
  
 
Fagfornyelsen – utkast til innspill fra Skolenes landsforbund 
 
For alle fag under andre kommentarer: 
Skolenes landsforbund er bekymra for at fagplanene inneholder for mange sammensatte og 
komplekse kompetansemål. Dette gjør at fagplanene i realiteten ikke er krympa noe særlig 
og at tid til dybdelæring ikke er blitt særlig bedre i disse fagplanene sammenligna med 
fagplanene i kunnskapsløftet. 
 
Vi mener at komplekse kompetansemål og at fagplanene ikke har kompetansemål på hvert 
enkelt klassetrinn, vil tvinge fram behovet for et mye større arbeid med lokale læreplaner 
enn det i utgangspunktet er lagt opp til. Fordeling av kompetansemål på hvert enkelt trinn vil 
være nødvendig. Det vil også være behov for mye arbeid med å tolke inn hva som ligger inne 
i de enkelte kompetansemålene.  
 
Skolenes landsforbund er bekymra over hvor mye makt som gis til læremiddelutviklerne 
gjennom de nye fagplanene. Det snakkes fint om lokalt handlingsrom og metodefrihet. Dette 
er veldig stort i mange av faga og kompetansemålene. Noe som gir svært mye makt til 
læremiddelutviklerne.  
 
Fagplanene skal danne grunnlaget for vurdering. Vi mener at grunnlaget/utgangspunktet for 
vurderinga vil bli ulik med så vide kompetansemål. Standpunktskarakterer og 
eksamenskarakterer vil være bygd på ulikt grunnlag siden mye ulikt er tolka inn i 
vurderingsgrunnlaget. 
 
For enkeltfag: 
Tallene referer til spørsmålene i høringa 
 
Norsk: 6) Læreplanen legger opp til færre, men mer omfattende kompetansemål. Dette kan 
føre til at det blir for lite tid til dybdelæring. 
 
Samfunnsfag: 1) Mange av målene blir for åpne og gir for mange tolkningsrom. Dette gir for 
store ulikheter mellom skoler/kommuner/fylkeskommuner.  
  2) Svært mange av kompetansemåla gir alt for stort handlingsrom. Det vil bli 
for stor ulikhet fra lærer til lærer hva som tolkes inn for at eleven skal ha oppnådd ønska 
kompetanse. 
  6) Store og sammensatte kompetansemål og særlig ansvar for det digitale, 
gjør at vi mener at læreplanen i samfunnsfag er for omfattende i forhold til oppsatt tid til 
faget.  
  7) Omfanget av store og sammensatte kompetansemål er en faktor som vil 
begrense tid til dybdelæring.  
  17) Med svært stort rom for lokale tolkninger av kompetansemål, er vi usikre 
på hvordan dette kan slå ut i forhold til lokalt gitt eksamen. 
  13) progresjon: ønskelig at planen deles inn på trinn 
 



KRLE: 1) Usikker på om kravet «Om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes 
på kristendomskunnskap» gjenspeiler seg i kompetansemåla nådd ved 4. trinn, 7. trinn og 
10. trinn.  
 2) Handlingsrommet blir for stort. For stor forskjell fra lærer til lærer, fra skole til 
skole, fra kommune til kommune.  
 6) Med så åpne kompetansemål vil det være for omfattende å komme i mål på den 
tida faget har til disposisjon.  
 7) Det er for få timer til å kunne ivareta dybdelæring, spesielt på ungdomstrinnet. 
 13) Progresjon: Det er vanskelig å se progresjonen i faget med så åpne 
kompetansemål. Dette vil kreve mye samarbeid for å få en god progresjon mellom 
hovedtrinna.  
 
Matematikk: 1) Ja, men vi mener det kan bli en utfordring at enkelte emner avsluttes på 
barnetrinnet uten at de tydelig tas igjen oppover i trinnene.  
 2) Læreplanen gir godt rom for metodevalg 
 7) Tid kan være en begrensende faktor i forhold til dybdelæring 
 13) Progresjon: Progresjonen er OK, men husk at matematikk er et modningsfag. En 
del emner bør derfor ikke avsluttes på barnetrinnet. Vi er glade for at det er kompetansemål 
for hvert årstrinn.  
 
