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HØRINGSUTTALELSE – ØKT FLEKSIBILITET I GRUNNSKOLEN 
 

 

Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF, er en paraplyorganisasjon som arbeider for de 

estetiske fagene i skolen. SEF består av Kunst i skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i 

Skolen. I vår høringsuttalelse berører vi både prinsipielle sider ved høringsforslaget og 

konsekvenser vi mener forslaget kan få for de praktiske og estetiske fagene. 

 

Utdanningsdirektoratet foreslår at skoleeier får rett til å omdisponere inntil fem prosent av 

timene i de enkelte fag til andre fag. Fleksibiliteten skal gjelde for hele grunnskolen og for 

klasser/grupper og årstrinn, og skal gi lokale skolemyndigheter større innflytelse på bruk av 

tiden i den samlede fag- og timefordelingen.  

Vi merker oss at begrunnelsen for forslaget er at kompetansemål og elevenes læring er 

viktigere enn rigid styring av tiden som skal brukes til opplæring i ulike fag, at fleksibiliteten 

skal ha læring som mål, og at en omdisponering bare innebærer overføring av timer mellom 

fag, ikke avvik fra kompetansemålene i læreplanen. 

Det er vanskelig å si seg uenig i argumentet om at elevens læring og måloppnåelse i forhold 

til kompetansemålene er viktigere enn tidsbruken. Samtidig er det problematisk å skulle 

innføre ordninger for hele skoler og klasser uten hensyn til at elever er forskjellige, har ulike 

faglige styrker og svakheter og derfor har ulike behov for tilpasset opplæring – herunder 

undervisningstid og veiledning fra lærer i de ulike fagene.  

 

Imidlertid får dette argumentet en litt annen valør når det settes i direkte sammenheng med 

resultater i internasjonale kompetansemålinger, slik det fremkommer i Direktoratets 

saksfremlegg:  
 

Norge har en fag- og timefordeling der samlet minstetimetall utgjør summen av minstetallet i hvert fag. 

Mange av de landene vi sammenligner oss med, og som har langt sterkere resultater i internasjonale 

undersøkelser, har større lokal fleksibilitet i tidsbruk til fagene enn det Norge har.  

 

Internasjonale undersøkelser foretas som kjent bare innenfor noen få fag og områder i 

opplæringen, og gir på ingen måte noe helhetlig bilde av kvaliteten i norsk grunnopplæring.  

 

Dersom den foreslåtte fleksibiliteten systematisk brukes for å styrke opplæringen, 

elevprestasjonene og skoleresultatene i de fag og områder som omfattes av nasjonale og 

internasjonale tester, vil dette gå ut over opplæringen i andre fag og områder og slå 

negativt ut mht. grunnskolens helhetlige mandat. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no


2 

 

 

Frykten for at dette vil skje knytter seg til flere forhold: 

 

- Etter innføringen av Kunnskapsløftet og adgangen til å omdisponere inntil 25 % av 

timene i fag for enkeltelever, har SEFs medlemsorganisasjoner mottatt flere 

bekymringsmeldinger fra lærere om at regelen praktiseres på klassenivå, og at 

timeressurser fra de estetiske fagene har blitt omdisponert bl.a. til matematikk for hele 

klasser.  

- Det at noen fag har eksamen mens andre – deriblant de estetiske fagene - kun har 

avsluttende standpunktvurdering kan gjøre det fristende for skoleeiere og skoler å 

omdisponere timeressurser til fag der eksamen og ekstern sensur bidrar til større 

synliggjøring av resultater.  

- Det er fortsatt slik at lærerkompetansen er lavest i de estetiske fagene, og mange 

skoler mangler lærer med kompetanse i musikk og kunst og håndverk. Denne 

situasjonen kan medføre at fagene nedprioriteres og at skoler velger å omdisponere 

timeressurser til fag med høyere status og sterkere lærerkompetanse. Når skolen 

mangler lærere med fagkompetanse i estetiske fag, blir fagene ekstra utsatt når 

endringer i ressursbruk diskuteres lokalt. 

 

Samtidig skal det sies at mange skoleledere og lærere vektlegger betydningen av estetiske fag 

i opplæringen, og den økte fleksibiliteten kan også komme de estetiske fagene til gode i form 

av økte tidsressurser. Vi mener imidlertid at det er stor fare for at slike prioriteringer ikke når 

opp i konkurranse med resultatmålinger og trykket på grunnleggende ferdigheter som nå kun 

handler om lese-, skrive- og regneferdigheter løsrevet fra fag, jfr. Rammeverket for 

grunnleggende ferdigheter, der estetiske fags bidrag til disse ferdighetene ikke er nevnt. 

