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Forord

Som et ledd i arbeidet med å skape en bedre skole har Regjeringen satt i gang et omfattende
prosjekt for kvalitetsheving av grunnopplæringen – grunnskolen og videregående opplæring –
under mottoet Skolen vet best!. Informasjon om prosjektet ligger på UFDs hjemmeside
www.ufd.dep.no.

Dette dokumentet skisserer viktige utfordringer for norsk skole basert på nasjonale og
internasjonale kartlegginger og forskning per juni 2003. Ambisjonen med dokumentet er å
bidra til en kunnskapsbasert virkelighetsforståelse av utfordringene og løsningsalternativene i
norsk grunnopplæring. Dokumentet fokuserer på nasjonale og internasjonale kartlegginger av
elevenes kunnskaper og ferdigheter. Disse kartleggingene er de viktigste kildene vi har til
informasjon om resultatkvaliteten i skolen inntil et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
kommer på plass.

Videre gjengis sentrale funn fra norsk og internasjonal forskning om hva som fremmer
elevenes læring. Det har vært forsket lite på dette temaet i Norge. Mye av den internasjonale
forskningen som presenteres vil likevel være relevant for norske forhold, idet de
årsakssammenhengene som avdekkes, kan ha gyldighet også i andre land enn der hvor
forskningen ble gjennomført. Konklusjonene fra de få norske forskningsprosjektene på
området bekrefter da også funn fra internasjonal forskning. Det legges i dokumentet vekt på
funn som er dokumentert i en rekke forskningsprosjekter i flere land, inkludert Norge, der det
er mulig. Videre er det forsøkt å legge vekt på forskning som har vært publisert i
internasjonale tidsskrifter med høyt kvalitetsnivå, med unntak av forskningen fra evalueringen
av Reform 97, som gjennomgående er for ny til å ha rukket gjennom en slik kvalitetskontroll.

Det er foretatt en del endringer i forhold til den første versjonen av dette dokumentet som ble
utgitt i november 2002. Først og fremst er det tatt inn resultater fra ny forskning, slik som
enkelte prosjekter fra evalueringen av Reform 97 og fra en internasjonal undersøkelse av 10-
åringenes leseferdigheter (PIRLS). Dokumentet har derfor fått en sterkere vridning mot
grunnskolen og dekker i langt mindre grad videregående opplæring. Videre er vektleggingen
av tema endret noe i tråd med hvilke områder Regjeringen vil prioritere fremover. Det er også
tatt hensyn til de konstruktive tilbakemeldingene som er gitt til den forrige versjonen av
dokumentet.

Vi har all grunn til å være stolte av den norske skolen, men vi skal ikke underslå at det også
finnes utfordringer. Vi må hele tiden arbeide for utvikling og forbedring. Det er mitt ønske at
dette dokumentet kan bidra til en konstruktiv debatt om hvordan vi kan skape en enda bedre
skole i Norge.

Kristin Clemet
Utdannings- og forskningsminister
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Sammendrag

Norsk skole har mange kvaliteter

Norge var tidlig ute med å etablere en skole som favnet hele befolkningen. Vi har oppnådd et
høyt utdanningsnivå i befolkningen ved å sikre barn og ungdom tilgang til gratis skole over
hele landet. Vi har et lavt frafall etter internasjonal målestokk og gode muligheter for videre
utdanning etter obligatorisk skole uavhengig av foreldrenes økonomi.

Vi har en inkluderende skole der elever med spesielle behov i all hovedsak er integrert i den
ordinære skolen, der de aller fleste elever trives godt og et flertall av foreldrene er fornøyd
med både lærerne og skolen. Norske elever er tryggere og opplever mindre mobbing enn
elever i de aller fleste andre land, de har bedre kunnskap om og mer positive holdninger til
demokrati og demokratiske verdier. Alt dette er kvaliteter som er grunnleggende for et
velfungerende demokratisk kunnskapssamfunn.

Men svake læringsresultater i basisfagene

Likevel må det tas alvorlig at norske elever har relativt svake grunnleggende ferdigheter. De
to siste store internasjonale undersøkelsene av elevenes ferdigheter i basisfagene – PIRLS og
PISA – ble gjennomført i 2001og 2000. PIRLS-undersøkelsen kartlegger leseferdighetene hos
10-åringer i 35 land. De norske resultatene ligger rundt det internasjonale gjennomsnittet, men
bak alle land det er naturlig å sammenligne med. Sverige kommer best ut av samtlige land.
PISA-undersøkelsen i regi av OECD er den mest omfattende internasjonale undersøkelsen så
langt, og måler det som kalles funksjonell kompetanse i lesing, naturfag og matematikk blant
15-åringer. Blant 31 land er Norge nr. 17 i matematikk og nr. 13 i lesing og naturfag, mens
Finland ligger på toppen.

I alle land er det slik at gutter leser dårligere enn jenter, og at elever som har lavt utdannede
foreldre, har svakere prestasjoner enn gjennomsnittet. I de fleste land skårer også de
minoritetsspråklige elevene lavere enn majoritetselever. Resultatene fra PISA og PIRLS og
den nylig avsluttede evalueringen av Reform 97 viser at vi i Norge ikke har lyktes spesielt
godt i å utjevne disse forskjellene. Tvert imot peker vi oss ut som et av landene der en stor
gruppe elever ikke har elementære ferdigheter. Hele 20 prosent av de norske 10-åringene har
ikke utviklet elementære leseferdigheter (mot 4 prosent i Sverige), og 17,5 prosent av 15-
åringene har slike leseproblemer at OECD konkluderer med at det kan hindre dem i deres
videre utdanning (i Finland er tallet 7 prosent). Svake ferdigheter vil selvsagt også påvirke
mulighetene til fullverdig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv for øvrig.

De internasjonale undersøkelsene viser at det ikke er noen konflikt mellom kvalitet og likhet.
Forskjellen i gjennomsnittet mellom land er tvert imot i stor grad knyttet til evnen til å løfte
de svake elevene.

På tross av gode sosiale og materielle forutsetninger

Materielle ressurser og sosiale forhold kan ikke være forklaringen på de til dels svake
læringsresultatene i norsk skole. Norge har gode forutsetninger for å skape en kvalitetsskole.
Norge er et rikt land der de voksne er høyt utdannet. Få land bruker mer penger på skolen enn
Norge. I 1999 lå utgiftene til hver elev i barneskolen 43 prosent over gjennomsnittet i OECD
(målt i kjøpekraft som tar hensyn til vårt høye kostnadsnivå), 42 prosent over gjennomsnittet i
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ungdomsskolen og 32 prosent over i videregående opplæring. De høye utgiftene i norsk skole
i forhold til andre land skyldes i liten grad norsk geografi, men hovedsakelig at vi har relativt
mange lærere i forhold til andre land. I OECD-landene er det i gjennomsnitt mellom 40 og 50
prosent flere elever per lærer enn i Norge. Integreringslinjen i norsk skole kan muligens være
en årsak til høy lærertetthet, men vår høye nasjonalinntekt er antakelig en enda viktigere
forklaringsfaktor.

Internasjonal og norsk forskning viser at mer ressurser til skolen ikke uten videre fører til
bedre resultater i form av elevenes læring. Grunnene til at det er slik, kan være mange. For
eksempel kan mangel på veiledning eller incentiver gjøre at ressursøkninger brukes til mange
andre formål enn til å fremme elevenes læring. Videre kan rigide regler for hvordan
opplæringen skal organiseres, legge unødvendige hindringer i veien for en god bruk av
ressursene. Eksempler på slike regler kan være klassestørrelse, fag- og timefordeling, krav til
metoder og lærernes arbeidstidsavtaler.

Manglende sammenheng mellom ressurser og resultater kan også skyldes mangel på
kunnskap og kompetanse i skolen om hvordan ressursene best omsettes til læring hos elevene.
For eksempel finner forskere at norske lærere bruker en svært stor del av tiden i klasserommet
til å gå rundt og hjelpe elevene enkeltvis når de arbeider med oppgaver. Resultatet er at
læreren forklarer det samme en rekke ganger. Forskerne spør om det ikke kan være mulig å
organisere undervisningen på en mer effektiv måte.

Et eksempel på manglende incentiver, kunnskap og handlingsrom er at ressursøkninger stort
sett brukes til å redusere klassestørrelsene eller sette inn flere lærere i samme klasse. Dette er
et svært utgiftskrevende tiltak som kaster lite av seg. Grunnen til at det likevel gjøres, kan dels
være at det bedrer arbeidssituasjonen for lærerne, dels at skoleledelsen og lærerne mangler
kunnskap om alternative måter å utnytte ressursene på, og dels at skolene ikke står fritt til å
konvertere det en lærerstilling koster, om til for eksempel kompetanseutvikling for de øvrige
lærerne, til vedlikehold av bygg, råvarer til skolekjøkkenet eller PC-er til de ansatte.

Vi vil både kunne finne tilfeller der mer penger vil gi bedre resultater, og tilfeller der
pengebruken kan reduseres uten at det går ut over resultatene. Det vil alltid, uansett
utgiftsnivå, være avgjørende hvordan ressursene utnyttes, særlig når man allerede har så store
ressurser til disposisjon som norsk skole har. For å oppnå en bedre skole er det derfor
nødvendig at fokus flyttes fra ressursene og over til forhold vi vet kan gi oss bedre resultater.

Hva kan gjøres?

Forskning omkring gode skoler og hva som gir elevene læring, gir ikke noe fasitsvar på hva
man kan gjøre for å bedre resultatene i norske skoler. Det er imidlertid dokumentert at gode
skoler – som gir elevene ekstraordinært god læring – har visse fellestrekk. Rektorer og lærere
ved slike skoler ser på undervisning og læring som den primære hensikten med skolen, og de
har høye forventninger til elevenes faglige fremgang uavhengig av deres sosiale bakgrunn.
Slike skoler har også tydelige sosiale spilleregler som håndheves konsekvent og belønner
positiv atferd.

Forskningen viser entydig at det er læreren som er viktigst for å skape en god skole. Det er
dokumentert at en god lærer kan gi sine elever halvannet års progresjon i løpet av et skoleår,
mens en dårlig lærer bare hjelper dem et halvt år fremover. God utdanning og formell
kompetanse både i fag og i pedagogikk er en nødvendig, men ikke en tilstrekkelig
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forutsetning for å bli en god lærer på en hvilken som helst skole. En god lærer besitter i tillegg
helt spesielle personlige egenskaper og motivasjon.

Videre synes det å være godt dokumentert at svaret ikke ligger i å lete etter den pedagogiske
idealmetoden – noen slik metode finnes ikke. Det er mange veier frem til målet, og ny norsk
forskning tyder på at mange lærere er vel mye opptatt av hvilke pedagogiske metoder som
skal brukes, og i mindre grad av hva som skal være målet med opplæringen. Forskerne finner
at norske klasserom er preget av et høyt aktivitetsnivå og mye spennende pedagogikk, men at
det gjennomgående er uklart hva som skal komme ut av de ulike aktivitetene i form av læring.
Lærerne stiller utydelige krav til elevene og kvier seg for å gi korrigerende tilbakemeldinger.
Elevene går dermed glipp av mange læringsmuligheter, og det er nærliggende å tro at de får
en feilaktig forestilling om sin egen innsats.

Det er i dagens skole utstrakt bruk av nye arbeidsmåter som tema- og prosjektbasert
undervisning. Forskningen tyder imidlertid på at mange lærere og elever ikke fullt ut
behersker disse arbeidsmåtene. Internasjonale undersøkelser dokumenterer at norske lærere i
liten grad har en bevisst strategi for opplæringen, og at elevene i liten grad behersker ulike
læringsstrategier – de har ikke lært å lære. At elevene da skal ha ansvar for egen læring, ser
enkelte ganger ut til å føre til ansvarsfraskrivelse fra lærerens og skolens side. Da er det
rimelig å anta at veien til lav innsats er kort for de elevene som ikke er spesielt motiverte eller
pliktoppfyllende.

