

 

3.2.2 Dybdelæring som 21st Century Competencies 

Som Fullan, Quinn og McEechen (2019) har vist, kan dybdelæring betraktes som en svært 

sosial prosess hvor mellommenneskelige relasjoner og interaksjoner samt digitale verktøy er 

en forutsetning for at dybdelæring kan forekomme. De viser også at dybdelæring har en klar 
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sammenheng med 21st century skills, men er tydelige på at dette ikke er det samme. 

Perspektivet om at dette henger sammen støttes også av andre forskere, og i den 

sammenhengen er det relevant å undersøke Pellegrino og Hilton (2012): Education for Life 

and Work. Developing transferable knowledge in the 21st Century, som også er et 

betydningsfullt bidrag til diskusjonene om dybdelæring. Dette er en rapport i form av en bok, 

som tar for seg et forskningsprosjekt med formål om blant annet å definere «deeper learning» 

(dybdelæring) og «21st century skills», samt å vurdere disse begrepenes betydning for 

utdanning og arbeidsliv. Komiteen som utførte arbeidet var nedsatt av Nasjonalt 

Forskningsråd (National Research Council), og besto av en gruppe sammensatt av eksperter 

på utdanning, psykologi og økonomi. Komiteens funn og anbefalinger er temaet for boken. 

 

For å forstå hva Hilton og Pellegrino (2012) legger i sitt dybdelæringsbegrep, vil det være 

hensiktsmessig å klargjøre hva som menes med 21st century skills i deres sammenheng. Som 

tittelen på boka hinter til, er 21st century skills et viktig aspekt ved den forståelsen av 

dybdelæring som fremkommer hos disse forfatterne. Komiteen som har undersøkt og definert 

dybdelæring, lener seg på en antakelse av at termene som typisk knyttes til 21 century skills, 

er grunnleggende viktige dimensjoner ved menneskelig kompetanse. De har vært 

betydningsfulle i flere hundre år, og er verken nye, unike eller plutselig verdifulle i dag. 

Grunnen til at disse termene har fått en oppblomstring de siste årene, ligger derimot i 

samfunnets plutselige ønske om at elever og studenter skal oppnå et visst mestringsnivå på 

disse kompetansene, som tidligere ikke var avgjørende for deres akademiske og 

arbeidslivsrelaterte muligheter. Samtidig har inntoget av digital teknologi gjort at 

informasjonsutveksling har fått en ny dimensjon, og dette krever spesiell kompetanse for å 

mestres på ulike arenaer: i arbeidslivet, på skolen, i hjemmet og i ulike sosiale nettverk. 

 

Som et første steg på veien mot å definere 21st century skills, identifiserte komiteen tre 

kompetansedomener: 

 

• Kognitive kompetanser 

• Interpersonlige kompetanser 

• Intrapersonlige kompetanser 
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Disse tre kompetansedomenene representerer bestemte aspekter ved menneskelig tenking, og 

bygger på tidligere forsøk på å organisere menneskers tenking og atferd. Hos Pellegrino og 

Hilton (2012) omfatter det kognitive domenet tenking og relaterte ferdigheter som 

resonnering, problemløsing og hukommelse. Det intrapersonlige domenet omfatter individets 

følelser og selvregulering, som blant annet har å gjøre med evnen til å sette seg mål og hva 

man gjør for å nå dem. Det interpersonlige domenet tar for seg de kompetansene man bruker 

for å uttrykke informasjon ovenfor andre mennesker, men også det å oppfatte, tolke og 

respondere passende på informasjon fra andre. De ulike dimensjonene ved forfatternes 

forståelse av 21st century skills berører altså ulike sider ved menneskers ferdigheter.  

 

Forfatterne skriver «We view 21st century skills as knowledge that can be transferred or 

applied in new situations» (s.23). Dette innebærer at 21st century skills både har en 

kunnskapskomponent og en handlingskomponent. Begrepet ses på som todelt, hvor det på 

den ene siden handler om å ha innholdskunnskap om et domene, og på den andre siden om 

hvordan, hvorfor og når denne kunnskapen skal anvendes til å løse problemer. Pellegrino og 

Hilton (2012) ser på dybdelæring som prosessen med å utvikle denne typen overførbar 

kunnskap, eller det de, som følge av den todelte forståelsen av begrepet, velger å kalle 21st 

century competencies. «Deeper learning is the process of developing durable, transferable 

knowledge that can be applied to new situations» (s.69). 21st century competencies henger 

altså sammen med dybdelæring ved at det er selve produktet av dette. Deres definisjon av 

dybdelæring er prosessen hvor et individ blir kapabel til å ta det som læres i en situasjon, og 

bruke det i en annen. Dybdelæring står altså i kontrast til den læringen som foregår når 

individet gjøres i stand til å utelukkende kunne memorere og gjenkalle fakta, fordi 

overførbarheten er det essensielle i dette dybdelæringsbegrepet.  

 

Pellegrino og Hilton (2012) sitt dybdelæringsbegrep gjenspeiler både et kognitivt og 

sosiokulturelt perspektiv på læring, gjennom de ulike kompetansedomenene. Kognitiv 

læringsteori kommer til uttrykk gjennom det kognitive og til dels det interpersonlige 

kompetansedomenet, er slik sett best representert. Det vises blant annet ved at forfatterne 

viser til fem ulike typer kunnskap som støtter dybdelæring når disse mestres. Hver av de fem 

kunnskapstypene har tilhørende kognitive prosesser (s. 85):  
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TYPER KUNNSKAP FORMAT/KOGNITIVE PROSESSER 

FAKTAKUNNSKAP Integrerte, og ikke separate fakta 

KONSEPTUELL KUNNSKAP Skjemaer, modeller og prinsipper 

PROSEDYREKUNNSKAP Automatiske, og ikke innsatsbaserte 

STRATEGIER Spesifikke kognitive og metakognitive 

strategier 

OPPFATNINGER Produktive oppfatninger om læring 

 

I sammenheng med det kognitive og intrapersonlige kompetansedomenet, velger forfatterne 

også å trekke frem betydningen metakognisjon har for dybdelæring. Metakognisjon beskrives 

som prosessene og aktivitetene en selv bruker for å overvåke, reflektere over og styre ens 

egen tenking (s.91). Når et problem skal løses, kan dette skje på to nivåer. Det første nivået 

omhandler bruken av kjente strategier for å løse problemet, mens det andre nivået knytter seg 

til seleksjonen og overvåkingen av den valgte strategien. Det sistnevnte nivået kan være vel 

så viktig som det første, når det gjelder problemløsing. Det forfatterne refererer til som 

«eksperter», har avanserte metakognitive ferdigheter. De overvåker egen 

problemløsningsprosess, stiller spørsmål til egne kunnskapshull og unngår banale tolkninger 

av et problem. Å mestre strategier for metakognisjon omhandler å kunne planlegge, bruke 

prosedyrer og regler til riktig tid, forutsi utfallet av en handling og på en effektiv måte og til 

riktig til å bruke ulike kognitive ressurser. Metakognisjon har å gjøre med selvregulering og 

selvregulert læring. 

 

Det intrapersonlige kompetansedomenet setter fokuset på språket, og kan derfor sies å knytte 

seg til både et kognitivt og et sosiokulturelt læringsperspektiv. Det omhandler også læring 

gjennom interaksjoner med andre, som er typisk for sosiokulturell læringsteori. Mer spesifikt 

omhandler det intrapersonlige kompetanseområdet to ferdighetsgrupper: (1) samarbeid, som 

har å gjøre med kommunikasjon og evnen til å arbeide på lag med andre og (2) lederskap, 

som har å gjøre med lederskap, ansvarlighet, sosial påvirkning og ekstroversjon. Pellegrino 

og Hilton (2012) anerkjenner at læring og utvikling formes av menneskene man er sammen 

med, blant annet ved at man sammen lager kollektive praksiser, lærer av hverandres 

kunnskap og tester ens egne strategier mot andres. Forfatterne oppmuntrer altså til 

gruppebasert arbeid, men de poengterer også at de kognitive prosessene som finner sted 

gjennom sosial interaksjon og samarbeid ikke må overses.  
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Oppsummering 

Hos Pellegrino og Hilton (2012) er det overførbarhet som er den definerende karakteristikken 

ved dybdelæring, og 21st Century Competencies er produktet. 21st Century Competencies 

forstås under tre ulike kompetansedomener; det kognitive domenet, det interpersonlige 

domenet og det intrapersonlige domenet. Til sammenligning med Fullan, Quinn og 

McEechen (2019), baserer ikke Pellegrino og Hilton (2012) sitt dybdelæringsbegrep seg på 

sosiale interaksjoner, men i større grad på de kognitive prosessene i individet, med vekt på 

overføring av læring. Det blir likevel ikke riktig å si at de utelukker det sosiokulturelle 

aspektet, for det representeres gjennom det interpersonlige kompetansedomenet.  

 

3.2.3 Et kognitivt perspektiv på dybdelæring 

Hittil har dette kapitlet tatt for seg to teoretiske perspektiver på dybdelæring hvor et sosialt 

aspekt har vært i fokus i større eller mindre grad. Det tredje og siste perspektivet vil ta for seg 

et utelukkende kognitivt syn på dybdelæring; Ohlsson (2011): Deep learning: How the mind 

overrides experience. Årsaken til at jeg har valgt å inkludere dette perspektivet, er fordi det 

skiller seg fra de to andre ved å utelukkende fokusere på dybdelæring innad i individet, og 

som en rent kognitiv prosess. Ved å inkludere dette i analysen skapes det et nyansert bilde av 

dybdelæring som senere vil brukes til å diskutere hvordan begrepet kommer til uttrykk i 

fagfornyelsen. 

 

Ohlsson (2011) presenterer en tredelt teori om dybdelæring, hvor definisjonen av dette er 

dyptgripende kognitiv forandring. Noe av grunnlaget for denne teorien er ifølge denne 

forfatteren at mennesker innehar visse kognitive prosesser som gjør dem i stand til å 

overskrive (overrides) erfaringer fra fortiden, slik at de kan tenke og handle på nye måter, og 

at disse kognitive prosessene skiller seg fra dem som vanligvis beskrives i tekster og teori om 

læring. Forfatteren vektlegger at det er en vesentlig forskjell mellom hjernen og sinnet 

(mind), og at menneskers sinn og bevissthet er et svært komplekst system som ikke må 

reduseres til nærmest observerbar hjerneaktivitet. Ohlsson (2011) mener at for å forklare 

menneskelig atferd, behøver man et nivå av beskrivelse som skiller seg fra beskrivelsen av 

atferd i seg selv, og fra beskrivelsen av hjernen og miljøet rundt individet.  
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Ohlsson (2011) beskriver menneskelig kognisjon, eller intellekt, som bestående av i stor grad 

av mentale representasjoner. Representasjoner er strukturer i bevisstheten vår som refererer 

til et annet konsept enn seg selv. Et eksempel på en representasjon er det visuelle bildet som 

dukker opp i bevisstheten vår når en ser for seg eksempelvis Empire State Building, eller et 

annet konsept vi kjenner til fra virkeligheten. Menneskers evne til å danne representasjoner er 

en av de mange egenskapene som skiller oss fra andre organismer. I motsetning til hva som 

noen ganger er tilfellet hos dyr, er det ikke slik at ytre stimuli automatisk generer en 

handling, men de stimulerer til dannelsen av persepsjoner og representasjoner som vi bruker i 

resonnementer og til å ta valg.  

 

Menneskers evne til å danne representasjoner, er en forutsetning for dybdelæring slik det 

fremstår i Ohlsson (2011) sin forståelse av begrepet. Hans kognitive perspektiv på 

dybdelæring består av tre prinsipper eller former for dybdelæring:  

 

• Kreativitet (creativity) 

• Adaptasjon (adaption) 

• Endring av antakelser (conversion) (egen oversettelse) 

 

Den første av de tre formene, kreativitet, handler generelt om å tenke nytt. Ohlsson (2011, 

s.53) oppsummerer kreativitet gjennom tre begreper: Å skape, å oppdage og å oppfinne. 

Forfatteren problematiserer teorien om kreativitet og hvordan nytenking er mulig; om noe 

ikke eksisterer fra før i en eller annen form er det vanskelig å skulle se for seg hvordan det 

kan oppstå. Empirismen kan ikke svare på dette, for om kunnskap bygger på erfaring, 

hvordan kan ny kunnskap genereres uavhengig av erfaring? Forfatteren mener at for å kunne 

lage en teori om kreativitet, er man nødt til å spesifisere en kognitiv mekanisme som gjør oss 

i stand til å produsere nytenking. Prinsippet om kreativitet gjør altså Ohlssons (2011) teori 

om dybdelæring nokså kompleks og avansert, fordi det å generere helt nye tanker fremstår 

som ganske utfordrende. 

 

Den andre av de tre formene for dybdelæring hos Ohlsson (2011) er adaptasjon. Dette 

handler i stor grad om overføring av læring, og forfatteren mener at dybdelæring forutsetter at 

kunnskaper og ferdigheter må kunne brukes i andre kontekster enn de er lært i. Dette kan 

knyttes opp til et syn på læring som sier at kunnskap alltid konstrueres med utgangspunkt i de 
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forkunnskapene vi har. Derfor vil produktet av undervisning og læring også alltid se 

forskjellig ut, avhengig av de ulike elevenes allerede eksisterende kunnskaper, erfaringer, 

antakelser og holdninger. Dybdelæring handler ifølge dette prinsippet om å lære noe på en 

slik måte at kunnskapen man tilegner seg ikke eksisterer isolert. Hos Ohlsson (2011) handler 

ikke overføring av læring kun om å vite hvordan man skal ta det man har lært i en situasjon, 

og bruke den i en annen situasjon. Det handler om på hvilken måte det man har lært i en 

kontekst, vil bidra til å forme og støtte læring i en ny kontekst. Hvis man står ovenfor en helt 

ny læringssituasjon er det lett å se for seg at det man lærer vil være helt «fra scratch». Det er 

derimot slik at vi alltid vil benytte oss av tidligere erfaringer, kunnskaper og ferdigheter i 

møte med nye situasjoner. Ifølge Ohlsson (2011) er denne formen for dybdelæring altså å 

lære noe på en slik måte at man vil kunne dra nytte av det man allerede har lært, i nye 

læringssituasjoner. 

 

Den tredje av de tre formene for dybdelæring hos Ohlsson (2011) er det han kaller 

«conversion», som kan oversettes til endring av antakelser. Det har å gjøre med hvordan nye 

erfaringer og opplevelser fører til endringer i kunnskapsstrukturene våre. Dette perspektivet 

på læring kan knyttes opp mot Piaget (1974) sin teori om kognitive skjemaer. Denne teorien 

bruker betegnelsen skjemaer om mentale strukturer som er bygget opp av et sett tanker, 

erfaringer, kunnskaper og ideer vi har om noe eller noen. Mennesker har skjemaer for alt vi 

vet noe om, og disse fungerer som kognitive hjelpemidler som vi aktivt bruker i prosessen 

med å tolke og forstå verden rundt oss (Alcock og Sadava, 2014). Måten Ohlsson (2011) 

gjennom prinsippet adaptasjon viser hvordan mennesker alltid møter en situasjon med 

forkunnskaper, underbygger teorien om skjemaer. Ohlssons (2011) prinsipp om endring av 

antakelser er også i tråd med denne teorien. Ifølge Piaget (1974) ønsker vi mennesker å 

unngå kognitive konflikter i møte med omverdenen, som kan oppstå hvis skjemaene vi har 

ikke stemmer overens med noe vi observerer. Dette betegnes også ofte som kognitiv 

dissonans (Festinger, 1957). En slik tilstand vil i noen situasjoner, avhengig av ulike 

variabler, medføre at vi endrer på eller erstatter de kognitive skjemaene våre slik at konflikten 

oppheves. Dette kalles Piaget (1974) akkomodasjon. Det Ohlsson (2011) mener med endring 

av antagelser, har likhetstrekk med nettopp akkomodasjon. I hans teori handler dybdelæring i 

stor grad om dyp kognitiv endring i kunnskapsstrukturer, og for at det skal kunne sies å ha 

skjedd er det ikke nok å innhente informasjon som stemmer overens med det man allerede 

vet, man er nødt til å utfordre eksisterende kunnskaper. Først når man aksepterer informasjon 
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som strider mot allerede godt etablerte antakelser, kan man ifølge Ohlsson (2011) si at 

dybdelæring har skjedd. 

