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Ny del II til Læreplanverket for Kunnskapsløftet - oppsummering av 
høringen 
 
 
Fylkesmannen i Buskerud har mottatt fem høringsuttalelser. Uttalelsene fra kommunene 
uttrykker seg positivt til at utarbeides en kort og prinsipiell del II til læreplanverket. De er 
også positive til at den kobles opp til og utdyper Læringsplattformen. Det er likevel dissens 
mellom instansene om direktoratet har lykkes med å gjøre dette. Uttalelsen fra Buskerud  
fylkeskommune ønsker i utgangspunktet at kun Læringsplattformen beholdes. Det er likevel 
innsendt konkrete og omfattende forslag til endringer på alle punkt. 
 
Innledningen 
Modum kommune mener at foreldrenes ansvar bør også omtales her. 
 
 
Sosial og kulturell kompetanse 
Forslag til tillegg fra Modum kommune: Foreldrene har en viktig rolle i dette arbeidet 
Drammen kommune mener at det flerkulturelle aspektet er for lite ivaretatt. 
Buskerud fylkeskommune mener at sosialt engasjement for andre bør omtales. Videre at 
begrepet kultur brukes i flere betydninger. 
 
Motivasjon for læring og læringsstrategier 
Modum kommune mener at elevene ikke bare skal få oppgaver, men også søke oppgaver selv. 
Drammen kommune. De ønsker å begynne teksten med Skolen istedenfor opplæringen. De 
ønsker også å endre 1.setning i 3.avsnitt til: ”Det er viktig at elevene lærer seg å ta i bruk 
ulike læringsstrategier for å organisere egen læring.” 
Buskerud fylkeskommune ønsker at den betydningen vurdering og veiledning har før elevens 
læring må forsterkes. Og støtter forslaget over. 
 
Elevmedvirkning 
Drammen kommune ønsker at det skal presiseres at omfanget og utøvelsen skal øke med 
økende alder på elevene.  
Buskerud fylkeskommune mener det er for lite fokus på elevdemokrati. Elevens innvirkning 
på opplæringen er uklart formulert. Det er også viktig at lærlingen som arbeidstaker blir 
omtalt. 
 
Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter 
Det er til dette punktet det er mest omfattende kommentarer. Nes kommune mener at man i 
dokumentet kan få en snever tolking av begrepet. Forslag til endring: ” Tilpasset opplæring 
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kjennetegnes ved at lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og organisering av opplæringen blir 
lagt til rette med tanke på at elevene har ulike forutsetninger og ulik progresjon i forhold til 
læringsmålene.” 
 
Nes skriver videre at dokumentet ikke viser forståelse for at noen elever har så store 
tilretteleggingsbehov at de vanskelig kan ivaretas innenfor rammene til den ordinære 
grunnskolen. 
 
Modum kommune mener at man ” i mange tilfeller også må tilpasse målene til elevenes 
forutsetninger.” 
 
Buskerud fylkeskommune er for så vidt fornøyd med dette punktet, men ønsker at alle har 
krav på oppgaver de kan strekke seg mot. 
 
Lærerens og instruktørens kompetanse og rolle 
Modum kommune foreslår at begrepet kyndighet byttes ut med kunnskap. 
Buskerud fylkeskommune ønsker at lærerens rolle som leder av læringsarbeidet skal 
fremheves.  
 
Samarbeid med hjemmet 
Modum kommune kommenterer at det er viktig at hjemmet har et selvstendig ansvar i å skaffe 
seg informasjon  om sitt barns situasjon. 
Drammen kommune mener at det entydig fokuseres på skolens ansvar og henviser til tekst i 
L97. Videre at skolens rådsorgan bør omtales som en samhandlingsarena. 
Buskerud fylkeskommune ønsker at hjemmets rolle, også etter at eleven er 18 år,  i 
læringsarbeidet skal komme tydeligere fram.  
 
Samarbeid med lokalsamfunnet 
Drammen kommune synes det er positivt at dette området fremheves. Men s Modum 
kommune stiller spørsmål med om det er nødvendig punkt.   
Buskerud fylkeskommune mener at lokalsamfunnets bidrag med å finne alternative 
læringsarenaer må komme fram. 
 
 
Generelt uttaler flere at dokumentet ikke er gjennomført språklig; det brukes både 
beskrivende og bydende form.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Einar Schrøder-Nielsen 
Utdanningsdirektør 
 
 

Åshild Woldstad 
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Høringsuttalelse til ny del 2 til Læreplanverket for Kunnskapsløftet  
 
Fra Nedre Eiker kommune oversendes følgende uttalelse: 
 
Vi har ikke noe å bemerke/ser ingen mangler i forhold til  

- innhold 
- valg av ord/beskrivelser 
- organisering/lay-out 

 
Vi vil derimot si 

-Det er veldig positivt at det til hvert strekpunkt i Læringsplakaten og for hvert avsnitt 
videre er angitt hvor i lovverket eller annet sted innholdet knytter seg. 
- Avsnittene er meget klare i innhold, og oppsummeringene underveis i 
avsnittene/kapitlene som presiserer hva som  skal skje, gir en tydelighet som er viktig. 
Her er det et bevisst ordvalg som gir konkrete og klare føringer for arbeidet i skolen. 

 
 

 
Vennlig hilsen 

 
 

Marit Vatsvåg Loe 
Pedagogisk konsulent 
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