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Høringssvar fra NLA Høgskolen 

En skole for vår tid. Sluttrapport Ekspertgruppe for skolebidrag 
 
«En skole for vår tid» er tittelen på en rapport fra en såkalt «Ekspertgruppe» som ble oppnevnt av 

Solberg-regjeringen i desember 2019. Sluttrapporten ble levert 4. mai 2021 (En skole for vår tid, 

2021). Viktige utgangspunkter for arbeidet er formålsparagrafen for skolen i «Opplæringslova» 

(1998/2008), Solberg-regjeringens spesielle tolkning av denne i «Overordnet del av læreplanen» 

(Regjeringen, 2017; Wivestad, 2018) og regjeringens mandat, der politikerne oppfatter skolen som 

sitt «viktigste verktøy for å gi alle barn uavhengig av bakgrunn muligheter til å leve et selvstendig liv» 

(En skole for vår tid, 2021, s. 135). Disse mulighetene knyttes til «hvor mye den enkelte lærer i 

skolen» (s. 135). Dette kan tolkes slik: Jo mer en elev lærer av det som læreplanen forventer at 

eleven skal lære, desto større blir elevens muligheter til å leve et selvstendig liv.  

Det å nå mål som er gitt av andre, virker ikke spesielt selvstendig». Men når dette kobles sammen 

med et ønske om «å bevare små forskjeller i det norske samfunn» (s. 135), kan «muligheter til 

selvstendig liv» kanskje forstås som muligheter til å klare seg selv i samfunnet uten å belaste 

fellesskapet økonomisk, og omvendt som muligheter til å bidra selvstendig til økonomisk 

verdiskaping i samfunnet. Denne tolkningen harmonerer med at mandatet ber ekspertene om å «se 

til arbeidet OECD har gjort gjennom rapporten 'Improving School Quality in Norway'» (s. 136). 

Kjernen i forståelsen av «kvalitet» synes her å være kvantitative uttrykk for elevenes «læring» i form 

av gjennomsnittskarakter og nasjonale prøver med vekt på lese- og regneferdigheter, pluss et miljø 

som kan støtte denne «læringen» (OECD, 2020, s. 5). Læringsmiljøet vil bl.a. omfatte lærernes 

forskende holdning og vilje til praksisendringer i klasserommet (s. 17) der et samarbeid med 

universitetsinstitusjoner er «based on dialogue and reciprocal learning» (s. 19). Gjensidig læring 

åpner for en form for læring som kan kalles erfaring. Da er det ikke gitt på forhånd hva som bør 

læres. Men regjeringens mandat har som utgangspunkt at kvaliteten i skolen først og fremst 

uttrykkes kvantitativt som «elevenes læringsutbytte» (En skole for vår tid, 2021, s. 135).  

Et studium av begrepet læringsutbytte i norske politiske dokumenter konkluderes slik: 

This study has shown that the concept of learning outcomes is mainly understood by policy 

makers as results-oriented, full-ended, and measurable. This understanding is combined with a 

strong outside-school focus. Learning outcomes are mainly understood in terms of results from 

the testing of student achievement, for use in comparison and benchmarking. ... concerns [of 

different Norwegian governments] are restricted by the same learning outcomes umbrella, 

limiting discussions on what could be considered as learning and what measures can therefore 

be taken to improve education.  (Prøitz, 2015, s. 292) 

Denne snevre forståelsen av læring og dermed av hva som kan øke kvaliteten i skolen, synes å bli 

varmt tatt imot av ekspertgruppen. Første avsnitt i rapporten lyder slik: 

Ekspertgruppen vil takke regjering og statsråd for et klokt og grundig gjennomtenkt mandat. 

Oppdraget har gjort det mulig å foreta et dypdykk i store og vanskelige spørsmål om hva som 

skal til for at et komplekst system med et viktig samfunnsoppdrag kan drive kvalitetsutvikling på 

en vellykket måte. (En skole for vår tid, 2021, s. 2) 

Det er god grunn til å reise spørsmål ved ekspertenes «dypdykk».  Ett av medlemmene i gruppen, 

Lasse Skogvold Isaksen, avviser både kunnskapsgrunnlaget og analysene fordi de er svakt fundert 
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metodisk. Han hevder at den innledende rapporten «var så svak metodisk at det kunne ikke regnes 

som noe kunnskapsgrunnlag som gav noe innsikt i, definisjon eller avgrensing av problemområdet». 