 

Oppsummering 

Dybdelæringsperspektivet til Ohlsson (2011) sentreres rundt tre konsepter: kreativitet 

(creativity), overføring av læring (adaptation) og endringer i antakelser (conversion). Disse 

elementene er forankret i kognitiv læringspsykologi og teoretikere som Piaget (1974). Det 

viktigste kjennetegnet på dybdelæring i denne teorien er at læringen har resultert i 

dyptgripende endringer i de kognitive kunnskapsstrukturene (Landfald, 2016), og dette har 

potensial til å skje gjennom de tre formene for dybdelæring som har blitt beskrevet i dette 

kapitlet. Hos Ohlsson (2011) er de ulike elementene i dybdelæringsbegrepet knyttet til 

individets kognitive prosesser, og representerer et nokså rendyrket, kognitivt bidrag til 

dybdelæringsdiskursen. Selv om den sosiale konteksten rundt individet vil ha en viss 

påvirkning på disse prosessene, har ikke sosiale interaksjoner noen vesentlig betydning i 

denne teorien.  

 

3.3 Sammenligning av perspektivene 

Dette kapitlet har analysert tre ulike forskningsbidrag til dybdelæringsdiskursen. De tre 

tekstene beskriver dybdelæring med ulike innfallsvinkler, men deler også visse likhetstrekk. 

Hos Fullan, Quinn og McEechen (2019) er dybdelæring en prosess hvor målet er å tilegne 

seg seks forskjellige, universelle kompetanser, som hver har flere underdimensjoner. For å 

tilegne seg disse, viser forfatterne til fire ulike elementer, som kan sees på som premissene 

for at dybdelæring kan skje: pedagogiske praksiser, lærende partnerskap, digitale ressurser og 

læringsmiljø. Premissene for dybdelæring plasserer seg altså i stor grad som den sosiale 

konteksten rundt individet, og et vesentlig poeng hos disse forfatterne er hvordan man bør 

legge til rette for en pedagogisk arena hvor disse fire elementene stimuleres slik at man 

legger til rette for dybdelæring. Utfordringen med denne teorien kan i hovedsak sies å være at 

den i mange sammenhenger beskriver (dybde)læring som utelukkende avhengig av 

miljøfaktorer, og dermed samtidig overser elevenes individuelle, mentale forutsetninger og 

prosesser.  

 

Bidraget til Pellegrino og Hilton (2012) knytter også dybdelæring opp mot det å tilegne seg 

kompetanse, som de kategoriserer i tre forskjellige domener: kognitive, interpersonlige og 
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intrapersonlige kompetanser. Dybdelæring er prosessen med å tilegne seg varig kunnskap 

som kan overføres til nye situasjoner, eller det de kaller 21st Century Competencies. Disse 

kompetansene omhandler eksempelvis evne til samarbeid, innovasjon og kritisk tenking. I 

likhet med Fullan, Quinn og McEechen (2019) er altså dybdelæring en prosess som ligger til 

grunn for å tilegne seg en type kompetanse. Hos Pellegrino og Hilton (2012) ligger derimot 

ikke premissene for dybdelæring utelukkende i den sosiale konteksten rundt individet, men 

også i stor grad i de kognitive mekanismene som gjør at individet kan tilegne seg og 

prosessere visse typer kunnskap som er avgjørende for å oppnå kompetansen. Mens Fullan, 

Quinn og McEechen (2019) altså opererer med en sterk sosiokulturell forankring av 

dybdelæringsbegrepet, preges bidraget til Pellegrino og Hilton (2012) både av sosiokulturelle 

og kognitive læringsteoretiske elementer. 

 

Ohlsson (2011) på sin side legger det meste av sitt fokus på individets kognitive prosesser, og 

her handler dybdelæring om dyptgripende kognitiv forandring innad i mennesket. I 

motsetning til de to andre forfatterne, hvor dybdelæring ble sett på som et slags middel for å 

oppnå et mål (kompetanse), beskrives ikke premissene for dybdelæring like tydelig og «rett 

fram». Hovedfokuset ligger på tre forskjellige former for dybdelæring, og i denne teorien kan 

dybdelæring tolkes mer til å være produktet av tre typer vellykkede former for læring, som i 

tillegg skal resultere i dyptgripende endringer i kunnskapsstrukturene, eller skjemaene til 

individet. Dybdelæring både innebærer og forutsetter læring som gjør individet i stand til å 

tenke nytt og kreativt, utvikle kunnskap som er overførbar og endring i antakelser. Det er 

altså ikke snakk om å oppnå spesifikke kompetanser, men å lære på måter som gjør at 

resultatet av læringen overgår eksisterende erfaringer. Dybdelæring kan ses på som unntaket, 

mens regelen er rutineprosessering og konfliktløs læring som ikke bryter med kognitive 

«vaner» (Landfald, 2016). Utfordring med denne teorien er at den ikke tar høyde for at 

sosiale og emosjonelle kontekst- og miljørelaterte faktorer har stor betydning for læring og 

utvikling. Ved å legge for stort fokus på indre, mentale prosesser, og beskrive disse 

uavhengig av de påvirkningene som sosiale relasjoner og interaksjoner har, kan teorien 

argumenteres for å være mangelfull. Dagens læringspsykologiske teorier er i høy grad enige 

om at sosiale og emosjonelle faktorer er svært viktige for menneskers læring, og det er derfor 

utfordrende å skulle beskrive og forklare læring uten å ta høyde for slike faktorer (Alcock og 

Sadava, 2014; Larsen, Buss og Wismeijer, 2013; DeHouwer og Herman, 2010). 

 



 29 

I sammenligningen av de tre teoretiske perspektivene på dybdelæring, vil jeg også kort trekke 

inn hvordan de ulike forfatterne inntar et samfunnsperspektiv versus et individperspektiv i sin 

fremstilling av dybdelæringsbegrepet. At Fullan, Quinn og McEechen (2019) som nevnt ser 

dybdelæring som en omtrent utelukkende sosial prosess, og knytter dybdelæring opp mot 

oppnåelsen av seks universelle kompetanser, kan bidra til en tolkning av at deres perspektiv 

tar et samfunnsperspektiv. Denne tolkningen kan også styrkes ved at de legger stor vekt på 

medborgerskap som en egen kompetanse, med tilhørende underdimensjoner. I tillegg 

legitimerer kompetansebegrepet sitt gjennom å henvise til OECD, en organisasjon som ofte 

blir knyttet til begreper som humankapital og et økonomisk- og konkurransedrevet 

kunnskapssamfunn. På samme måte knytter Hilton og Pellegrino (2012) sitt 

kompetansebegrep direkte opp mot 21st Century Skills. Disse begrepene kan knyttes til en 

oppfatning av skolen som en institusjon med ansvar for å utruste elevene med den 

kunnskapen som er verdifull for samfunnet i fremtidens arbeidsliv, og handler i stor grad om 

en visjon om å være konkurransedyktige. Å se dybdelæring som et middel for å utruste 

elevene med 21st Century Skills og samtidig legge stor vekt på hvordan læring foregår i et 

fellesskap, tydeliggjør disse forfatternes samfunnsperspektiv på kompetanse og dybdelæring.  

 

Diskursen om samfunn versus individ illustrere i denne sammenhengen igjen at Ohlsson 

(2011) sitt bidrag skiller seg ut. I motsetning til de andre forfatterne, legitimerer ikke han sitt 

dybdelæringsbegrep gjennom framtidskompetanser, eller 21st Century Skills. Han legger 

derimot frem sitt perspektiv på dybdelæring som et mer tidløst, generelt, psykologisk 

konsept, som hverken får større eller mindre relevans med inntoget av det moderne 

kunnskapssamfunnet. Hans perspektiv vektlegger menneskelig kognisjon uten å trekke inn tid 

og sted som betydningsfulle faktorer, og hans beskrivelser av dybdelæring retter seg ikke mot 

hva som vil gagne samfunnet, men hvordan individet vil dra nytte av dybdelæring. 

 

Det at Pellegrino og Hilton (2012) og Fullan, Quinn og McEechen (2019) knytter 

dybdelæring tett opp mot kompetanse, kan bidra til å illustrere at deres perspektiver på 

dybdelæring fremstår som mer fokuserte på samfunnsnyttighet, enn det som er tilfelle hos 

Ohlsson (2011). Det kan diskuteres om bruken av kompetanse som begrep er sterkere politisk 

forankret enn dybdelæring. At organisasjoner som OECD fremhever kompetansebegrepet, 

kan styrke denne antakelsen. Internasjonale aktører som EU og OECD har med tiden fått stor 

innflytelse for utdanningspolitikken i flere land, og det medfører at de også har makt til å 

styre språkbruken i diskurser om utdanning (Hovdenak, 2014, s.397-398).  
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At Pellegrino og Hilton (2012) og Fullan, Quinn og McEechen (2019) sitt 

dybdelæringsbegrep kan knyttes til OECD og ideen om elevers kunnskap som en slags 

kapital for samfunnet, reflekterer altså i stor grad et samfunnsperspektiv. På den andre siden 

illustrerer Ohlsson (2011) hvordan dybdelæring kan beskrives som en mer generisk teori om 

menneskelig kognisjon. Å legge til rette for dybdelæring er ut fra denne teorien noe som skal 

ha nytteverdi for enkeltmennesket, og denne forfatteren inntar dermed et tydelig 

individperspektiv.   
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4 Dybdelæring i fagfornyelsen 

4.1 Introduksjon 

Som nevnt flere ganger tidligere i denne oppgaven er ikke dybdelæring et nytt begrep, og 

kanskje viktigst, ikke et nytt konsept. Til tross for at termen nå har fått et godt fotfeste i 

skole-Norge med fagfornyelsen, har arbeidsmåter som kan sies å støtte opp under 

dybdelæring blitt praktisert på ulike måter av ulike aktører tidligere. Om man går tilbake til 

en av de første dokumentene som kan sies å være en del av grunnlaget for fornyelsen, 

Ludvigsen-utvalgets delutredning som ble publisert i rapporten NOU 2014: 7, står 

dybdelæring sentralt allerede her. Det som er interessant i denne sammenhengen, er om, og i 

så fall hvordan, begrepets karakter har endret betydning fra NOU-en fra 2014 og til 

læreplanverket som skal tas i bruk for første gang høsten 2020. Det er naturlig å se for seg at 

visse endringer kan ha funnet sted, og både politiske aktører, Utdanningsdirektoratet og 

høringsinnspill fra ulike instanser er aktører som kan ha påvirket hvordan begrepets karakter 

kan ha endret seg i tidsrommet mellom den første NOU-en ble skrevet og det ferdige 

læreplanverket ble fastsatt. 

 

I dette kapitlet vil jeg prøve å belyse nettopp den prosessen som eventuelt kan sies å ha 

formet dybdelæringsbegrepet. Dette vil jeg gjøre ved å undersøke hvordan dybdelæring 

kommer til uttrykk i de mest sentrale dokumentene som ligger til grunn for fagfornyelsen, 

samt hvordan dybdelæring fremstår i det endelige læreplanverket. Ludvigsenutvalgets to 

NOU-er (NOU 2014: 7 og NOU 2015: 8) er faglige utredninger som inneholder vurderinger 

og anbefalinger, mens Meld. St. 28 er meldingen regjeringen sendte til Stortinget, hvor de 

foreslår å fornye skolefagene, blant annet på bakgrunn av det som kom frem i NOU-ene. I 

læreplanverket er det overordnet del og læreplaner for fag som vil fungere som inngangen til 

å studere dybdelæring i LK20. 

 

4.2 Ludvigsenutvalget 

Både det at utdanning er en svært viktig og betydningsfull del av samfunnet i Norge, og at 

politiske prosesser ofte er langvarige, gjør at utdannings- og læreplanreformer tar tid. Det er 

ikke tilfeldig hvordan utdanningen i landet vårt er bygget opp. Det er derfor heller ikke så rart 

at Ludvigsen-utvalget ble oppnevnt allerede i 2013, syv år før fagfornyelsen innføres. 

Utvalget besto av utvalgsleder Sten Ludvigsen, samt 11 andre personer med bred kompetanse 
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og erfaring (NOU, 2014: 7, s.14). Bakgrunnen for at utvalget ble til, ble beskrevet i Meld. St. 

20 (2012-2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen, hvor det kom frem at det 

var behov for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig 

samfunns- og arbeidsliv. Utvalgets mandat ble å gjøre nettopp det, og resultatet var først en 

delinnstilling som kom i 2014. Dette var et kunnskapsgrunnlag for hovedinnstillingen, og en 

analyse av (1) den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag over tid, (2) 

grunnopplæringens fag i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med, herunder 

sammensetning, gruppering og innhold og (3) utredninger og anbefalinger fra nasjonale og 

internasjonale aktører knyttet til fremtidige krav til kompetanse, som har relevans for 

grunnopplæringen (NOU 2014: 7, s. 14).  

 

Hovedinnstillingen som kom i 2015, gjorde deretter en vurdering av (1) I hvilken grad dagens 

faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget 

vurderer at elevene vil trenge i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv, (2) hvilke endringer som 

bør gjøres dersom disse kompetansene og ferdighetene i større grad bør prege innholdet i 

opplæringen, (3) om dagens fagstruktur fortsatt bør ligge til grunn, eller om innholdet i 

opplæringen bør struktureres på andre måter og (4) om innholdet i formålsparagrafen for 

grunnopplæringen i tilstrekkelig grad reflekteres i opplæringens faglige innhold (NOU 2014: 

7, s. 14).  

 

De kommende to kapitlene vil omfatte en analyse av de to NOU-ene til Ludvigsenutvalget, 

med fokus på hvordan dybdelæring kommer til uttrykk. Selv om det er dybdelæring som står 

i fokus, vil det være relevant å trekke inn eventuelle andre begreper i analysen, dersom disse 

ser ut til å relatere seg til utvalgets dybdelæringsbegrep.  

 

4.2.1 NOU 2014: 7 

I NOU: 2014: 7 – Elevenes læring i fremtidens skole - Et kunnskapsgrunnlag, bruker utvalget 

kompetanse som hovedbegrep for det elevene skal lære i skolen. I deres vurdering av 

læreplanverket, så de på ulike definisjoner av kompetanse og kom frem til å legge et bredt et 

bredt kompetansebegrep til grunn for delutredningen. Dette begrepet handler om «å kunne 

løse oppgaver og møte utfordringer i ulike sammenhenger, og inkluderer både kognitive, 

praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring.» (NOU 2014: 7, s.8). 

Kompetanse er et begrep som brukes gjennomgående i NOU-en, og utvalget legger stor vekt 
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på at de benytter seg av det de kaller et bredt kompetansebegrep. Det kommer tydelig frem 

gjennom rapporten at dette begrepet omfatter sosiale og emosjonelle kompetanser så vel som 

kognitive ferdigheter som tenking og problemløsing.  

 

Utvalget illustrerer sin forståelse av kompetansebegrepet gjennom følgende diagram (s. 38): 

 

 

Det som er betydningsfullt i denne sammenhengen, er hvordan dybdelæring knytter seg til 

utvalgets kompetansebegrep på flere måter. Utvalget definerer dybdelæring som at «… 

elevene utvikler forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fagområde. Det 

innebærer å knytte nye ideer til allerede kjente begreper og prinsipper, slik at ny forståelse 

kan brukes til problemløsning i nye og ukjente sammenhenger» (s.10). Gjennom rapporten 

fremhever utvalget viktigheten av at elevene får kompetanse og innsikt i temaer som går på 

tvers av fagområder. Dette kan ses på som utfordrende, og mye av forskningen understreker 

at overføring av kompetanse mellom forskjellige situasjoner ikke er problemfritt (s.33). Det 

ser samtidig ut til at elevenes mulighet til å kunne ta i bruk kompetansen sin i nye situasjoner, 

øker hvis opplæringen de får på skolen har støttet og stimulert elevenes evne til å se 

sammenhenger og bruke kunnskap i ulike situasjoner. Av denne årsaken mener utvalget at 

det vil være hensiktsmessig å koble læringsarbeidet i skolen til andre deler av samfunnet ved 

å knytte innholdet eksempelvis til elevenes interesser, lokalsamfunn og andre reelle 

problemstillinger.  
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At dybdelæring relateres til utvalgets kompetansebegrep, vises også i at det legges stor vekt 

på det de beskriver som fagovergripende kompetanser. Dette vies generelt mye plass i NOU-

en. Fagovergripende kompetanser er kompetanser som anvendes på tvers av fag, 

kunnskapsdomener eller arbeids- og livskontekster (s. 56). Eksempler på slike kompetanser 

kan være problemløsing, kreativitet og evne til samarbeid. I læreplanverket for 

Kunnskapsløftet (LK06), uttrykkes slike kompetanser gjennom de grunnleggende 

ferdighetene; å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne, muntlige ferdigheter og digitale 

ferdigheter. Relevansen og viktigheten av slike kompetanser, begrunnes blant annet i at 

samtlige av de andre landene utvalget har brukt som sammenligningsgrunnlag, har 

læreplanverk som gir føringer for at skolen skal bidra til å gi elevene kompetanse på tvers av 

fag. I tillegg knytter flere av disse landene behovet for fagovergripende kompetanser til at 

samfunnsendringer krever en ny type kompetanse. I denne forbindelsen er det gjerne kritisk 

tenking, vitenskapelig tenking, problemløsing, samarbeid, å lære å lære (metakognisjon), 

kreativitet og innovasjon som trekkes frem. Til tross for at fagovergripende kompetanser er 

representert i det norske læreplanverket gjennom grunnleggende ferdigheter, problematiserer 

utvalget at det mangler andre viktige kompetanser (s.66). De konstaterer at hovedutredningen 

vil se nærmere på hvilke kompetanser som er viktige for den norske skolen, samt å vurdere 

om fagovergripende kompetanser og flerfaglige temaer bør få økt vektlegging og 

synliggjøring.  