Lærerutdanningen er viktig, men forskningen viser med all tydelighet at man ikke skaper en
god skole kun ved å reformere lærerutdanningen. For det første må læreryrket være attraktivt
slik at man tiltrekker seg dem som har de beste personlige og faglige forutsetningene for å bli
en god lærer. Videre må læreren – i likhet med andre arbeidstakere – være i stadig utvikling.
For at de skal få utnyttet sine evner og kompetanse på best mulig måte, må de møte en
arbeidsplass som har klare mål og forventninger, som støtter opp om, inspirerer og korrigerer
i det daglige arbeidet, og som belønner god innsats. Skoleledere og skoleeiere har derfor en
viktig rolle å spille i kvalitetsutviklingen. Nasjonale myndigheter kan bidra, ikke bare
gjennom finansieringen av skolen eller ved å sette nasjonale mål i form av lovverk og
læreplan, men også ved å utvikle en nasjonal infrastruktur som muliggjør lokal deltakelse og
utvikling.

Forskning viser at det kan være gunstig for elevenes læring å gi skoler og kommuner mer
frihet til å organisere seg slik de selv finner det best, men at nasjonale myndigheter bør sette
målene og sørge for et system som gjør det mulig å vurdere hvorvidt de nasjonale målene nås
for den enkelte elev, skole og kommune/fylkeskommune. Utdannings- og
forskningsdepartementet arbeider derfor blant annet med forenkling av dagens lov- og
regelverk, etablering av en mer hensiktsmessig organisering av den statlige
utdanningsadministrasjonen og et nasjonalt system for kvalitetsvurdering og
kvalitetsutvikling.
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1. Norge har gode forutsetninger

I den norske delrapporten fra den internasjonale PISA-undersøkelsen oppsummeres Norges
gode forutsetninger for godt læringsutbytte slik (Lie et al. 2001):

• Norge er et av verdens rikeste land, hvis ikke det rikeste.
• Få land bruker forholdsvis mer penger på skole og utdanning.
• Enhetsskoletanken har preget norsk skole i over hundre år – utvikling frem mot utdanning

for alle har vært et av skolens viktigste mål.
• Norge har en voksenbefolkning av høyt utdannede mennesker, og norske voksne ligger

helt i verdenstoppen når det gjelder lesekompetanse.

1.1 Ressursbruk i norsk skole

Figur 1.1 viser utgifter per elev i Norge sammenlignet med en del andre OECD-land.
Utgiftene er korrigert for kjøpekraften i de ulike landene slik at de skal gi et reelt bilde av de
ressursene som brukes i sektoren i form av lærerkrefter, materiell og bygninger. Norge er i
den gruppen av land som bruker mest ressurser på utdanning. Andre land i denne gruppen er
Sveits, Østerrike, Danmark og USA. Norge lå i 1999 43 prosent over gjennomsnittet for
barneskolen i OECD-landene, 42 prosent over gjennomsnittet i ungdomsskolen og 32 prosent
over i videregående opplæring (figur 1.1). Vi ligger også klart høyere enn land det kan være
naturlig å sammenligne seg med – som Finland, Nederland, Tyskland og England.

Kilde: OECD 2002
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Figur 1.1 Utgifter per elev per år på barnetrinnet (venstre figur) og
ungdomstrinnet og i videregående opplæring (høyre figur). US$
kjøpekraftsjustert, 1999

Tallene for videregående opplæring er ikke umiddelbart sammenlignbare, idet noen land –
deriblant Norge og de andre høykostlandene – har integrert den relativt sett ressurskrevende
yrkesopplæringen i videregående opplæring. I andre land ligger denne opplæringen helt eller
delvis utenfor det ordinære skolesystemet. Det er imidlertid svært godt dokumentert at vi
bruker mer ressurser i grunnskolen enn hva man finner i de fleste andre land.
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Ressursbruken, slik den er illustrert i figur 1.1, inkluderer all opplæring i både offentlige og
private utdanningsinstitusjoner. I Norge står det offentlige for nesten hele denne
ressursinnsatsen. Det er ikke uvanlig at private står for rundt 10 prosent av finansieringen av
grunnopplæringen i OECD-området, mens denne andelen er under 1 prosent i Norge og
enkelte andre land.

Gjennomsnittstallene som internasjonale sammenligninger baseres på, skjuler de relativt store
forskjellene i ressursbruk mellom kommuner og mellom fylkeskommuner i Norge. Likevel er
det slik at de kommunene som bruker svært mye ressurser på utdanning, gjennomgående er
små, slik at det store flertallet av elevene (omtrent 80 prosent) går i skoler med ganske likt
ressursnivå.

St.meld. nr. 33 (2002 – 2003) Om ressurssituasjonen i grunnopplæringen m.m. gir en
oversikt over ressursutviklingen de siste årene i grunnskolen og videregående opplæring.
Meldingen konkluderer med at ressursbruken i grunnskolen er preget av et høyt nivå og stor
stabilitet i perioden 1997 – 2002. Utviklingen tyder på at sektoren har vært prioritert og
relativt godt skjermet mot innsparinger. Samtidig registreres det en svak nedgang i
ressursbruken i 2002. Det har blant annet skjedd ved mindre bruk av delings- og
spesialundervisningstimer, samtidig som klassestørrelsen har økt noe. Det pekes også på at en
kommende sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring vil kreve økte ressurser på dette
trinnet i årene fremover.

1.2 Forklaringer på Norges høye utgiftsnivå

Geografien tilsier små skoler og høye skyssutgifter

Norge har på grunn av sin geografi i gjennomsnitt små skoler. Det forventes ingen dramatiske
endringer i dette. Bosettingsmønster og befolkningssammensetning forklarer omtrent 75
prosent av forskjellene i ressursbruk på skole mellom kommunene (Borge et al. 2003). Som
nevnt over er det de små kommunene som skiller seg ut med de høyeste utgiftene. Disse står
imidlertid for en så liten del av totalutgiftene til utdanning i Norge at de ikke påvirker
gjennomsnittet i særlig grad. Dersom vi fjerner kommuner med særlig små skoler eller skoler
med særlig små klasser fra regnestykket, går gjennomsnittsutgiftene i norsk skole bare svakt
ned. Ressursbruken i de ti største norske kommunene er relativt høy i en internasjonal
sammenheng – om lag 25 prosent over OECD-snittet (justert for vårt høye kostnadsnivå).

Integreringspolitikken

Norge er langt fra alene om å ha valgt en høy grad av integrering av elever med spesielle
behov, selv om Norge har ligget i forkant. Det er en generell dreining i retning av integrering i
mesteparten av Europa. Spania, Italia, Hellas og Portugal har mer integrering enn Norge.
Sverige er i en mellomstilling, og har særskoler som er fysisk integrert med andre skoler, og
der elevene kan få undervisning begge steder. I Norge går 0,5 prosent av grunnskoleelevene i
spesialskoler, mot 1,3 prosent i Sverige. Noen land har valgt et blandet system, der en del
spesialskoler er opprettholdt, slik som i Danmark (1,5 prosent av elevene) og Finland (3,7
prosent). Andre land underviser det store flertallet av elever med behov for
spesialundervisning i spesialskoler, slik som Nederland, Belgia og Tyskland (Eurydice 2002).

Internasjonale sammenligninger av utgifter inkluderer alle elever, uansett om de går i
ordinære skoler eller i spesialskoler. Dersom integreringspolitikken er årsak til våre høye
utgifter, må det være fordi det koster mer for en integrert elevplass enn for en elevplass i en
spesialskole. Dette er ikke åpenbart. Spesialskolene er små og derfor dyre i drift. Dette skulle
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isolert sett tilsi at integreringslinjen reduserer det totale utgiftsnivået. På den annen side er det
to forhold som trekker i motsatt retning: Det kan være kostbart å tilrettelegge et stort antall
skoler for en liten gruppe elever. Videre er finansieringen av spesialundervisningen organisert
på en slik måte at skolene kan ha incentiver til å benytte ordningen for å skaffe skolen ekstra
inntekter til den ordinære undervisningen. Totaleffekten av integrering på utgiftene er dermed
uklar. Econ Senter for økonomisk analyse har utarbeidet en rapport om ressursbruken i skolen
på oppdrag av Utdanningsforbundet og Kommunenes Sentralforbund (Econ 2003). Rapporten
finner ingen sammenheng mellom utgiftsnivå og grad av integrering i ulike land.

En ressurskrevende gruppe er minoritetsspråklige elever. Igjen medvirker dette til høyere
utgifter, men forklarer ikke Norges relative posisjon, snarere tvert imot. Andelen
minoritetsspråklige elever er høyere i en rekke land vi sammenligner oss med. De
ekstraressursene som settes inn i norsk skole, skiller seg heller ikke vesentlig fra andre land.
Som en illustrasjon kan det nevnes at i Nederland har mer enn 15 prosent av elevene i
barneskolen minoritetsspråklig bakgrunn. Der beregner staten en stykkpris for slike elever
som ligger 90 prosent over de øvrige elevene. Likevel ligger Nederlands utgifter til
grunnopplæringen under gjennomsnittet i OECD. I Norge har til sammenligning mindre enn 7
prosent av elevene minoritetsspråklig bakgrunn. Econ-rapporten fant heller ingen
sammenheng mellom utgiftsnivået og omfanget av minoritetsspråklige elever i de landene
som ble analysert.

Lønnsnivået for lærerne

Utgiftssammenligningene ovenfor er omregnet til kjøpekraft. Det betyr at det generelt høye
utgiftsnivået i Norge skal være fanget opp og ikke kan bidra til å forklare forskjellene.

Norske lærerlønninger har vært relativt lave når kjøpekraft legges til grunn. I 2000 lå
begynnerlønningene i grunnskolen noe høyere enn gjennomsnittet i OECD, og temmelig likt
med dette i videregående opplæring. Lønningene til dem med henholdsvis 15 års erfaring og
topplønn lå derimot betydelig (10 – 25 prosent) under OECD-gjennomsnittet (OECD 2002).
Særlig var forskjellen stor i videregående opplæring.

Lærerne har hatt en ugunstig lønnsutvikling i lange perioder. Den har vært svakere enn i
privat sektor, og også svakere enn for andre offentlige ansatte på grunn av mangel på lokale
forhandlinger i skolesektoren. I de siste par årene har imidlertid lærerlønningene i Norge økt
betydelig – både gjennom Skolepakke 1 og 2 og gjennom generelle tillegg i sentrale
forhandlinger samt ved innføring av lokale forhandlinger. Gjennomsnittslønnen for ansatte i
skoleverket i 2001 lå 14,4 prosent over nivået i 1999, og økte med ytterligere 10,5 prosent i
2002 (Statistisk sentralbyrå 2003). En gjennomsnittlig månedslønn i skolen var på 28 808
kroner per 1. oktober 2002 – rundt 10 prosent høyere enn i industrien.

Antall ansatte per elev

I alle land domineres utdanningsutgiftene av lærerlønninger, som utgjør omtrent 80 prosent av
driftsutgiftene i utdanningssektoren. Econ (2003) fant at de landene som bruker lite ressurser
på utdanning, gjennomgående har et høyt antall elever per lærer, mens det er omvendt for de
landene som bruker mye ressurser på utdanning.

Vårt høye utgiftsnivå skyldes hovedsakelig mange lærere i forhold til elevtallet i norsk skole.
I OECD-landene er det i gjennomsnitt mellom 40 og 50 prosent flere elever per lærer enn i
Norge (figur 1.2). I de senere år har dette forholdstallet vært stabilt. Fordi de små kommunene
har relativt få elever, forklarer den spredte bosettingen bare en beskjeden del av den høye
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gjennomsnittlige lærertettheten i Norge, mens integrering av ressurskrevende elever i vanlige
skoler muligens spiller en større rolle.
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Figur 1.2 Antall elever per lærer i utvalgte land etter trinn (2000)
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2. Resultatene kan forbedres

Det norske utdanningssystemet har svært mange positive sider:
• Skolen er i all hovedsak gratis (skattefinansiert) for brukerne.
• Gjennom stor geografisk spredning og mange små skoler er det god tilgang til skoler

nær hjemstedet.
• Norge ligger helt i toppen når det gjelder deltakelse i utdanningen og lengden på

denne – vi har et høyt utdanningsnivå.
• Norge har kommet svært langt i å integrere elever med spesielle behov i den ordinære

skolen.
• I forhold til andre OECD-land er frafallet i videregående opplæring relativt lavt.
• Spørreundersøkelser viser at norske elever trives godt i skolen.