Rapporten gir inntrykk av å ha foretatt et «komparativt dypdykk» gjennom analyser av referater fra 

dialogmøter «for å finne mønstre og tendenser i skoleeiernes, skoleledernes, lærernes og elevenes 

kunnskap om arbeid med kvalitetsutvikling» (En skole for vår tid, 2021, s. 63). Isaksen hevder: «Ut ifra 

de spinkle referatene fra møtene som er tilgjengelig, er det vanskelig å forstå at det er mulig å 

konkludere med noe som helst.» 1  

Når elever på en skole ikke lærer å lese, skrive og regne, må det følges opp av skolen. Hvordan skolen 

får hjelp til å løse slike problemer, er derfor et viktig spørsmål. Dette forutsetter imidlertid en grundig 

gjennomtenkning og drøfting av hva som skal til for at det som skjer i skolen skal kunne oppleves 

som meningsfylt av alle elevene. Skolens formålsparagraf er det nærmeste en kommer i vårt land til 

en felles skisse av hva det innebærer å leve gode liv. Det er denne skissen som er overordnet, og det 

å lære å lese, skrive og regne er noen av de underordnede midlene. Disse midlene er viktige i de 

fleste lønnede arbeidsoppgaver i vårt samfunn. Likevel kan det hevdes at det går an å leve 

meningsfylt uten å ha et lønnet arbeid, og at det går an å leve et godt liv uten å kunne lese, skrive og 

regne. En avvisning av det, ville innebære å avskrive muligheten for at mennesker med mange 

funksjonsnedsettelser skulle ha mulighet til å leve gode liv. En svensk biskop forteller at han var blitt 

inspirert både av Platon, Kant, Simone Weil og Dostojevskij (Lönnebo, 2006, s. 25). Likevel sier han at 

sønnen hans, Jonas, som "viste seg å være alvorlig utviklingshemmet, ... ble og blir min beste lærer. 

Det viktigste faget hans, som han stadig underviser i, er: 'Hva er det å være menneske?' Han gjør det 

uten ord" (s. 26). "Siden opplysningstiden har vi stadig mer brukt ord fra tingenes rike, Det-riket, for å 

beskrive oss selv" (s. 36). "Vår kultur er i praksis, ... mer rettet inn mot Kraft, Makt, Rasjonalitet enn 

mot Sannhet, Skjønnhet, Rett, Godhet, Hellighet" (s. 37). Vi har en skole som "i samarbeid og 

forståing med heimen" både skal "opne dører mot verda og framtida" og bidra til "historisk og 

kulturell innsikt og forankring" (Opplæringslova, 1998/2008, § 1-1, 1. ledd). En slik skole kan ikke bare 

tilpasse seg til det som faktisk har blitt dominerende i det nåværende samfunnet, men må åpne seg 

både for fremtidsrettet selvkritikk og utfordringer fra kristne og humanistiske tradisjoner i vår kultur. 

Lars Løvlie stiller et viktig spørsmål: Hvordan kan vi finne veien til en barneorientert praksis i skolen? 

(Løvlie, 2021) Et første skritt kan være å innrømme at vi ikke bør lete etter "oppskriften".  Det henger 

sammen med at virksomheten i skolen ikke er en form for produksjon (Wivestad, 2020), der det er 

tilstrekkelig at standardiseringer av produktet følges opp med stadig mer effektive metoder og 

støttefunksjoner. Skolen skal fremme "danning og lærelyst" (Opplæringslova, 1998/2008, § 1-1, 7. 

ledd). I relasjonen med barna kan dette først og fremst skje gjennom en rett forstått oppdragelse, 

der "et fritt vesen [læreren]" trer "et annet fritt vesen [barnet] i møte med visse fordringer" 

(Bollnow, 1969, s. 148). Å gi eleven frihet til å finne mening i det som kreves, forutsetter at læreren 

ikke abdiserer, men samtaler med eleven. Læreren må tåle å bli avvist uten å bryte relasjonen, må 

tåle motstand uten å forfalle til administrator av straff og belønning.  

