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Høring – forslag til endringer i utdanningsvalg 

 

 

Norsk Lektorlag viser til høringsbrev 27.10.2014 
 
Innledning 

Formålet med faget har fra starten i 2008 vært å bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte 
valg av utdanning og yrke. Faget ble innført for å styrke rådgivingen og bidra til å redusere 
frafallet fra videregående opplæring. 
Dagens læreplan er formulert slik at skolen er avhengig av å samarbeide med videregående 
skoler og arbeidsliv for å nå målene i læreplanen. Planen krever at elevene får være i praktisk 
aktivitet. I dagens læreplan skal 60 prosent av timene være utprøving av utdanningsprogram. 
Dette utdypes med at elevene skal prøve aktiviteter forankret i kompetansemål i 
utdanningsprogram i videregående opplæring. 
Det nye forslaget 

I det nye utkastet skal elevene gjøre undersøkelser fremfor å prøve ut; dette som en aktivitet i 
faget der eleven kan lære om hvordan egne ønsker og forutsetninger passer i ulike utdanninger 
og yrker, på skoler, arbeidsplasser eller andre relevante arenaer. I det reviderte forslaget er 
formålet fortsatt at faget skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg, men 
man har fjernet utprøving som et av hovedområdene i faget. Elevene skal måles på om de kan 
samle, analysere, formulere, gjøre rede for, beskrive, presentere, forklare, undersøke, drøfte, 
reflektere…. 
Norsk Lektorlag er bekymret for at faget skal bli for teoretisk. Det ødelegger fagets egenart, og 
trolig vil dette skade rekrutteringen til yrkesfagene da utprøving er et veldig viktig redskap for at 
elever velger den retningen. 
Norsk Lektorlag setter også spørsmålstegn ved om det er riktig at faget skal ha karakter. Det vil 
kun styrke de skoleflinke basert på måloppnåelseskriteriene i faget. Det er også betenkelig å 
innføre karakter i et fag der det knapt finnes en utdannet fagperson til å undervise. Norsk 
Lektorlag viser til tidligere høringer der vi har krevd en minimumskompetanse for å undervise i 
fagene de ulike skoleslag tilbyr. 
I dag er faget Utdanningsvalg et av fagene i opplæringsloven der en ikke trenger kompetanse for 
å undervise. Skal karakter i faget innføres, må også krav om kompetanse være på plass. 
 
 
Vennlig hilsen 
Jon Sand, rådgiver i Norsk Lektorlag 
 
 