I dette kapittelet vil vi imidlertid sette et søkelys på kvalitetsproblemene i norsk skole – og da
særlig vedrørende elevenes læringsutbytte – fordi det først og fremst er dette vi må gjøre noe
med.

2.1 Hovedresultater fra internasjonale undersøkelser

En indikasjon på kvaliteten i norsk skole får vi gjennom å sammenligne oss med andre land.
Det er foretatt flere sammenligninger som måler læringsutbytte. OECD-land dominerer disse
undersøkelsene. Dette er også det mest naturlige sammenligningsgrunnlaget for Norge, siden
vi deler økonomisk nivå og langt på vei kulturbakgrunn med de fleste OECD-land. De
internasjonale undersøkelsene er gjennomført hovedsakelig i lesing, matematikk og naturfag.
Dette er ikke tilfeldig. Leseferdigheter er svært viktig både for å fungere i samfunnet og som
redskap i de øvrige fagene. Det samme kan sies om regneferdigheter og tallforståelse.

De fleste internasjonale undersøkelsene omhandler barneskolen og ungdomsskolen, mens
videregående opplæring er mindre undersøkt. Det gjelder i særlig grad yrkesopplæringen, som
derfor faller utenom rammene av denne gjennomgangen.

Undersøkelsene tar utgangspunkt i hva elevene bør kunne – ikke hva de faktisk har lært på
skolen. Svake resultater i et land kan derfor være en konsekvens av at skolens mål i dette
landet avviker fra det som måles i undersøkelsen. Undersøkelsene måler altså ikke bare
kvaliteten i skolene – resultatene påvirkes også av skolesystemet og skolepolitikken i det
enkelte land.

I 1990-91 deltok Norge i en leseundersøkelse i regi av IEA (The International Association for
the Evaluation of Educational Achievement). Denne tok for seg leseferdighetene blant 9- og
14-åringer. Blant 32 deltakende land skåret Norge godt over middels for 9-åringer, men bare
midt på treet for 14-åringene (nr. 17). Dette var ikke særlig imponerende, tatt i betraktning at
mange fattige land, som Kypros, Indonesia og Venezuela, var blant de 32, og at våre naboland
Sverige og Finland skåret helt i toppen (Elley 1992).

I 1995 gjennomførte IEA TIMSS-undersøkelsen i matematikk- og naturfagkunnskap (Third
International Mathematics and Science Study). Den viste at norske elever i det som nå er 4. og
8. klassetrinn, lå omkring gjennomsnittet i naturfag og under gjennomsnittet i matematikk.
Særlig dårlig var matematikkresultatene i 4. klasse. For avgangstrinnet i videregående
opplæring lå imidlertid resultatene helt i toppen, særlig i naturfag (Lie et al. 1998).
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PISA-undersøkelsen (Programme for International Student Assessment) ble foretatt i 2000 i
regi av OECD (OECD 2001b, Lie et al. 2001). Dette er den mest omfattende internasjonale
undersøkelsen så langt og måler det som kalles funksjonell kompetanse, i lesing, naturfag og
matematikk blant 15-åringer innenfor OECD og enkelte andre deltakerland. I tillegg til å måle
faglige resultater gir den informasjon om holdninger, motivasjon og læringsstrategier.
Undersøkelsen er avansert også på andre måter, blant annet fordi man har bestrebet seg på å
kartlegge elevenes kompetanse uavhengig av pensum i de ulike landene, og fordi skolene er
trukket fra en større andel av årskullet enn noen gang. Det betyr at ulike resultater ikke kan
forklares av at elever i spesialskoler eller med særskilte behov i ulik grad er holdt utenfor
undersøkelsen.

Undersøkelsen har fått stor oppmerksomhet i de fleste land som deltok, og den har satt
dagsordenen for den utdanningspolitiske debatten i mange land. I Tyskland, der resultatene
samlet sett var dårlige, men varierte mellom delstatene, bidro den til å flytte
utdanningspolitikken høyt opp på den politiske dagsordenen i forbindelse med
forbundsdagsvalget.

Figur 2.1 viser de norske resultatene i forhold til sentrale land. Blant de 31 deltakerne er
Norge nr. 17 i matematikk og nr. 13 i naturfag og lesing. Ser vi bort fra mindre velstående
land som Mexico, Brasil, Hellas, Portugal, Russland, Polen og Ungarn, som alle skårer
dårligere enn Norge, forsterkes inntrykket av at norske elevers resultater i beste fall er middels
i forhold til land det er mest naturlig å sammenligne oss med. Forskjellen mellom norske og
finske elever tilsvarer for øvrig omtrent ett årstrinn (OECD 2001b).
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Figur 2.1 Gjennomsnittlig skåre i lesing, matematikk og
naturfag for 15-åringer i utvalgte land (PISA-undersøkelsen)

Den siste store sammenlignende studien – PIRLS (The Progress in International Reading 
Literacy Study) – viser at leseferdighetene blant norske 4.-klassinger ligger langt under det vi 
finner i de landene vi helst sammenligner oss med. Norge rangerer som nummer 24 av totalt 35 
land, mens Sverige oppnådde høyest skåre (Finland og Danmark deltok ikke). Spesielt 
oppsiktsvekkende er det at svenske elever med innvandrerbakgrunn gjør det bedre enn norske 
elever uten innvandrerbakgrunn (til høyre i figur 2.2). Noe av Sveriges høye skåre i denne 
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undersøkelsen skyldes nok at de svenske 4.klassingene gjennomgående var noe eldre enn de 
norske ved gjennomføringstidspunktet. Resultatene viser imidlertid at også de svenske 3.-
klassingene skårer høyere enn norske 4.-klassinger (Sverige undersøkte også et utvalg 3.-
klassinger).
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Figur 2.2 Leseferdighet blant 10-åringer i utvalgte land, målt som
gjennomsnittlig skåre (venstre figur). For Sverige og Norge også etter kjønn
og minoritetsbakgrunn (høyre figur). PIRLS-undersøkelsen.

Kilde: IEA 2003. ”Minoriteter” er i PIRLS definert som elever med begge foreldrene født utenfor landet

Resultatene fra nasjonale kartleggingsprøver i leseferdighet, utarbeidet av Senter for
leseforskning, tyder på en svekkelse av leseferdighetene på barnetrinnet fra målingen startet i
1994 og frem til 2001. Resultatene fra 2002 kan imidlertid tyde på at den negative trenden er i
ferd med å snu. Forskerne bak undersøkelsen hevder at den oppmerksomheten som har vært
rettet mot småskoleelevenes ferdighetsnivå i de siste årene, kan ha hatt en gunstig innvirkning
(Engen et al. 2001, Solheim et al. 2002, Engen et al. 2003).

Norske voksne ligger helt i verdenstoppen når det gjelder leseferdigheter. At norske barn
ligger dårlig an, har vært forsøkt bortforklart med at de voksne er gode lesere – altså at
ferdighetene vil ta seg opp når dagens barn blir voksne. Det er mer nærliggende å tolke
resultatene dit hen at Norge var tidlig ute med et godt utbygd utdanningssystem. Nær sagt alle
norske voksne har gått på skolen. De har derfor et høyere gjennomsnittsnivå enn voksne i land
der skolen ble sent utbygd og der mange voksne har ingen eller mangelfull skolegang. Dette
fortrinnet har vi ikke lenger. Det er kun målinger av ferdigheter over tid – slik som jevnlige
kartlegginger på samme klassetrinn eller fremtidige kartlegginger av voksnes leseferdigheter -
som kan gi et pålitelig svar på om det har vært en nedgang i leseferdigheter i Norge.

Norsk Matematikkråds regelmessige undersøkelser av grunnleggende ferdigheter i
matematikk for de studentene som begynner på matematikk-krevende studier, viser en
betydelig svikt i grunnleggende matematikk-kunnskaper. Resultatene har sunket kontinuerlig
siden undersøkelsene startet i 1982, og til og med 2001 (Rasch-Halvorsen og Johnsbråten
2002). Oppgavene skal kunne løses med kunnskaper tilsvarende pensum i ungdomsskolen.
Likevel svarer studentene i gjennomsnitt riktig på bare rundt halvparten av oppgavene. Selv
den flinkeste gruppen – siviløkonomer og sivilingeniører – svarte riktig på bare 70 prosent av
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oppgavene i 2001. Lærerstudentene er den gruppen som har svakest resultat med
gjennomsnittlig 30 prosent riktige svar (figur 2.3).
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Kilde: Norsk matematikkråd

2.2 Læringsutbytte og andre mål i læreplanen

Læreplanen slår fast at skolen ikke bare skal gi elevene en faglig skolering som gjør dem i
stand til å fungere tilfredsstillende i samfunnsliv og yrkesliv. Den skal også gi dem en sosial
og personlig ballast som gjør dem skikket til å leve som fullverdige og helstøpte mennesker.
De skal læres opp til å realisere sine iboende muligheter, men også til å vise empati, omsorg
og solidaritet med andre.

Undersøkelser av kvaliteten i skolen kritiseres ofte for å være for snevert innrettet mot
basisfagene. Årsaken til at det først og fremst er de grunnleggende ferdighetene i disse fagene
som undersøkes, er viktigheten av disse ferdighetene. Elever som for eksempel ikke leser
rimelig flytende når de går ut av småskolen, kan få problemer i mange fag når undervisningen
på de høyere klassetrinnene baseres stadig mer på bruk av skriftlig materiell. Manglende
leseferdigheter er altså ikke bare et problem i seg selv, men gir de elevene det angår,
tilleggsbelastninger i form av at de får det vanskeligere også i andre fag. Dette kan føre en
stor gruppe elever inn i en negativ spiral der lav selvtillit og dårlig motivasjon følger av en
manglende opplevelse av mestring og et sprik mellom egen innsats og oppnådde resultater.

Det er verdt å merke seg at de internasjonale undersøkelsene det her er snakk om, ikke har en
snever definisjon av læringsutbytte. Den norske PISA-rapporten slår fast at Norges
målformuleringer i den generelle delen av det norske læreplanverket er i god
overensstemmelse med det som måles i PISA (Lie et al. 2001). Likevel er det klart at ikke alle
de målene læreplanen setter, fanges opp av slike undersøkelser.

Implisitt i kritikken mot å bruke læringsresultater i basisfagene som mål på skolens kvalitet
synes det å ligge en forventning om negativ sammenheng mellom dette og andre mål i skolen.
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Det hevdes at fokuseringen på basisfagene går på bekostning av andre mål som trivsel, sosiale
ferdigheter, holdninger og engasjement.

I den grad de øvrige målene i det hele tatt kan måles, gir internasjonale undersøkelser
grunnlag for å avvise slike påstander. I 1999 ble det gjennomført en internasjonal
undersøkelse av elevenes ”demokratiske beredskap og vilje til engasjement” i 9. klasse og 2.
klasse i videregående opplæring i regi av IEA (kalt CIVED- eller CIVIC-undersøkelsen).
Norske elever skårer godt over middels når det gjelder demokratikunnskaper og holdninger,
men under middels når det gjelder personlig engasjement (Mikkelsen et al. 2001, Mikkelsen
et al. 2002). Sammenholder vi de ulike lands skåre for demokratikunnskaper og ferdigheter
blant 9.-klassingene med PISA-resultatene for basisfag, finner vi imidlertid ingenting som
tyder på at det er noen sammenheng mellom ferdigheter i basisfagene og demokratiske
kunnskaper og holdninger – verken positiv eller negativ.

