
 
 
 
 
 
 

18. mars 2019 
 

Frykter nye læreplaner blir tidstyv i skolen 
 
Skolenes landsforbund har hele tiden pekt på at det nye 
læreplanverket skal ende opp som et godt verktøy for alle aktører i 
skolen, spesielt for lærere og elever. Slik utkastene foreligger, er vi 
dessverre redde for at dette nok en gang blir en gedigen tidstyv i 
skolen. 
 
Forslagene til nye læreplaner, som ble presentert mandag, inneholder færre 
kompetansemål, men de er vide og har et voldsomt stort lokalt handlingsrom.  
 
– Vi tror at akkurat dette vil overlate altfor mye makt til lærebokforfatterne. Mange 
ender opp med å vente og se hva som er tolket inn i de ulike lærebøkene og 
hvilke trinn de er lagt til. Skolenes landsforbund frykter at mye av lærernes tid vil 
gå med til å tolke hva som ligger i kompetansemål framfor å planlegge hvilke 
metoder som egner seg best for at elevene skal oppnå best mulig læring for å nå 
målene. Altså en gedigen tidstyv, sier Bodil Gullseth, forbundssekretær i 
Skolenes landsforbund. 
 
– Dessverre er utkastet preget av et smalt kunnskapssyn. Det ser ut for at det også er 
de akademiske ferdighetene som blir stående i sentrum. Elevene skal nok bli reflekterte 
og kritisk tenkende, men de skapende og kreative ferdighetene er fortsatt ikke tatt inn 
som en integrert del i kompetansemålene.  
 
Forbundssekretæren er skuffet over at temaet arbeidsliv og partenes betydning 
for samfunnsutviklingen er fraværende i fagfornyelsen.  
 
– Partene i arbeidslivet har vært opptatt av å få inn arbeidsliv i fagplanene i 
samfunnsfag. Aller helst ville vi tidlig i grunnskolen ha startet arbeidet med kunnskap 
om arbeidsliv, arbeidernes rettigheter, organisasjonenes betydning for utvikling av 
arbeidsliv og samfunn, og trepartssamarbeidets betydning for utvikling av arbeids- og 
samfunnsliv. Slik er det foreløpig ikke. Skolenes landsforbund mener at norske elever 
må få lære mer om den norske arbeidslivsmodellen, som blir omtalt i resten av verden. 
16-åringer som skal velge yrkesfag, får i realiteten ingen forståelse av hva de går til. At 
kunnskap om partene i arbeidslivet er helt fraværende, er uholdbart og skremmende.  
 
– Temaet arbeidsliv er tatt inn i samfunnskunnskap på videregående nivå, men vi ser at 
kunnskap om partenes betydning er helt fraværende, sier Bodil Gullseth. 
 
Kontakt: Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund: 976 68 399 
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