Det er ikke tilstrekkelig å følge prinsipper om hva som har ført til hva, bygget på forskning. Slike 

resultater vil nødvendigvis være knyttet til noe som har skjedd. Nye situasjoner vil alltid kunne være 

annerledes (Biesta, 2014, s. 120). Det er heller ikke tilstrekkelig å ha et sett med kompetanser, selv 

om listen er aldri så lang. Utfordringen i den enkelte situasjon er å bedømme hvilke kompetanser 

                                                           
1 Isaksen, L. S. (2021). Notat av 02.05.2021 angående «Sluttrapporten» 
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som er relevante og hvordan de skal utøves. Lærere trenger praktisk dømmekraft og visdom for å 

vurdere hva som er ønskelig i den enkelte situasjon. 

Hver oppdragelseshandling bør uttrykke og konkretisere en vei opp fra det som er mangelfullt 

eller ondt og opp til det som er godt. Og hva som er godt og ondt må det stadig samtales om. 

Det kan bare tegnes skisser av det gode liv på forhånd – ikke produksjonstegninger. Skissene 

konkretiseres i den enkelte unike situasjonen. En må spørre: Hvilke begrensninger må barnet 

tåle i denne situasjonen? Hvordan bør jeg nå gi barnet frihet? (Wivestad, 2021, s. 311) 

Jeg tolker ekspertgruppens forslag som idéer om hva som bør gjøres av lærere, rektorer, kommuner 

og stat for å motvirke sosial reproduksjon og å fremme sosial mobilitet. Det er opplagt urettferdig 

dersom den enkeltes muligheter til å få gode karakterer og bedre muligheter til å klatre i samfunnet 

er avhengig av familiebakgrunn og lokale variasjoner mellom skolene. Men ved å legge hovedvekten 

på dette, underforstår en samtidig at det viktigste i livet er å vinne i konkurransen om godene. Med 

et slikt utgangspunkt blir diskusjonen av kvalitet i skolen altfor begrenset. 

Gruppen er opptatt av "hva som skal til for at skoleeiere og skoler bedre kan drive et systematisk 

kvalitetsutviklingsarbeid som løfter kvaliteten på opplæringen for elevene" (En skole for vår tid, 2021, 

s. 2). Tittelen på rapporten knytter dette til "vår tid". Men de grunnleggende spørsmålene som denne 

tittelen aktualiserer, blir ikke drøftet: Hva kjennetegner "vår tid"? Hva er viktig innhold i en skole for 

vår tid? Hvorfor er nettopp dette innholdet viktig? Og hvordan bør oppdragelsen og undervisningen 

være for å følge opp dette?  

Med en økende innflytelse fra sosiologien, er det blitt vanlig å bruke beskrivelser av trekk ved 

samfunnet normativt. Dagens samfunn kan beskrives som et "kunnskapssamfunn", og dette brukes 

normativt på en ukritisk måte til å gi føringer for hva som bør skje i skolen. Faren er da at man 

tilpasser seg til noen faktiske forhold her og nå, og glemmer å tenke langsiktig. En taler om skolens 

samfunnsmandat og taler ikke om skolen som motkultur mot negative trekk ved dagens kultur. Det 

har blitt vanlig å beskrive skolen som "utdanning" (Wivestad, 2015), og å tenke at skolens viktigste 

oppgaver er "å forsyne næringsliv og forvaltning med kompetent arbeidskraft" (Kvam, 2016, s. 123). 

Dette er et altfor kortsiktig perspektiv både i forhold til vår tradisjon og våre fremtidige utfordringer.  

Store utfordringer i vår tid er fattigdom, fordeling, forurensning, falske nyheter og forvirring. Alt 

dette kan dessuten true muligheter for fred. Politikernes mantra er "mer kunnskap". Men mer 

kunnskap kan også brukes til det som er ondt. Derfor må det sørges for at kunnskapene står i en 

meningsfylt sammenheng, der barna øver seg i selvdisiplin og rettferdighet, der de styrker viljen til å 

fremme det som er godt for andre og viljen til å tilgi andre, og der undervisning og læring veksler 

mellom grundig fordypning i noe vesentlig og en ettertanke som setter det en har fordypet seg i inn 

en større helhet. I siste omgang gjelder det å erkjenne seg selv og velge sine oppgaver i livet som 

helhet og å åpne for spørsmål og samtale om tid og evighet sammen med det fellesskapet en 

tilhører. Når skolen skal fremme "danning og lærelyst" bør den bidra til at elevene får et "grunnlag 

for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet" (Regjeringen, 2017, s. 10). Det 

forutsetter en oppdragende undervisning som både er preget av forankring i tradisjonen og åpenhet 

for samtale om eksistensielle spørsmål (Reindal et al., 2020). 

