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Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. 

Vox viser til høring av NOU 2015: 8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og 

kompetanser. Under følger innspill fra Vox i tråd med strukturen gitt i 

høringsbrevet. Vox vil likevel helt først løfte frem to hovedpunkter:  

 

 Læreplanene for fremtidens skole gjelder også for voksne deltakere. Vox 

mener derfor at dette perspektivet må ivaretas i videre prosesser, og at det 

må kobles til arbeidet med Stortingsmelding om Livslang læring og 

utenforskap.  

 

 I utredningen er området karriereveiledning/rådgivning lite i fokus, til tross 

for at elevene har en lovfestet rett til dette. Vox mener at dette perspektivet 

må komme tydeligere frem i fremtidens skole. Vi viser også til arbeidet som 

er igangsatt av regjerningen med et ekspertutvalg som skal se på 

mulighetene for å styrke livslang karriereveiledning. 

 

1. Kompetanser i fremtidens skole 

Vox stiller seg positiv til de fire anbefalte kompetanseområdene som utvalget 

mener bør prioriteres i fremtidens skolen.  

 

1.1. Følgende fire kompetanseområder bør prioriteres i fremtidens skole: 

 fagspesifikk kompetanse (beskrevet under fagfornyelse) 

 å kunne lære (metakognisjon og selvregulert læring) 

 å kunne kommunisere, samhandle og delta (lese-, skrive- og muntlig 

kompetanse, samhandling, deltakelse og demokratisk kompetanse) 

 å kunne utforske og skape (kreativitet, innovasjon, kritisk tenking og 

problemløsing) 

Vox mener at det er viktig at disse perspektivene også prioriteres i 

grunnopplæringen for voksne, selv om voksne har komprimerte løp. I 

grunnopplæringen for voksne er det mange deltakere med liten og/eller dårlig 

skolebakgrunn. I tillegg er en stor andel av deltakerne innvandrere. Det er viktig at 

voksne deltakere får «lære å lære» for slik å kunne videreutvikle egen kompetanse. 

 

Vox mener at karrierekompetanse1 må integreres i de fire anbefalte 

kompetanseområdene. Karrierekompetanse er kompetanser som setter en person i 

                                          
1 Internasjonalt betegnet som CMS – Career Management Skills 



 

 

stand til å ta veloverveide utdanningsvalg og håndtere utfordringer knyttet til 

karriereutvikling og livslang læring2. Eksempler på karrierekompetanser slik det 

beskrives i internasjonal litteratur er valgkompetanse, kompetanse til å håndtere 

overganger, til å se og forstå muligheter og til å kjenne seg selv. Det bør være et 

mål at alle elever som går ut av den norske skole, har tilegnet seg tilstrekkelig og 

relevant karrierekompetanse. Vox mener at undervisning og rådgivning i skolen bør 

innrettes slik at elevenes karrierelæring settes i fokus, og at elevenes 

karrierekompetanse er et felles mål for skolen.  

 

Slik kompetanseområdene nå er beskrevet i utredningen, er elementer av 

karrierekompetanse tilstede, men Vox mener at denne kompetansen må defineres 

eksplisitt, synliggjøres og systematiseres innenfor de fire områdene. 

 

Å kunne lære er en sentral kompetanse i fremtidens skole. Vox mener at 

karrierelæringsperspektivet må integreres som en del av denne kompetansen.  

Karrierelæring er en del av det å lære; lære strategier for å håndtere eget liv; her 

og nå og for framtiden, lære å reflektere over egen tenkning i ulike sammenhenger 

og lære å ta initiativer og styre deler av egen læringsprosess ikke bare knyttet til 

skolefag, men til eget liv og karriere. Gjennom å inkludere karrierekompetanse i 

læreplanmål i faget Utdanningsvalg, Arbeidslivsfaget og Prosjekt til fordypning, 

samt andre sentrale fag, vil elevenes læring i å lære for livet styrkes. Skolegang og 

utdanning har som et av sine hovedmål å legge grunnlaget for varig tilknytning til 

arbeidslivet. Dagens utdannings- og arbeidsliv forutsetter en beredskap for 

omstilling og fleksibilitet. De fleste vil måtte ta valg og håndtere endringer og 

overganger mange ganger i løpet av et arbeidsliv. Å ruste unge mennesker for 

dette, er en helt sentral oppgave for skolen. Valgkompetanse, kompetanse til å 

håndtere overganger, til å se muligheter og til å vite hva en selv kan og vil er 

karrierekompetanser som bør løftes frem og beskrives som sentrale kompetanser i 

fremtidens skole.  