 

Fokuset på et bredt kompetansebegrep, fagovergripende kompetanser og flerfaglige temaer 

illustrerer at utvalget virker å være opptatt av å stimulere til en helhetlig forståelse hos 

elevene, selv om opplæringen i den norske skolen er rammet inn i respektive fag. Dette kan 

oppfattes som uttrykk for et ønske om dybdelæring, ut fra hvordan begrepet defineres i 

rapporten. Dybdelæring handler her om at læring på ett fagområde skal legge til rette for å 

kunne løse problemer i nye situasjoner (s. 10). Det er da naturlig å se for seg at et økt fokus 

på læring på tvers av fagområder kan være med på å tilrettelegge for dybdelæring, i 

motsetning til om læring foregår isolert innenfor hvert fag. I sammenheng med skolefag og 

dybdelæring, understreker utvalget samtidig at mange av fagene er brede i omfang 

innholdsmessig sett (s. 94).  

 

Til tross for at Kunnskapsløftet som læreplanreform hadde intensjoner om å bevege seg vekk 

fra innholdsstyring og over på målstyring (Aasen, Prøitz og Rye, 2015, s.418), legger 

utvalget opp til at selv disse læreplanene opererer med for høy grad av innholdsmessig 
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bredde. Det vil si at hvert fag har svært mange momenter (i denne sammenhengen i form av 

kompetansemål og innholdet i disse) som skal dekkes, noe som kan gå på bekostning av å 

arbeide grundig og i dybden (s. 94). Utvalget setter også dybdelæring opp mot 

overflatelæring. De ser disse to som motsetninger, og bruker overflatelæring til å 

eksemplifisere måter å lære på som de mener ikke er hensiktsmessige (s. 36). Om 

dybdelæring egentlig bør bli sett på som motsetningen til overflatelæring, kan man lure på. 

Eksempelvis kan man trekke frem det å memorere fakta, som ifølge utvalget er en form for 

overflatelæring. Det kan diskuteres om alle typer memorering av fakta, eller «pugging», 

egentlig er fullstendig uhensiktsmessig, eller om det i noen sammenhenger er nødvendig med 

slike læringsstrategier. Det gjelder for eksempel pugging av formler eller grammatiske regler. 

 

Utvalget skriver videre at de i hovedutredningen vil se nærmere på hvorvidt skolen trenger en 

fornyelse av skolefagene, og at dette eksempelvis gjelder faginndeling, omgruppering av fag, 

fag som bør utgå eller opprettes samt styrking av bestemte fag.  

 

Oppsummert kan man argumentere for at NOU 2014: 7 på mange måter omhandler, støtter 

og legger til rette for at dybdelæring, slik de definerer det, bør ivaretas og integreres bedre i 

den norske skolen. Til tross for at rapporten kun er ment som en delutredning som skal danne 

et kunnskapsgrunnlag for hovedutredningen, er det visse synspunkter og «tentative 

vurderinger» som synes å være representert. I en dybdelæringskontekst, gjelder dette for det 

første kompetansebegrepet som legges til grunn for utvalgets vurderinger. Dette betegnes 

som bredt, og går blant annet ut på å «kunne løse oppgaver og møte utfordringer i ulike 

sammenhenger ...» (s. 8). Kompetansebegrepet har utvilsomt fellestrekk med utvalgets 

definisjon av dybdelæring, som blant annet innebærer «(..) å knytte nye ideer til allerede 

kjente begreper og prinsipper, slik at ny forståelse kan brukes til problemløsning i nye og 

ukjente sammenhenger» (s.10). Utvalgets kompetansebegrep knytter seg altså umiddelbart 

også til deres definisjon av dybdelæring. På samme måte fremhever de gjennom rapporten 

også betydningen av fagovergripende kompetanser, helhetlig forståelse og et behov for 

mindre bredde og mer dybde i fagene, konsepter som alle relaterer seg, indirekte eller direkte, 

til deres dybdelæringsdefinisjon. Særlig interessant er det kanskje at de skriver at «dagens fag 

og fagområder er bare en av mange mulige måter å ordne innholdet i skolen på» (s.95). Ut fra 

hvilke synspunkter rapporten i sin helhet kommuniserer, kan dette tolkes som et ønske om å i 

større eller mindre grad tone ned dagens skille mellom de ulike fagene i skolen, noe som på 

mange måter også underbygges av deres dybdelæringsbegrep. 
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4.2.2 NOU 2015: 8 

I hovedutredningen går utvalget ut fra at fagene i skolen trenger en fornyelse, for å kunne sies 

å være relevant for fremtiden. I rapporten søker utvalget å gi et svar på hvilke kompetanser 

som vil være viktige for elevene i fremtiden, hvilke endringer som må gjøres i fag for å 

utvikle slike kompetanser og hva som vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for 

at fag skal føre til god læring for elevene (s. 8). Det kommer tydelig frem at kompetanse er 

det overordnede stikkordet for hovedutredningen, og begrepet brukes med en hyppig 

gjennom hele rapporten. Det er derfor utfordrende å skulle omtale dybdelæringsbegrepet i 

hovedutredningen uten å måtte trekke inn kompetanse. Likevel er det dybdelæring i 

fagfornyelsen denne oppgaven i hovedsak omhandler. Det viser seg at kompetansebegrepet 

må vies en betydelig mengde ord og plass, grunnet dets overgripende karakter i både 

kunnskapsgrunnlaget og hovedutredningen til Ludvigsen-utvalget. Videre i dette delkapitlet 

vil det være relevant å undersøke på hvilken måte dybdelæring knyttes til 

kompetansebegrepet, og hvorfor det kan betegnes som sentralt i dette dokumentet.  

 

Det brede kompetansebegrepet som utvalget la til grunn for delutredningen, videreføres i 

hovedutredningen og spesifiseres gjennom fire kompetanseområder: (1) fagspesifikk 

kompetanse, (2) å kunne lære, (3) å kunne kommunisere, samhandle og delta og (4) å kunne 

utforske og skape.  Det er disse områdene som ut fra utvalgets vurdering, bør ligge til grunn 

for en fornyelse av skolefagene (s. 36), og som bør synliggjøres i de forskjellige fagene i 

skolen. De fire kompetanseområdene er brede, og knyttes til flere underliggende kompetanser 

(s.37): 

 

• fagspesifikk kompetanse i matematikk, naturfag og teknologi, språk, samfunnsfag og 

etikkfag og praktiske og estetiske fag 

• metakognisjon og selvregulert læring (å kunne lære) 

• lese-, skrive- og muntlig kompetanse, samhandling, deltakelse og demokratisk 

kompetanse (å kunne kommunisere, samhandle og delta) og 

• kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning (å kunne utforske og 

skape). 
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Utvalgets kompetansebegrep omfatter i tillegg en reformulering av LK06’ grunnleggende 

ferdigheter. De anbefaler at lesing, skriving og muntlige ferdigheter skal betegnes som 

kompetanser, regning som matematisk kompetanse og at digitale ferdigheter sterkere grad 

knyttes til fagspesifikk kompetanse i fag i tillegg til å integreres i andre fagovergripende 

kompetanser (s. 37). Dette begrunnes blant annet med at utvalgets kompetansebegrep i noen 

grad er overlappende med de grunnleggende ferdighetene, men også at de grunnleggende 

ferdighetene ikke er godt nok integrert i fag hvor de egentlig er svært betydningsfulle. Ved å 

se de grunnleggende ferdighetene som en del av et større kompetansebegrep, mener utvalget 

at de kan integreres bedre i fagene, dog på forskjellige måter, da hver av de fem ferdighetene 

har ulik grad av relevans for hvert skolefag. Eksempelvis har ikke regneferdigheten noen stor 

relevans for engelskfaget (s.35).  

 

Ifølge utvalget er dybdelæring en forutsetning for å oppnå kompetanse (s.10). Dybdelæring er 

også, ifølge utvalget, en av de mest sentrale begrepene i hovedutredningen sammen med de 

ulike typene kompetanse (s.14). Hvis kompetanse er viktig for hovedutredningen, vil dette 

prinsippet i så fall gjøre dybdelæring om mulig enda viktigere. Utvalget påpeker at det mest 

sentrale i kompetansebegrepet, er anvendelse av kunnskap i problemløsing og mestring av 

utfordringer. Kunnskaper om når og hvordan dette gjøres, er et resultat av dybdelæring (s. 

41). På denne måten er dybdelæring og kompetanse tett forbundet. Men på hvilken måte 

mener utvalget at dybdelæring, og med det også kompetanseoppnåelse, kan realiseres 

gjennom en fornyelse av skolefagene? 

 

Utvalget legger stor vekt på problematikken rundt stofftrengselen i dagens norske skole. Med 

stofftrengsel menes at skolen har svært mange og omfattende kompetansemål, samt at 

innhold tas inn i læreplanene uten at noe annet tas ut (s.63). Konsekvensene av dette kan 

være at mangel på tid og ressurser resulterer i overfladisk læring fordi elevene ikke får lært 

fagstoffet grundig nok. Å utvikle forståelse tar tid, men dette prinsippet blir vanskelig å 

realisere hvis mengden fagstoff som skal gjennomgås er for stor. På bakgrunn av dette mener 

utvalget at et viktig prinsipp for å kunne tilrettelegge for dybdelæring i skolen, vil være å 

minske stofftrengselen. I hovedutredningens definisjon av dybdelæring, fremkommer det at 

det dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse og begreper, begrepssystemer, 

metoder og sammenhenger innenfor et fagområde (..) (s.14). Ut fra denne definisjonen virker 

det hensiktsmessig at utvalget ønsker en mer kvalitativ tilnærming til prioriteringen av 

temaene elevene skal jobbe med. Måten de ønsker at dette skjer på, er gjennom å redusere 
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antall kompetansemål, og gjøre dem mer overordnede (s. 64). Analyser av Kunnskapsløftet 

peker i retning av at læreplanene, i tillegg til å ha et stort antall mål, ikke skiller mellom mål 

som krever avansert anvendelse av kunnskaper og ferdigheter, og mål som er enklere å nå (s. 

63). Hensikten med å redusere antall mål, vil være å gjøre det lettere for skolene å velge og 

prioritere lærestoff. I stedet for å konsentrere seg om hvilket lærestoff som har riktig innhold 

i forhold til de mange kompetansemålene, kan skolene stille seg spørsmålet om hvilket 

lærestoff som kan fremme bestemte typer kompetanse.   

 

Tett knyttet opp mot den delen av utvalgets dybdelæringsdefinisjon som omhandler elevenes 

læring, finner man også stikkordet progresjon. «Dybdelæring dreier seg om elevenes gradvise 

utvikling av forståelse ...» (s. 14). I hovedutredningen er begrepet progresjon forankret i 

læringspsykologien, og omhandler hvordan elevenes forståelse gradvis utvikles over tid. På 

bakgrunn av dette ønsker utvalget av progresjonen mellom trinnene i skolen tydeliggjøres (s. 

11). Tydelige beskrivelser av forventet progresjon på bestemte trinn kan bidra til å legge til 

rette for en bedre tilpasset opplæring av både klassen og enkelteleven. For å kunne utvikle 

god og dyp forståelse, er det helt sentralt at elevene mestrer ett nivå av kompleksitet i et fag 

eller fagområde før man kan forstå det neste. I forbindelse med dette, og som en løsning på 

stofftrengselproblemet, introduserer utvalget det de kaller «sentrale byggesteiner i faget». 

Dette begrepet refererer til sentrale metoder, tenkemåter, begreper, prinsipper og 

sammenhenger i et fag eller et fagområde (s. 46). Hensikten med å fokusere på slike 

byggesteiner, virker å bunne i et ønske om å bevege seg vekk fra det store antallet 

fagområder elevene så vidt skal være innom, for heller å konsentrere seg om en bredere 

kompetanseoppnåelse og forståelse på tvers av fag og fagområder. Dette innebærer også at de 

ulike fagene innenfor et fagområde ses i sammenheng, slik at kompetanse kan oppstå på en 

måte hvor man ikke isolerer kunnskap og ferdigheter innenfor én kontekst eller ett fag. 

Byggesteinene i et fag kan være med på å danne grunnlaget for beskrivelser av forventet 

progresjon i faget, og på denne måten får progresjon ikke bare en læringspsykologisk, men 

også en fagdidaktisk dimensjon. 

 

Ifølge definisjonen av dybdelæring som fremkommer i hovedutredningen, handler 

dybdelæring også om «... å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller 

kunnskapsområder» (s. 14). Ifølge utvalgets definisjon, handler dybdelæring altså ikke bare 

om å utvikle dyp forståelse og kompetanse i et fag, men også å kunne løfte blikket og 

anvende kompetansen sin i andre situasjoner og sammenhenger. Gjennom hovedutredningen 
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er utvalget generelt opptatt av betydningen av horisontal og vertikal sammenheng i 

læreplanverket, og hvordan ulike virkemidler kan tas i bruk for å styrke disse 

sammenhengene. Blant annet dreier dette seg om å arbeide med kompetanser og temaer som 

går på tvers av de ulike skolefagene. Å styrke sammenhengen mellom de ulike delene av 

læreplanen, og legge til rette for utviklingen av et mer helhetlig læreplanverk, kan være med 

på å gi elevene et bedre grunnlag for å utvikle kompetanse som strekker seg utover det 

enkelte fag. Noe som kan ses i sammenheng med dette, er at utvalget legger gjennomgående 

mye vekt på det som blir kalt fagovergripende kompetanser og flerfaglige temaer. Dette var 

sentrale begreper også i kunnskapsgrunnlaget. Fagovergripende kompetanser omfatter 

kompetanser som utvikles og bruker på tvers av fag eller fagområder eller sammenhenger i 

samfunns- og arbeidsliv (NOU 2014: 7, s.14). Sammen med fagspesifikke kompetanser, skal 

disse ifølge utvalget danne kompetansen i et fag. Selv om dagens grunnleggende ferdigheter 

(lesing, regning, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter1) kan ses som slike 

fagovergripende kompetanser, og dette slik sett ikke er noe nytt, gjøres det i 

Ludvigsenutvalgets to NOU-er mer eksplisitt. Begrepet går også hånd i hånd med, og 

underbygger utvalgets visjon om å se læreplanverket som en helhet, en styrket 

kompetanseorientering som strekker seg på tvers av fag og fagområder, og tilrettelegging for 

dybdelæring. Hvis dybdelæring dreier seg om å kunne se sammenhenger på tvers, vil det 

være naturlig å rette blikket mot kompetanser som er relevante for ulike fag, temaer og 

situasjoner. 

