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Landbruksministeren vil oppheve boplikten på en
rekke landbrukseiendommer. For norsk landbrukspolitikk er dette for en revolusjon å regne (...)Listhaug
sier hun ønsker å modernisere næringa. En modernisering
som i dette tilfellet kan føre til at fokus flyttes fra produksjon til
eiendomsforvaltning i landbruket. I valget mellom disse to fokusområder er vi ikke i tvil om at det viktigste er produksjon.

I dag klubbes det endelige
vedtaket om bygging av
nytt Munch-museum gjennom i Oslo bystyre. Det markerer
slutten på en lang og tornefull reise.
Den siste fasen startet for seks år
siden.
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Kampen mellom læreplanen og læreboka

TV

på den 3.side
Janne eilen M. guttorm
student ILP, UiT
gunnlaug Kristoffersen
student ILP, UiT
tina Louise Myreng
student ILP, UiT
svein-erik Andreassen
Førstelektor ILP, UiT

■■■Hva bør styre skolens inn-

hold – lærebøkene eller læreplanen som er vedtatt i Stortinget?

■■■Studenter ved lærerutdan-

redaktør Øystein Barth-Heyerdahl
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del, både på sosiale medier og i realityserier. Selv har jeg funnet avknappen, og bruker den flittig. For
en ting er sikkert: Reality-TV har
ikke noe med virkeligheten å gjøre i
det hele tatt.

Dagens kommentar
Øystein BArth-heyerDAhL
Debattredaktør

ningen, UiT Norges arktiske
universitet, har gjennomført
og dokumentert utviklingsarbeid i samarbeid med praksisskoler. Tre av studentene undersøkte forholdet mellom
nasjonal læreplan og bruk av
lærebøker. En forskjell mellom forrige læreplan, L97, og
nåværende, LK06, er følgende: L97 fokuserte på kunnskap, mens LK06 fokuserer
på kompetanse. Der L97 retter
seg mot at eleven skal kunne
«om noe», er LK06 rettet mot
at eleven skal kunne «gjøre
noe».

har vi blitt nysgjerrige på hva
Kunnskapsløftet egentlig krever av oss. Hvordan ville det
vært om vi fjernet læreboka
fra undervisningen, og kun
tok utgangspunkt i kompetansemålene?

■■■Lærebøkene er utmerkede

■■■ Ingen av oss tre studenter

midler for læring, men representerer ikke målene for læring. Det er det nasjonal læreplan som gjør. Innholdet
i lærebøkene sammenfaller
ikke nødvendigvis med intensjonene i læreplanen. I en
evaluering av LK06 viste det
seg at lærebøkene fortsatt
styrer store deler av lærernes
planlegging og undervisning.
Dette til tross for at grunnskole og vgs. ikke har pensum,
men kompetansemål. I 2000
ble godkjenningsordningen
for lærebøker opphevet, nettopp fordi det er læreplanen
som skal være styrende for
undervisningen. Det forutsettes dermed at skolene selv
vurderer hvorvidt lærebøker
samsvarer med læreplanen.

■■■Som studenter i praksis
Arbeidsministeren viser
en nedslående mangel
på respekt både for
Rema-ansatte og uføre.
ketil Steigen
@kSteigen

har vi erfart at kompetansemålene har lavere status enn
lærebøkene. Kompetansemålene er imidlertid listet
opp på elevenes uke- og periodeplaner, men det virker
ikke som at lærere har eierforhold til målenes betydning. Som framtidige lærere

FOrsKJeLL: L97 fokuserte på kunnskap, mens LK06 fokuserer på kompetanse. Der L97 retter seg
mot at eleven skal kunne «om noe», er LK06 rettet mot at eleven skal kunne «gjøre noe».
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hadde tidligere prøvd å bruke
kompetansemålene som utgangspunkt for undervisning.
Læreboka la ofte føringer for
våre valg, i tillegg til praksisskolenes lokale læreplaner.
Både i praksisperioder og i
lærerutdanningens undervisning har vi som studenter ofte
fått i oppgave å lage undervisningsopplegg for gitte emner,
og deretter finne kompetansemål som kan passe til opplegget. Kompetansemålene ble
dermed brukt som «alibi» for å
kunne gjennomføre et emne,
uten å reflektere videre over
hva målene egentlig krevde.
Derfor satt vi med følelsen av
at vi egentlig ikke kjente den
læreplanen vi var lovpålagt
å følge. Vi ønsket motsatt utgangspunkt – å se på kompetansemålene først.

■■■Vi fant det krevende å velge

ut både innhold og aktiviteter.
Med en lærebok ville de fleste
av disse valgene være tatt for
oss. Som studenter hadde vi
god tid til å gjøre vurderinger
og valg. Lærere har atskillig
mer begrenset tid i en travel

hverdag.

■■■ I vårt forsøk valgte vi å ta

utgangspunkt i følgende kompetansemål i faget norsk etter
10. trinn: «eleven skal kunne
delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig
argumentasjon». Vi så nærmere på hvordan læreboka
behandlet kompetansemålet. Der var arbeidsmetodene nøye beskrevet, og det var
oppgitt et eksempel på tema;
en debatt om hvorvidt Norge
trenger å produsere mer energi. Læreboka ga oss dermed
tema for skriftlig og muntlig
diskusjon rett i fanget. Vi har
tidligere hatt tillit til at lærebøkene er det beste utgangspunktet for elevene. Imidlertid kunne da lærebokas
innhold skygge over intensjonen med åpent innhold i kompetansemålene. Denne gangen valgte vi i stedet to temaer
basert på lokalmiljø og hva vi
antok ville engasjere elevene.
Temaene vi valgte var «Felles
ungdomsskole for Tromsø»,
og en tenkt situasjon der man
vurderte å innføre alkoholforbud i Norge. Hver enkelt elev
kunne velge mellom disse to.

■■■En av elevene spurte om

han kunne velge å skrive en
tekst om et annet tema. Han
ville skrive et motinnlegg til
forslag om regelendringer i
fotball, og ut fra dette temaet
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vise sin kompetanse i å “begrunne meninger og saklig argumentasjon”. Dette svarte vi
nei til. I ettertid har vi sett at vi
her motsa vår egen intensjon.
Vi viste – noe ubevisst – tendenser til å lukke innholdet,
noe som går imot intensjonen
med kompetansemål. Vi burde ha tillatt eleven å skrive om
et annet tema enn det vi hadde foreslått. To ulike elever
kan nemlig gjennom forskjellig innhold begge vise kompetanse i å «begrunne meninger og saklig argumentasjon».
Innholdet, eller kunnskapen,
er ikke avgjørende for kompetanse. Vi erfarte dermed at det
ikke bare er tillit til lærebøker
som overstyrer intensjoner i
nasjonal læreplan, men også
at lærere lokalt styrer temavalg på bekostning av elevers
interesser og forslag. Poenget
er imidlertid ikke at hver elev
skal velge innhold selv, men at
elevens kunnskap om et spesifikt tema ikke nødvendigvis
forteller noe om elevens kompetanse.

■■■Vi ser at LK06 ikke bare gir
større frihet til læreren, men
også til den enkelte elev. Elever bør læres opp i å anvende
denne friheten hensiktsmessig for å oppnå kompetanse,
men det forutsetter at vi som
studenter og lærere skiller
mellom kunnskap og kompetanse.

