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Høringsuttalelse – forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven.
Lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale
læremidler i videregående opplæring.
Norsk Lektorlag støtter det prinsipp at det ikke skal være økonomiske hindringer for at elever får den
videregående opplæringen de har rett til. Intensjonen bak lovforslaget støttes altså. Like fullt vil Norsk
Lektorlag peke på at dette forslaget i praksis kan bli et eksempel på at det beste kan bli det godes fiende.
Dersom forslaget i realiteten fører til at elevene heretter får tilgang på gratis – men dårligere læremidler,
er det bedre å beholde dagens ordning, og heller øke den stipendandelen elevene får til innkjøp av egne
trykte, og eventuelt digitale, læremidler.
Vi vil advare mot en utvikling der innføring av digitale læremidler fortrenger trykte læremidler. På
grunn av de økonomiske begrensningene som skoleeierne tross alt arbeider innenfor, kan forslaget føre
til at elever og lærere må arbeide med et svært begrenset utvalg av læremidler. På den måten kan
forslaget få den utilsiktede virkning at metodefrihet i skolen blir illusorisk – ikke styrket som forutsatt i
Kunnskapløftet. Loven må ikke formuleres slik at skoleeier på noen måte føler seg pedagogisk/metodisk
presset til å innføre bærebare pc'er for alle elever hvis stasjonære pc'er kan være en bedre løsning.
Vi vil også advare mot fylkeskommunale utlånsordninger av lærebøker, som et mye dårligere alternativ
til at elevene kjøper, eier og eventuelt videreselger bøkene.
Dagens ordning, der elevene selv kjøper inn egne trykte og digitale læremidler, er i praksis en innføring i
hvordan høyere studier og etterutdanning organiseres, både i Norge og i utlandet. Det kan derfor være
pedagogisk uklokt å innføre ordninger som helt usynliggjør for ungdom at utvikling og produksjon av
læremidler er kostbart.
Norsk Lektorlag foreslår at fylkeskommunene får ansvar for at elevene får de nødvendige digitale
læremidler. Vi foreslår at det ikke behovsprøvde stipendet som skal dekke utgifter til andre læremidler,
økes slik at det både kan dekke utgifter til trykte læremidler (lærebøker) og annet nødvendig utstyr.
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