 

I tråd med dette, anbefaler utvalget i hovedutredningen at fagfornyelsen ikke starter i det 

enkelte fag, men i fagområdene i skolen: (1) matematikk, naturfag og teknologi, (2) språkfag, 

(3) samfunnsfag og etikkfag og (4) praktiske og estetiske fag (s. 70). Dette omfatter en 

etablering av et felles rammeverk for fagovergripende kompetanser som beskriver disse og 

hvordan de kan integreres i fagene. I tillegg mener utvalget at læreplangruppene som skal 

utforme læreplanene bør organiseres under fagområder, i tillegg til under hvert fag, og at 

timefordelingen mellom fagene i samme fagområde kan være noe fleksibel. På denne måten 

vil samarbeidet mellom utviklingen av de ulike læreplanene for fag foregå tett innenfor hvert 

fagområde. Dette kan tolkes som et forsøk på å unngå at hver fagplan utvikles som en 

distinkt, individuell enhet, og at fagplanene innenfor samme fagområde heller skal bære preg 

av samme tankegang og en felles faglig forankring. Slik sett kan det bli enklere for både 

 
1 Utdanningsdirektoratet, 2017 
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lærere og elever å arbeide med temaer som går på tvers av ulike fag innenfor et fagområde, 

og dette vil potensielt kunne legge til rette for elevenes dybdelæring. Utvalget foreslår tre 

flerfaglige temaer som skal befeste seg i kompetansemål i ulike fag, og slik sett bidra til å 

«bygge bro» mellom ulike fag: bærekraftig utvikling, det flerkulturelle samfunn og 

folkehelse og livsmestring. De understreker helt eksplisitt at å organisere sentrale 

kompetanser på en flerfaglig måte kan være med på å ivareta dybdelæring i den forstand at 

det styrker forståelsen av sammenhenger (s.49).  

 

Oppsummert kan man si at utvalget gjennom hovedutredningen bruker flere ulike 

anbefalinger som bidrag til å realisere sin visjon om dybdelæring, selv om disse henger tett 

sammen med hverandre og ikke kan ses som adskilte og frittstående virkemidler. Nedenfor 

gis en sammenfatning av det som i denne analysen oppfattes å støtte dybdelæringsbegrepet. 

 

1. Redusere stofftrengselen 

For å kunne legge til rette for elevenes dybdelæring, er man ifølge utvalget nødt til å 

åpne opp for at de kan arbeide grundig med de ulike temaene. I tillegg er de 

avhengige av å få nok tid til å kunne utvikle dyp og varig forståelse. I dagens 

læreplanverk inneholder fagene for mange kompetansemål, og utvalget ønsker at en 

del av fagfornyelsen derfor vil være å redusere dette antallet og gjøre målene mer 

overordnet. Dette vil kunne gi hver skole en større valgfrihet når det kommer til 

utvelgelsen av lærestoff, og målet med dette vil være å redusere stofftrengselen som i 

dag fungerer som et hinder for dybdelæring. Hvis elevene får færre kompetansemål å 

forholde seg til, får de mer tid til å gå i dybden på de temaene som skolene velger å 

prioritere. 

 

2. Sentrale byggesteiner i fag 

Når kompetansemålene blir færre og mer overordene, er det naturlig å se for seg at de 

på samme tid kan fremstå som svært omfattende. Som en løsning på dette vektlegger 

utvalget betydningen av at hvert fag skal inneholde visse «sentrale byggesteiner», og 

at disse brukes til å velge ut hvilket lærestoff som skal benyttes for å utvikle 

kompetanse i faget. Sentrale byggesteiner omfatter de sentrale metodene, 

tenkemåtene, begrepene, prinsippene og sammenhengene i faget elevene trenger å 

lære (s. 38). Ved å gi lærerne muligheten til å fokusere på de mest sentrale aspektene 

ved faget når undervisningen skal legges opp for å nå kompetansemålene, skaper man 
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rom for å la elevene jobbe grundigere og med færre men mer overgripende temaer 

over lengre tid. Ved å fokusere på sentrale byggesteiner i faget i stedet for fagets 

bredde, legges det slik sett opp til bedre muligheter for dybdelæring.  

  

3. Progresjon 

Det at elevene får jobbe grundigere, med utgangspunkt i færre kompetansemål over 

en lengre periode legger på mange måter grunnlaget for dybdelæring i utvalgets 

anbefaling om en fagfornyelse. Samtidig utgjør ikke dette hele oppskriften på hvordan 

skolen kan realisere utvalgets dybdelæringsvisjon. For at elevene skal kunne utvikle 

gradvis forståelse, er det en forutsetning at de ulike aspektene ved et fag introduseres 

på en hensiktsmessig måte gjennom opplæringen. Det er sentralt at eleven får 

muligheten til å mestre ett nivå innenfor et fagområde før man beveger seg videre til 

det neste. Gjennom en tydeliggjøring av forventet progresjon, vil lærerne få en bedre 

mulighet til å monitorere elevenes mestring og utvikling, som igjen vil gi dem bedre 

forutsetning for å gi elevene adekvat støtte og tilrettelegging i læringsforløpet. 

Progresjon skaper ifølge utvalget de utviklingsprosessene som muliggjør 

dybdelæring, og disse to begrepene er derfor knyttet tett opp mot hverandre i 

hovedutredningen.  

 

4. Tettere faglig sammenheng 

Den fjerde av utvalgets anbefalinger som inngår i denne sammenfatningen, omhandler 

de vurderingene som gjøres i hovedutredningen med hensyn til sammenhengen 

skolefagene imellom. Ifølge utvalgets dybdelæringsdefinisjon, handler det om læring 

som gjør elevene i stand til å kunne se sammenhenger på tvers av fag. Dette kan være 

utfordrende å få til hvis undervisning og læring hovedsakelig rammes inn av det 

enkelte skolefag. Utvalget fremmer en mer tverrfaglig tilnærming til undervisning 

gjennom flere ulike anbefalinger. Dette omfatter hovedsakelig vektleggingen av 

fagovergripende kompetanser, flerfaglige temaer og tettere samarbeid mellom fagene 

som hører til samme fagområde. En tydeliggjøring av fagovergripende kompetanser 

kan fungere som et bidrag til å knytte ulike fag tettere til hverandre ved å gi dem et 

felles sett av kompetanser. Dagens grunnleggende ferdigheter har til en viss grad 

denne funksjonen, men er ifølge utvalget ikke godt nok integrert i fagene. Ved hjelp 

av de tre flerfaglige temaene som inneholder momenter fra ulike fag, kan man 

generere forskjellige problemstillinger elevene kan jobbe med som hjelper dem til å 
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tenke forbi de skolefaglige skillelinjene. Disse skillene utfordres også ved at utvalget 

legger stor vekt på at alle skolefagene tilhører bestemte fagområder, og oppfordrer til 

et styrket samarbeid og arbeidsdeling mellom fagene som går under samme 

fagområde. Disse bidragene vil kunne gi elevene en mer helhetlig forståelse for 

innholdet de presenteres for på skolen, og stimulere til en helhetlig 

kompetanseutvikling. 

 

Oppsummering 

Som en oppsummering av Ludvigsenutvalgets to NOU-er, kan stikkordet sies å være 

kompetanse. Det brede kompetansebegrepet ligger til grunn for både del- og 

hovedutredningen, med en visjon om at en styrket kompetanseorientering skal prege 

fornyelsen av fagene i skolen. Dybdelæring er også et svært sentralt begrep i utredningene, 

og utvalget har i sine definisjoner lagt vekt på gradvis utvikling av forståelse, læring på tvers 

av fag og overføring av læring mellom ulike situasjoner. Det kommer tydelig frem at utvalget 

ønsker å ivareta dybdelæring gjennom et mer helhetlig kompetanseorientert læreplanverk enn 

hva LK06 kan sies å være, hovedsakelig med vekt på å gjøre det innholdsfaglige omfanget 

mindre, tydeliggjøre progresjon og styrke samarbeidet mellom fagene samtidig med at de 

skolefaglige skillelinjene gjøres mindre markante.  

 

4.3 Stortingsmelding 28 (2015-2016) 

Meld. St. 28 (2015-2016) omhandler fornyelsen av fagene i grunnskolen og de 

gjennomgående fagene i videregående opplæring; fagfornyelsen. Den omtaler også 

premissene for arbeidet med ny generell del, som sammen med læreplanene for fag skal 

danne grunnlaget for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen (s. 24). 

Behovet for forbedring og fornyelse av Kunnskapsløftet begrunnes blant annet med dårlig 

sammenheng i læreplanverket, at flere av fagene har for stort omfang i form av for mange og 

store kompetansemål (s. 11) samt at ny teknologi og globalisering setter nye krav til hvilke 

kompetanser som vil være viktige å beherske i fremtiden (s. 6). Vurderingene som gjøres i 

stortingsmeldingen bygger blant annet på anbefalingene som kom frem i Ludvigsenutvalgets 

to NOU-er (NOU 2014: 7 og NOU 2015: 8), nasjonal og internasjonal forskning og 

innspillene som kom inn da NOU 2015: 8 var på høring.  
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Dybdelæring har, i likhet med hos Ludvigsenutvalget, fått betydning for innholdet i 

stortingsmeldingen. Dette gjelder spesielt i sammenheng med funn fra forskning. 

Kunnskapsdepartementet viser til både nasjonale og internasjonale forskningsbaserte 

evalueringer og anbefalinger og i sin argumentasjon for hvorfor fagene i den norske skolen 

trenger fornyelse. I den sammenhengen trekkes det frem at flere forskningsbidrag fremhever 

betydningen av dybdelæring, og definerer dybdelæring som at «elevene gradvis og over tid 

utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag» (s. 14). På samme måte 

som i NOU 2014: 7, uttrykkes det helt eksplisitt at dette står i kontrast til overflatelæring, 

som legger vekt på innlæring av faktakunnskaper som ikke settes i sammenheng (s. 14). 

Overflatelæring blir også her knyttet til et syn på undervisning som kunnskapsoverføring der 

den aktive eleven ikke står i sentrum for læringen (s.33).  

 

Analysen av NOU 2015: 8 som ble gjort tidligere i dette kapitlet, viste at kompetansebegrepet 

kan sies å være et slags stikkord og kjennetegn ved Ludvigsenutvalgets visjoner for 

fagfornyelsen. Det er tett knyttet opp mot dybdelæring i NOU-en, og i følget utvalget er 

dybdelæring en forutsetning for å oppnå kompetanse (NOU 2015: 8, s.10). I 

stortingsmeldingen er ikke denne sammenhengen uttrykket på samme måte. Mens både 

kompetanse og dybdelæring er ord som også i stortingsmeldingen er mye brukt, kan spesielt 

bruken av dybdelæringsbegrepet sies å være nedtonet, samtidig som at 

kompetansedefinisjonen er gjort smalere og fått en annen betydning. Stortingsmeldingen 

viser til Ludvigsenutvalgets brede kompetansebegrep, som blant annet inneholder sosial og 

emosjonell kompetanse (s. 27). Departementet foreslår en noe smalere tilnærming til 

kompetansebegrepet, hvor sosiale og emosjonelle kompetanser ikke er inkludert: 

«Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer 

og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer 

forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning» (s. 28). De ønsker at det er denne 

definisjonen som skal ligge til grunn når læreplangrupper utformer kompetansemål, og siden 

kompetanse er ulikt i de forskjellige fagene, bør den ikke være for smal, samtidig som at den 

skal gi læreplanutviklere, skoler og lærere en tydelig retning for sitt arbeid.  
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Kompetansebegrep i NOU 2015: 8 Kompetansebegrep i Meld. St. 28 (2015-2016) 

Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og 

løse oppgaver i ulike sammenhenger og omfatter 

både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell 

læring og utvikling, inkludert holdninger, verdier 

og etiske vurderinger. Kompetanse kan utvikles og 

læres og kommer til uttrykk gjennom hva personer 

gjør i ulike aktiviteter og situasjoner. 

 

Kompetanse er å tilegne seg og anvende 

kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer 

og løse oppgaver i kjente og ukjente 

sammenhenger og situasjoner. Kompetanse 

innebærer forståelse og evne til refleksjon og 

kritisk tenkning. 

Definisjonen av kompetanse som legges til grunn i henholdsvis NOU 2015: 8 og Meld. St. 28 (2015-

2016).2 

 

Et interessant poeng i sammenheng med dette, er at til tross for å utelate sosiale og 

emosjonelle kompetanser fra kompetansebegrepet som skal ligge til grunn for utformingen av 

kompetansemål, har disse likevel fått mye plass i stortingsmeldingen. I likhet med 

dybdelæringbegrepet, underbygger de dette med forskning, og argumenterer for at elevenes 

sosiale og kulturelle arbeidsmiljø er viktig for å fremme gode læringsprosesser. De skriver at 

de sosiale relasjonene i elevenesmiljø har stor betydning for læring, fordi mye av læringen 

foregår gjennom sosialt samspill (s. 14). De henviser også til et forskningsbidrag som 

argumenterer for en flerdimensjonal tilnærming til læring. Det vil si at læring foregår i et 

samspill mellom kognitive og sosiale og emosjonelle ferdigheter.  

 

At departementet likevel ikke ønsker at sosiale og emosjonelle kompetanser skal inngå i 

fagenes mål i større grad enn i LK06, begrunnes med at det ikke er hensiktsmessig å gjøre til 

en del av vurderingsgrunnlaget i fagene (s. 23). Det er blant annet fordi at mange av disse 

kompetansene ikke er egnet for vurdering, og at det er den faglige kompetansen hos eleven 

som skal vurderes. De sosiale og emosjonelle kompetansene skal altså læres og utvikles 

gjennom arbeidet med fagene, og utvikles parallelt med faglig kompetanse, men de skal ikke 

behandles og vurderes på samme måte som kompetansemål. Dette blir derfor, ifølge 

stortingsmeldingen, et anliggende for ny generell del (nå kalt overordnet del), som skal 

fungere som et grunnlagsdokument for skolens arbeid. Det at sosiale og emosjonelle 

kompetanser har fått stor betydning for innholdet i stortingsmeldingen, til tross for at det ikke 

inkluderes i kompetansebegrepet, gjør også noe med dybdelæringsbegrepet. Siden 

 
2 Kunnskapsdepartementet (2016), s. 28 
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kompetanse og dybdelæring henger tett sammen, medfører det også et syn på dybdelæring 

som forutsetter at man tar stilling til den sosiale og emosjonelle siden ved begrepet.  

 

Det er flere aspekter ved Stortingsmeldingen som peker i retning av et annet syn på 

kompetanse enn hva som ble uttrykt i NOU-ene til Ludvigsenutvalget. NOU-ene kunne 

tolkes til å formidle et ønske om å svekke skillelinjene mellom skolefagene. Et grep de tok, 

var å anbefale fire kompetanseområder (fagspesifikk kompetanse - kompetanse i å lære - 

kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta - kompetanse i å utforske og skape) som 

grunnlag for prioritering av innhold de ulike fagene, i stedet for å la fagets egenart være det 

avgjørende (NOU 2015: 8, s. 36). De ønsket også å synliggjøre fagovergripende 

kompetanser, og gjøre grunnleggende ferdigheter til en del av disse. I stortingsmeldingen 

viser departementet til ulike eksempler på hvordan de ulike kompetanseområdene allerede i 

dag er godt integrert i læreplanverket, i større eller mindre grad. Departementets vurdering er 

at fagspesifikk kompetanse kan sies å være det viktigste kompetanseområdet, og støtter seg 

på flere av høringsuttalelsene når de mener at fagenes innhold må ta utgangspunkt i faglig 

relevans. De ønsker ikke å følge Ludvigsensutvalgets anbefaling om at fagfornyelsen skal ta 

utgangspunkt i de tre andre kompetanseområdene (s. 42), men at utviklingen av læreplanene 

skal ta utgangspunkt i de respektive fagene. De ønsker heller ikke å videreføre begrepet 

fagovergripende kompetanser, fordi det signaliserer at noe ligger over eller utenfor fagene. 

Likevel er mye av innholdet i disse områdene sentralt i læreplanene i dag og vil bli videreført 

(s. 42).  

 

Sett i lys av anbefalingene i NOU 2015: 8 opp mot hva som kommuniseres i 

Stortingsmelding 28, kan det virke som at departementet er mer opptatt av å ivareta de 

enkelte skolefagene og deres egenart enn hva Ludvigsenutvalget var. Mens 

Ludvigsenutvalget mente at fagfornyelsen bør starte i fagområdene, ønsker Departementet at 

fagfornyelsen må skje på fagets premisser, samtidig som at det skal legges til rette for at 

fagenes innhold sees i sammenheng med andre fag (s. 37). Departementet ønsker at 

sammenhengen mellom fagene styrkes og at utviklingen av de ulike fagene skjer parallelt, 

men at man ikke låser seg til fire satte fagområder som utgangspunkt (s. 37).  