Det er heller ingenting som tyder på at en skole som gir bedre læringsutbytte i basisfag, er en
gammeldags puggeskole der elevene mistrives. Tvert om ser det ut til at skoler der elevene
har ekstraordinær faglig fremgang, kjennetegnes av et godt sosialt og pedagogisk klima og en
elevfokusert arbeidsmåte (Grosin 2002). Det er altså mulig å nå både faglige og sosiale
målsettinger, men det er ikke slik at elevene lærer mye bare de trives. For eksempel viser
PISA-resultatene at norske elever trives godt, selv om resultatene er middels og
læringsmiljøet i norske skoler, i form av uro i klassen og umotiverte og udisiplinerte elever, er
blant de dårligste i OECD. PIRLS-undersøkelsen bekrefter at norske elever føler seg trygge
på skolen, at det er mindre mobbing her enn i de fleste andre land, og at norske rektorer
gjennomgående er svært fornøyde med læringsmiljøet. Likevel er elevenes leseferdigheter
relativt svake. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 4.

2.3 Mange svake elever

At Norge skårer gjennomsnittlig i internasjonale undersøkelser, er ikke et uttrykk for at alle
norske elever har gjennomsnittlige ferdigheter. Gjennomsnittbetraktningene skjuler de store
variasjonene vi finner blant de norske elevene. I motsetning til hva som synes å være en
utbredt oppfatning, er ulikhetene større i Norge enn i de fleste land vi gjerne sammenligner
oss med. Forskningen er ikke entydig med hensyn til hvor ulikhetene oppstår: PISA viser at
det er liten ulikhet mellom skoler, men høy ulikhet innad på skolene. PIRLS viser høy ulikhet
mellom klasser. Imsen (2003) finner i motsetning til PISA at ulikheten mellom skoler er høy.
Det er imidlertid enighet om at ulikheten elevene imellom er høy.

I tillegg til høy ulikhet har vi altfor mange elever som ikke behersker det helt elementære,
særlig innenfor lesing (figur 2.4). PIRLS-undersøkelsen finner at 20 prosent av norske 10-
åringer ikke har tilegnet seg elementære leseferdigheter (IEA 2003). PISA-undersøkelsen
viser at 6,3 prosent av norske 15-åringer skårer så dårlig at de plasseres i den svakeste
kategorien i undersøkelsen, og har store problemer med i det hele tatt å ta seg frem i tekster.
Ytterligere 11,2 prosent tilhører den nest svakeste kategorien, og klarer bare de enkleste
oppgaver. OECD (2001b) skriver at de som plasserer seg i disse to laveste kategoriene, har
slike leseproblemer at det kan hindre dem i deres videre utdanning. Til sammenligning ligger
henholdsvis 1,7 prosent og 5,2 prosent av de finske elevene i de to svakeste kategoriene. Til
sammen er det altså nærmere en femtedel av de norske elevene som har så svake
leseferdigheter at det lett kan skape store problemer for dem i videre utdanning og arbeidsliv.
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Figur 2.4 Andel svake lesere. Prosent av 10-åringer under
elementært nivå (venstre figur) og prosent av 15-åringer med
store leseproblemer (høyre figur)

Kilde: IEA 2003 og OECD 2001b

De internasjonale undersøkelsene viser at det ikke er noen motsetning mellom på den ene
siden å oppnå gode resultater og på den annen side å utjevne ulikhet i skolen. Land som
lykkes med å oppnå et generelt høyt faglig nivå, kjennetegnes av lav ulikhet elevene imellom.
Dette illustreres i figur 2.5, der land med få elever i de svakeste leseferdighetskategoriene i
PISA-undersøkelsen gjennomgående fremstår med høy total rangering (nummerert i
stjernene). Land med mange svake lesere – blant annet Norge, USA og Tyskland – har også
lav rangering totalt. Tilsvarende sammenheng mellom kvalitet og likhet viser også PIRLS-
undersøkelsen. Det er ikke veldig stor forskjell mellom land i andelen svært gode lesere.
Forskjellen i gjennomsnittet mellom land er altså i stor grad knyttet til evnen til å løfte de
svake elevene.
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2.4 Gutter og minoritetsspråklige elever taper

Det er en internasjonal trend at jentene gjør det stadig bedre i forhold til guttene. I Norge
tilhører 23 prosent av guttene de to laveste kategoriene i PISAs leseundersøkelse, mot bare 10
prosent av jentene. Ifølge PIRLS-undersøkelsen er det 1,5 ganger så mange gutter i forhold til
jenter i gruppen av elever som har problemer med lesingen. I de norske kartleggingsprøvene
finner vi også store kjønnsforskjeller i leseferdigheter. Med den sentrale rollen som
leseferdigheter spiller, er det grunn til bekymring over guttenes resultater i grunnskolen.
Resultatene fra PISA viser at jentene gjorde det bedre enn guttene i naturfag i 2000, mens det
motsatte var tilfellet i TIMSS fra 1995. Guttene beholdt imidlertid et forsprang i matematikk i
PISA-undersøkelsen. Resultatene fra grunnskoleeksamen i 2002 tyder på at det nå ikke lenger
er kjønnsforskjeller i matematikkfaget – gutter og jenter har samme gjennomsnittskarakter i
matematikk. Jentene fikk bedre karakterer enn guttene i alle andre fag. Jentenes relative
suksess på skolen er et bevis på at skolen kan utjevne sosiale forskjeller – det er positivt.
Likevel er det uheldig dersom det er slik at guttene gjør det stadig dårligere. Mye tyder på at
det sistnevnte er tilfellet.

Minoritetsspråklige elever skårer både internasjonalt og i Norge i gjennomsnitt dårligere enn
elever med majoritetsbakgrunn. I PISA-undersøkelsen ligger gjennomsnittet for gruppen
norske minoritetsspråklige omtrent på gjennomsnittet for tilsvarende grupper i OECD-land,
mens det i PIRLS-undersøkelsen ligger langt under. Forskjellen mellom minoritetsspråklige
elever og de andre norske elevene gir grunn til bekymring. Et nytt forskningsprosjekt som
inngår i evalueringen av Reform 97, dokumenterer hvordan elever med svake
norskkunnskaper oppnår langt dårligere resultater enn andre skolebarn fordi de til dels faller
helt utenfor undervisningen i klasserommene ved to skoler i Oslo (Øzerk 2003). Prosjektet
dokumenterer et misforhold mellom de norskkunnskapene elevene faktisk har, og de
norskkunnskapene opplæringen, slik den gjennomføres i klasserommene, forutsetter. Videre
finner man at lærerne i liten grad er opptatt av skolefaglig suksess for minoritetsspråklige
elever. Situasjonen for minoritetsspråklige elever er ikke bare et språk- og
opplæringsproblem, men også et sosialklasseproblem, som først og fremst bunner i
foreldrenes gjennomgående lave utdanningsnivå. Karakterstatistikken for grunnskoleelevene
fra 2002 viser at minoritetsspråklige elever bare har marginalt lavere karaktersnitt enn
norskspråklige elever når man tar hensyn til foreldrenes utdanningsnivå.

PISA-undersøkelsen omfatter også sammenhengen mellom elevenes sosioøkonomiske
bakgrunn og læringsutbytte. Den sosioøkonomiske statusen er delt opp i kulturell, sosial og
økonomisk kapital. Undersøkelsen bekrefter tidligere forskning som finner en klar
sammenheng. Denne er sterkest for kulturell kapital (se høyre del av figur 2.6) og noe svakere
for økonomisk kapital (familiens velstandsnivå) og sosial kapital, som blant annet måler hvor
mye kontakt foreldrene har med barna, og hvor mye de diskuterer skolen med dem. Den
norske PISA-rapporten slår fast at sammenhengen mellom elevenes sosioøkonomiske
bakgrunn og læringsutbytte er omtrent den samme i Norge som i gjennomsnittet av OECD-
land. Den norske skolen har altså ikke lyktes spesielt godt i å kompensere for forskjellene i
elevenes hjemmebakgrunn (Lie et al. 2001). Unntaket er når det gjelder økonomisk kapital,
der sammenhengen er betydelig mindre i Norge. Dette settes i sammenheng med at høyt
utdannede arbeidstakere i Norge har relativt lave lønninger sammenlignet med hva man finner
i mange andre land.

PIRLS-undersøkelsen bekrefter bildet av at elever fra hjem der foreldrene har høy utdanning,
mange bøker osv., oppnår bedre resultater enn andre elever (venstre del av figur 2.6). Det er
likevel tankevekkende at svenske elever fra lavtpresterende grupper – i form av
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hjemmeressurser, språkbakgrunn, hjelp med skolearbeid etc. – er bedre lesere enn de høyest
presterende norske elevene.
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Kilde: OECD 2001b og IEA 2003

En analyse av karakterene til elevene som gikk ut av grunnskolen i 2002, bekrefter at norsk
skole reproduserer skjevheter i sosial bakgrunn: Elever med foreldre som ikke har utdanning
utover grunnskolenivå, fikk et karaktersnitt på 3,2 i norsk hovedmål (standpunkt), mens
elever med de høyest utdannede foreldrene oppnådde et snitt på 4,4. I matematikkfaget var
gjennomsnittlig standpunktkarakter for disse to elevgruppene henholdsvis 2,7 og 4,2
(Læringssenteret 2003).

Det er ikke ny kunnskap at sosial ulikhet reproduseres i skolen. Forskning har siden 1950-
årene dokumentert at elevens bakgrunn har stor betydning for utdanningsvalg og prestasjoner.
Blant sentrale forskere på dette feltet i Norge er Gudmund Hernes, Knud Knudsen, Marianne
Nordli Hansen, Jon Lauglo og Per O. Aamodt (Hernes og Knudsen 1974 gir en oversikt over
feltet). Vi har imidlertid mangelfull kunnskap om hvorvidt utviklingen går i riktig eller gal
retning – om reproduksjon av ulikhet er sterkere eller svakere enn tidligere. At utdanning
antakelig er viktigere enn noensinne for å lykkes i arbeidsmarkedet, tilsier at det er mer
problematisk enn før at enkelte elever faller igjennom i skolen. At vi har to nye trender når det
gjelder hvilke elever som i stigende grad ikke lykkes – gutter og minoritetsspråklige elever –
er også urovekkende.

Haug (2003b) skriver i sin oppsummering av evalueringen av Reform 97: ”For nokre grupper
elevar viser evalueringa at kvalitetane ikkje er gode. Grunnskulen gir ikkje slik målet er, ei
likeverdig opplæring til alle elevar uavhengig av kjønn, foreldreøkonomi, bustad, evner,
føresetnader og kulturell og språkleg bakgrunn. Fleire grupper elevar står over for ein skule
som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn til deira utgangspunkt og bakgrunn.” Haug fremhever
særlig de tre gruppene vi har omtalt her: gutter, minoritetsspråklige og elever med lavt
utdannede foreldre. Forskning og undersøkelser med ulik tilnærming ser altså ut til å komme
frem til samme resultat når det gjelder hvor skoen trykker i norsk skole.
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2.5 Svake læringsstrategier

Elevenes holdninger til skolearbeid påvirker deres motivasjon for læring og er avgjørende for
resultatet. Dernest er det avgjørende at elevene har utviklet ferdigheter i det å tilegne seg
kunnskap – at de behersker ulike læringsstrategier. Dette er viktigere enn før idet vi lever i et
samfunn der kontinuerlig oppdatering av kunnskap er nødvendig, og der mye av læringen må
skje utenom en formell undervisningssituasjon.

Det er derfor alvorlig at PISA-undersøkelsen viser at norske elever har liten interesse og
dårlig motivasjon for skolearbeid. Norge skårer også lavt på indikatorene for
læringsstrategier. Av de 21 landene som var med i denne delen av undersøkelsen, skåret
norske elever aller dårligst innenfor kontrollstrategier, dvs. hvordan elevene kontrollerer og
prøver ut hva de har lært. Norge er også blant de aller dårligste innenfor utdyping, dvs.
hvordan elevene klarer å knytte ny kunnskap sammen med eksisterende (høyre side av figur
2.7 fremstiller disse indeksene for Norge og Sverige).

