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Oslo, 20.04..09

Høringsuttalelse til forslag til endringer i læreplanen for fellesfaget matematikk
og i tilbudsstrukturen for fellesfaget matematikk i studieforberedende
utdanningsprogram.
Vi viser til høringsbrev av 11.03.09. Norsk Lektorlag har følgende kommentarer til punktene i
høringsnotatet:

Forslag, punkt 2: Deling av fellesfaget matematikk på Vg1 og Vg2 i 2 fag og innføring av
eksamen etter Vg1 og etter Vg2 fra og med skoleåret 2009/10.
Norsk Lektorlag støtter forslaget om deling av fellesfaget slik at det kan innføres separate
eksamener etter Vg1 og etter Vg2.
Dette er et meget godt forslag ut fra de erfaringer som er gjort med nåværende ordning.

Forslag, punkt 3: Elever som ikke velger fellesfaget i matematikk på Vg2, kan bruke de
frigjorte timene til et valgfritt programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram
fra og med skoleåret 2009/10.
Norsk Lektorlag mener bindingen ved valg av erstatningsfag for elever som ikke tar
fellesfaget matematikk på Vg2, bør fjernes.
Nåværende binding ved valg av erstatningsfag har vært problematisk i mange sammenhenger.
Ved eventuelt bortfall av denne bindingen bør det stimuleres til at så mange elever som mulig
kan erstatte de frigjorte timene med timer i realfag.
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Forslag, punkt 4: Fjerning av fellesfaget teoretisk matematikk på Vg2 (2T) fra fagtilbudet i
matematikk fra og med skoleåret 2010/11.
Norsk Lektorlag mener at fellesfaget i teoretisk matematikk (2T) kan fjernes fra
tilbudsstrukturen på Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram. Elever som ønsker
tretimers teoretisk matematikk, bør stimuleres til å ta kurset Matematikk-X.
Vi foreslår å fjerne faget 2T med den begrunnelse at elevene har god erstatning ved å velge
programfagene S1 eller R1 hvis det er plass til 5 timer, eller kurset Matematikk-X hvis det er
plass til tre timer.
Norsk Lektorlag mener at fellesfaget matematikk på Vg3 påbygging til generell
studiekompetanse bør omfatte både et teoretisk og et praktisk matematikkfag. Det bør være en
mulighet for elever på påbygning Vg3 til å skaffe seg en så god kompetanse i matematikk
som mulig.
Høringsbrevet nevner ikke krav til studiekompetanse. Gjeldende forskrift krever 8 timer
matematikk, så her kreves revisjon. Norsk Lektorlag vil gjerne vite hvordan direktoratet
planlegger matematikkstrukturen i påbyggingskurset.
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