 

Man kan si at et sentralt element i dybdelæringsbegrepet handler om overføring av læring, 

helhetlig forståelse og å kunne se sammenhenger på tvers av fag. I analysen av NOU 2015: 8, 

var det fire punkter som ble tolket som utvalgets premisser for å oppnå dybdelæring. Ett av 
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disse var tettere faglig samarbeid, som ble underbygget med at utvalget på ulike måter ønsket 

å knytte fagene tettere sammen ved å gjøre de faglige skillelinjene svakere og styrke 

betydningen av fagområder fremfor enkeltfag. Definisjonen av dybdelæring kan slik sett 

forsvare disse anbefalingene. Det kan derfor samtidig være lett å se for seg at departementets 

ønsker om å bevare fagenes egenart og «suverenitet» kan få konsekvenser for potensialet for 

dybdelæring, fordi det vil medføre at læring og undervisning fortsatt skal skje innenfor 

rammene av det enkelte fag. Det blir derimot understreket at en av departementets ambisjoner 

med fagfornyelsen, er at sammenhengen fagene imellom skal forbedres (s. 37). Dette 

innebærer at de ulike fagplanene utvikles parallelt for å unngå overlapp mellom fag, og at 

arbeid med å finne frem til hvert enkelt fags kjerneelementer skal være av høy prioritet. 

Fagene som selvstendige enheter skal altså bestå, men det er ønskelig å jobbe for at 

opplæringen i ulike fag kan virke gjensidig forsterkende. Sammenhengen mellom fag og de 

ulike delene av læreplanverket blir også styrket i stortingsmeldingen ved at departementet 

legger frem tre tverrfaglige temaer: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og 

folkehelse og livsmestring (s. 23). Disse er nokså like som hos Ludvigsenutvalget hvor de 

forøvrig gikk under termen flerfaglige temaer: det flerkulturelle samfunn, bærekraftig 

utvikling og folkehelse og livsmestring (NOU 2015: 8, s. 49). De understreker imidlertid at 

disse kun skal inngå i de fagene hvor de allerede er en sentral del av innholdet. De skal ikke 

fortrenge annet vesentlig faglig innhold, men prioriteres over andre tverrfaglige temaer (s. 

38). 

 

I sammenheng med diskusjonen vedrørende bedre sammenheng mellom fag, legger 

stortingsmeldingen stor vekt på betydningen av prioritering av innhold i fagene. Målet er å 

redusere stofftrengselen i fagene, og middelet kan sies å være synliggjøring av de respektive 

fagenes kjerneelementer (s. 35). Dette defineres som «sentrale begreper, metoder, 

tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget» (s. 34). Departementet er enige 

med Ludvigsenutvalget i at kompetansemålene må gjøres færre og tydeligere, men de mener 

samtidig at dette ikke er et tilstrekkelig grep i seg selv. Læreplanene må få frem fagets 

kjerneelementer, og de ulike delene av læreplanene for fag må synliggjøre disse, spesielt 

fagplanens innledende tekst (s. 43). Departementets kjerneelementer knytter seg i stor grad til 

det som Ludvigsenutvalget omtalte som sentrale byggesteiner i faget, som ble definert som 

«de sentrale metodene, tenkemåtene, begrepene, prinsippene og sammenhengene i faget 

elevene trenger å lære (NOU 2015: 8, s. 38)», og som skulle brukes til å velge ut hvilket 

lærestoff som skal benyttes for å utvikle kompetanse i faget.  
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Departementet støtter altså Ludvigsenutvalget i at omfanget i læreplanene må gi tilstrekkelig 

tid til fordypning, at progresjonene i læringen må tydeliggjøres og at dette er ting som må 

utvikles og forbedres i fagfornyelsen slik at man kan legge til rette for bedre dybdelæring. 

Samtidig understreker de også at dybdelæring krever et samspill mellom bredde og dybde i 

opplæringen (s. 33). Noe av det mest interessante i sammenheng med denne oppgavens tema, 

er hvordan det som kommuniseres i stortingsmeldingen ser ut til å underbygge mye av det 

samme som Ludvigsenutvalget ønsker med hensyn til dybdelæring, men at de velger å 

bevege seg utenom det eksplisitte dybdelæringsbegrepet når de gjør sine vurderinger. Det kan 

virke som at de finner kompetansebegrepet dekkende for hva som ligger i dybdelæring, og 

viser til at dybdelæring ligger nært kompetanse (s. 33). «Skolefagene skal videreutvikles med 

en tydeligere prioritering slik at de legger bedre til rette for at elevene kan fordype seg i 

fagene og få en god forståelse av og progresjon i det de lærer.» (s. 34). Det vil ikke være helt 

unaturlig at denne setningen hadde benyttet dybdelæring som begrep, men den gjør heller en 

beskrivelse av hva dybdelæring på mange måter er, uten å bruke ordet. På samme måte 

skriver de innledningsvis i kapitlet om fornyelsen av fagene at målet med fagfornyelsen er 

bedre læring og forståelse, og at «skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner 

seg solid faglig kunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det 

de lærer i ulike sammenhenger» (s. 28). Her omtales heller ikke dybdelæring ordrett. 

Samtidig bærer beskrivelsen med seg elementer som relateres seg konkret til 

dybdelæringsbegrepet.  

 

Oppsummering 

Dybdelæringsbegrepet blir brukt også i Meld. St. 28 (2015-2016), dog ikke på samme måte 

og med samme hyppighet som i NOU-ene til Ludvigsenutvalget. At det blir brukt, gjelder 

spesielt i sammenheng med at det henvises til forskning, og at dybdelæring er noe som 

trekkes frem og støttes i flere forskningsbidrag som meldingen viser til (eksempelvis Eggen 

mfl., 2014; Bergem mfl., 2015). Eksempelvis begrunnes behovet for fornyelse av skolefagene 

med at dette er godt dokumentert, spesielt for å legge til rette for dybdelæring og helhetlig 

forståelse (s. 32). Selv om selve begrepet dybdelæring ikke nødvendigvis har fått samme 

prioritet i stortingsmeldingen som hos Ludvigsenutvalget, kan man likevel si at flere sider 

ved innholdet i stortingsmeldingen støtter opp om de samme prinsippene for dybdelæring 

som NOU-ene gjorde. Dette omfatter en enighet om at dagens fag er for store i omfang, og at 

det er nødvendig å redusere dette for at elevene skal kunne fordype seg mer. I 
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stortingsmeldingen er ikke løsningen på dette å kun redusere kompetansemålene, men også å 

etablere tydeligere kjerneelementer i hvert fag, som skal ligge til grunn for prioritering i fag. 

Disse kan knyttes opp mot Ludvigsenutvalgets sentrale byggesteiner i et fag og fagområde, 

men fikk i stortingsmeldingen mer oppmerksomhet enn hva disse gjorde i NOU-ene. I 

stortingsmeldingen er også betydningen av tydeligere progresjon i fagene et tema, og dette 

knyttes gjerne opp mot bedre prioritering, altså kjerneelementene, og tydeligere sammenheng 

i læreplanverket: «Kjerneelementene i et fag er det elevene må lære for å kunne mestre og 

anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i 

opplæringen. Disse skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene 

over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget» (s. 34). At departementet 

ønsker å forbedre sammenhengen fagene imellom, kan også sies å legge til rette for at 

elevene lærer å se sammenhenger på tvers. Dette til tross for at departementet, i motsetning til 

Ludvigsenutvalget, setter fagenes egenverdi og egenart høyt, som blant annet vises ved at de 

tverrfaglige temaene videreføres fra Ludvigsenutvalget med nesten samme ordlyd, men det 

understrekes at de skal integreres på fagenes egne premisser. 

 

Som følge av tolkningene som ble gjort i analysen av stortingsmeldingen, kan man 

oppsummere at dybdelæring i dette dokumentet er mindre omfang – bedre prioritering – 

kjerneelementer – progresjon – bedre sammenheng i læreplanverket.  

 

4.4 Læreplanverket  

Så langt i dette kapitlet har jeg analysert tre grunnlagsdokumenter for fagfornyelsen, og sett 

på hvordan dybdelæring kommer til uttrykk i disse dokumentene. Den siste delen av 

dokumentanalysen i denne oppgaven, tar for seg resultatet av fornyelsen: LK20, eller 

læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Læreplanverket er imidlertid stort, og består av 

overordnet del, fag- og timefordeling og flere hundre læreplaner for fag. Jeg var derfor nødt 

til å begrense hva jeg skulle analysere, og valget falt på overordnet del og «skjelettet» av 

læreplanene for fag. Selv om det faglige innholdet i hver av læreplanene for fag er forskjellig, 

er de bygget opp etter samme prinsipper, og en analyse av den generelle 

læreplankomposisjonen virket mer hensiktsmessig enn å analysere innholdet i et utvalg 

faglæreplaner. Denne delen av analysen handler om å avdekke hvordan dybdelæring 

kommuniseres i overordnet del og gjennom de ulike delene læreplanene for fag består av.  
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4.4.1 Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 

Overordnet del består av en innledning, en gjengivelse av opplæringslovens formålsparagraf 

og tre kapitler: (1) opplæringens verdigrunnlag, (2) prinsipper for læring, utvikling og 

danning og (3) prinsipper for skolens praksis (Kunnskapsdepartementet, 2017). Helt eksplisitt 

nevnes dybdelæring fire ganger i den 18 sider lange teksten, og det står at «Skolen skal gi 

rom for dybdelæring slik at elevene utvikler forståelse av sentrale elementer og 

sammenhenger innenfor et fag, og slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i 

kjente og ukjente sammenhenger» (s. 10) og at «dybdelæring i fag innebærer å anvende 

kunnskaper og ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan mestre ulike typer 

faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre» (s. 10). Definisjonen av 

dybdelæring i overordnet del hviler altså på en oppfatning av at dybdelæring er noe som skjer 

innenfor et fag, slik også stortingsmeldingen formidlet. 

 

Det er også flere andre ting ved overordnet del som kan spores til stortingsmeldingen. I 

motsetningen til hos Ludvigsenutvalgets NOU-er, som la vekt på at fagfornyelsen bør ta 

utgangspunkt i fagområder og ikke enkeltfag, ville departementet videreføre egenarten og 

suvereniteten til dagens skolefag. Det ser ut til at dette har blitt videreført i overordnet del. 

Avsnittet om kompetanse har overskriften «Kompetanse i fag», og på samme måte står det at 

skolen skal gi rom for at dybdelæring innenfor et fag (s. 10). Kompetansedefinisjonen i 

overordnet del er også nøyaktig den samme som ble foreslått i stortingsmeldingen: 

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse 

innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning» (s. 10). En slik definisjon 

medfører at sosiale og emosjonelle kompetanser ikke behøver å integreres i 

kompetansemålene eller vurderingsgrunnlaget, i motsetning til det kompetansebegrepet som 

ble foreslått av Ludvigsenutvalget. Samtidig er elevenes sosiale læring og utviklet et eget 

punkt under kapittel 2: prinsipper for læring, utvikling og danning, og i kapittel 3.1: Et 

inkluderende læringsmiljø, og er slik sett på ingen måte utelatt fra læreplanverket. Det er 

derimot den direkte koblingen mellom sosial læring og utvikling, og 

dybdelæring/kompetanse som kan sies å være mindre tydelig med et slikt kompetansebegrep.  

 

Til tross for at ordet dybdelæring brukes eksplisitt kun fire ganger i hele overordnet del, er 

det visse andre deler av overordnet del som kan sies å støtte oppunder dybdelæring slik det 
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defineres i dokumentet. Dette omfatter videreføringen av tverrfaglige temaer, og hensikten 

med å jobbe med disse er at elevene «oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av 

fag» (s. 12), noe som er en sentral del av dybdelæring. I tillegg brukes også termen «dypere 

innsikt» i sammenheng med det å lære å lære (metakognisjon): «Dypere innsikt utvikles når 

elevene ser sammenhenger mellom kunnskapsområder, og når de behersker et mangfold av 

strategier for å tilegne seg, dele og forholde seg kritisk til kunnskap» (s. 11). 

 

Til tross for at dybdelæring for mange nok fremstår som et av stikkordene for fagfornyelsen, 

har denne analysen vist at det ikke er overordnet del som, om dette er en riktig antakelse, 

formidler dette mest tydelig og konkret. Dybdelæringsbegrepet preger ikke overordnet del i 

noen stor grad, selv om noen av aspektene ved dokumentet kan sies å støtte oppunder 

utviklingen av dyp innsikt og varig forståelse. I den forbindelsen er det interessant å påpeke 

at det i regi av Utdanningsdirektoratet har blitt laget støttemateriell i form av blant annet en 

rekke korte filmer som på en enkel måte beskriver og forklarer noen av elementene i 

overordnet del (Utdanningsdirektoratet, 2019a). Dette omfatter respektive filmer om 

dybdelæring, kompetansebegrepet og sammenhengen mellom disse to. Her utdypes 

begrepene, og det kommer frem at dybdelæring og kompetanse er begreper som deler mange 

av de samme elementene. Det handler om forståelse, samt anvendelse av kunnskaper og 

ferdigheter. Ifølge filmen ligger forskjellen i at kompetanse er noe elevene oppnår, mens 

dybdelæring er en forutsetning for å oppnå kompetanse (Utdanningsdirektoratet, 2019a).  

 

I forbindelse med overordnet del er det altså støttemateriellet til Utdanningsdirektoratet som 

faktisk kommuniserer mest om dybdelæring og dets nærliggende konsepter og begreper. 

Støttemateriellet er ikke en del av læreplanverket, og har derfor heller ingen hjemmel i 

opplæringsloven, som vil si at det er frivillig å benytte seg av det. Akkurat dette er et 

interessant objekt for diskusjonen i neste kapittel av denne oppgaven.  
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4.4.2 Læreplaner for fag 

De nye læreplanene for fag som er utarbeidet i forbindelse med fagfornyelsen, har en annen  

struktur enn hva de gamle læreplanene hadde. Den nye læreplanstrukturen ser slik ut3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som den eneste av tekstene som analyseres i denne oppgaven, er læreplaner for fag den 

eneste som ikke inneholder ordet dybdelæring. For å analysere hvordan dybdelæring viser 

seg i læreplaner for fag, kan det derfor være nyttig å prøve å se mot de begrepene som ble 

knyttet opp mot dybdelæring i grunnlagsdokumentene. 

 

I sammenheng med dybdelæring, har et sentralt poeng i dokumentene jeg har analysert i 

denne oppgaven vært betydningen av stofftrengsel i skolen. Ludvigsenutvalget var opptatt av 

at for mange kompetansemål ville stå i veien for dybdelæring fordi det ikke ga elevene nok 

tid til fordypning, og mente at løsningen var å redusere antallet i hvert fag samt å gjøre dem 

mer overordnede. I stortingsmeldingen var departementet enige i problematikken om 

stofftrengsel, men mente at løsningen ikke var færre kompetansemål alene. Det var i denne 

sammenhengen at kjerneelementer fikk stor betydning, blant annet fordi de ville fungere som 

en hjelp til å gjøre prioriteringer i fagene enklere. 

 

Anbefalingene om færre kompetansemål kommer klart til syne i de nye læreplanene for fag, 

og samtlige fag har fått betydelig færre mål enn før. For eksempel har 

 

• læreplanen for KRLE gått fra å inneholde 29 til 13 kompetansemål etter 4. trinn4 

 
3 Struktur hentet fra læreplan i norsk som eksempel: https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/NOR01-06.pdf 

 

4 Utdanningsdirektoratet, 2006a; Utdanningsdirektoratet, 2020b 

1. Om faget 

Fagets relevans og sentrale verdier 

Kjerneelementer 

Tverrfaglige temaer 

Grunnleggende ferdigheter 

 

2. Kompetansemål og vurdering  

3. Vurderingsordning 

 

https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/NOR01-06.pdf
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• læreplanen for samfunnsfag gått fra å inneholde 38 til 19 kompetansemål eller 10. 

trinn5 

• læreplanen for kroppsøving gått fra å inneholde 15 til 11 kompetansemål etter 7. 

trinn6 

 

Også kjerneelementene har blitt videreført fra Meld. St. 28 (2015-2016) og implementert i det 

nye læreplanverket. Hva kjerneelementer omfatter defineres ikke i det fastsatte 

læreplanverket, men er ifølge Utdanningsdirektoratets (2017b) nettsider det viktigste 

innholdet i faget, og det elevene må lære for å mester og bruke faget. Det kan være 

kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer. Som nevnt tidligere i 

kapitlet, sier overordnet del at dybdelæring omhandler å utvikle forståelse av sentrale 

elementer og sammenhenger innenfor et fag (s. 10), og det kan derfor være naturlig å tolke 

kjerneelementer som en måte å legge til rette for dybdelæring. Eksempelvis er 

kjerneelementene i engelskfaget Kommunikasjon, Språklæring og Møte med 

engelskspråklige tekster (Utdanningsdirektoratet, 2020a). Definisjonen inneholder de samme 

begrepene som i Meld. St. 28 (2015-2016), hvor kjerneelementer ble omtalt som «sentrale 

begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget» (s. 34). Det 

som kan fremstå som noe uklart er på hvilken måte, og i hvilken grad kjerneelementene skal 

fungere styrende for opplæringen. Det gis for eksempel ingen forklaring på hvordan 

kjerneelementene er ment å fungere i sammenheng med kompetansemålene. I 

stortingsmeldingen argumenteres det for at synliggjøring av kjerneelementer vil gjøre 

prioriteringene i fagene enklere, men at dette er hensikten er ikke nødvengvis innlysende ut 

fra tekstene i fagplanene. 