Gruppen viser en rekke steder til skolens "doble oppdrag". I "Overordnet del av læreplanen" står det 

at "skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag" (Regjeringen, 2017, s. 10). Dette 

følges opp i gruppens anbefalinger og forslag til tiltak:  
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Ekspertgruppen mener at arbeidet med kvalitet i skolen og ansvaret for å bedre elevenes utbytte 

av opplæringen ikke kan legges på skolen alene, men må betraktes og behandles som et 

systemansvar. Det må være enighet i alle delene av systemet om skolens doble oppdrag. Det 

skolefaglige innholdet i de lovfestede forpliktelsene må også være forstått på alle nivåene. Klar 

kommunikasjon og konsistent begrepsbruk fra toppen er en forutsetning for felles forståelse. (En 

skole for vår tid, 2021, s. 115) 

Hvordan har så ekspertene forstått dette doble oppdraget, og hva slags begrepsbruk er det de legger 

opp til? De kobler utdanningsoppdraget til "individuell læring og kontroll av elevenes 

læringsutbytte", og utdyper dette slik: "Rundt år 2000 økte interessen for humankapitalen både 

internasjonalt og i Norge, med sterk vekt på individuell læring og kontroll av elevenes læringsutbytte. 

En konsekvens var at utdanningsoppdraget fikk forrang fremfor dannings oppdraget" (s. 7) og at 

"arbeidslivet ble vektlagt fremfor samfunnslivet" (s. 17). Gruppen mener at skolen for å "løse det 

doble oppdraget" må sørge for at elevene lærer "både i fellesskap og som individer. Det er på denne 

måten de skal forberedes til samfunnsdeltakelse, arbeidsliv og studier" (s. 7). Det kan her se ut til at 

begrepet utdanning knyttes til "individets læring" og "læringsutbytte" som forberedelse til studier og 

arbeidsliv, mens danning knyttes til "læring i fellesskap" og forberedelse til samfunnsdeltakelse. En 

slik forståelse reduserer "danningsoppdraget" til det å fremme sosialisering og sosial kompetanse.  

Det som da kan bli glemt er individuell estetisk og etisk danning, og en danning til "selvstendighet" 

som også må omfatte "å kunne stå imot det som er vanlig i samfunnet". Reell kvalitetsutvikling i 

skolen forutsetter at "pedagoger kan oppfordre barn og unge mennesker til å engasjere seg i sin egen 

danning" (Biesta, 2020, s. 153). Vi bør utfordres både som lærere og elever til å spørre hva vi vil gjøre 

"med det vi har lært, med de evnene vi har, med kompetansen vi har utviklet" (s. 146).  

Det burde vært en grundigere gjennomgang av dette «sammenvevde doble oppdraget», og her 

kunne eksempelvis Gert Biestas begreper; kvalifisering, sosialisering, subjektivering, eller Jon 

Hellesnes skille mellom «tilpasning» og «danning» som to ulike former for sosialisering vært trukket 

inn. Dette er et viktig punkt siden det flere steder i innstillingen vises nettopp til at man på alle nivåer 

bør ha felles forståelse av hva som ligger i dette «doble oppdraget» - og da er det ikke den 

forståelsen utvalget her kommer med den som bør bli stående. 

Meldingen Lærelyst ‒ tidlig innsats beskrev "kompetanseutvikling som en prosess hvor skolen samler 

informasjon, etablerer et kunnskaps grunnlag, identifiserer utfordringer, setter mål for hva man vil 

oppnå, planlegger og gjennom fører tiltak" (En skole for vår tid, 2021, s. 8). Ekspertgruppen stiller 

spørsmålet slik: «Hva må til for at skoler kan øke sitt bidrag til elevenes læringsutbytte?» (s. 9) 

