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Ti tusen timer 
En elev som begynner i norsk grunnskole i dag, vil 
ha hatt ca. 10 200 timer til rådighet når han eller hun 
fullfører videregående opplæring. Dette represen-
terer en enorm mulighet for fag lig og personlig ut-
vikling – dersom innholdet i disse timene er av god 
kvalitet. 

Lærere med høy faglig og pedagogisk kompe tanse 
er den viktigste forutsetningen for god kvalitet. I årene 
fremover vil det være en krev ende utfordring både å 
rekruttere mange nok og gode nok lærere inn i sko-
len og å sørge for at lærerne til enhver tid er faglig i 
front. 

Gjennom strategiene ”Kompetanse for ut vikling 
2005–2008” og ”Kompetanse for kvali tet – strategi 
for videreutdanning av lærere” fra 2008 ble det eta-
blert nasjonalt samarbeid om kompetanseutvikling 
mellom Kommunesektoren, lærer organisasjonene,  
skolelederne, universiteter og høy skoler og statlige 
utdanningsmyndigheter. 

I tillegg til ”Kompetanse for kvalitet” setter staten og 
de andre aktørene nå i verk en lang rekke tiltak som 
skal bidra til å styrke kvaliteten på lærerutdanningen 
og utvikle lærerprofesjonen. 

Samarbeidspartnerne fra de to strategiene har derfor 
gått sammen i et partnerskap om en helhetlig lærer-
satsing. I tillegg er Pedagog studentene i Utdannings-
forbundet, Stu dentenes landsforbund, LO og NHO 
invitert inn i samarbeidet. 

Overbygningen og partnerskapet er kalt GNIST. 
Gode lærere kan tenne en gnist og sikre faglig og 
menneskelig utvikling hos elevene. Partnerskapet 
skal medvirke til å tenne en gnist ved å sikre en god 
lærerutdanning og kontinuerlig profesjonalisering 
av lærerne. 

Dette dokumentet uttrykker ambisjonene for arbei-
det, rammene og spillereglene for partner skapet, 
mandat og overordnet fremdriftsplan. 

Ambisjonene
Partnerne har høye ambisjoner for skolen og lærer-
yrket. Det er ingen grunn til at ikke Norge skal ha et 
av de beste utdanningssystemene i verden. Målet 
er å styrke skolens faglige plattform og læreryrkets 
anseelse, og gjennom det bidra til god rekruttering 
og profesjonell yrkesutøvelse. Ambisjonen ønsker 
vi å uttrykke med et fremtids bilde: 

Om fem år har vi 
•	 økt	status	for	læreryrket
•	 en	krevende	og	relevant	lærerutdanning
•	 et	system	for	videreutdanning	som	er	varig,	

effektivt og av høy kvalitet
•	 solid	og	stabil	rekruttering	til	lærerutdanningen	

av motiverte og vel kvalifiserte studenter som 
velger å bli i yrket 

•	 klarere	forventninger	til	hva	lærerkompetansen	
skal være

•	 flere	veier	inn	i	læreryrket
•	 fremragende	kompetanse	i	lærerstanden
•	 tettere	kobling	mellom	UH	og	skoleeiere	og	

skoler i skoleutviklingen
•	 en	lærerprofesjon	som	er	preget	av	engasjement	

og grundig vitenskapelig basert praksisutvikling
•	 bedre	tilrettelegging	for	at	lærerne	skal	kunne	

konsentrere seg om læringsaktivitetene
•	 tydeligere	ledere	som	tar	aktivt	ansvar	for	

utviklingen i skolen
•	 høyere	kvalitet	på	FOU	i	skole	og	lærerutdanning
•	 raskere	implementering	av	ny,	praksisrelevant	

kunnskap

En viktig del av arbeidet blir å utvikle indikatorer for 
mål  oppnåelse på disse feltene. Indikatorene skal gi 
styrings informasjon underveis og sikre at målene 
nås.
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Mandat
Regjeringen legger i Stortingsmelding nr. 31  
(2007–2008) Kvalitet i skolen, i budsjettet for 2009  
og i Stortingsmelding nr. 11 (2008–2009) Læreren - 
rollen og utdanningen grunnlaget for en om fattende 
sats ing på lærerutdanningen, og en styrket lærer-
rolle og lærerprofesjon. Gjennom en rek ke tiltak og 
betydelig økonomisk satsing, og på grunnlag av det 
allerede gjennomførte arbeidet i Kunnskapsløftet, er 
grunnen nå lagt for en slagkraftig satsing på lære-
ren. Kraften i satsingen vil imidlertid avhenge av at 
aktivitetene og enkeltelementene koordineres, for-
midles og implementeres på en god måte og i part-
nerskap med sentrale aktører i sektoren. 