 

Etter innføringen av Kunnskapsløftet erfarer vi at de estetiske fagene har vært under sterkt 

press. Dette viser seg bl.a. ved at fagene i langt mindre grad får delingstimer. Det blir satt opp 

store elevgrupper på verkstedene i kunst og håndverk, noe som både går utover sikkerheten 

og fører til at mange av kompetansemålene vanskelig kan nås. Tilsvarende fører store grupper 

i musikkfaget til at elevene ikke får tilstrekkelig veiledning i utøvende aktiviteter, eller til at 

slike aktiviteter nedprioriteres til fordel for mer teoretisk faginnhold. Samtidig viser ny 

forskning at god undervisning i praktisk-estetiske fag har stor betydning for barn og ungdoms 

utvikling senere i livet. (Catteral, Dumais, Hambden-Thompson (2012): The Arts and 

Achivment in At-Risc Youth: Findings from four Longitudal Studies, Bamford, 2006). 

 Direktoratet ber om høringsinstansenes syn på om noen fag bør skjermes fra 

omdisponering. 

De praktiske og estetiske fagene og de fagene som har lavest timetall i grunnskolen – som 

musikk og mat og helse – har allerede avgitt timeressurser i forbindelse med etablering av 

valgfagene, samtidig som skolens største fag – norsk og matematikk – ble skjermet. Sentralt i 

de praktiske og estetiske fagene står nettopp det praktiske, - innhold og aktivitetsformer som 

forutsetter ferdighetslæring, tid til øving og veiledning fra lærer dersom kompetansemålene 

skal nås. En ytterligere reduksjon i undervisningstiden vil vanskeliggjøre dette. De 

skolepolitiske signalene går i retning av en mer praktisk skole, og i St.meld.20: På rett vei, 

understreker departementet viktigheten av estetiske fag: 

 
Departementet er opptatt av at elever skal møte kunst- og kulturuttrykk i skolehverdagen og at de 

estetiske fagdisiplinene skal bidra til kreativitet, skaperglede og mestring på tvers av fag. De estetiske 
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fagene skal ha høy status i skolen. Departementet ønsker å stimulere til å styrke arbeidet med kunst og 

kultur i opplæringen. . . (pkt.4.4.4) 

 

Dette må innebære at de praktiske og estetiske fagene nå skjermes mot å miste 

ytterligere undervisningstid. Samtidig må det være mulig å omdisponere tid fra andre 

fag til praktiske og estetiske fag. Skjermingen av praktiske og estetiske fag må skje på 

nasjonalt nivå. 

 

 Direktoratet ber om høringsinstansenes syn på om omdisponeringen bør fastsettes 

som lokal forskrift 

Direktoratet begrunner forslaget om økt fleksibilitet med at denne skal bidra til å styrke 

elevenes læring og måloppnåelse. Vi oppfatter dermed at hensikten er å legge bedre til rette 

for skolens arbeid med tilpasset opplæring. 

Samarbeidsforum for estetiske fag mener derfor at ordningen med økt fleksibilitet bør 

praktiseres på nivå så nær elevene som mulig – i tråd med prinsippet om tilpasset opplæring 

for den enkelte elev. Det tilsier at fleksibiliteten må styres på klasse-/gruppenivå for å ha 

den ønskede effekt mht å styrke elevenes læring og måloppnåelse. Konsekvensen blir 

dermed at den enkelte skole bør styre i hvilke fag, og på hvilke klasser/grupper og 

årstrinn omdisponeringen skal foretas. Det taler for at skoleeier ikke bør fastsette lokale 

forskrifter (som vi forstår som styrende for alle skolene i kommunen) om fag- og 

timefordelingen for det enkelte skoleår der omdisponeringen av timer mellom fag 

fremgår. 

 

En ordning der skoleeier fastsetter lokale forskrifter om fag- og timefordelingen for det 

enkelte skoleår der omdisponeringen av timer mellom fag fremgår, vil først og fremst være en 

ordning som gir skoleeier anledning til å profilere sine skoler gjennom å styrke noen fag på 

bekostning av andre fag. Dette er, slik vi ser det, en helt annen sak som ikke kan motiveres av 

det som er utgangspunktet for denne høringssaken: hensynet til elevens læring og 

måloppnåelse i forhold til kompetansemålene i læreplanverket. 
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