Læringsutbyttet er den individuelle "læringen" som måles ved avslutningen av en 

undervisningsperiode. Hovedsaken synes altså å være utdanningsoppdraget. Skoler med høyt bidrag 

til elevenes læringsutbytte "legger skolens doble oppdrag til grunn, organiserer for kollektiv og 

individuell læring og praktiserer en høy grad av elevmedvirkning." De fremmer læring på et sosialt 

fundament der "alle mennesker i skolen betraktes som ressurser" (s. 11 og 116). Her er det tydelig at 

danningsoppdraget (kollektiv læring) blir underordnet utdanningsoppdraget (den individuelle 

læringen). Danningen blir et middel til å oppnå utbytte. "Det er gjort en prioritering i de skolene som 

har stabilt høyt bidrag til elevenes læring: De legger skolens doble oppdrag til grunn for 

organiseringen av skolehverdagen. Ettersom trygghet og ro er forutsetninger for å kunne 

konsentrere seg om læring, må organiseringen av undervisningen ha et sosialt fundament" (s. 116). 
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Det understrekes at det er en "gjensidig avhengighet" mellom danning og utdanning og at "ethvert 

forsøk på å redusere kompleksiteten eller vektlegge ett av oppdragene mer enn det andre kan skape 

ubalanse i skolen" (s. 17). Men når kriteriet på kvalitet primært knyttes til elevenes "læringsutbytte", 

er det utdanningen som får sterkest vekt. Ekspertgruppen har ikke gjort noe forsøk på å beskrive 

hvordan det oppstår ubalanse i skolen ved å gi danningsoppdraget størst vekt. Tanken om "gjensidig 

avhengighet" mellom danning og utdanning bidrar dermed til å skjule hva det egentlig legges vekt på. 

Danningsoppdraget gjelder hele mennesket og menneskelivet som helhet. Hvis danningen 

underordnes under utdanningen, setter man kortsiktige interesser (læringsutbytte) framfor de 

langsiktige interessene og verdiene som er skissert i skolens formålsparagraf. 

Ekspertgruppen gir en selektiv tolkning av skolens formålsparagraf:  

Opplæringen skal bidra til at elevene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger for å delta i arbeids og samfunnslivet og mestre sitt eget liv. I tillegg skal 

opplæringen fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte og motarbeide 

diskriminering. Elever og lærlinger skal gå ut av skolen med evne til kritisk tenkning og etisk og 

miljøbevisst handling og med forståelse av nasjonal og internasjonal kulturarv. De skal få utfolde 

skaperglede, engasjement og utforskertrang og ha medansvar og rett til medvirkning. (s. 15‒16)  

Her mangler utfordringen til å arbeide "i forståelse og samarbeid med foreldrene", balansen mellom 

åpenhet og forankring, forpliktelsen på bestemte "kristne og humanistiske verdier", og oppgaven 

med å fremme "danning og lærelyst". Ekspertgruppen gjentar ukritisk det som sies i Overordnet del 

av læreplanen om målet for danningsprosessen: "Grunnopplæringen er del av en livslang 

danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, medmenneskelighet og 

ansvarlighet som mål" (Regjeringen, 2017, s. 10). Danningsoppdraget knyttes her til 

"enkeltmennesket", mens ekspertgruppen som vist ovenfor knytter det til læring "i fellesskap". Hvis 

vi sammenlikner denne angivelse av danningsprosessens mål med formålsparagrafen, ser vi at både 

Overordnet del og ekspertgruppen depresiserer og utelater noen av de grunnverdiene og 

holdningene som Stortinget har angitt som retningsgivende for det som skal skje i skolen: "respekt 

for menneskeverdet og naturen", "åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet" 

(Opplæringslova, 1998/2008, § 1-1, 2. ledd).  

I en klargjøring av skolens doble oppdrag, kan det ikke tas for gitt at det er utdanningsoppdraget som 

er overordnet. Vi ønsker en skole som både tar vare på vår kristne og humanistiske arv og tradisjon 

og er fremtidsrettet i møte med de store utfordringene i vår tid. Da bør det utredes hva som bør 

gjøres for at danningsoppdraget kan fungere som overordnet i kvalitetsutviklingen av skolen. 

Rapporten En skole for vår tid gir ikke et godt grunnlag for dette. 

Vi vil føye til noen kommentarer som handler om de elevene som står i fare for ikke å få ivaretatt sin 
rett til en opplæring som «fremjar helse, trivsel og læring» (§9-a-2).  
 