 

1.2. Dagens grunnleggende ferdigheter reformuleres 

 Regning er del av matematisk kompetanse og inkluderes i de fagene der det 

er relevant 

 Digital kompetanse integreres i de andre fagovergripende kompetansene i 

tillegg til at den i sterkere grad enn i dag knyttes til fagspesifikt innhold i 

fagene. 

 Lesing og skriving defineres som kompetanser sammen med muntlig 

kompetanse og integreres i alle fag 

Vox er enig i at en i fremtiden bruker kompetansebegrepet i stedet for begrepet 

grunnleggende ferdigheter.   

 

                                          
2 Rie Thomsen (2014), ELGPN notat «Karrierekompetanse og vejledning i et nordisk 
perspektiv»  



 

 

Vox mener at det er hensiktsmessig at digital kompetanse i sterkere grad enn i dag 

knyttes til de enkelte fagene og fagenes egenart.  

 

Vox mener at regning fortsatt bør prioriteres som en grunnleggende ferdighet på 

linje med å lese og skrive, og ikke bare utvikles i matematikkfaget og fag som 

samfunnsfag og naturfag. PIAAC-undersøkelsen viser at 480 000 voksne i 

Norge mangler grunnleggende ferdigheter i regning (tallforståelse). 

Eksamensresultatene for 10. trinn i 2015 viser at ca. 40 % fikk karakterene 1 eller 

2. Dette viser at det er behov for et løft for matematikk i skolen, og at det er behov 

for å jobbe mer aktivt med regning i alle fag.  

 

Vox ønsker å påpeke at en ikke bør legge ensidig vekt på det teoretiske aspektet i 

matematikkfaget. Ved å tydeliggjøre det praktiske aspektet i faget og hva 

matematikk brukes til i hverdagen og i samfunnet, kan en styrke motivasjon og 

mestringsfølelse hos elever i ordinær grunnopplæring, og deltakere i 

grunnopplæring for voksne.   

 

2. Fagfornyelse og læreplanmodell  

2.2. For å få et bedre grunnlag for sammenheng i læreplanverket, starter 

fagfornyelsen i fagområdene: 

 matematikk, naturfag og teknologi 

 språk 

 samfunnsfag og etikkfag 

 praktiske og estetiske fag 

Vox stiller seg bak denne anbefalingen, men ønsker å presisere at faget 

Utdanningsvalg på ungdomstrinnet må inkluderes i arbeidet med å skape 

sammenheng og relevans i læreplanverket for skolen. Til tross for at læreplanen i 

faget er revidert i 2015, bør også den være en del av fagfornyelsen. Vox mener 

derfor det er viktig at læreplanen og kompetansemålene formuleres slik at det blir 

tydeligere hvordan aktiviteter i andre fag kan kobles til og ses i sammenheng med 

læreplanen og kompetansemålene i dette faget, og at karrierekompetanse 

integreres og gjøres eksplisitt i kompetansemålene. Vox mener i tillegg at samme 

prinsipp må gjelde for Arbeidslivsfaget og Prosjekt til fordypning.  

 

2.3. Fagenes sentrale metoder, tenkemåter, begreper og sammenhenger prioriteres 

for å legge bedre til rette for dybdelæring i fagene. 

Vox mener det er riktig å legge til rette for dybdelæring i fagene, også i voksnes 

mulighet til å gjennomføre komprimerte grunnskoleløp. 

 

2.4. Innenfor fagområdene foreslås fleksibilitet i fag- og timefordelingen. 

Vox mener dette også er relevant for opplæringstilbudet for voksne. 

 



 

 

2.6. Fagfornyelsen inkluderer at flerfaglige temaer som det flerkulturelle 

samfunnet, folkehelse og livsmestring, samt utfordringer knyttet til bærekraftig 

utvikling, tas opp i læreplaner for flere fag på en systematisk måte. 

Vox mener det er interessant at utvalget bringer frem begrepet livsmestring som en 

viktig fagovergripende kompetanse. En svakhet er at begrepet ikke er utfyllende 

beskrevet eller konkretisert. Vox mener tenkningen knyttet til karrierekompetanse 

bør inkluderes i en forståelse av hva kompetansen livsmestring kan romme. 

Internasjonalt er det utviklet ulike "rammeverk for karrierelæring"3. Dette er 

kompetanser som kan styrke en elevs livsmestring. Vox mener at elever, og særlig 

sårbare ungdommer, gjennom økt karrierekompetanse kan få større robusthet til å 

håndtere arbeidslivets utfordringer.  

 

2.7. Fellesfagene i videregående opplæring fornyes etter samme prinsipper som 

fagene i grunnskolen og bygger videre på elevenes oppnådde kompetanse fra 

grunnskolen. Det utarbeides læreplaner i fellesfagene som kan virke sammen med 

programfagene for bedre læring for elevene. 