PIRLS-undersøkelsen av 10-åringenes leseferdigheter viser et mindre negativt bilde av norske
elevers holdninger og selvtillit når det gjelder lesing i Norge sammenlignet med andre land.
Vi ligger imidlertid et stykke etter Sverige også på dette punktet (venstre side av figur 2.7).
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Kilde: OECD 2001b og IEA 2003

2.6 Læringsmiljøet

Ifølge PISA-undersøkelsen er læringsmiljøet i norske skoler, i form av uro i klassen og
umotiverte og udisiplinerte elever, blant de dårligste i OECD. På en indeks basert på en rekke
spørsmål som elevene har besvart om disiplinforholdene i klassen, skårer Norge dårligst av
samtlige OECD-land, bortsett fra Italia og Hellas (OECD 2001b). En annen indeks, som
måler andre aspekter av forholdet mellom lærer og elev, gir lignende, men ikke fullt så
dårlige, resultater. Også her skårer Norge dårligere enn alle nordiske naboland.
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Ungdomsundersøkelsen fra 2002 finner at bråk og uro er et større problem i ungdomsskolen
enn i videregående opplæring. Hele 55 prosent av elevene i ungdomsskolen synes det er for
mye bråk og uro i timene mot 29 prosent i videregående opplæring. Et flertall av elevene (to
av tre) synes lærerne bør være strengere mot elever som bråker (Rossow 2003). Imsen (2003)
finner imidlertid ikke at norske grunnskoler er preget av uro og ”sosing”.

Den nettbaserte undersøkelsen Elevinspektørene ble startet opp i 2001. Halvparten av elevene
i ungdomsskolen som deltok i undersøkelsen, sier at de har lærere som skaper interesse i alle
eller de fleste fag. I videregående opplæring er det 41,5 prosent av elevene som etter dette
kriteriet opplever at de har gode lærere. Ungdomsundersøkelsen fra 2002 finner et noe bedre
resultat – to av tre elever i ungdomsskolen og videregående opplæring er enige i at lærerne er
flinke til å undervise, og tre av fire synes at de lærer noe viktig på skolen hver dag eller flere
ganger i uka.

Den siste tilgjengelige undersøkelsen om offentlige tjenester som Norsk Gallup gjennomførte
i 2000, viser at 82 prosent av foreldrene med barn i barneskolen helhetlig sett er fornøyd med
skolen. I ungdomsskolen er den tilsvarende andelen nede i 71 prosent, mens den stiger til 80
prosent i videregående opplæring. Nesten ni av ti foresatte i grunnskolen er fornøyd med
klassestyrers oppførsel overfor barnet og de foresatte (Norsk Gallup 2001). Nordahl (2003)
påpeker imidlertid at det er stor variasjon i hvor vellykket skole – hjem-samarbeidet er, og at
det gjerne er foreldre til elever med faglige og sosiale problemer som opplever at samarbeidet
med skolen ikke fungerer.

Gallup-undersøkelsen gir mulighet til å måle utviklingen i tilfredshet over tid. Denne viser en
fallende tendens for barne- og ungdomsskolen samlet, fra en indeks på 73 i 1992 til 66 i 2000.
Det tyder på at tilfredsheten med skolen samlet sett har sunket, men kan også forklares med at
forventningene til skolen kan ha økt.

Undersøkelser av elevers og foreldres tilfredshet med skolen viser gjennomgående at de er
minst fornøyd med det fysiske miljøet slik som bygninger, inneklima og materiell (Gallup
2001, Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering 2003).

2.7 Det sosiale miljøet

Tall fra Olweus-programmet viser at 13 prosent av elevene i grunnskolen – rundt 75 000 barn
– rapporterer at de regelmessig er utsatt for mobbing (Olweus 2002). Mobbing forekommer
hyppigst i barneskolen, der 15 prosent av elevene i 4. til 7. klasse rapporterer at de mobbes av
medelever minst to ganger i måneden. Tilsvarende tall for elever på ungdomstrinnet er 8
prosent. Ungdomsundersøkelsen fra 2002 viser at det er en vesentlig mindre andel av elevene
i videregående opplæring som blir mobbet enn det er blant ungdomsskoleelevene (Rossow
2003).

De mobbede elevene har klart høyere nivå av depresjon, angst og dårlig selvbilde. Tanker om
selvmord er fem ganger vanligere i denne gruppen sammenlignet med elever som ikke blir
mobbet. De mobbende elevene kjennetegnes av vesentlig mer aggressiv atferd som slåssing
og sparking, baksnakking og ryktespredning og antisosial atferd som vandalisering, nasking
og mer bruk av alkohol og tobakk. Analysene viser også store variasjoner mellom skoler i
rapportert mobbing. Nivået av rapportert mobbing kan være fem ganger så høyt på én skole
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som på en annen skole i den samme kommunen. Norsk Gallup har funnet at det er de minste
og de største kommunene som er dårligst til å håndtere mobbing.
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Figur 2.8 Elever som har blitt mobbet eller slått siste måned.
Prosent av 10-åringer i utvalgte land (PIRLS)

Kilde: IEA 2003

PIRLS-undersøkelsen blant 10-åringer har registrert et større omfang av mobbing enn
Olweus-undersøkelsen. Dette skyldes antakelig ulike definisjoner. Så mye som 23 prosent av
de norske 10-åringene svarte at de hadde blitt mobbet av medelever i løpet av den siste
måneden, og 16 prosent svarte at de hadde blitt slått eller skadet siste måned (figur 2.8).
Omfang av mobbing er mindre i Norge enn i de fleste andre landene som deltar i PIRLS. Vi
har altså lyktes relativt godt med det sosiale miljøet på skolene i Norge, selv om det er store
utfordringer knyttet til den gruppen som blir mobbet.

Elevinspektørene viser at mer enn tre fjerdedeler av elevene i ungdomsskolen og i
videregående opplæring trives på skolen (Dale og Wærness 2003). Ungdomsundersøkelsen
fra 2002 finner at en litt større andel av elevene i videregående opplæring enn i
ungdomsskoler trives (henholdsvis 87 og 81 prosent) (Rossow 2003). Imsen (2003) finner
også gjennomgående høy grad av trivsel i norske grunnskoler, men hun finner at det sosiale
miljøet er dårligere i ungdomsskolen enn i barneskolen.

Ifølge Olweus-programmet er det liten forskjell på hvor mange gutter og jenter som mobbes,
mens det er langt flere gutter enn jenter som oppgir at de jevnlig mobber andre. Imsen (2003)
finner ingen forskjeller mellom ulike grupper når det gjelder trivsel på skolen, men hun går
nok litt for langt ved å konkludere med at vi har en skole der ”alle” trives. Basert på de mange
trivsels- og mobbeundersøkelser vi har, er det rimelig å konkludere med at vi har en skole der
fire av fem elever trives, mens én av fem mistrives.



21

2.8 Mulige forklaringer på svake læringsresultater og høy ulikhet mellom elevene

Norsk utdanningspolitikk har hatt ambisjoner om å utvikle et utdanningssystem der alle kan få
utnyttet sitt potensial for læring. De gjennomsnittlige resultatene fra de internasjonale og
nasjonale undersøkelsene av elevenes læringsresultater har derfor blitt møtt med skuffelse,
men det har også avstedkommet en interessant debatt med engasjerte innlegg fra lærere,
foreldre og forskere. Innledningsvis kan det være verdt å repetere at forklaringen på svake
resultater og høy ulikhet i norsk skole ikke kan ligge i de økonomiske eller sosiale
forutsetningene. Norske skoler har bedre økonomi enn det man finner i nesten alle andre land,
de har et av verdens høyest utdannede foreldrekorps, det er relativt små sosiale forskjeller
mellom elevene og relativt få minoritetsspråklige elever. Vi kan ikke gi en fullgod forklaring
på hva som er årsaken til kvalitetsproblemene i norsk skole siden kunnskapen om temaet er
mangelfull. Det har inntil helt nylig vært gjort lite for å undersøke eller forklare elevenes
læringsutbytte i norsk pedagogisk forskning. I det siste året har imidlertid enkelte forskere og
lærere lansert noen hypoteser som i varierende grad er undersøkt empirisk.

Integrering

Det hevdes ofte at det er naturlig at de faglige resultatene blir svakere og ulikhetene større i et
system som vårt, der nesten alle elever integreres i den ordinære skolen. En norsk
undersøkelse viser at integrering kan gi en vinn-vinn-situasjon, men at den også har sin pris.
Integrering kan gi en tapssituasjon med lavere kvalitet for alle dersom integreringen ikke
ledsages av adekvate ressurser, eller dersom man forsøker å integrere elever i klasser som
ikke fungerer (Grøgaard 2002). Tilsvarende finner en komparativ studie i regi av OECD at
integrering er mulig, men at det krever innsats – spesielt overfor elever med atferdsvansker
(OECD 1999). Evalueringen av Reform 97 har også gitt indikasjoner på at det er stor vilje,
men ikke tilstrekkelig evne, til å gi tilpasset opplæring til alle elever, og at den inkluderende
skolen så langt ikke helt har funnet en form som sikrer at elevene får utnyttet sine
læringsforutsetninger fullt ut (Skogen et al. 2003, Haug 2003b, se også avsnittet om
standardisering nedenfor).

Det er viktig å påpeke at de internasjonale undersøkelsene tilstreber sammenlignbarhet
uavhengig av systemene i de landene som deltar. Spesialskoler deltar derfor på lik linje med
andre skoler, og det er klare felles regler for hvilke elever som kan unntas fra prøvene. Det er
altså ikke slik at undersøkelsene måler en ”skinneffekt” av integrering. En eventuell
integreringseffekt vil være høyst reell, men det er behov for mer forskning for å fastslå om
dette er et problem i norsk skole, og hva som eventuelt bør gjøres.

Antiintellektualisme og progressiv pedagogikk

Forskerne Anne Welle-Strand og Arild Tjeldvoll har en mer radikal tilnærming til problemene
i norsk skole i artikkelen The Norwegian unified school – a paradise lost? (Welle-Strand og
Tjeldvoll 2002). De hevder at en populistisk utdanningspolitikk i siste halvdel av 1900-tallet
er årsaken til kvalitetssenkingen i norsk skole. Denne politikken kjennetegnes av anti-
intellektuelle holdninger der praktiske ferdigheter og lokalkunnskap er ansett som viktigere
enn formalkunnskap og grunnleggende ferdigheter. Læring i form av lek og praktisk arbeid er
sett på som viktigere enn systematisk og målrettet oppbygging av kunnskap hos elevene.
Videre er det et sterkt fokus på å unngå å skape tapere, blant annet ved å ikke synliggjøre
forskjeller, ikke bruke konkurranse som virkemiddel og ikke fremheve de flinke elevene.
Dette har etter forfatternes mening bidratt til å senke prestasjonsnivået.
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Journalist og forhenværende lærer Jon Hustad er inne på en tilsvarende hypotese i boken
Skolen som forsvann (Hustad 2002). Ifølge Hustad ligger årsaken til mangelfulle
læringsresultater i det han kaller progressiv-romantisk pedagogikk, der barna
stakkarsliggjøres og vernes mot krav og grensesetting. Han kritiserer myndighetene for å ha
gjort elevene en bjørnetjeneste ved å ha erstattet folkeopplysningsskolen med en
oppdragelses- og omsorgsskole.

Mye av argumentasjonen her kjenner vi igjen fra debatter som har vært ført i særlig grad i
USA og Storbritannia siden 1980-årene (se Solstad 1997). Rapportene A Nation at Risk fra
1983 og Better Schools fra 1985 ble utgitt i henholdsvis USA og Storbritannia. Det
amerikanske dokumentet fastslår at samfunnets utdanningsmessige grunnlag tæres på av en
økende bølge av middelmådighet. Det britiske dokumentet ga den progressive pedagogikken
skylden for utdanningssystemets utilstrekkelighet, fordi det ga elever og studenter altfor mye
valgfrihet. Den progressive pedagogikken ble også kritisert for å betone sosiale relasjoner på
bekostning av faktakunnskap, samt for å neglisjere overføringen av grunnleggende verdier og
nasjonal kultur. En siste hovedinnvending var mangelen på spesifikke mål. Denne debatten
nådde Norge i 1990-årene og førte til de detaljerte innholdskravene vi finner i Reform 94 og
Reform 97.