Det inngår i mandatet at «Ekspertgruppen skal anbefale tiltak som skal bidra til å redusere den 

betydningen elevens kjønn, bakgrunn og tidligere resultater kan ha for utbyttet av opplæringen» (s. 

135), og at de selv påpeker at «En skolepolitikk som legger vekt på å kultivere humankapitalen ved å 

styrke individuelt læringsutbytte gjennom testing og måling, kan først og fremst ramme de elevene 

som har minst sosial kapital og humankapital med seg hjemmefra» (s.114). Her burde det vært føyd 

til noe som understreker det mangfoldet som kan skjule seg bak eventuelle dårlige «tidligere 

resultater». Men det siste sitatet berører etter vår mening et fundamentalt dilemma i dagens skole, 



6 
 

som ikke minst gjør seg gjeldende ifm. NKVS. Det er ikke tvil om at det som telles, er det som teller 

og dermed blir styrende. Schaaning (2018) spissformulerte dette i en artikkel i Klassekampen ved å 

hevde at ‘elevene kommer til skolen for å siles ut’, ettersom kompetansemålene er satt så høyt at 

det ikke er meningen at alle skal nå dem. Det kan virke som skolens reelle verdikontekst er tåkelagt i 

form av et stort og godt skjult paradoks (Uthus (2020). Ved bruk av kledelige honnørord som likeverd 

og inkludering, systemarbeid og tilpasset opplæring, med et ønske mål om redusert bruk av 

spesialundervisning som en logisk konsekvens, nedprioriteres elever som strever med å nå de 

ambisiøse nasjonale målene og skyves ut av fellesskapet til tiltak ‘uten mål og mening’ 

(Barneombudet, 2017). Dette er lite egnet til å følge opp §9-a2. Denne paragrafen er nå foreslått 

ytterligere presisert i utkastet til ny opplæringslov, der det er foreslått at elevene i tillegg skal ha rett 

til en opplæring som fremmer inkludering!  

 
Med tanke på nasjonale strategier, som ekspertgruppen viser grundig til, blir det etter vår mening 

interessant å se om den siste på ‘markedet’; Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 

praksis (Utdanningsdirektoratet, 2021), vil få betydning for videre skoleutvikling. Vi savner at 

ekspertgruppen er inne på spørsmål som dette. 

 
Så kommentar til noen enkeltpunkt i utredningen. 
 
- S. 29. Viktig å poengtere at «what works /best practice ikke nødvendigvis gir råd til nytte for lavt 

presterende skoler …» Det er bra at det kommer frem at betydningen av kontekst er blitt mer 

tydelig i utdanningsforskning. 

- S. 36. Viktig at det tosidige formålet av kvalitetsvurderingssystemet, spenningen mellom ekstern 

kontroll og intern utvikling, kommer frem både her og flere steder, bl.a. s. 39, 114, 115. 

- S. 41. Viktig å løfte frem elevstemmene i skolebasert vurdering ut fra § 13-3e. Her har skoler mye 

å gå på. 

- S. 93. Viktig presisering at intensjonen med SBI er at den «skal være et supplement til andre 

informasjonskilder …». På s. 121 utdypes dette ytterligere under pkt. 8.4, der det sies at SBI «ikke 

tilligges for mye vekt eller brukes som styringsinformasjon isolert sett …». Vår erfaring er at SBI 

vektlegges for mye, og det er ikke så rart siden man er «plukket ut som dårlig i klassen, og 

oppleves satt under administrasjon av Stasforvalteren, og i løpet av noen år må vise til bedre 

utbytte i engelsk, lesing og regning. Elevundersøkelsen mm. kobles også inn, men de tre 

grunnleggende ferdigheter får stort fokus». 

- S. 96. Siden SBI er nye indikatorer (2019), kommer det frem at opplevd bruks- og nytteverdi er 

begrenset så langt. Dette stemmer med vår erfaring med oppfølgingsordningen.  

- S. 122. Det er bra at SBI knyttes sammen med andre konkretiserte informasjonskilder, men når 

utvalget kommer med anbefalinger og tiltak (s. 113 ff.) ser det ut til at de har glemt sine egne 

«vær varsom» refleksjoner, og balansen mellom SBI og annen relevant informasjon skolene måtte 

ha, synes å svekkes. Å være tro mot SBI systemet synes nå å ta overhånd, og her trekkes det inn 

sanksjoner m.v. som forslag.  