Vox stiller seg bak denne anbefalingen, men ønsker å presisere to punkter: 

 Vox mener at for å kunne bygge videre på den karrierekompetansen elevene 

har oppnådd i grunnskolen, må et tilsvarende fag som utdanningsvalg i 

ungdomsskolen eller prosjekt til fordypning ved de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene tilbys ved de studieforberedende 

utdanningsprogrammene. Ved å integrere karrierelæringsaktiviteter i skolers 

og utdanningsinstitusjoners læreplaner, kan flere få like muligheter til å 

tilegne seg karrierekompetanser for bedre læring og forberedelse for videre 

studier og arbeidsliv4.  

 

 Vox mener at læreplanene i videregående opplæring bør ta høyde for at ikke 

alle deltakere kommer direkte fra norsk grunnskole. Dette gjelder særlig 

voksne deltakere og innvandrere. For voksne er det viktig at en kan ta 

enkeltfag eller emner fra videregående skole for å oppnå formell 

kompetanse. Det må også tas høyde for at deltakere kan ha svake 

grunnleggende ferdigheter og norskferdigheter. Voksne har ikke behov for 

det samme lineære løp og modningsprosess som barn og unge. For voksne 

bør det tilbys alternative løp som gjør det mulig å kombinere grunnskole, 

norskopplæring og videregående opplæring. Mange voksne har dessuten 

behov for å kunne kombinere jobb og videregående opplæring. Voksne har 

forpliktelser og de trenger inntekt til livsopphold, og må derfor kunne velge 

mer effektive opplæringsløp.  

                                          
3 Se for eksempel "The Australian Blueprint for Career Development": 

http://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/australian_blueprint_for_career_devel
opment.pdf eller "Career Education Benchmarks – Secondary" (fra side 14): 

https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/Revised-career-education-benchmarks-
secondary.pdf 
4 Rie Thomsen (2014), ELGPN notat «Karrierekompetanse og vejledning i et nordisk 
perspektiv» 

http://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/australian_blueprint_for_career_development.pdf
http://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/australian_blueprint_for_career_development.pdf


 

 

2.8. Det utvikles et rammeverk for fagovergripende kompetanser som verktøy i 

læreplanutviklingen for å sikre en felles forståelse og en systematisk integrering. 

Vox er enig i at det må utvikles et rammeverk for fagovergripende kompetanser for 

å sikre en felles forståelse og en systematisk integrering. Karrierekompetanse er en 

slik fagovergripende kompetanse, og dermed en grunnkompetanse som må 

gjennomsyre skolens tenkning rundt innhold og fag. Internasjonalt er det utviklet 

rammeverk for karrierelæring (se fotnote over). Dette er eksempler på hvordan 

man kan jobbe med karrierelæring i en skolesammenheng. 

 

I tillegg mener Vox at det i fremtidens skole bør legges større vekt på 

mediekompetanse som fagovergripende kompetanse. Mediekompetanse er en 

forutsetning for kritisk tenkning i digitalisert og media-orientert samfunn der det er 

stadig vanskeligere å skille mellom faktabasert journalistikk og skjult 

markedsføring. 

 

2.9. Det legges vekt på god sammenheng mellom læreplanene og 

veiledningsressurser til læreplanene, og at disse utvikles parallelt. 

Vox mener at en bør vurdere å utvikle egne veiledningsressurser for 

grunnopplæringen for voksne. Det bør tas høyde for at over 90 % av deltakerne i 

grunnskole for voksne er innvandrere. 

 

3. Undervisning og vurdering  

3.3. Det nedsettes et ekspertutvalg for å se på eksamensordningen. 

Vox mener også at det bør vurderes om det skal innføres en egen eksamensordning 

for voksne. Vox er i denne forbindelse særlig opptatt av gode eksamensordninger 

for både unge og voksne som kommer til norsk videregående skole sent i 

opplæringsløpet og med svake norskkunnskaper. Dagens ordninger bør evalueres, 

og i vurderingen bør det å utvikle gode løsninger for denne gruppen stå sentralt. 

Det bør også vurderes om en kan finne mer hensiktsmessige måter å vurdere 

voksnes kompetanse på, for eksempel eksamensordninger som tar hensyn til at 

voksne har fått godkjent kompetansemål på grunnlag av realkompetansevurdering. 