Verdier og normer

Innenfor sosiologisk forskning knyttes forskjeller i elevers utdanningsvalg og prestasjoner
gjerne til ulike normer og verdier i ulike sosiale lag (Grøgaard 1997 har en gjennomgang av
slike teorier). Barn og ungdom fra hjem der utdanning ikke settes spesielt høyt, eller som
ferdes i miljøer der skoleprestasjoner ikke gir sosial status, vil legge ned mindre innsats i
skolegangen. Hvis dette skal kunne forklare Norges relativt svake posisjon i
elevprestasjonene, må det i såfall bety at ”utdanningsfiendentlige” normer og verdier er mer
utbredt i Norge enn i våre naboland. Dette virker ikke rimelig tatt i betraktning det høye
utdanningsnivået vi har. Ungdomsundersøkelsen fra 2002 tyder heller ikke på at elevene ikke
verdsetter utdanning. De aller fleste elever (ni av ti) både i ungdomsskole og videregående
opplæring er helt eller delvis enige i at ”skolen kommer godt med uansett hva jeg skal drive
med senere”, og at det er viktig å få gode karakterer (95 prosent) (Rossow 2003).

Standardisering og mangel på individuell tilpasning

Professor Peder Haug er i sin oppsummering av evalueringen av Reform 97 inne på at skolens
aversjon mot forskjellighet og forskjellsbehandling paradoksalt nok fører til ulikhet: ”Skulen
synest vere best for dei som er vanlege og gjennomsnittlege, og for dei som høyrer til dei
gruppene som har tradisjon for å fungere godt i denne skulen. Tolkinga er at vi har ein skule
som er lite kjenslevar overfor variasjon, heterogenitet, mangfald, avvik, fargerikdom, det som
er annleis og ukjent. Skulen synest å vere sterkast og best for dei som passar inn i det
mønsteret som skulen har skapt gjennom åra. Skulen har konstruert ein standard for kva som
krevst for å kunne få utbyte av å vere der. Dei som ikkje kan møte han som han er, får
vanskar. Mange av dei kjem til kort fagleg. Ved å legge forholda betre til rette for dei elevane
som no synest å vere minst inkluderte i skulen si verksemd, vil ein også heve det totale
resultatet som skulen når. (…) Tilstanden kan setjast i samanheng med ei klar
utdanningspolitisk prioritering gjort gjennom store delar av det førre hundreåret. Den legg
vekt på ei sterk sentral styring, nokså stram standardisering og harmonisering av skulane, og
med stor vekt på det kollektive i arbeidsmåtar og innhald. (…) På eit tidspunkt var denne
politikken eit viktig verkemiddel for å bygge nasjonen og for å kunne gje så mange som
mogleg utdanning i eit land med enorme utfordringar, små ressursar og lite skilnader mellom
folk. Då var dette måten å skape sosial rettferd og velferd på. I dag er samfunnet eit anna,
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formuleringane i læreplanen legg stor vekt på individuell tilrettelegging og oppfølging. Sosial
rettferd handlar i dag om å gje rom for variasjon og om å tilpasse skulen til den enkelte.”
(Haug 2003b)

Den individuelle tilpasningen i norsk skole har i praksis hovedsakelig vært forsøkt rettet mot
de svakeste elevene ved å gi rett til spesialundervisning for elever som ikke får
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Når de internasjonale undersøkelsene
viser at vi likevel har flere lavt presterende elever i Norge enn i mange andre land, kan det
tyde på at spesialundervisningen ikke har fungert etter intensjonene. Forskning viser at
spesialundervisningen ikke treffer spesielt godt elever som har faglige problemer, men i stor
grad brukes til å avlaste læreren og de øvrige elevene i tilfeller der en elev har
atferdsproblemer. Man gir altså faglig støtteundervisning til elever som i mange tilfeller ikke
har faglige problemer, men som har et atferdsproblem. Dette kan være noe av årsaken til at
forskningen også finner at det er mange elever som ikke har utbytte av spesialundervisningen,
og endog noen som blir negativt påvirket (se for eksempel Haug et al. 1999, Nordahl og
Overland 1998, Langfeldt 2003). Et forbehold må tas om denne forskningen i den forstand at
den vanligvis ikke kan si noe om hvordan elevene ville hatt det uten spesialundervisning.

Haug (2002) peker på at det kan være konstruktivt å rette oppmerksomheten vekk fra ”feilen”
ved eleven og over på hvordan skolen bedre kan tilpasses den enkelte elev: ”Mykje av
realitetane i skulen er framleis prega av eit syn som seier at når ein elev ikkje lærer, er det
eleven det er noko i vegen med. At dette kan henge saman med måten ein kommune
organiserer skulen på, måten skulen er leia på, eller korleis lærarane arbeider i skulen, er det
enno faktisk ikkje så mange som er opptekne av. All ”skuld” er lagt på den enkelte eleven i
lag med dei føresette til eleven. Spørsmålet kan heller vere: Kva er i vegen med den skulen
der dette barnet går, når det ikkje lærer det som er forventa? Spørsmålet som oftast kjem i
staden er: Kva er i vegen med dette barnet sidan det ikkje lærer som forventa?”

Byråkratisering

Lærer Jon Severud kritiserer også standardiseringspolitikken, men med en litt annen vinkling
enn Haug. I boken Ubehaget i skolen går han særlig hardt ut mot det han hevder er
overstyring og byråkratisering av skolen, der læreren er avprofesjonalisert og redusert til en
lydig funksjonær. Den overdrevne skriftliggjøringen – rundskriv, prosjektsøknader,
evalueringer, vurderinger osv. – leder etter forfatterens mening lærernes fokus vekk fra
elevene (Severud 2003).

Manglende forutsetninger for nye arbeidsmåter

Flere forskere har pekt på at lærerne har for lite kunnskap om hva som fremmer god læring,
blant andre Grøterud og Nilsen (Grøterud og Nilsen 1997). Evalueringen av Reform 97
bekrefter dette. Nye arbeidsmåter som prosjekt- og temaarbeid fører til en svært
aktivitetsorientert undervisning, men som i for liten grad er målrettet og systematisk. Særlig
småskoletrinnet, men også de andre trinnene, er preget av mange og hyppige skifter mellom
tema og aktiviteter, og av at det ofte er uklart hva som er de ulike aktivitetenes hensikt.
Gjennom klasseromsstudier avdekket forskerne uklare faglige krav, fravær av oppsummering,
uklar systematikk i bruken av ulike læringsaktiviteter og mangel på korrigerende
tilbakemeldinger til elevene (Klette et al. 2003). Øzerk (2003) finner at minoritetsspråklige
elever har fått en forverret situasjon i norsk skole etter at nye arbeidsmåter ble innført med
Reform 97, fordi disse forutsetter bedre norskkunnskaper enn mer tradisjonell opplæring.
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PIRLS-undersøkelsen gir en illustrasjon av uklare krav og manglende systematikk i
leseopplæringen. Ifølge forskerne ved Senter for leseforskning er opplæringen i Norge i
påfallende liten grad rettet mot å lære elevene gode lesestrategier (for eksempel ved å svare på
spørsmål om, skrive om eller kommentere det de har lest). PIRLS-resultatene bekrefter at
klasser som oppnår gode resultater, arbeider mer systematisk med lesing og lesestrategier. I
klasser med høyt gjennomsnitt er det klart høyere aktivitet når det gjelder oppsummering
(muntlig og skriftlig), arbeid med å besvare spørsmål og samtale med medelever etter at
elevene har lest. I disse klassene er det også flere elever som liker å lese.

PIRLS-forskerne påpeker også at det er foruroligende mange lærere som oppgir at de venter
for å se om prestasjonene bedrer seg ved større modning, dersom en elev sakker akterut i
lesing (figur 2.9). Det er langt flere elever i svenske skoler som anses å ha et behov for
støtteopplæring i lesing, og også flere som får slik hjelp. Mens man i Norge gjerne setter inn
en hjelpelærer uten spesialkompetanse, får svenske elever med leseproblemer oftere
undervisning av en lesespesialist. Dette kan tyde på at ambisjonsnivået i Norge er noe lavt, og
at man ikke setter inn systematiske tiltak når problemer avdekkes. Forskerne konkluderer med
at det finnes et stort utviklingspotensial i norsk skole når det gjelder å forbedre
leseopplæringen.

Evalueringen av Reform 97 peker også i retning av et stort forbedringspotensial i lese- og
skriveopplæringen allerede fra første klasse. Man finner store variasjoner mellom lærere og
klasser når det gjelder den begynnende lese- og skriveopplæringen. Lærere som vektlegger
lese- og skriveopplæringen i første klasse, ser ut til å arbeider mer planmessig enn andre
lærere. Forskeren hevder at dette kan ha store konsekvenser for elevene, og spesielt for elever
som av ulike grunner strever med å tilegne seg en skriftspråklig kompetanse, og som trenger
en god start med en systematisk påvirkning (Hagtvedt i Klette et al. 2003).
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Figur 2.9 Leseopplæring for svake elever i Norge og Sverige.
Behov for og omfang av ekstra hjelp (venstre figur), lærernes
strategi (høyre figur). (PIRLS 10-åringer).

Kilde: IEA 2003

Elevene skal ifølge læreplanen ha ”ansvar for egen læring”, men det kan se ut som om
elevene i for liten grad settes i stand til å ta dette ansvaret, og at det er de svake elevene dette
går utover. Solstad og Rønning (2003) finner at særlig for elever som strever litt, kan
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manglende struktur og styring i forbindelse med nye arbeidsmetoder være vanskelig å
håndtere. Videre finner Lyng (2003) at lærere i ungdomsskolen ofte ”abdiserer” fra å styre
elevene i prosjektarbeid, og at elevene i praksis har ansvar også for egen involvering i
skolearbeidet. Mangelfull innsats i prosjektarbeid følges gjerne av lærerkommentarer som:
”de må ville selv – de må ville jobbe, ellers kan ikke vi gjøre noe”, ”vi kan prøve å motivere
dem, men vil de ikke, så vil de ikke”. Medelever forklarer andres ”sosing” som at de ikke
klarer eller gidder å ta ansvar selv. Lyng advarer om at slike oppfatninger kan føre til en
forståelse av at elevers manglende involvering er noe en bare må leve med – fordi noen av
dem ikke kan eller vil ta ansvar for egen læring.

Heen (2003) finner at lærerne mener at eleven i større grad er i stand til å ta ansvar for egen
læring enn det foreldrene mener. Heen mener dette kan skyldes at foreldrene griper inn
dersom de ser at elevene ikke klarer dette struktureringsarbeidet. For lærerne kan det derved
se ut som om elevene er i stand til å håndtere en plan med liten struktur bedre enn de faktisk
gjør. Foreldrene opplever at resultatet av at eleven skal ha ansvar for egen læring, i stedet blir
at de blir sittende med ansvaret. Samhandlingen og kommunikasjonen omkring planen blir et
eksempel på hvordan arbeid og ansvar kan skyves mellom skole, foreldre og elev. Ericsson og
Larsen (2000) påpeker at skolen har gitt foreldrene et betydelig ansvar for barnas læring, og
mener dette er et problem fordi ulike grupper av foreldre har svært forskjellige forutsetninger
for å gjennomføre de oppgavene de blir tildelt. Dette kan være et ulikhetsskapende element i
norsk skole.

Rønning (2002) avdekker et behov for kompetanseutvikling av både lærere og elever for at
nye arbeidsformer som tema- og prosjektarbeid skal kunne bli mer vellykket.