 

På samme måte som i stortingsmeldingen, er også tverrfaglige temaer av betydning i 

læreplanene for fag. Gjennom analysene i denne oppgaven har tverrfaglige temaer blitt tolket 

som et bidrag til å tydeliggjøre sammenhenger i og/eller mellom fag, og gi rom for 

dybdelæring ved å trekke frem problemstillinger, diskurser og tematikker som det er naturlig 

å arbeide med utover enkeltfagets grenser. Det er derfor interessant at tverrfaglige temaer i 

fagplanene uttrykkes som noe som skal jobbes med innad i hvert fag. De tverrfaglige temaene 

Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling er 

 
5 Utdanningsdirektoratet, 2006b; Utdanningsdirektoratet, 2020e 

6 Utdanningsdirektoratet, 2006c; Utdanningsdirektoratet, 2020d 
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integrert på ulik måte i de ulike fagene. Noen av fagplanene inneholder færre eller flere av 

temaene enn andre. Eksempelvis er alle tre temaene inkludert i læreplanen for KRLE 

(Utdanningsdirektoratet, 2020b), mens læreplanen for musikk kun inneholder to tverrfaglige 

temaer (Utdanningsdirektoratet, 2020c). Det som kan virke overraskende er at tekstene om 

tverrfaglige temaer i fagplanene ikke sier noe om å jobbe med temaene i flere fag. De 

beskriver heller hvordan de respektive temaene har relevans for det bestemte faget. Med 

andre ord vil ikke tverrfaglige temaer nødvendigvis legge til rette for å se sammenhenger på 

tvers av fag, men heller innad i det enkelte fag.  

 

Oppsummering 

De nye læreplanene for fag består av ulike elementer som kan sies å ha potensial til å kunne 

gi rom for dybdelæring slik det er definert i overordnet del. Disse har stor grad av 

overenstemmelse med hva som ble formidlet i Meld. St. 28 (2015-2016). Det er spesielt 

reduseringen av antall kompetansemål, implementeringen av kjerneelementer og tverrfaglige 

temaer som kan tolkes til å ha sammenheng med ønsket om mer dybdelæring. Det ville også 

vært interessant å undersøke progresjonen i kompetansemål i denne sammenhengen, men 

grunnet oppgavens omfang ble ikke dette prioritert i denne delen av analysen.  
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5 Diskusjon 

5.1 Introduksjon 

Dette kapitlet vil diskutere sentrale funn fra analysene i kapittel 4, og knytte disse opp mot 

problemstillingen med tilhørende forskningsspørsmål. Dette vil også bli sett i lys av de 

teoretiske bidragene som ble analysert i kapittel 3. Problemstillingen for denne oppgaven er 

som nevnt tidligere: «Hvilket dybdelæringsbegrep er det fagfornyelsen gjenspeiler?». Denne 

skal besvares ved hjelp av følgende forskningsspørsmål:  

 

1. Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i noen sentrale, teoretiske 

bidrag? 

2. Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i sentrale dokumenter 

tilknyttet fagfornyelsen? 

 

Det første forskningsspørsmålet ble besvart i kapittel 3, og dette kapitlet vil derfor søke å 

besvare det andre forskningsspørsmålet, før jeg avslutningsvis vil prøve å besvare den 

overordnede problemstillingen for oppgaven gjennom et eget underkapittel. Kapitlet vil 

struktureres rundt tematikker som dukket opp gjennom dokumentanalysene i kapittel 4, og 

som kan sies å være betydningsfulle for å svare på forskningsspørsmål to og 

problemstillingen. Grunnet oppgavens omfang har jeg begrenset diskusjonsdelen av 

oppgaven til å hovedsakelig omfatte tre aspekter ved funnene fra dokumentanalysene. Disse 

knytter seg samtidig til flere sider ved analysen, og ble derfor vurdert til å fungere som gode 

innfallsvinkler til diskusjonskapitlet. 

 

For å synliggjøre sammenhengen mellom analysen av grunnlagsdokumentene, og de 

teoretiske perspektivene på dybdelæring, vil jeg i kapittel 5.2 innlede med en del hvor jeg 

bygger videre på skillet jeg illustrerte i kapittel 3.3. Her vil jeg drøfte hvordan dokumentene 

som ble analysert posisjonerer seg når det gjelder et individ- versus samfunnsperspektiv på 

læring, kompetanse og dybdelæring.  

 

Et sentralt tema som viste seg synlig gjennom analysene kan sies å være forskjeller i synet på 

faglige skillelinjer, og hvilke konsekvenser dette får for forståelsen av dybdelæring. Med 

dette menes hvordan de ulike aktørene oppfatter betydningen av fagenes egenart og faglig 
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relevans, og hvorvidt dette skal være i forgrunnen eller bakgrunnen av læreplanfornyelsen. 

Det påvirker også på hvilken måte tverrfaglighet skal prege opplæringen. Tverrfaglighet kan 

knyttes opp mot dybdelæring, blant annet fordi dybdelæring i stor grad handler om å se 

sammenhenger innad i, eller på tvers av fag- og fagområder. I 5.3 vil jeg diskutere dette 

nærmere, og hovedvekten vil ligge på ulikhetene mellom NOU 2015: 8 og Meld. St. 28 

(2015-2016), men jeg vil også trekke inn det endelige læreplanverket. 

 

Analysen viste også ytterligere forskjeller mellom de ulike dokumentene når det kommer til 

måten sosiale og emosjonelle kompetanser knyttes til dybdelæring. Dette er spesielt relevant 

for denne oppgaven, fordi det knytter seg direkte til analysen av de teoretiske bidragene i 

kapittel 3. I 5.4. vil jeg derfor gå nærmere inn på denne tematikken. 

 

5.2 Individ versus samfunn 

Som det ble illustrert 3.3., inntar både Fullan, Quinn og McEechen (2019) og Pellegrino og 

Hilton (2012) i stor grad et samfunnsperspektiv når det kommer til sitt syn på dybdelæring. 

Dette omhandler blant annet måten de vektlegger et framtidsperspektiv på kunnskap og 

læring, og at 21st century skills og kompetansebegrepet står sterkt i disse dokumentene. 

Analysene har også vist at kompetansebegrepet i svært høy grad kan sies å være et stikkord 

for Ludvigsenutvalgets NOU-er, og at dette videreføres i Meld. St. 28 (2015-2016) og i 

læreplanverket. For å illustrere at et samfunnsperspektiv kan sies å være representert i disse 

dokumentene, vil jeg trekke frem at spesielt den første av NOU-ene gir begrepet livslang 

læring stor betydning. Dette brukes om målrettet læringsaktivitet gjennom livet, og behovet 

for dette begrunnes blant annet i at samfunnet og arbeidslivet stadig blir mer komplekst og 

omskiftelig. Arbeidsmarkedet endrer seg raskere enn før og stiller høye krav til kunnskap og 

omstillingsevne både for den enkelte og for organisasjoner (NOU 2014: 7, s. 36). Begrepet 

livslang læring er ikke nytt, men det kan sies å ha fått økt oppmerksomhet de siste årene, og 

kan nå knyttes direkte opp mot et perspektiv på læring som vektlegger et økonomisk 

nytteperspektiv og samfunnets konkurransedyktighet. Dette fokuset kommer til syne blant 

annet gjennom den relativt ferske NOU 2019: 12 - Lærekraftig utvikling: Livslang læring for 

omstilling og konkurranseevne: «Livslang læring handler om å gå videre i takt med verden 

rundt oss, og også bygge videre på mulighetene vi har til å være i front på mange 

kunnskapsområder». På samme måte skriver Pellegrino og Hilton (2012) at noe av poenget 

med dybdelæring og 21st Century Skills er å utvikle eleven som en livslang lærende, en 
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medborger og et medlem av landets arbeidskraft. Fullan, Quinn og McEechen (2019) skriver 

også at elevene trenger nye kompetanser for å lykkes i fremtiden, og at disse kompetansene 

er selve definisjonen på dybdelæring. 

 

Fremtidsperspektivet på kompetanse og dybdelæring er altså et fellestrekk ved Pellegrino og 

Hilton (2012) og Fullan, Quinn og McEechen (2019), og det kommer også til syne hos 

Ludvigsenutvalget. Dette illustreres allerede i NOU-enes titler; «Fremtidens skole». Denne 

termen går derimot ikke igjen i tittelen på stortingsmeldingen, som helt enkelt har fått navnet 

«Fag – Fordypning – Forståelse En fornyelse av Kunnskapsløftet». Likevel erkjenner også 

stortingsmeldingen at skolen og samfunnet står i et avhengighetsforhold til hverandre. 

Sivesind (2019, s. 105) skriver at både i NOU-ene til Ludvigsenutvalget, i Meld. St. 28 og i 

overordnet del nevnes uttrykket «skolens brede mandat», og at dette gjelder spesielt i 

stortingsmeldingen. Man kan si at ideen om dette brede mandatet er en del av et sett globale 

utdanningspolitiske trender, som omfatter hvordan samfunnet kan skikkes til å være 

konkurransedyktig. Hvis det brede mandatet spesifiseres gjennom 21st Century Skills 

forsterker dette fokuset på forventet utbytte av opplæringen og et økt konkurransepreg på 

læringsprosesser og læringsutbytte. Ifølge Sivesind (2019, s. 107) ser også den nye 

overordnede delen ut til å ta opp i seg denne trenden. 

 

Selv om det kan se ut til at fagfornyelsen bærer med seg samfunnsperspektivet som også 

vises i bidragene til Pellegrino og Hilton (2012) og Fullan, Quinn og McEechen (2019), er 

det en interessant forskjell som er verdt å ta opp. Sistnevnte forfatterne legger frem et 

perspektiv på dybdelæring som forutsetter det de kaller «lærende partnerskap», og som 

innebærer at læreren inntar en svært passiv rolle i opplæringen ved å fungere som en slags 

tilrettelegger eller nærmest læringspartner for elevene. Et slikt lærersyn kan sees som et 

ytterpunkt på en skala, og medfører at mye av ansvaret for læringen legges over på eleven. 

Det er i denne forbindelsen det oppstår et viktig skille mellom Fullan, Quinn og McEechen 

(2019) og fagfornyelsen, og Sivesind (2019, s. 105-108) skriver at LK20 i stor grad holder 

lærere og ledere ansvarlige for elevenes resultater.  

 

Til slutt vil jeg illustrere at til tross for at samtlige av grunnlagsdokumentene som er analysert 

i denne oppgaven kan sies å representere et tydelig samfunnsperspektiv, finner man også 

aspekter som kan bidra til å gjøre distansen mellom individ og skole mindre tydelig. Blant 

annet kan det sies å gjelde at de nye læreplanene introduserer folkehelse og livsmestring som 
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tverrfaglig tema, som skal ivareta elevenes helse og gjøre dem i stand til å ta ansvarlige, 

personlige livsvalg. Dybdelæringsbegrepet i overordnet del kan også bidra til å sikre 

opplæringens verdigrunnlag, fordi det er nært forbundet med skaperglede, engasjement og 

utforskertrang (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.7).  

 

At dybdelæring i både stortingsmeldingen og i læreplanverket defineres kognitivt, kan også 

bidra til å styrke individperspektivet i disse dokumentene. Slik både Pellegrino og Hilton 

(2012) og Fullan, Quinn og McEechen (2019) illustrerer, er det typisk at et 

dybdelæringsbegrep som relateres til 21st Century Skills (og slik sett kan sies å innta et 

samfunnsperspektiv), også inkluderer sosiale og emosjonelle kompetanser. At 

stortingsmeldingen og læreplanverket har skapt en distanse mellom dybdelæring og sosiale 

emosjonelle kompetanser, kan bidra til å redusere samfunnsperspektivet, på samme måte som 

Ohlsson (2011) gjør ved å vise at dybdelæringsbegrepet ikke er nødt til å legitimeres 

gjennom et økonomisk motivert framtidsperspektiv på læring og utdanning. 

 

5.3 Ulikheter i synet på faglige skillelinjer  

Dokumentanalysene i kapittel 4 viste tegn til at Ludvigsenutvalget og departementet hadde to 

ulike syn på hva som skulle være utgangspunktet for fornyelsen av Kunnskapsløftet. Det 

innebærer samtidig at deres forståelse av dybdelæring ser ulik ut. Det var ulike sider ved 

analysen av Ludvigsenutvalgets to NOU-er som kunne tolkes i retning av at utvalget så for 

seg en fagfornyelse som innebærer en ny organisering av opplæringens innhold. I dag foregår 

undervisningen hovedsakelig innenfor rammene av det enkelte fag. Ut fra utvalgets 

vurderinger av ulike sider ved dagens læreplanverk, kan det tolkes som at de mer eller mindre 

ønsker å argumentere for en skole hvor de faglige skillelinjene hviskes mer og mer ut til 

fordel for en mer helhetlig kompetanseorientert skole. De viser til fire kompetanseområder 

som de mener bør ligge til grunn for prioriteringer når fagene skal fornyes. Fagspesifikk 

kompetanse er en av disse, mens de tre andre bærer mer preg av å være fagovergripende 

kompetanser som har relevans for flere fag. Hvis disse fire var ment å vektes likt i 

utformingen av nytt læreplanverk, kan man tenke seg at betydningen av faglig relevans og 

fagspesifikt innhold og kompetanse hadde fått et litt annet uttrykk enn hva det har i dag. 

Utvalget skriver også at «ulikhetene mellom dagens læreplaner er større enn det som kan 

begrunnes ut fra fagenes forskjellighet, egenart og ulike formål» (NOU 2015: 8, s. 67). Til 

tross for at utvalget selv påpeker at de mangler et kunnskapsgrunnlag for å kunne anbefale en 
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virkelig rendyrket kompetanseorientert læreplanmodell bestående av kun 

kompetanseområder/mål, skriver de også at slike typer modeller kan være aktuelle på lengre 

sikt (NOU 2015: 8, s 64).  

 

Også Ludvigsenutvalgets definisjon av dybdelæring kan tolkes mot at det ikke er enkeltfaget 

som skal stå i sentrum for fornyelsen av Kunnskapsløftet: «Dybdelæring dreier seg om 

elevenes gradvise utvikling av forståelse av (...) sammenhenger innenfor et fagområde. Det 

handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller 

kunnskapsområder» (NOU 2015: 8, s.14). Funnene fra analysene av både de teoretiske 

bidragene i kapittel 3 og av policydokumentene i kapittel 4, viser at overføringsaspektet er et 

vesentlig kjennetegn ved dybdelæring, og at det er bred enighet i dette mellom de ulike 

aktørene. Analysen viser samtidig at det er forskjeller i hvordan konseptet om overføring av 

læring tolkes og brukes. På bakgrunn av funnene fra analysene i denne oppgaven er det 

rimelig å tolke det til at dybdelæring ifølge Ludvigsenutvalget innebærer at overføring av 

læring er ment å skje på tvers av ulike fag. Hvis denne oppfatningen er riktig, må 

opplæringen foregå på en måte som gjør at det elevene lærer skal kunne overføres mellom 

relativt forskjellige kontekster, og slik sett stiller deres dybdelæringsbegrep høye krav. Det er 

derfor heller ikke unaturlig at de legger vekt på fagovergripende kompetanser og svakere 

faglige skillelinjer i den graden de gjør. Ifølge Pellegrino og Hilton (2012) vil komplekse 

problemstillinger kreve at elevene klarer å sammenstille og ta i bruk kunnskaper og 

ferdigheter fra ulike fag. Da er det ikke vanskelig å argumentere for at man legger til rette 

dybdelæring ved å la elevene gjennom undervisningen bli vant til å se faglig kunnskap i 

sammenheng og ikke isolert og fragmentert.  

