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Hvor er dybde og progresjon? 
Første læreplanskisse for fag i grunnskolen er nå ute på høring. Noen dager før skissen ble offentlig, 

publiserte Utdannings-direktoratet retningslinjer for språkbruk. Disse retningslinjene skulle gjelde for alle 

fag, selv om fagene i utgangspunktet er svært forskjellige. I faget Matematikk er det kanskje bra med mer 

eksperimenterende arbeidsmetoder, fordi faginnholdet der er forholdsvis tydelig. I faget Kunst og 

håndverk er utfordringene annerledes. Der er arbeidsmetodene allerede svært varierte, mens det er behov 

for konkretisering av faginnholdet for å kunne imøtekomme den dybdelæring, grunnleggende kompetanse 

og progresjon som Stortinget har vedtatt at læreplanene skal inneholde.  

 

Tegning er løftet fram i kjerneelementene for Kunst og håndverk, og der står det: «Utvikling av 

tegneferdigheter er (her) helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og 

sammenhenger.»  I høringsutkastet er et av kompetansemålene for 4. trinn knyttet til tegning: Eleven skal 

kunne «Utforske og eksperimentere med hvordan gjengi rom og dybde». Slik kompetansemålet er 

utformet her, er det utforskning og eksperimentering som står sentralt – ikke kompetanse og ferdigheter 

knyttet til å gjengi rom og dybde.  Vi har metodefrihet for lærere i norsk skole, så hvorfor skal 

arbeidsmåten for elevene bindes til å utforske og eksperimentere? Kompetansemålet kan skrives åpnere, 

enklere og med større fokus på hva eleven skal lære. Det kan formuleres som at eleven skal kunne «gjengi 

rom og dybde i grunnleggende arbeid med tegning og maling.»   

 

Mestring og skaperglede står sentralt i omtalen av faget. Det er bra, men mestring og skaperglede kommer 

ikke av seg selv. Det oppnås ofte når vi har fått til noe og er i flyt-sonen eller flow som kreativitetsforsker 

Csikszentmihaly skriver om (2005). Han fremhever at forutsetningene for flow er et balansert forhold 

mellom kompetanse og utfordring. Tydelige kompetansemål som synliggjør god progresjon for det som 

skal læres, er et skritt på veien mot slik flow og mestring.   

 

Høringsfristen for innspill til Utdanningsdirektoratet er 14. november. Første punktet som de vil ha svar på 

er: «Synes du læreplanskissen generelt gir en tydelig retning for det eleven skal lære i faget?» Fordi svært 

mange av formuleringene i planutkastet er knyttet til arbeidsmåter og ikke et tydelig lærestoff, må svaret 

på spørsmålet bli nei. Uten tydelig lærestoff fremmes ikke dybde og progresjon.  Da oppfylles heller ikke 

Stortingets intensjoner med fagfornyelsen. 
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