
 form 5 / 2018   23

De nye læreplanene

Fagfornyelsen 
Fagfornyelsen er nå inne i fase 2, hvor 
utvikling av læreplaner er den største og 
viktigste delen. Utdanningsdirektoratet  
har lagt vekt på at hele prosessen med 
fagfornyelsen skal være åpen og inklu-
derende, og det at skissene til læreplaner 
blir lagt ut til offentlig høring på et så 
tidlig tidspunkt er jo et uttrykk for dette.
  Stortinget har gjennom stortings-
melding 28 Fag – Fordypning – Forståelse 
gitt føringer for innholdet i de nye 
læreplanene. Udir har sammenfattet 
disse føringene, og noen av punktene fra 
denne sammenfatningen er at lære-
planene skal:
• gi tydeligere retning for skolens arbeid
• tydeliggjøre systematisk progresjon i 

opplæringen i fag
• gi større konsentrasjon om det elevene 

trenger å lære ordentlig for å kunne 
forstå og anvende faget

• legge til rette for at elevene kan fordype 
seg i fagene og få en god forståelse 
av det de lærer, og god progresjon i 
det de lærer 

Om faget
Det første avsnittet i planskissen for KoH 
«om faget – fagets relevans» starter bra: 
Faget skal gi elevene verktøy til å se, for-
stå og endre sine omgivelser. For å kunne 
mestre egen hverdag og bidra til å løse 
fremtidens utfordringer møter elevene 
praktisk problemløsning, digital teknolo-
gi, krav om ansvarlighet, og refleksjon 
over visuell og materiell kultur. Gjennom 
arbeid i verkstedene utvikler elevene 
håndlag, blikk for kvalitet, mestrings-
følelse og gleden ved å skape i materialer. 
Men så står det: Særskilt for faget kunst 
og håndverk er fordypning på 10. trinnet 
som skal utgjøre 30 % av opplæringen 
på ungdomstrinnet. Elevene velger enten 
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en kunstfaglig eller en håndverksfaglig 
fordypning med ulike kompetansemål. Er 
dette det grepet man mener skal til for 
å gi dybdelæring?  Er dette en riktig vei? 
Dybdelæring oppnås jo ved å kontinuerlig 
arbeide med og bruke de ferdigheter og 
kunnskaper som læres over tid – og som 
da svarer til stortingsmelding 28 sitt krav 
om systematisk progresjon i opplæring 
i fag. Man kan dessuten spørre seg om 
forslaget kan føre til en todeling av faget, 
noe som kan gi en ekskluderende effekt. 
Faget Kunst og håndverk er allmenndan-
nende.  Alle elever skal kjenne til den ma-
terielle kulturen, håndverket og kunsten. 
En «deling av faget» kan dessuten føre 
til en kjønnssegregering,  ved at jenter 
velger kunst og gutter velger håndverk . 
De sosiale forskjellene kan kanskje også 
bli forsterket, ved at elever med svake 
karakterer velger håndverk, mens de 
flinke velger kunst?

Kompetansemål 
I retningslinjene for læreplanarbeid som 
Udir publiserte den 11. oktober,  heter 
det i avsnittet om kompetansemål blant 
annet:
Kunnskap innebærer å kjenne til og 
forstå fakta, begreper, teorier, ideer og 
sammenhenger innenfor ulike fagom-
råder og temaer.
Ferdigheter er å beherske handlinger el-
ler prosedyrer for å utføre oppgaver eller 
løse problemer, og omfatter blant annet 
motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, 
kreative og språklige ferdigheter.
Å anvende kunnskaper og ferdigheter 
for å mestre utfordringer handler om 
at kompetanse er noe mer enn isolerte 
kunnskaps- eller ferdighetselementer. 
Kunnskaper og ferdigheter brukes sam-
men for å mestre utfordringer. I faget 
Kunst og håndverk, med så mange ulike 
og varierte arbeidsmetoder, er det ekstra 
stort behov for å være konkret og spesifik 
når det gjelder faginnhold, ikke minst 
for å møte kravet om progresjon og 
dybdelæring.

Verbene 
I verbbeskrivelsen som er knyttet til ret-
ningslinjene står det at det er anledning 
å ta i bruk fagspesifikke verb – noe plan-
gruppen i liten grad har gjort. Designe 
og forme står én gang hver, mens noe så 
sentralt som å tegne ikke er med. 

Rent fagspesifike verb som male, høvle, 
spikre, skru, sy, strikke, lime, modellere 
osv utmerker seg ved sitt totale fravær.
  I skissen er det i kompetansemålene 
18 verb som brukes for å beskrive fer-
digheter. Verb som peker mot praktisk 
arbeid, slik som kunne, skape, visualisere 
og beherske forekommer kun en gang 
hver.  
  Hvis en ser på begreper og benevnelser 
en kan vente seg å finne i en læreplan i 
KoH, og som eleven bør ha kunnskap om, 
finner en at ordet farge ikke er nevnt en 
eneste gang i kompetansemålene. Det 
samme gjelder for komposisjon, mens 
form er nevt én gang. Ordet tegning er 
nevnt én gang, mens andre sentrale ord 
knyttet til tegning slik som perspektiv, lys 
og skygge ikke er å finne i det hele tatt.

Eksamen 
I et intervju om de praktiske og es-
tetiske fagene med statssekretær Rikke 
Høistad Sjøberg i kunnskapsdeparte-
mentet på plnty.no 28.oktober uttaler 
statssekretæren at: Jeg er ikke enig i at 
fastsettelse av karakter medfører at faget 
ikke kan gi spennende opplevelser og 
verdifulle praktiske erfaringer. Tvert imot 
mener jeg at vi skal stille krav til disse 
fagene nettopp for å løfte frem deres 
store betydning og viktighet for elevenes 
læring. Derfor har vi også et forsøk med 
muntlig eksamen i disse fagene. Muntlig 
eksamen i praktiske og estetiske fag har 
lenge vært trukket frem som et viktig 
virkemiddel for å styrke de praktiske og 
estetiske fagenes status. Og når vi hører 
at departementet deler dette synet frem-
står det underlig at plangruppen ikke har 
valgt å foreslå å ta med muntlig eksamen 
som vurderingsform etter 10. trinn. 
  De  Nye læreplanene skal ivareta pro-
gresjon og fordypning – da må verbene 
som brukes i planen i langt større grad 
være faglige. For å kunne gjennomføre 
god progresjon i praktiske fag, der en 
stor del av kunnskapen er det vi kaller 
kroppsbåren kunnskap som må øves og 
repeteres over lang tid, er det avgjørende 
at elevene har faget hvert år gjennom 
hele løpet. Den timen som ble flyttet fra 
ungdomstrinnet til barne- og mellom-
trinnet ved innføringen av K06 må derfor 
flyttes tilbake slik at det blir mulig å holde 
denne gode progresjonen gjennom hele 
løpet i grunnskolen.
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