 

Anbefalingene som blir lagt frem i NOU-ene med hensyn til hva som skal stå i sentrum for 

fornyelsen av skolefagene, kan knyttes opp mot det Young (2010; 2013) beskriver som en av 

flere trender som pågår i den globale utdanningspolitikken. Han hevder at skolefaglig innhold 

i større grad enn før blir nedprioritert til fordel for det han mener er en negativ elevsentrert 

undervisning, som kjennetegnes ved at det elevene skal lære i for stor grad tar utgangspunkt i 

personlige interesser og erfaringer. Det er flere aspekter ved denne trenden, blant som pekt på 

av Young (2010): 

 

• omfanget av skolefaglig innhold i læreplanene blir redusert til fordel for mer 

overordnede mål 
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• barrierene mellom fag blir svekket og tverrfaglige temaer blir vektlagt i større grad 

enn før 

• elevenes egne ønsker og interesser får mer å si for utdanningsløpet deres 

 

Man kan argumentere for at disse trekkene gjør seg synlige i Ludvigsenutvalgets visjoner for 

fagfornyelsen. Young hevder at noe av hensikten med disse grepene er å redusere den 

negative innvirkningen utdanning kan ha på sosial ulikhet i samfunnet, og at det derfor er 

vanskelig å skulle utfordre denne tankegangen. Derfor vil jeg videre i denne diskusjonen 

illustrere hvordan Meld st. 28 (2015-2016) fremmer et perspektiv på fagfornyelse som kan 

sies å bevege seg bort fra disse trendene. 

 

I Meld st. 28 (2015-2016) legges det vekt på fagenes egenart og faglig relevans når fagene 

skal fornyes. Det innebærer blant annet at det er de respektive skolefagene som skal stå i 

sentrum for læreplanarbeidet, og at for eksempel tverrfaglige temaer skal integreres ut fra 

fagenes premisser, og der det er faglig relevant. Mens Ludvigsenutvalget ønsket at 

fagfornyelsen skulle starte i tre fagområder, vil departementet føre videre prinsippet om at det 

er det enkelte fag som skal være utgangspunktet. På samme måte som Ludvigsenutvalget, 

kommer det frem at dårlig sammenheng i læreplanverket er en av grunnene til at det er behov 

for fornyelse. Løsningen deres virker derimot ikke å være å knytte læreplanverket sammen 

via fagovergripende kompetanser og dominerende fagområder, men å styrke sammenhengen 

mellom fag ved at utviklingen av disse foregår parallelt for å unngå overlapp og svak 

sammenheng. De viser også til at fagspesifikk kompetanse er det viktigste 

kompetanseområdet.  

 

Funnene fra analysen i denne oppgaven har altså vist at det er tydelige forskjeller i synet på 

hvorvidt det er enkeltfaget eller mer overgripende faglige enheter som skal være 

utgangspunktet for det nye læreplanverket, og at dette kan sies å ha konsekvenser på hvordan 

dybdelæring blir omtalt og forstått. Et eksempel som kan sies å illustrere dette skillet 

ytterligere, er tverrfaglige temaer. Om man sammenligner definisjonene av dybdelæring som 

har blitt brukt i de ulike dokumentene som ble analysert tidligere i oppgaven, ser man at de 

har mange likhetstrekk: 
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 Definisjon av dybdelæring 

NOU 2014: 7 «Dybdelæring vil si at elevene utvikler forståelse av begreper og 

sammenhenger innenfor et fagområde. Det innebærer å knytte nye ideer 

til allerede kjente begreper og prinsipper, slik at ny forståelse kan brukes 

til problemløsning i nye og ukjente sammenhenger» (s. 10-11). 

NOU 2015: 8 «Dybdelæring dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse av 

begreper, begrepssystemer, metoder og sammenhenger innenfor et 

fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som 

går på tvers av fag- eller kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer at 

elevene bruker sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over 

egen læring til å konstruere en varig forståelse» (s.14).  

Meld. St. 28 

(2015-2016) 

«Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over tid utvikler sin forståelse 

av begreper og sammenhenger innenfor et fag. Elevenes læringsutbytte 

øker når de gjennom dybdelæring utvikler en helhetlig forståelse av fag 

og ser sammenhengen mellom fag, samt greier å anvende det de har lært, 

til å løse problemer og oppgaver i nye sammenhenger» (s. 14). 

Overordnet del «Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at elevene utvikler forståelse av 

sentrale elementer og sammenhenger innenfor et fag, og slik at de lærer å 

bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente 

sammenhenger», «dybdelæring i fag innebærer å anvende kunnskaper og 

ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan mestre ulike typer 

faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10).  

 

 

Man kan si at disse fire dokumentene formidler en enighet om at dybdelæring handler om 

utvikling av forståelse, det å se sammenhenger og kunne bruke det man har lært i andre 

situasjoner enn den hvor læringen foregikk. I analysen av NOU-ene kom det frem at bruken 

av det de kalte flerfaglige temaer kan tolkes som en måte å tilrettelegge for elevenes 

dybdelæring, ved at det kunne stimulere til helhetlig forståelse og kompetanse som strekker 

seg utover isolasjonen av det enkelte fag. Dette kan til en viss grad sies å være videreført i 

stortingsmeldingen. Likevel gjør resten av innholdet i stortingsmeldingen noe med 

innrammingen og premissene for det som ble videreført som tverrfaglige temaer. Dette 
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knytter seg blant annet til at departementet understreker at (1) disse temaene kun skal inngå i 

fagene der hvor de allerede er en sentral del av innholdet, og (2) at de ikke skal få forrang 

ovenfor annet vesentlig faglig innhold. Ikke overraskende skal de altså integreres på fagenes 

egne premisser. 

 

Å arbeide tverrfaglig har altså en betydning både i NOU-ene og i stortingsmeldingen, men på 

forskjellige måter. Disse forskjellen er interessante, men samtidig er det det endelige 

produktet som er avgjørende for elevenes opplæring; det ferdige læreplanverket og resultatet 

av fagfornyelsen. Analysen av LK20 fant at det ferdig utarbeidede læreplanverket i stor grad 

kan sies å bygge på stortingsmeldingens anbefalinger om å la fagenes egenart og suverenitet 

stå sterkt. Tverrfaglige temaer har også blitt videreført og integrert som en del av de nye 

læreplanene, men som analysene viste uttrykkes disse som noe som skal integreres i arbeidet 

innenfor rammene av det enkelte fag. Hver enkelt læreplan for fag inneholder en fagspesifikk 

tekst om de temaene som er integrert i faget, men disse tekstene beskriver kun hvordan det 

tverrfaglige temaet kan arbeides med innad i faget. Et eksempel på en slik fagspesifikk tekst 

ser slik ut:   

 

«I KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal 

få utforske eksistensielle spørsmål og svar. Arbeidet med faget gir elevene kunnskap 

om menneskeverdet og hvordan dette forankres i ulike religioner og livssyn. Faget 

bidrar til å utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål og 

problemstillinger som gjelder identitet, kjønn, seksualitet og psykisk helse.» 

(Utdanningsdirektoratet, 2020b) 

 

Teksten beskriver altså hva som kjennetegner det tverrfaglige temaet i det bestemte faget. 

Overordnet del sier at «Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene 

gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag» (s.11). Hverken overordnet del eller 

læreplanene for fag sier noe om det å faktisk jobbe med flere fag samtidig, som er en 

arbeidsform som termen «tverrfaglig» gjerne knyttes opp mot. Selv om overordnet del sier at 

de tverrfaglige temaene skal hjelpe elevene til å «oppnå forståelse og se sammenhenger på 

tvers av fag» (s. 12), kan man stille spørsmål til om de tverrfaglige temaene egentlig er 

tverrfaglige, i ordets rette forstand. Bolstad (2018) skiller mellom ulike måter å jobbe 

tverrfaglig med læring i skolen, men han skriver at dette i hovedsak handler om å koble 

sammen ulike skolefag i stedet for å opprette et nytt. I startfasen av en periode arbeider gjerne 
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lærerne atskilt, men når elevene etter hvert får muligheten til å arbeide tverrfaglig (altså med 

flere fag på samme tid) griper fagene inn i hverandre. Det kan da skilles mellom tverrfaglig 

samarbeid og det han kaller et fellesfaglig samarbeid hvor fagene nærmest utgjør en høyere 

enhet. Det er da elevene virker lærer å forstå faglige sammenhenger og metoder, og det er da 

dybdelæring skjer (Bolstad, 2018).  

 

Det kan altså være grunn til å diskutere hvorvidt måten tverrfaglige temaer er integrert i det 

nye læreplanverket egentlig er hensiktsmessig i et dybdelæringsperspektiv. Bolstad (2018) 

skriver også at i situasjoner han mener virkelig legger til rette for dybdelæring, kan det være 

vanskelig å vite hvilke aktiviteter som «hører til» hvilke fag, men at det heller ikke er særlig 

viktig. Dette knytter seg direkte opp mot perspektivene på tettere faglig samarbeid som kom 

frem i NOU-ene til Ludvigsenutvalget. 

 

I dette underkapitlet har det blitt illustrert hvordan dokumentene som ble analysert i kapittel 4 

forholder seg ulikt til synet på faglige skillelinjer og skolefaglig suverenitet, og hvordan dette 

kan relateres til forståelsen av dybdelæring. Ludvigsenutvalget kommuniserte et ønske om 

tettere faglig samarbeid, fokus på fagområder i stedet for enkeltfag og læring på tvers av 

ulike fag og fagområder. Det gjør at deres forståelse av dybdelæring fremstår som bredere 

enn hva som var tilfellet i Meldt. St. 28 (2015-2016), som var tydelig på at enkeltfagene 

skulle stå i sentrum for fornyelsen av fagene og at de andre delene av opplæringen må foregå 

på fagenes premisser. Dette ser ut til å ha blitt videreført i det endelige læreplanverket. 

 

5.4 Sosiale og emosjonelle kompetanser 

Gjennom dokumentanalysen i kapittel 4 ble det funnet at Ludvigsenutvalgets 

dybdelæringsbegrep knyttes tett opp mot begrepet kompetanse. Det vil si at hva de legger i 

sitt kompetansebegrep, får implikasjoner for forståelsen av dybdelæring. I NOU 2014: 7 (s. 

8) sto det at kompetanse handler om «å kunne løse oppgaver og møte utfordringer i ulike 

sammenhenger, og inkluderer både kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved 

elevenes læring.» De la altså et bredt kompetansebegrep til grunn for sine videre vurderinger, 

og man kan si at selve definisjonen likestiller de kognitive og praktiske sidene ved 

kompetanse med de emosjonelle og sosiale. Prinsippene fra dette kompetansebegrepet ble 

også videreført i hovedutredningen: «Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse 

oppgaver i ulike sammenhenger og omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell 
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læring og utvikling, inkludert holdninger, verdier og etiske vurderinger» (NOU 2015: 8, s. 

14). Det utdypes også at sosiale og emosjonelle kompetanser blant annet omfatter 

engasjement i og holdninger til fag og egen læring, utholdenhet, mestringsforventninger, å 

kunne planlegge, gjennomføre og evaluere egne læringsprosesser og å kunne kommunisere 

og samhandle med andre (s. 9). Det er tydelig at Ludvigsenutvalget ønsker å fremme at 

kompetanse ikke bare innebærer tilegnelse og anvendelse av innholdsfaglige kunnskaper, 

men også det blant annet Young (2010) betegner som «soft skills»: ferdigheter som 

omhandler tenking, metakognisjon og å samhandle med andre.  

 

I denne sammenhengen er det relevant å trekke inn de teoretiske perspektivene som ble 

analysert i kapittel 3. Der var det spesielt Fullan, Quinn og McEechen (2019) som 

representerte et syn på dybdelæring hvor sosiale og emosjonelle faktorer var helt sentrale. På 

samme måte som i NOU-ene, knyttes dybdelæring tett opp mot kompetanse ved at det sees 

på som en slags forutsetning for kompetanseoppnåelse. Det er også mange av de samme 

kompetansene som vektlegges; kommunikasjon, kritisk tenking, samarbeid og 

metakognisjon. Samtidig er ikke Ludvigsenutvalgets dybdelæringsbegrep helt likt som det 

som fremstilles hos Fullan, Quinn og McEechen (2019). En vesentlig forskjell ligger i hvilke 

forhold de respektive forfatterne mener må være til stede for at dybdelæring og 

kompetanseoppnåelse kan finne sted. Hos Fullan, Quinn og McEechen (2019) omfatter det en 

opplæring som legger til rette for svært høy grad av elevmedvirkning, som egentlig går over i 

det de kaller «lærende partnerskap». I en slik læringssituasjon beveger lærer-elev-forholdet 

seg over i et partnerskap hvor det tradisjonelle klasseromshierarkiet flates ut, og lærerrollen 

blir transformert til en slags passiv tilrettelegger. I NOU-ene virker det sosiale og 

emosjonelle aspektet ved dybdelæring og kompetanse å heller rette seg mot måten skolen 

støtter elevenes identitetsutvikling, legger til rette for gode relasjoner og det sosiale miljøet 

ved skolen, samtidig som at de ønsker å inkludere dette i kompetansemålene. Dette ser 

imidlertid ikke ut til å berøre lærerrollen som sådan, i alle fall ikke i den grad Fullan, Quinn 

og McEechen (2019) ønsker å gjøre. I en norsk kontekst har lærerens profesjonalitet 

tradisjonelt sett stått sterkt (Ekspertgruppa om lærerrollen, 2016), og dette virker det som 

Ludvigsenutvalget ønsker å videreføre: «Lærernes profesjonelle handlingsrom innebærer et 

ansvar for å gjøre velbegrunnede og forskningsbaserte valg av metoder i undervisningen» (s. 

13).  
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Selv om det kan slås fast at både Ludvigsenutvalgets i likhet med Fullan, Quinn og 

McEechen (2019) ser de sosiale og emosjonelle sidene ved dybdelæring som viktige, kan det 

se ut til at de gjør dette på nokså ulike måter. At kompetansebegrepet som formidles i NOU-

ene helt eksplisitt inkluderer sosiale og emosjonelle kompetanser, tilsier blant annet at de 

nødvendigvis må inngå i fagenes vurderingsgrunnlag. Dette er relativt utradisjonelt i en norsk 

kontekst, og det er lett å argumentere for utfordringer ved å skulle vurdere ferdigheter som 

knytter seg til sosiale og emosjonelle sider ved læring. Blant annet kan dette sies å omfatte 

ting som er vanskelig å dokumentere, samtidig som man kan tenke seg til utfordringer 

vedrørende sensorreliabiliteten. Dette er en av årsakene til at departementet i Meld St. 28 

(2015-2016) velger å utelate sosiale og emosjonelle aspekter fra sin formelle definisjon av 

kompetanse. At de understreker hvordan et bredt kompetansebegrep kan bidra til å 

«underkommunisere hvor viktig det er at elevene tilegner seg faglige kunnskaper» (s. 29), 

tydeliggjør nok en gang at departementet ønsker en opplæring hvor skolefagene skal gå foran 

andre typer kompetanser og det Young (2010) omtaler som «soft skills».  

 

Det som kan sies å være problematisk med et smalere kompetansebegrep som utelater sosiale 

og emosjonelle kompetanser, er muligheten for at dette kan gå negativt utover elevenes 

dybdelæring. Ifølge Pellegrino og Hilton (2012) er både det kognitive, det interpersonlige og 

det intrapersonlige domenet vesentlige deler av menneskers kompetanse. Det er særlig det 

interpersonlige domenet som vektlegger sosiale kompetanser; det omfatter individets evner til 

kommunikasjon med andre. Det intrapersonlige domenet fremhever betydningen av 

emosjonelle kompetanser og handler blant annet om selvregulering og følelser. Dybdelæring 

handler om å tilegne seg disse kompetansene, og forutsetter derfor at dette blir vektlagt i 

opplæringen på samme måte som andre kompetanser. Å utelukke de sosiale og emosjonelle 

kompetansene fra det kompetansebegrepet som skal ligge til grunn for hele opplæringen, vil 

derfor kunne tenkes å begrense mulighetene for dybdelæring fordi helt vesentlige deler av det 

å utvikle kompetanse ikke i stor nok grad er representert.  