Fram til 2007 var det egne, alternative læreplaner i norsk som andrespråk for 

elever med utenlandsk bakgrunn både i grunnskolen og i videregående skole. De 

alternative planene hadde samme timetall og var eksamensfag på linje med det 

ordinære norskfaget. Med innføring av Kunnskapsløftet opphørte norsk som 

andrespråk som et selvstendig fag og Læreplan i grunnleggende norsk for språklige 

minoriteter ble innført.  

 

Etter endringen som kom med Kunnskapsløftet risikerer minoritetsspråklige, voksne 

elever nå å gå ut av grunnskolen uten avsluttende karakter i norskfaget. Uten 

karakter vil heller ikke plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 

introduksjonsloven være oppfylt, noe som kan forsinke innvilgelse av permanent 

oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Siden voksne heller ikke har mulighet for 

opplæring etter den midlertidig fastsatt planen i norsk som andrespråk i 



 

 

videregående opplæring, har det i realiteten skjedd en skjerpelse i kravet til 

norskkunnskaper når det gjelder inntak til høyere utdanning. 

 

5. Andre innspill som ikke er dekket av stikkordene over 

Som skrevet i innledningen, savner Vox generelt perspektivet på voksne deltakere i 

NOU om fremtidens skole.  

 

Læreplanene fra grunnskolen gjelder også for voksne, og det bør derfor tas hensyn 

til dette i arbeidet med fremtidens læreplaner. I arbeidet med fremtidens 

læreplaner for voksne, bør det også tas hensyn til at over 90 % av deltakerne i 

grunnskole for voksne, er innvandrere. Hvilke kompetanser som bør være viktig for 

voksne, bør ses nærmere på ut fra voksenpedagogiske perspektiv.  

 

Vox mener at begrepet karriere må inn i fremtidens skole. Ord og begreper som 

unge mennesker møter gjennom skolegangen, får mening og betydning gjennom 

måten de brukes, defineres og kontekstualiseres. Det er uheldig at begrepsbruken 

på «karriere/rådgivningsfeltet» er så mangfoldig. I skolen brukes utdannings- og 

yrkesrådgivning, rådgivning, rådgiver. Ellers i akademia, praksisfeltet og på 

policynivå benyttes ordet karriere/karriereveiledning i større grad. 

 

Vox mener at karrierelæring og karrierekompetanse må være en integrert del av 

skolens fag og kompetanseområder. Skolen en viktig arena for læring og utprøving 

knyttet til dette. En internasjonal analyse av læring og karrierevalg i syv europeiske 

land viser at karrierelæring i skolen legger grunnlaget for å ta gode karrierevalg 

senere i livet5. I land som har satset på karrierelæring i skolen, er informantene 

mer motiverte for å ta utdanning som voksne, enn informanter fra land der 

karrierelæring er lite vektlagt. Frankrike trekkes fram som et foregangsland. 

 

Utredningen fastslår at kompetanseheving av lærere og skoleledere er sentrale 

virkemidler for å videreutvikle skolen og skape endringer. Vox vil spesielt anbefale 

å styrke lærernes kompetanse i å kunne bruke og integrere digital kompetanse i 

alle fag. Det er viktig at lærere i både grunnopplæring for voksne og i ordinær 

grunnopplæring har IKT-kompetanse, det vil si kompetanse i bruk av verktøy og 

teknologi. Både barn, ungdom og voksne kan ha behov for opplæring i bruk av 

digitale verktøy og kompetanse. Styrket IKT-kompetanse vil gjøre lærerne tryggere 

i opplæringssituasjonene, i bedre stand til se hva slags digitale og andre verktøy 

det er relevant å bruke i de ulike fagene, og integrere digital kompetanse i fagene.   

 

I tillegg mener Vox at det er behov for kompetanseheving av lærere, rådgivere og 

skoleledelse, for å kunne få til en nødvendig satsing på karrierelæring, og for å gi 

innsikt i og skape forståelse for hva karrierekompetanse og karrierelæring er. 

 

                                          
5 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5542 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5542


 

 

Utvalget skriver at det har vist seg utfordrende for skolene å jobbe systematisk 

med regning i alle fag. Lærere som underviser i andre fag enn matematikk har ikke 

nødvendigvis formell kompetanse i matematikk, og vil kunne være usikre på 

hvordan en kan arbeide med regning/matematikk i fagene. Vox mener det kan 

være behov for tiltak som kan bidra til å gjøre lærerne i bedre stand til å arbeide 

med regning/matematikk i alle fag, og at dette vil gjøre det mer motiverende å 

jobbe med matematikk i fagene.  

 

På sikt må det stilles tilsvarende krav til ansettelse og undervisning for lærere i 

grunnopplæring for voksne som de som gjelder for lærere i grunnopplæringen for 

øvrig.   

 

 