Målanarki og urealistisk ambisjonsnivå

Severud gir en god illustrasjon på hvordan lærerne overveldes av samfunnsproblemer de skal
løse – alt fra rus, omsorgssvikt og seksuelle overgrep til forbrukspress og julebakst (Severud
2003:48). Når målene blir så mange at det er umulig å nå dem alle, vil det til syvende og sist
være den enkelte skole og lærer som prioriterer hva det faktisk blir undervist i. Mangelfulle
grunnleggende ferdigheter hos norske elever kan altså være et resultat av at dette området
ikke har nådd opp i konkurransen om hva som skal prioriteres. Imsen (2003) finner at lærerne
synes læreplanen for grunnskolen er for omfattende. Haug (2003b) indikerer hvilke uheldige
konsekvenser dette kan ha: ”Lærarane gir læreplanen generelt god vurdering. Han er lesen,
mykje brukt og er ein viktig reiskap i planlegginga. Dei ønskjer ein plan med eit relativt
detaljert innhald, og som viser progresjonen i fag. (…) Samstundes kritiserer lærarane planen
nokså sterkt, dei ser motsetningar, uklare omgrep og vage signal. Den mest sentrale kritikken
er det høge ambisjonsnivået og det store omfanget som faga har fått. Dette ambisjonsnivået
synest å vere langt i overkant av kva ein kan vente å få til i ein skule for alle. Det er krav som
kan maktstele personalet i skulen, og som har redusert det frie lokale rommet for handling
som planen har innført. Når planen blir for omfattande må noko velgast bort. Ein konsekvens
blir då at lærarane må bestemme sjølve, og dermed taper planen den styrande funksjonen som
han skulle ha. Alternativet er å gå gjennom stoffet med nokså høg fart, som mange elevar
ikkje har utbyte av. Det kan derfor ligge nær å peike på L97 som ein plan for dei elevane som
er flinke, og som er komfortable med eit encyklopedisk eller leksikalsk ideal for danning og
læring. Fleire av forskarane har også peika på at denne planen med så mykje og sterk sentral
styring, gjer det vanskeleg å drive tilpassa opplæring.”
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Lav selvkorrigerende evne

Ifølge Haug har man lenge visst at skolen ikke fungerer tilfredsstillende for enkelte grupper,
men denne kunnskapen har ikke ført til at man har satt inn tiltak for å endre på forholdene.
Mye tyder altså på at skolen mangler en selvkorrigerende evne. Denne systemfeilen kan
antakelig tilbakeføres til den nasjonale utdanningspolitikken: ”Politikken har ikkje vore
særleg oppteken av tilsyn, oppfølging og kontroll av dei arbeidsmåtar skulen har nytta og dei
resultat skulen har nådd, og har med det ikkje hatt gode vilkår for innsikt og endring.” (Haug
2003b) Dette kan tyde på at det må et eksternt element til for å få til en positiv utviklingsspiral
i skolene. Slike eksterne elementer kan være å åpne skolene for mer innsyn, ekstern vurdering
og oppfølging.



27

3. Penger er nødvendig, men ikke nok

Det er grundig dokumentert at et høyt utdanningsnivå gir store økonomiske fordeler for et
land, i tillegg til at kunnskap er et gode i seg selv (OECD 2001c). Det er langt mer uklart om
tilførsel av mer penger til utdanningssektoren faktisk bedrer læringsutbyttet, gitt at
ressursbruken allerede er høy. Norsk skoledebatt har i stor grad dreid seg om tilførsel av mer
ressurser. Vi har ovenfor sett at norsk skole har store og stabile ressurser, men skaper middels
resultater. At det er liten sammenheng mellom ressurser og resultater, er imidlertid ikke noe
særnorsk fenomen. Svært mye forskningsinnsats er lagt ned for å undersøke denne
sammenhengen.

3.1 Internasjonal forskning om ressurser og resultater

Forskningen på sammenhengen mellom ressursinnsats og læringsutbytte innenfor det enkelte
land er først og fremst utført i USA. Det er en omfattende metodedebatt omkring disse
resultatene. Eric Hanushek mener å ha påvist gjennom en rekke metaanalyser (sammen-
fatninger av et stort antall primæranalyser) av amerikanske data at sammenhengen er så liten
at den knapt er målbar (bl.a. Hanushek 1986, 1996, 1997 og 2002b). En litteraturstudie utgitt
av det svenske Skolverket (Gustafsson og Myrberg 2002, Gustafsson 2003) legger stor vekt
på hans kritikere, som Robert Greenwald og Alan B. Krueger (Greenwald et al. 1996a, 1996b,
Krueger 2000, Krueger og Lindahl 2002). Disse mener å finne en større, men sjelden særlig
stor, effekt. En omfattende analyse av TIMSS-undersøkelsen fra 1995, som vi kommer tilbake
til i kapittel 4, viser en positiv, men svak sammenheng mellom utgifter og resultater. Det
samme gjelder PISA-undersøkelsen (Schleicher 2003).

I Sverige har man gjennomført flere undersøkelser av dette temaet. De gir ikke entydige
resultater. Noen undersøkelser finner en viss effekt av ressursbruken på elevenes
læringsresultater (Skolverket 1999). Andre finner ikke en slik sammenheng (Sandström 2002,
Ericsson et al. 2001). En dansk undersøkelse finner ingen sammenheng mellom
elevprestasjoner og kommunenes utgiftsnivå i Danmark (Nannestad 2003).

En studie som tar for seg utviklingen over tid innenfor OECD-land, kommer til at en
betydelig økning i ressursbruken i tidsrommet 1970-94 ikke har gitt bedre resultater
(Gundlach et al. 2001). Tyngdepunktet i fagmiljøet, både internasjonalt og i Norge, synes å
påvise at det ikke er noen betydelig sammenheng mellom ressursinnsats og elevenes
læringsutbytte (Wößmann 2001, Birkemo 2002).

3.2 Norsk forskning om ressurser og resultater

Også i Norge har vi klare indikasjoner på svak sammenheng mellom ressurser og resultater.
Gjennom forskningsprosjektet Fra ressurs til resultat har forskere ved Pedagogisk
forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) studert forholdet mellom
ressurser og læringsutbytte i norsk ungdomsskole fra 1997 til 2002. Læringsutbytte er målt
som elevenes progresjon innenfor norsk og matematikk gjennom 9. og 10. klasse.

Forskerne konkluderer med at bare en prosent eller mindre av forskjellene i læringsutbytte
kan forklares med forskjeller i ressurser til undervisning. Dette gjelder både for elevenes
faglige nivå og faglige utvikling (Birkemo 2002). Ulikheter i nivået kan både reflektere
skolens bidrag og elevenes ulike læringsforutsetninger, mens utviklingen over tid mer presist
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måler skolens innflytelse på læringsutbytte. Konklusjonen er at de store variasjonene i
ressursinnsats i norsk skole i ubetydelig grad reflekteres i skolens evne til å gi elevene læring.
Denne konklusjonen er i samsvar med en eldre undersøkelse av elevprestasjoner i
videregående opplæring (Bonesrønning og Rattsø 1994).

En vesentlig del av skolens ressurser blir tildelt som styrkingstiltak til delingstimer og
spesialundervisning. Dette kan dreie seg om mindre elevgrupper på fast eller midlertidig
basis, ekstralærer i klassen, hjelp til enkeltelever eller egne grupper utenfor skolen. Også
effekten av slike tiltak rettet mot 10. klasse ble studert. Konklusjonen er at det er beskjeden
sammenheng mellom ekstraressurser og faglig fremgang. Effekten synes å variere mellom
tiltakene og er i noen tilfeller positiv, i andre tilfeller negativ (Birkemo 2002).

3.3 Forskning om effekten av ulike utgiftskomponenter

Klassestørrelse og antall elever per lærer

Størrelsen på utgifter til skole har en klar sammenheng med klassestørrelsen og antallet elever
per lærer. En sentral del av ressursdebatten har derfor vært hvor stor betydning
klassestørrelsen og antall elever per lærer har for kvaliteten på undervisningen og dermed for
læringsutbytte. Hanushek og hans kritikere står sentralt også i denne debatten (Hanushek
1999, 2002a og 2002b, Krueger og Lindahl 2002, Krueger 2002). Uenigheten er for en stor
del metodisk, blant annet omkring hvilke studier man legger vekt på.

En mulig forklaring på at man ikke finner en sterk sammenheng mellom klassestørrelse og
resultater innenfor land, er at svake elever gjerne plasseres i små klasser. Det forklarer ikke
forskjellene mellom land. De aller fleste internasjonale sammenligninger tyder på at mindre
klassestørrelser generelt har liten eller ingen effekt på resultatene. Wößmanns analyse av
TIMSS finner til og med at resultatene var klart bedre i land med store klasser enn med små,
og at det ikke er noen effekt av antall elever per lærer på resultatene. Hanusheks og Luques
analyse av TIMSS-dataene (2001) gir lignende resultater som Wößmanns for 13-åringene,
men finner en svak positiv effekt av mindre klasser for 9-åringene. En annen TIMSS-analyse
viser at i de fleste land gjør elevene i store klasser det best. Norge er av de landene der dette
slår svakest ut, men retningen er den samme (Martin et al. 2000).

Hans Bonesrønnings undersøkelse av norsk skole bekrefter internasjonale funn
(Bonesrønning 2002a). Også her gir mindre klasser generelt bare en svak forbedring i
resultatene, men den er merkbar for visse grupper. I oppsummeringen av forskningen fra
prosjektet Fra ressurs til resultat, som altså tar for seg 9. og 10. klasse, konkluderer Birkemo
(2002) med at det ikke synes å være noen effekt av små klasser i norsk, men en svært svak
positiv effekt i matematikk og på karakternivået generelt. Effekten er altså liten, selv om
forskjellene i klassestørrelse er svært stor – fra 9–15 elever i den minste av fire inndelinger til
26–30 elever i den største.

Sentralt i forskningsdebatten om klassestørrelse står et eksperiment fra Tennessee fra 1985
(STAR-prosjektet). Eksperimentet omfattet 11 600 elever i nesten 80 skoler på førskoletrinnet
samt de tre første klassetrinnene i skolen. Elevene ble tilfeldig plassert i normale eller små
klasser (om lag åtte elever mindre per klasse) frem til 4. klasse, da alle ble plassert i normale
klasser. En betydelig positiv effekt av små klasser kunne måles ved utgangen av førskolen, i
både lesing og matematikk (Gustafsson og Myrberg 2002, Krueger 2002), men effekten kan
bare identifiseres i halvparten av de skolene som deltok (Hanushek 2002a). Forskjellene som
oppstår i det første året, videreføres på senere klassetrinn, men forsterkes ikke. Det har blitt
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fremført en rekke metodiske innvendinger mot prosjektet som setter spørsmålstegn ved
resultatet. Hanushek konkluderer med at eksperimentet ikke underbygger påstanden om at
små klasser generelt gir bedre resultater, men at de kan gi en positiv effekt når elevene skal
sosialiseres inn i en klasseromssituasjon.

En rimelig oppsummering av litteraturen er at klassestørrelse generelt viser svak sammenheng
med læringsutbytte, men at noen elever med særlig ressursbehov og de yngste elevene kan ha
nytte av mindre klasser (se for øvrig oppsummering av forskningen i Gustafsson 2003). Det er
her snakk om store reduksjoner. Tatt i betraktning de store utgiftene som er forbundet med å
redusere klassestørrelsen, fremstår ikke dette som et realistisk virkemiddel for å heve
kvaliteten i opplæring dersom man ikke samtidig organiserer undervisningen på en mer
effektiv måte. Vi har i dag i Norge om lag 20 elever per klasse, men bare halvparten så mange
elever per lærer. Det finnes altså et potensial for å redusere gruppestørrelsen betraktelig ved å
tenke alternativ organisering. Mange skoler har allerede gjennomført slike endringer innenfor
gjeldende ressursramme.

Skolestørrelse

Internasjonale undersøkelser viser at små skoler i gjennomsnitt gjør det betydelig dårligere
enn store skoler. I PISA-undersøkelsen er den positive effekten stor opp til ca. 1 000 elever,
deretter flater den ut (OECD 2001b). Disse resultatene er ikke justert for at
læringsforutsetningene kan være forskjellige på skoler med få og mange elever. Norge har
den klart laveste gjennomsnittsstørrelsen på skoler i OECD-området. Det er mange gode
grunner til at vi fortsatt skal ha mange små skoler i Norge, men vi kan ikke forvente at dette
bidrar til bedre læringsutbytte.