Engelsk:  1) Engelsk har på ungdomstrinnet har avgrenset kompetansemål til å i stor 
grad gjelde språklige ferdigheter, noe som fort kan teoretisere faget, og ta faget ut fra sin 
naturlige kontekst for elevene. Kulturforståelsen ser ut til å være flytt ned til 5.-7.trinn.  
  6) til å være et basisfag har faget få timer. 
Naturfag: 1) I stor grad. Det kan imidlertid være vanskelig å se hvilket nivå elevene skal 
havne på siden det er muligheter for å tolke inn fagkompetanse som skal ligge til grunn.  
  2) Stort rom for å tolke inn hva som skal ligge i kompetansemålet vil gi store 
ulikheter mellom skoler. 
  3) Enkelte av kompetansemålene er svært ambisiøse på elevenes vegne. 
  6) Kompetansemålene er av for stort omfang. De ønskelige praktiske 
tilnærmingene i faget vil ta tid.  
 
Kroppsøving: 1) Svømmeopplæringa er lagt tid tidlige trinn. Finnes ikke i læreplanen for 
ungdomstrinnet. Skulle ferdigheter i sykling vært inne i planen? 
  2) Handlingsrommet er der, men vil muligens begrenses av tid. 
  6) Det er ikke samsvar mellom hva som skal gjennomføres i faget og den tiden 
det skal gjennomføres på. Spesielt siden det er lagt opp til at det skal gjennomføres 
veiledningssamtaler underveis. 
 
Kunst og håndverk: 6) store og åpne kompetansemål vil ta tid og være en hemsko i forhold 
til dybdelæring. Det er viktig at gruppestørrelsene i faget ikke blir for store. Det vil gi enda 
større begrensninger i forhold til dybdelæringa. 
   17) For å sikre en enda tydeligere progresjon i faget, ville det vært 
ønskelig med kompetansemål på hvert enkelt klassetrinn.  
 



Mat og helse: 6) Timetallet i faget er for lavt i forhold til antall kompetansemål. Praktisk 
arbeid tar tid. Viktig at gruppestørrelsen i faget holdes nede. Store grupper tar enda mer tid.  
  13) Progresjonen i faget er god, men grunnleggende ferdigheter i faget kan 
tydeliggjøres. 
 
Musikk: 1) Kompetansemålene gir en dreining fra kunnskapsfag til mestringsfag 
  2) Målene er svært åpne og gir et veldig stort lokalt handlingsrom.  
  13) For at progresjon skal ivaretas i faget, må man bruke veldig mye tid på å 
lage lokale læreplaner. Kompetansemålene er så åpne at progresjonen ikke gir seg naturlig.  
 
Fremmedspråk: 2) Kompetansemålene er så vide at det enkelte steder er vel stort 
handlingsrom.  
   12) Språkfag gir modning over tid og gjennom trening. Progresjonen 
må planlegges av lærer. Fare for at mange vil la seg styre av læreboka.  
 
Arbeidslivsfag: 1) Planen mangler kompetansemål om hvordan det organiserte 
arbeidslivet fungerer. Det er viktig at elevene får innblikk i arbeidslivets spilleregler og får 
kjennskap til trepartssamarbeid, rettigheter og plikter i arbeidslivet, tillitsvalgtsrollen, 
verneombud m.v.  
   2) Skolens og lærernes handlingsrom begrenses ikke av læreplanen, 
men av de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Det være seg organisering av timeplaner, 
økonomi til innkjøp av utstyr, størrelse på elevgrupper, kompetanse hos lærer m.v.  
   7) Planen gir rom for dybdelæring, men dette vanskeliggjøres ofte av 
timeplantekniske forhold iom at faget er lagt opp mot fremmedspråk hvor det er mer 
hensiktsmessig med enkelt timer. I arbeidslivsfag vil det som oftest være mer hensiktsmessig 
med lengre arbeidsøkter.   
   18) Ja, men det betinger et nært samarbeid med lokalt næringsliv.  
 
Utdanningsvalg: 1) Det bør være et kompetansemål som sier noe om muligheter og 
begrensinger i forhold til om du velger yrkesfagligstudieretning eller studiespesialisering.  
   6) planen er ambisiøs sett i forhold til antall timer. For en del 
ungdomsskoler vil det gå mye tid til reising om man ønsker at elevene skal hospitere en del 
på ulike studieretninger.  
   15) Planen burde ha gitt mer retning i forhold til utprøving av 
studieretninger i videregående skole. 


