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Endring i en sektor …. 

Endring i systemene 

Styringslinjen  

Skoleeier og skoler  

 

Endring i praksis  

 

Sektoren er løst koblet  



Endringer 

Innføring av nye fag eller strukturer  

Lett 

Endring i komplekse sammensatte problem  

Lang tid – høy usikkerhet  

 

Ovenfra - nedenfra 

Nettverk – grenser og intertekstualitet  



Normer/verdier Fellesskap Arbeidsdeling  

Resultater Objekt 
Aktør(er) 

Verktøy  

Modell 



Kunnskapsløftet  
endringer  



Kunnskapsløftet  

Grunnleggende endring i hva som utgjør 
fokus.  

 

Elevenes kunnskap  

Lærernes arbeid  

Ledelse og styring  



Om styring  

 Tidlig reformforskning 

 Reform er en prosess rajonalitet  

 Rasjonelle beslutningsteoris faser: beslutning, planlægning, udførelse og 
evaluering 

 

 Reformforskning idag  

 Bygger på empiriske studier av faktiske reformprocesser 

 Disse viser at utdannelsesreformer ikke gis muligheten til å utspille seg som 
isolerte reformer og tiltak, og at mange andre forhold en de rasjonelle er med 
til å forme reformprocessen 

 

Dialog mellom nivå  

Empiriske funn legitimerer  



Kunnskapsløftet 

 

Hva gjør vi når variasjonene mellom 
skoler øker - implikasjoner av 
kunnskapsløftet? 

Kompetanse – lærerne  

Endringskapasitet – skoler - skoleeier 



Kunnskapsløftet – fakta  

 

Forskning om reformen  
10 forskningsmiljøer  

Basert på 40 rapporter +      
synteserapporter 

Et utvalg av hovedfunn 

Ca. 60 mill nkr  

  

 



Syntesene  

 

Puslespill – systematiske review basert på  
kunnskapsløftets forskning + internasjonale 
studier  

 
 Nordenbo, Sivesind, Olsen et al, UDIR hjemmeside  



Før 2000 – 2012  

 Hva hadde vi av kunnskap om skolen før 2000? 

 

 Hva har vi i dag som gir kunnskap om skolen?  

 Evaluering av kunnskapsløftet 

 Tidsserier: PISA, TIMSS, CiViC, Pirls etc 

 Nasjonale prøver på ulike trinn 

 Registerdata, karakter  

 Ulike undersøkelser som er rettet mot kvalitetsforbedring, etc  
 

 Studier med stor N og liten n  

 

 Hverdagen i norsk skole – erfaringsbasert kunnskap  

 



Styring 

 Antallet  styringsdokumenter som man skal forholde seg til er høy  

 

 L97 – inndholdsorienteret læreplan 

 LK06 – læreplan med kompetansemål 

 

 Ambisjonsnivå i den nye læreplan 

 

 Den stiller sterkt økende krav til kognitive og sosiale ferdigheter og  kompetanser, 
samtidig med at tilpasset opplæring skal forbedres og videreutvikles 

 



Læreplaner og innhold  

 Analyse av grunnleggende ferdigheter  

 

 I studier av klasserom: 
 Forekomst av grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier er 

for tilfeldig, svak dybdeorientering.  

 Læreres planlegging 
 Det er få funn på planlegging for en systematisk progresjon i 

elevenes tilegnelse av grunnleggende ferdigheter – over tid – på 
tvers av fag.  

 

     

 



Læreplan  

Sterke sider 

Gir regulering og ansvar til ulike nivå 

Skaper rom for lokal variasjon  

Profesjonsansvaret har økt  

Skaper rom for valg av innhold og arbeidsformer 

Vekt på resultater  

 



Læreplan 

 Svake sider 
 

 Kompetanseorienterte læreplaner har svakheter med hensyn 
til planlegging av innhold og sekvensialitet  

 
 Lærebøker gis sekvensialiet  

 

 Formalisering av vurdering kan føre til for liten vekt på 
diagnostisk arbeid og for mye på summativ vurdering 



 

 

Vurdering 
 

 Vurderingspraksis er endret etter Kunnskapsløftet. 

 

 Svært viktig – VURDERING  

 Forutsetter: kollektiv normering 

 

 Det er ulike meninger om økt dokumentasjonskrav. 

 Relasjonen mellom profesjon og standarder  

 

 

 
 

 



Elevenes læringssituasjon  

 

Funn fra kunnskapsløftet + internasjonale 
studier  





Hovedtrekk 

Kunnskapsløftet 

Nedgang i faglige prestasjoner stopper opp 

 

Spredningen blir mindre  

 

Svake elever har fått et betydelig løft  



Nova (Bakken- Elstad,2012, s212)  



Sosial ulikhet 

 Litt økende forskjeller i skolekarakterer mellom jenter og 
gutter 

 Sosioøkonomisk familiebakgrunn har litt økende betydning  

 Marginale endringer i forskjellene mellom majoritetselever og 
elever med innvandrerbakgrunn etter justering for sosioøk. 
familiebakgrunn 

 Økt avstand mellom elever som får toppkarakter og elever 
som får ufullstendige vitnemål der karakteren mangler   





Oppsummering  

Endring i skolesektoren  

Hva skaper endring?  

Hvilke typer av endringer?  

Inkrementelle/gradvise 

Systemiske  

Skifte i diskurs  

Der ’systemiske’ forhold må reforhandles  

 Løst koblet – og kollektiv kunnskapsutvikling  