- S. 114. Ekspertgruppen sier: «Nyutdannede lærere med master kommer til skolen med erfaring 

fra undersøkende arbeidsmåter, og skoleledelsen må vise interesse for deres kunnskap og 

inkludere dem i arbeidet.» s. 114. Vi er enig i at erfaring i forskingsmetode kan være kompetanse 

som skolene fremover vil kunne dra nytte av, men da må de som innehar kompetansen brukes. Vi 

står overfor en framtidig lærerstab som kommer til skolen med forskningskompetanse, og de er 
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ikke enkeltvise lektorer som tilfeldigvis har tatt en master. Dette   er nå snart majoriteten av 

lærerne ved en skole som innehar denne kompetansen. Et videre samarbeid med UH-sektoren 

kan styrke og videreføre nettopp denne kompetansen slik at skolene lokalt har handlingsrom og 

mulighet til å «forske på seg selv». Slik kan dette bidra til å styrke visjonen om Skolebasert 

kompetanseutvikling (SKU). 

 

Vi har konsentrert oss om gruppens utgangspunkter og den overordnede begrepsforståelsen som 

kommer fram i begynnelsen av rapporten. Hvorvidt kvalitetsvurderingsarbeidet knyttet til 

opplæringen er godt, må naturligvis vurderes i lys av hva som kjennetegner god opplæringskvalitet. 

Vi har her forsøkt å klargjøre svakheten ved at utvalget ikke har tatt opp dette grunnleggende 

spørsmålet, til tross for at det innledningsvis er pekt på en rekke åpenbare spenninger og dilemma i 

dagens utdanningspolitikk. Da blir det lite meningsfylt å foreta en konkret vurdering av de    

vurderingsparameterne som er basis for dagens NKVS. Vi vil likevel til sist svare på de tre hørings-

spørsmålene som departementet vil ha tilbakemelding på. 

Spørsmål 1: Gir beskrivelsene av kunnskapsgrunnlaget og analysene en god beskrivelse av hva som 

skal til for å drive et godt kvalitetsutviklingsarbeid i skoler og kommuner?  

Spørsmål 2: Ivaretar forslagene til tiltak kunnskapsgrunnlaget og analysene på en god måte? 

Spørsmål 3: Ivaretar forslagene til tiltak behovene i skoler og kommuner til å drive et systematisk 

kvalitetsutviklingsarbeid lokalt? 

Ut fra vår forståelse av «hva som skal til for å drive et godt kvalitetsutviklingsarbeid i skoler og 

kommuner» gir rapporten ikke en god beskrivelse og forslagene til tiltak ivaretar ikke "behovene i 

skoler og kommuner til å drive et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid lokalt" (spørsmål 1 og 

spørsmål 3). Følgelig blir det heller ikke sammenheng mellom gruppens forslag til konkrete tiltak og 

dens beskrivelse av hva som skal til for å drive godt kvalitetsutviklingsarbeid (spørsmål 2). 

Da har vi mer sansen for synspunktene til Helene Ohm i vedlegg 3, og hennes kommentarer både om 

§ 13-3e, og det andre hun der kommer med. I møte med kommuner og skoler i vårt grisgrendte og 

langstrakte land, oppfatter vi hennes synspunkter som mer realistiske. Vi har tro på at kommuner, 

skoleeiere, skoleledere og lærere gjør sitt beste, og det å støtte den enkelte der man er, med tanke 

på forbedring, er en bedre vei å gå. Ohm påpeker at det hjelper ikke med flere avklaringer eller nye 

rutiner, dersom praksisen og det faktiske handlingsrommet i stor grad blir avgjort av økonomisk og 

faglig kapasitet – som i all hovedsak blir styrt av politisk handlingskrav, idealisme og økonomistyring. 

Er det slik at faktorer som menneskelig og økonomisk kapasitet i den enkelte kommune faktisk spiller 

en så stor rolle når det gjelder skolens evne til å utøve kompetanseutvikling (og/eller vurdering) på 

seg selv, så må dette tas med som en faktor når en ser på tiltaksforslag.  
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