GNIST skal målrette og samordne innsatsen for å 
heve skolens kvalitet gjennom å bedre lærernes 
kompetanse og bidra til god og stabil rekruttering  
til læreryrket. Tiltakene kan sorteres i følgende fem  
hovedområder:

1. Bidra til å utvikle lærerprofesjonen
2. Endre og utvikle lærerutdanningene og bidra til 

et godt samspill mellom yrke og utdanning. 
Begge deler skal være attraktivt, krevende og 
relevant

3. Etablere en nasjonal rektorutdanning
4. Øke kunnskapsgrunnlaget for profesjons- 

utdanning og profesjonsutøvelse
5. Stimulere rekrutteringen til læreryrket

Hvorfor partnerskap? 
Å få gode kandidater til å velge læreryrket blant 
mange andre muligheter er i stor grad avhengig av 
hvor attraktiv utdanningen virker, og hvor fristende vi 
greier å gjøre yrket i årene som kommer. 

De ulike aktørene har ulike roller og ulikt ansvar. Sta-
ten har ved å være høyere utdannings myndig het og 

gjennom sitt eierskap til lærer utdan ning ene stor 
innflytelse	på	struktur,	ramme	betingelser	og	resulta-
ter for utdanningsløpet. Lærerutdannings institu-
sjonene selv er de viktigste når det gjelder å utvikle 
og forbedre lærerutdanningen. Personalet her må 
oppleve at de tas på alvor, og at de bygger på en 
solid praksis som har stort rom for utvikling. Utdan-
ningene har kvaliteter som det kan byg ges videre 
på. Staten har også gjennom sine økonomiske, le-
gale og ideologiske styrings virke midler innvirkning 
på betingelser og muligheter i yrkes utøvelsen. 

I tråd med opplæringsloven har kommuner og fyl-
keskommuner som skoleeiere ansvar for at barn og 
unge får et godt opplæringstilbud og et godt læ-
ringsutbytte. Skoleeierne har hovedansvaret for or-
ganiseringen av skolen, rekruttering og utvikling av 
lærere, karriereveier og lønns- og arbeids betingelser, 
og har dermed en helt sentral rolle i forhold til hvor 
attraktiv skolen fremstår som arbeidsplass.

Alle tiltakene i GNIST går inn i kjernen av lærernes 
arbeid og yrkesutøvelse, og for å lykkes er en av-
hengig av at lærerne er aktivt med i utviklingen av 
forslagene og implementeringen av dem. For at til-
takene faktisk skal føre til ønsket endring, er det en 
forutsetning at lærerne har eierskap til dem. Lærer-
ne og lærernes organisasjoner har også stor inn-
virkning på hvordan læreryrket fremstår i det offent-
lige rom, samt på hvor ivrig og motivert lærerstanden 
er til utvikling og til å ha høye ambisjoner. 

For at effekten skal bli størst mulig, må regjeringens 
lærerpolitikk forankres i og kobles til andre aktørers 
politikk og tiltak. For å sikre et felles fundament og 
sikker fremdrift må det etableres et gjensidig forplik-
tende partnerskap hvor de sentrale premissl-
everandørene er med: lærerutdanningene, skole-
eierne, skolelederne, lærerne, arbeidslivets 
organisa sjoner og staten. 



Partnerskap er en krevende arbeidsform. Den inne-
bærer at man faktisk anerkjenner de andre partner-
ne som likeverdige, og at det foregår utstrakte drøft-
inger, slik at politikk og tiltak utformes underveis. 
Det krever åpenhet og raushet. 

Viktige siktemål med 
partnerskapet
Partnernes felles målsetninger i GNIST er dristige 
og ambisiøse. Det innebærer at partnerne er enige 
om at det er behov for relativt radikale endringer. 
Det må utvikles en felles forståelse av hva som er 
oppdraget, og aktørene må mobiliseres og jobbe 
sammen. Utdanningssektoren er preget av mange 
aktører, sterke meninger, kompleks organisering, 
sterke interesseorganisasjoner, store ulikheter i si-
tuasjonsbeskrivelsen av skolen, mange ulike svar 
og løsninger og betydelig uenighet blant fagperso-
ner. Samtidig er det utpreget politisk enighet om de 
store linjene. Alle har gode intensjoner. Partnerne i 
den helhetlige lærersatsingen ser et sterkt behov for 
samarbeid og samordning.

Det er enighet om at lærerens betydning i samfun-
net må fremheves. Kvaliteten på utdanningssyste-
met vårt er avhengig av kvaliteten på lærerne, og 
kvaliteten på fremtidig velferd er avhengig av et godt 
utdanningssystem. Konsekvensen av det er at det 
gode lærerarbeidet må stimuleres og vises frem. 
Lærerne må myndiggjøres. De må møtes med re-
spekt og få gode muligheter til å ta ansvar, til faglig 
utvikling og samhandling. Det må skje i det offentli-
ge rom, blant annet ved systematisk og omfattende 
satsing på informasjon, påvirkning og popularise-
ring av forskning. 