 

I NOU 2015: 8 blir kompetanse og dybdelæring koblet til hverandre fordi målet med 

kompetanseoppnåelse er å kunne anvende den, og kunnskap om når og hvordan det kan 

gjøres er et resultat av dybdelæring. «Kompetanseoppnåelse forutsetter i mange tilfeller 

dybdelæring» (s. 41). I Meld. St. 28 (2015-2016) står det at det er en nær sammenheng 

mellom dybdelæring og kompetanse fordi dybdelæring betyr at elevene utvikler god og varig 

forståelse og at de greier å bruke det de har lært. Anvendelsesaspektet knytter altså de to 
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begrepene sammen. At Meld St. 28 (2015-2016) opererer med et smalere kompetansebegrep 

enn NOU-ene som utelater sosiale og emosjonelle kompetanser, representerer et tydelig skille 

mellom disse dokumentene. Dette skillet berører derfor også hvordan dybdelæring blir 

vektlagt, fordi de to begrepene henger så tett sammen.  

 

Et viktig poeng i denne delen av diskusjonen, er at de sosiale og emosjonelle kompetansene 

absolutt ikke utelates fra stortingsmeldingen til tross for at det er tilfelle i 

kompetansebegrepet. Disse kompetansene er derimot godt representert i andre deler av 

meldingen, og departementet fremhever i flere tilfeller betydningen av sosiale og emosjonelle 

kompetanser ved for eksempel å vise til ulike forskningsbidrag som støtter dette. De 

understreker hvordan man kan fremme læring ved å legge til rette for et godt sosialt 

læringsmiljø, og trekker frem forskning som viser hvordan de sosiale relasjonene i 

læringsmiljøet er viktige, og at mye læring foregår gjennom sosialt samspill (s. 14). De 

ønsker også at en ny generell del (nå: overordnet del) skal fremheve hvordan skolen skal 

legge til rette for sosial læring og samhandling, og at «faglig læring kan ikke isoleres fra 

sosial læring, fordi læring foregår i stor grad i et sosialt fellesskap» (s. 22). Det kommer 

tydelig frem gjennom hele meldingen at departementet ønsker å integrere de sosiale og 

emosjonelle sidene ved læring i fornyelsen av Kunnskapsløftet.  

 

Likevel integrerer de ikke dette i det som skal være grunnlaget for kompetansemålene. Det 

kan derimot virke som at departementet heller ønsker å gjøre dette til et anliggende for ny 

generell del. Ved flere anledninger påpeker de hvordan den dette skal gjøres; «sosiale og 

emosjonelle ferdigheter læres og utvikles gjennom arbeidet med faglige mål, og ny generell 

del skal omtale læringsstrategier og andre forutsetninger for læring» (s. 23). Spørsmålet er 

likevel hvorvidt de sosiale og emosjonelle sidene ved elevens læring kan sies å bli 

tilstrekkelig representert i et dybdelæringsperspektiv, når de ikke inkluderes i 

kompetansebegrepet. Vurderingspraksiser i skolen har stor innvirkning på hvordan 

undervisningen vektlegges og hvilket innhold og arbeidsmetoder som ses på som mest 

verdifullt (Baird et. al, 2017). Opplæringen i Norge er basert på kompetansemål, som vil si at 

kompetansebegrepet vil fungere som et grunnlag for elevvurdering. Det kompetansebegrepet 

som vedtas vil på den måten gi føringer for opplæringen. Ut fra en forståelse av dybdelæring 

som vektlegger de sosiale og emosjonelle sidene ved læring, som hos Pellegrino og Hilton 

(2012), kan man altså argumentere for at måten disse kompetansene vektlegges i Meld. St. 28 

(2015-2016) kan få uheldige konsekvenser i forbindelse med å legge til rette for dybdelæring.  



 66 

 

I lys av diskusjonen hittil i dette underkapitlet, vil det være relevant å videre drøfte hvordan 

det sosiale og emosjonelle aspektet ved dybdelæring ivaretas i det ferdige læreplanverket. I 

denne oppgaven har læreplanverket blitt begrenset til å omfatte overordnet del og 

komposisjonen til de nye læreplanene for fag.  

 

Analysen i kapittel 4 viste at det noe innsnevrede kompetansebegrep fra Meld. St. 28 (2015-

2016) ble videreført i overordnet del. Det vil si at grunnlaget for de nye læreplanene springer 

ut fra et prinsipp om at sosiale og emosjonelle kompetanser ikke skal gå eksplisitt frem i 

kompetansemålene. På samme måte som i stortingsmeldingen, kommuniserer også 

overordnet del et dybdelæringsbegrep som er mindre bredt enn hva Ludvigsenutvalget 

foreslo. Når det skrives om dybdelæring er dette innenfor enkeltfaget; «Dybdelæring i fag 

innebærer (...)» (s. 10). I analysen kom det frem at overordnet del ivaretar det sosiale aspektet 

ved elevenes læring i et eget kapittel, men at dette opptrer atskilt fra kompetansebegrepet, 

som omtales i et eget kapittel. I grunnlagsdokumentene til fagfornyelsen ble dybdelæring 

eksplisitt knyttet opp mot kompetanse. Man kan derfor se for seg at det sosiale og 

emosjonelle aspektet ved dybdelæring ivaretas gjennom et kompetansebegrep som inkluderer 

disse kompetansene. I overordnet del er koblingen mellom dybdelæring og kompetanse 

videreført, derimot er ikke sammenhengen mellom sosial læring og kompetanse like synlig. 

Det skrives ikke lenger om sosial og emosjonell kompetanse, slik det ble gjort i 

stortingsmeldingen. Det sosiale aspektet ved læring fremgår mer som betingelser og 

rammefaktorer for opplæringen i sin helhet. Det står at «faglig læring kan ikke isoleres fra 

sosial læring», men resten av teksten om sosial læring peker mer i retning av at skolen på 

generelt grunnlag skal legge til rette for et godt læringsmiljø, og ikke at dette skal være en 

formell del av kompetanseoppnåelsen i fagene.  

 

At koblingen mellom kompetanseoppnåelse og sosial læring i kan sies å være svak, får også 

implikasjoner for det som omhandler dybdelæring. Analysen av de nye læreplanene for fag 

viste at dybdelæring ikke var omtalt i disse dokumentene, men at sider ved fagplanene likevel 

kan sies å støtte dybdelæring implisitt, slik som tverrfaglige temaer, kjerneelementer og færre 

kompetansemål enn før. I tråd med det som kommuniseres i overordnet del, inngår ikke 

sosiale og emosjonelle kompetanser i kompetansemålene i læreplanene for fag i LK20, og 

kan derfor heller ikke knyttes direkte til dybdelæring. 
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Det har i dette underkapitlet vært nødvendig å sentrere store deler av diskusjonen rundt 

kompetansebegrepet og de konseptene og begrepene som relaterer seg til dette. Årsaken til 

det er at dybdelæring, spesielt i NOU-ene og Meld St. (2015-2016), i stor grad omtales i 

sammenheng med kompetanse, og at disse står i et gjensidig avhengighetsforhold til 

hverandre i disse dokumentene. Det har derfor blitt sett på som hensiktsmessig å tolke 

dybdelæringsbegrepet i sammenheng med kompetansebegrepet. Som denne diskusjonen har 

illustrert, kan man argumentere for at dybdelæringsbegrepet har endret karakter fra 

Ludvigsenutvalgets NOU-er til ferdig læreplanverk når det dreier seg om hvorvidt det knytter 

seg til det sosiale aspektet ved læring. Ludvigsenutvalget la på sin side stor vekt på sosiale og 

emosjonelle kompetanser, og benytter seg av et bredt kompetansebegrep som inkluderer disse 

kompetansene, og som de knytter tett opp mot dybdelæring. I Meld St. 28 (2015-2016) har 

kompetansebegrepet blitt innsnevret slik at det utelater sosiale og emosjonelle kompetanser, 

men disse er likevel tydelig representert i andre deler av meldingen. Til sist kan man si at det 

er har skjedd en ytterligere endring i forflytningen til endelig læreplanverk, hvor den 

eksplisitte koblingen mellom dybdelæring og det sosiale aspektet ved læring er fraværende. 

 

5.5 Dybdelæring i endring 

Dette kapitlet har, gjennom hovedsakelig to diskusjoner, søkt å skape et grunnlag for å kunne 

besvare forskningsspørsmål nummer to; Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i 

sentrale dokumenter tilknyttet fagfornyelsen? og den overordnede problemstillingen for 

oppgaven; Hvilket dybdelæringsbegrep er det fagfornyelsen gjenspeiler?  Gjennom analysen 

i kapittel 4 kom det frem flere sider ved dybdelæringbegrepet som kunne inngått i denne 

diskusjonen, men jeg valgte å begrense meg til tre hovedtematikker som så ut til å være 

betydningsfulle.  

 

Diskusjonen om de ulike dokumentenes perspektiver på hvordan skolefagene bør organiseres, 

og hva som bør stå i sentrum for en fornyelse av disse, knytter seg til dybdelæring. 

Hovedsakelig har det å gjøre med overføringsaspektet. Hvis dybdelæring handler om å kunne 

se sammenhenger og bruke kunnskap i ulike situasjoner, er en problematisering av faglig 

organisering og prioritering naturlig. Ut fra analysen og diskusjonen i denne oppgaven, kan 

det argumenteres for at dybdelæringsbegrepet har endret karakter på veien fra den første 

NOU-en til Ludvigsenutvalget og til det ferdige læreplanverket. Funnene kan peke i retning 

av en ide av dybdelæring som hos Ludvigsenutvalget handler om å se de store 
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sammenhengene i og på tvers av ikke bare fag, men også fagområder. I dette ligger det et 

ønske om at opplæringen skal tilrettelegge for svært høy grad av helhetlig kompetanse og 

forståelse, nærmest i den grad at hvilket innhold som tilhører hvilket fag ikke har betydning. 

Dybdelæring kan da oppfattes å knytte seg til kompetanse som nærmest er flytende og 

uavhengig av faglige skillelinjer. I Meld. St. 28 (2015-2016) opptrer dybdelæring derimot i 

stor grad innenfor det enkelte skolefaget, og de aktivitetene, metodene og læringsressursene 

som kan sies å støtte dybdelæring, skal først og fremst skje på fagets premisser og ut fra 

faglig relevans. Dette ser ut til å være videreført i læreplanverket LK20. 

 

I prosessen med utviklingen av fagfornyelsen er det også andre aspekter ved 

dybdelæringsbegrepet som kan sies å ha endret seg. Ludvigsenutvalgets kompetansebegrep, 

som de knytter tett opp mot dybdelæring, inkluderer flere aspekter enn den Meld. St. 28 

(2015-2016) legger til grunn. Sistnevntes definisjon kan sees på som kognitiv, mens NOU-

ene inkluderer praktiske, emosjonelle og sosiale elementer. I læreplanverket er koblingen 

mellom kompetansebegrepet og sosial læring i ytterligere grad nedtonet; de omtales 

kapittelmessig avgrenset fra hverandre i overordnet del, og det sosiale aspektet ved 

(dybde)læring er ikke eksplisitt representert i den nye læreplanstrukturen. Samtidig er det 

selvsagt mulig å argumentere for at dybdelæring har sammenheng med sosial læring i LK20, 

og opplæringen i skolen vil på en naturlig måte innebære samhandling mellom mennesker. 

Det er også slik at noen fag av ulike årsaker vil omfatte større grad av samhandling enn 

andre.  
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6 Konklusjon  

6.1 Oppsummering 

Denne oppgaven har, gjennom en todelt analytisk tilnærming, undersøkt hvordan 

dybdelæringsbegrepet kommer til uttrykk i fagfornyelsens grunnlagsdokumenter og i deler av 

det nye læreplanverket. Den første delen av oppgaven illustrerte forskjellene i synet på hva 

dybdelæring er, ut fra tre ulike teoretiske perspektiver. Den andre delen av oppgaven omfattet 

en dokumentanalyse av to NOU-er, en stortingsmelding og deler av det nye læreplanverket, 

med vekt på hvordan dybdelæring kommer til uttrykk. I diskusjonsdelen av oppgaven lå 

fokuset på tre aspekter som kom frem i analysen, og som ble sett på som betydningsfulle.  

 

6.2 Hovedfunn 

I denne oppgaven har jeg vist hvordan dybdelæringsbegrepets tvetydighet gjør at det omtales 

og brukes ulikt både i teorien og i utdanningspolitiske dokumenter. Det har vært nødvendig å 

se dette i sammenheng med kompetansebegrepet. Årsaken til dette er at dokumentene som 

har blitt analysert, samt to av de teoretiske perspektivene, knytter disse to begrepene tett opp 

mot hverandre, og det har derfor ikke vært meningsfullt å omtale dybdelæring isolert fra 

kompetanse.  

 

Av teoretiske perspektiver brukte jeg Fullan, Quinn og McEechen (2019), Pellegrino og 

Hilton (2012) og Ohlsson (2011) til å vise at det ikke er konsensus rundt 

dybdelæringsbegrepets betydning i teorien. Denne delen brukte jeg til å besvare 

forskningsspørsmål 1: Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i noen sentrale, 

teoretiske bidrag? Hovedvekten lå på hvorvidt de ulike forfatterne la et sosiokulturelt eller 

kognitivt læringsteoretisk perspektiv til grunn for sin dybdelæringsforståelse. De to 

førstnevnte forfatterne knyttet på den ene siden dybdelæring i stor grad opp mot 21st Century 

Skills, og representerte dermed et framtidsperspektiv med vekt på det sosiale aspektet ved 

læring. Den sistnevnte forfatteren skilte seg fra de to andre ved å beskrive dybdelæring som 

en rent kognitiv prosess, og hadde en mer generisk tilnærming til å beskrive begrepet.  

 

Dokumentanalysen av NOU: 2014: 7, NOU 2015: 8, Meld. St. 28 (2015-2016) og deler av 

det nye læreplanverket, resulterte i noen interessante funn som relaterer seg til 

forskningsspørsmål 2: Hvordan kommer dybdelæringsbegrepet til uttrykk i sentrale 
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dokumenter tilknyttet fagfornyelsen? Hovedsakelig knyttet svaret på dette 

forskningsspørsmålet seg til ulikheter synet på skolefagenes betydning, sosiale og 

emosjonelle kompetanser og hvorvidt dybdelæring og kompetanse kan knyttes til et individ- 

eller samfunnsperspektiv i de ulike dokumentene.  

 

Gjennom hoveddelene av oppgaven har jeg søkt å besvare den overordnede 

problemstillingen: Hvilket dybdelæringsbegrep er det fagfornyelsen gjenspeiler? Dette 

spørsmålet har flere dimensjoner, og et viktig moment har vært å se om den forståelsen av 

dybdelæring som ligger til grunn for fagfornyelsen har forandret seg underveis i prosessen. 

Mens dybdelæringsbegrepet i Ludvigsenutvalgets NOU-er knyttes til en sterk 

kompetanseorientering med ambisjoner om å tone ned dagens faglige skillelinjer og fremheve 

blant annet de sosiale og emosjonelle sidene ved læring, blir dybdelæring i 

stortingsmeldingen og læreplanverket omtalt som å skulle opptre innenfor hvert enkelt fag. 

Samtidig er også den eksplisitte koblingen mellom dybdelæring og kompetanse på den ene 

siden, og det sosiale aspektet ved læring på den andre siden, ikke synlig.  

 

6.3 Avslutning 

Fagfornyelsen bærer med seg dybdelæringsbegrepet som en av de mest sentrale ordene brukt 

i forbindelse med denne læreplanendringen. Som et retorisk virkemiddel kan det bidra til å 

legitimere det nye læreplanverket; det er vanskelig å argumentere mot varig læring som gjør 

elevene i stad til å bruke det de har lært i andre sammenhenger. Samtidig er det utfordrende at 

et ord som brukes så hyppig når man snakker om fagfornyelsen, samtidig har flere ulike 

betydninger avhengig av hvem man spør.  

 

Avslutningsvis vil jeg understreke viktigheten av huske på at denne oppgaven har begrenset 

seg til å analysere hvordan formelle grunnlags- og styringsdokumenter uttrykker 

dybdelæring. Å diskutere de praktiske implikasjonene det nye læreplanverket vil få for 

elevenes læring i skolen i sammenheng med dybdelæring, og hvorvidt fornyelsen av 

læreplanene vil legge til rette for dette på en tilstrekkelig god måte, er et interessant tema for 

videre forskning. 
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