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Vi har ingen timer å miste 

 
 

Utdanningsdirektoratet foreslår nå å endre opplæringslovens §1-1 slik at skoleeiere lokalt 

skal kunne omdisponere inntil 5% av timene i fag for hele grupper. En av begrunnelsene for å 

foreslå dette, er at land som har sterkere resultater enn Norge i internasjonale 

undersøkelser, har større fleksibilitet i tidsbruk enn det vi har. Når vi vet at testfagene som 

oftest er Norsk og Matematikk er det ikke vanskelig å tenke seg at disse vil bli styrket med 

flere timer og at dette kan gå på bekostning av praktisk-estetiske fag. Det presiseres at 

kompetansemålene fremdeles skal gjelde for alle fag, men hvordan målene skal oppnås for 

hele sammensatte grupper i fag som mister timer, problematiseres ikke.  

 

Det er læreplanen som er styringsdokumentet i norsk skole og den rangerer ikke noen fag 

som viktigere enn andre. Faget Kunst og håndverk bygger svært godt opp under helt sentrale 

mål fra den generelle læreplanen knyttet til mening, samarbeid, nyskaping og bærekraftig 

miljø. Skole handler om å utdanne for framtiden og Norge kan ikke satse på 

råvareproduksjon alene. Arbeid med design fremmer kreativitet og problemløsning, og 

dersom kommende generasjoner skal kunne gjøre bærekraftige valg for fellesskapets beste, 

må slik kompetanse utvikles i grunnskolen.  

 

Ved opptak til videregående opplæring teller alle fags karakterer like mye. Slik bør det være. 

For å sikre at skolene holder et faglig nivå, kan elevene bli trukket ut til muntlig eksamen. 

Inntil 2006 gjaldt dette alle fag, men med Kunnskapsløftet ble de praktiske-estetiske fagene 

utelatt. For å opprettholde likeverdighet bør disse fagene igjen kunne bli trukket ut til 

muntlig eksamen. Slik likeverdighet kan Stortinget velge å gjeninnføre når de behandler 

Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013) På rett vei. Kunnskap og mangfold i fellesskolen, i juni. 

Det handler om å ville kvalitet i alle ledd. 
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