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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN. 

TILBUD OM FAG FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR ELEVER 

PÅ UNGDOMSTRINNET 

 
Skolenes landsforbund har fått ovennevnte høring til uttalelse.  

 

Skolenes landsforbund er kjent med at Stortinget har sluttet seg til at elever på ungdomstrinnet 

kan tilbys å ta fag i videregående opplæring. 

Skolenes landsforbund er i utgangspunktet skeptiske til ordningen med å ta fag fra videregående 

opplæring for elever på ungdomstrinnet. Slik tilbudet her fremstår, retter dette seg inn mot svært 

få elever. Det er foreslått 4 fag, matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag, men skolenes 

landsforbund mener at praktisk-estetiske fag må kunne omfattes av ordningen. 

 

Skolenes landsforbund tar det som en selvfølge at tilbudet gjelder for de samme fagene innenfor 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer, men vi synes dette er noe uklart i høringsnotatet. Det kan 

synes som tenkningen retter seg inn på studieforberedende fag. Dermed snevres tilbudet 

ytterligere inn. 

Dersom muligheten til ta fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet skal 

forsvares, er det helt avgjørende at dette ikke bare begrenses til teoretiske fag og 

studiespesialiserende utdanningsprogram. 

 

Det er ikke enkelt å skulle forskriftsfeste hvilke krav en skal stille til elever for å kunne delta i en 

slik ordning. Å lære fag er en prosess. I skolesammenheng lærer en fag i en prosess sammen med 

andre. Det foregår mye faglig utvikling innenfor fellesskapet. Denne læringen vil kunne gå tapt 

ved å følge et helt annet undervisningsopplegg både innenfor de oppsatte timene i faget på 

ungdomsskolen, ved omdisponeringen av inntil 25% av timene og programfag til valg. Det 

klinger bra i våre dager å høre at dette er tilpasset opplæring, men er dette egentlig det? Å ta fag 

fra videregående opplæring blir en individuell mulighet, men den krever grundig vurdering av 

ulike forhold knyttet til eleven og gruppas læringsmiljø, og elevens evne til å nå 

kompetansemålene hele læreplanverket setter.  
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