Vi må styrke skolen som organisasjon og bygge ty-
delig lederskap. Sammenlignet med andre sektorer 
har skolen tradisjonelt lagt lite vekt på seg selv som 
organisasjon. Ledelsens betydning for elevenes læ-
ringsresultater er vel dokumentert. God ledelse kan 
også bety svært mye for lærernes arbeidsbetingel-
ser, for gjennomføring av reformer, for rekruttering til 
yrket, arbeidsmiljøet osv. Planlagt endring skjer hel-
ler ikke uten ledelse. 

Både skole og lærerutdanning må være åpne mot 
hverandre og mot omverdenen. De to systemene 
må bli utfordret, være åpne for forbedringer, søke 
tilbakemelding og være selvkritiske. Ingen kan lære 
eller forbedre seg uten hjelp fra andre. 

Partnerne er også enige om at det må satses på 
kunnskap. Det er en ambisjon at både skolen og 
lærerutdanningen skal bli mer kunnskapsbasert i 
sin praksis og utvikling. 

Vi må arbeide langsiktig og systematisk. Det finnes 
ingen enkle løsninger. Det dreier seg om å legge 
stein på stein, være utholdende og være lojal mot 
en langsiktig strategi. 



Organiseringen av  
partnerskapet 
Alle tiltakene som er lagt inn under GNIST, må følges 
tett til de er implementert. Det innebærer at en må 
etablere oppfølgingsstrukturer og utvikle kulturer som 
sikrer tett, målrettet og insisterende oppfølg ing. 

Partnerskapet skal være organisert på sentralt nivå, 
med KS, lærerorganisasjonene, skolelederne, uni-
versi  teter og høyskoler, lærerstudenter, NHO, LO og 
statlige utdanningsmyndigheter. 

Partnerne skal møtes jevnlig gjennom året og ha  
fokus på dette:
 
− Systematiske oppdateringer om utviklingen i 

lærer satsingen som helhet og i forhold til de 
enkelte satsings  områdene. Hva går etter 
planen, og hvor er det problemer med frem-
driften? Til tak ene som legges inn i partner-
skapet, skal håndteres som en porte  følje og 
følges opp i forhold til viktige leveranser og 
milepæler, risiko vurderinger og involvering av 
samarbeidspartnere. Det betyr at det må 
rapporteres inn til et felles prosjektstyrings-
system, og at prosjektet må ha særlig blikk for 
tverrgående problemstillinger. Et sentralt verktøy 
for partnerskapet vil være en oversikt over alle 
tiltak og satsinger som har vesentlig betydning 
for utvikling av utdanning og yrke. Det vil være 
helt	avgjørende	at	informasjons	flyten	og	koordi-
neringen er god.

− Indikatorutvikling og målinger av resultater. Hva 
bør vi følge med på for å sikre at tiltakene får 
effekt? Virker tiltakene våre slik at vi oppnår de 
forbedringene vi ønsker? 

− Ambisjoner, planer og forventninger fremover.
− Beslutninger som vi trenger for å komme videre. 

Er det behov for å korrigere eller endre kursen?

Det etableres et arbeidsutvalg av de mest berørte 
organisasjonene (KS, representant for lærer-
organisasjonene, Rådet for lærerutdanning og sta-
ten), som skal møtes mellom hoved møtene i part-
nerskapet. Arbeids utvalget skal be tjenes av 
GNIST-sekretariatet (p.t. lokalisert til Kunnskaps-
departementet).
 
Det er viktig å presisere at partnerskapet ikke er et 
nytt beslutningsorgan. Tiltakene under GNIST vil i 
større eller mindre grad involvere partnerne, og 
mange beslutninger skal tas underveis i de forskjel-
lige linjene. Partnerskapet skal kjenne til, utfordre, 
støtte og bidra til at de felles målene for lærer-
utdanning og læreryrke nås. 

Det etableres også partnerskap på regionalt og  
lokalt nivå, etter modell av allerede godt etablerte 
partnerskap	 eller	 inspirert	 av	 dem.	 De	 aller	 fleste	 
fylkene har etablert regionale sam arbeids fora  
med de sentrale partnerne i kompetanse utviklings-
strategien. 

Partnerskapet organiseres omkring følgende hoved-
innsatsområder – og oppgaven blir å få de ulike  
delene til å henge godt sammen:



 TILT
AK – LÆRERYRKET  OG LÆRERUTDANNINGEN

KONKRETE TILTAK – LÆRERYRKETKONKRETE TILTAK FOR EN BEDRE LÆRERUTDANNING

Ny kunnskap

Skoleledelse

Karriereveier

Etterutdanning

Varig videreutdanningssystem

Rekruttering

Ny lærerutdanning

Flere veier til yrket

Veiledning nyutdannede