Birkemo (2002) finner at prestasjonene i Norge er klart bedre i byer enn på landet. Dette
gjelder altså selv om andelen minoritetsspråklige elever er konsentrert i byen, og selv om
utgiftene per elev er vesentlig større i små kommuner (på landet), blant annet fordi det brukes
vesentlig mer tilleggsressurser til delingstimer og spesialundervisning jo mindre kommunen
er. Klassestørrelsen synker også naturlig nok jevnt med elevtallet i kommunen.
Forskningsteamet spekulerer i om de bedre resultatene i byene kan skyldes bedre
læringsforutsetninger hos elevene, og det konkluderes ikke entydig med at forskjellene
skyldes kvalitetsforskjeller mellom skolene.

Bygningskvalitet

Det fysiske miljøet på skolen har naturlig nok betydning for både ansattes og elevers trivsel.
Professor Birgit Cold ved NTNU har nylig avsluttet et forskningsprosjekt som viser at
elever forbinder vennlige, lyse, åpne og varierte rom med å føle seg velkommen, med stolthet,
arbeidslyst og sosialt samvær (Cold 2003). Hun har ikke undersøkt om elevene faktisk lærer
mer i gode skolebygg. Arbeidslivsforskningen viser at det er en sammenheng mellom trivsel
og resultater. Man skulle derfor tro at dette også var tilfellet i skolen. En oppsummering av
internasjonal forskning for det svenske Skolverket gir likevel ikke grunnlag for å trekke noen
konklusjoner omkring sammenheng mellom lokaler og læringsutbytte (Gustafsson og
Myrberg 2002). Heller ikke PISA-undersøkelsen finner noe sammenheng mellom resultater
og ”fysisk infrastruktur” (OECD 2001b). En av hovedkonklusjonene fra Colds prosjekt er at
”skoleanleggets estetiske utforming og kvalitet leses og huskes som uttrykk for kulturens
verdinormer og samfunnets prioriteringer”. Dette er et poeng i seg selv – at skolebyggene
avspeiler skolens betydning som samfunnsinstitusjon. Det er derfor riktig og nødvendig å
ruste opp norske skolebygninger, men vi kan ikke forvente at dette vil bidra i vesentlig grad
til å heve resultatene i skolen.
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IT-utstyr

I de senere år har datamaskiner og Internett-tilkobling blitt vanligere i norsk skole, og en
videre opprustning på dette området vil skje. Norge ligger godt an i internasjonale
sammenligninger. Både i Norge og internasjonalt er det for tidlig å si noe sikkert om effekten
av ny teknologi på læringsutbytte. En litteraturstudie for det svenske Skolverket oppsummerer
med at tilgjengelig internasjonal forskning tyder på at utbredelsen av datamaskiner i skolen
generelt ikke har noen positiv virkning. Resultatene er avhengige av om læreren har den
nødvendige kompetansen til å utnytte dette hjelpemidlet (Gustafsson og Myrberg 2002).
PISA-undersøkelsen viser ingen sammenheng mellom utbredelsen av datamaskiner i
klasserommene og læringsutbytte (OECD 2001b). Andre oppsummeringer av forskningen er
mer positive (Roschelle et al. 2000). Det ser ut til å være måten ressursene utnyttes på som er
det avgjørende for resultatet. Datamaskiner og bredbånd er til liten nytte dersom brukerstøtten
ikke fungerer, eller dette ikke er en del av et godt pedagogisk opplegg.

Den omfattende evalueringen ImpaCT2 av IKT-satsingen ved 60 skoler i England finner at
elevene som bruker IKT mye, skårer noe bedre på de nasjonale prøvene enn andre elever i
mer enn en tredjedel av de prøvene som ble undersøkt. Ikke i noen av prøvene gikk
sammenligningen i favør av elever som bruker IKT lite. Sammenhengen mellom IKT-bruk og
elevenes prestasjoner varierte mellom fagene på de ulike klassetrinnene (Harrison et al. 2003).
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4. Hva skaper en god skole?

En god skole er en skole der alle elever får realisert sitt læringspotensial uavhengig av sin
sosiale bakgrunn og fysiske og mentale utrustning. En god skole skal også gi elevene sosial
kompetanse og demokratiske holdninger, og en god skole er en skole der elevene trives.
Gjennomgangen i kapittel 2 viser at norsk skole har en jobb å gjøre for å realisere dette
viktige målet. Forskning viser at elevenes sosiale og språklige bakgrunn, kjønn og
familieforhold har en del å si for læringsutbyttet (Birkemo 2002), og selvsagt fysiologiske
forhold som modenhet, evner, søvn, ernæring og stress (Gordon 1997, Karni et al. 1994,
Imsen 2003). Mange av disse forholdene har skolen ingen eller liten mulighet til å påvirke.
Like fullt viser utdanningsforskningen klart at skolen og lærerne har stor betydning for
elevenes læring. Det er all mulig grunn til å ha høyere ambisjoner for skolen enn bare å
reprodusere de forskjellene som allerede finnes i samfunnet. Skolen kan påvirke elevenes
holdninger til og motivasjon for læring, som har svært mye å si for læringsutbyttet (Birkemo
2002, Imsen 2003, Brophy 1983, Delpit 1988). Skolen kan også påvirke elevenes læring
direkte gjennom kvaliteten på den undervisningen som gis, og gjennom systematisk
oppfølging av den enkelte elev. Nedenfor gis det en gjennomgang av de faktorene som
forskningen har påvist gir en effekt på elevenes læring.

4.1 Lærerne

Utdanningsforskningen bekrefter det inntrykket som svært mange foreldre og elever har – den
enkelte lærer spiller en stor rolle. På grunnlag av en bred litteraturstudie konkluderer
Gustafsson (2003) med at av alle ressursfaktorer i skolen er lærerkompetanse den faktoren
som påvirker elevenes prestasjoner mest. Den største studien av lærerkvalitet ble foretatt i
Texas over tre år i midten av 1990-årene, og omfatter mer enn en halv million elever på fire
klassetrinn, på mer enn 3 000 offentlige skoler (Rivkin et al. 2002). Den viser at selv om
sosioøkonomisk bakgrunn har meget stor betydning for læringsutbyttet, er betydningen av å
ha en god lærer over mange år i barneskolen enda større. Forskerne illustrerte forskjellene
med at en god lærer kan gi sine elever halvannet års progresjon i løpet av et skoleår, mens en
dårlig lærer bare hjelper dem et halvt år fremover. Denne studien bekrefter resultatene fra en
undersøkelse av lærerkvaliteten i Tennessee. Denne delstaten er et særlig velegnet
studieobjekt, siden man der har data som følger lærerne over tid og knytter dem til
læringsutbytte (Saunders og Horn 1998).

Det er gjort mye forskning på hvilke karakteristika ved lærerne det er som fremmer elevenes
læring. Noen av disse karakteristika kan oppøves gjennom grunnutdanningen for lærere og
etter- og videreutdanningstiltak, og ikke minst gjennom den kontinuerlige
kompetanseutviklingen som bør finne sted på enhver arbeidsplass i kunnskapssamfunnet.

Selv om det er bred enighet om lærerens betydning, har mye av den forskningen som har lett
etter ”den gode læreren”, vært ganske resultatløs. Det har vært vanskelig å identifisere
spesifikke kjennetegn med effekt i alle typer læringssituasjoner. For eksempel undersøker det
norske prosjektet Fra ressurs til resultat et stort antall variable som måler ulike aspekter ved
lærerkompetanse og læreratferd, men finner bare én variabel som gir systematisk utslag på
elevenes læringsutbytte – nemlig hvorvidt læreren stiller høye krav (Bonesrønning 2002c,
2003, Birkemo 2002). Et annet aber er at mye av forskningen kommer fra USA, og det må
derfor tas et lite forbehold om overførbarheten av funnene i og med at de i noen grad vil
avhenge av organiseringen av det amerikanske arbeidsmarkedet og utdanningssystemet.
Videre er mye av forskningen foretatt i barne- og ungdomsskolen, og sier derfor lite om
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effekten av lærerens kompetanse på høyere nivåer. Med disse forbeholdene gis det her en
gjennomgang av hva vi vet om ”den gode læreren”.

Rekruttering til læreryrket

Mange land i Europa sliter med lærermangel (Eurydice 2002b). Norge er i den heldige
situasjonen at vi for tiden har godt med lærere. Likevel kan det hevdes at vi har en skjult
lærermangel, definert som at lærere underviser i fag de ikke er fullt kvalifiserte for. For
eksempel hadde halvparten av lærerne som underviser i matematikk og natur- og miljøfag på
barneskolen, ingen vekttall i fagene i 2000, ifølge Statistisk sentralbyrå. På grunn av større
elevkull og høy gjennomsnittsalder på lærerne vil vi også om få år stå i fare for å mangle
lærere med faglig fordypning som kan undervise i videregående opplæring.

For å rekruttere gode lærere må skolen være en attraktiv arbeidsplass. Viktige faktorer som
sikrer god rekruttering til læreryrket, er lønn og karrieremuligheter, læreryrkets status,
arbeidsforhold både i form av arbeidstid og -mengde slik som antall elever i klassen og
elevsammensetning, sikkerhet, bygningsmessig kvalitet, muligheter for faglig utvikling,
lærerutdanningens kvalitet og omdømme samt tilgang til jobber for nyutdannede (Santiago
2001, se også avsnitt 4.4 om lønn).

Norsk skole skårer relativt høyt på flere av de variablene som går på arbeidsforhold.
Imidlertid har læreryrket vært relativt dårlig betalt en lang periode, og det kan være årsaken til
at søkningen til lærerutdanningen har vært lav. Nesten alle formelt kvalifiserte søkere har blitt
tatt inn ved lærerutdanningene i Norge. Til sammenligning kan det nevnes at i Finland har
læreryrket høy status, og lærerutdanningen har – sammen med medisin og jus – de høyeste
opptakskravene blant høyere utdanninger. I de senere år har lærerne i Norge fått et lønnsløft,
og man håper at dette vil bedre rekrutteringen til yrket.

Lærerens formelle kompetanse og erfaring

Et av spørsmålene som er blitt grundig belyst i forskningen, er om det er fagkompetanse eller
pedagogisk kompetanse som er viktigst i lærerutdanningen. Flere studier har gitt støtte til
betydningen av lærerens kunnskapsnivå både i form av fagkunnskap og allmennkunnskap for
vellykket undervisning, særlig for undervisning på høyere klassetrinn (Goldhaber og Brewer
1997, Rowan et al. 1997, Wayne og Youngs 2001, Ferguson og Ladd 1996). Analysen av
PISA-resultatene viser en positiv, om enn liten, effekt i skoler der en større andel av lærerne
har universitetsutdanning i de fagene de underviser i (OECD 2001b). Mengden pedagogisk
utdanning ser ut til å være like viktig. Dette antyder at fagkompetanse er en nødvendig, men
ikke tilstrekkelig, betingelse for god læring. Enkelte studier peker på at lærerens fagkunnskap
er viktig opp til et visst nivå, men at faglig fordypning utover dette nivået ikke bedrer
elevenes resultater. Utover dette terskelnivået er det mer effektivt å utvikle lærerens
pedagogiske kompetanse i form av kunnskap om utvikling og læring, læreplanarbeid og
fagspesifikke undervisningsmetoder. (Se for eksempel Darling-Hammond 1997, 1999, 2000,
Monk 1994, Ferguson og Womack 1993.) Flere internasjonale studier finner imidlertid kun en
svak påvirkning av lærerens formelle utdanningsnivå på elevenes læringsutbytte (Rivkin et al.
2002, Schacter 2001, Goldhaber 2002, Hanushek og Luque 2001, Wößmann 2000).

Kompetanseutvikling av lærerne – som skjer både i form av tradisjonelle etterutdanningskurs
og i form av kontinuerlige utviklingsprosesser i skolene – kan ha store effekter på elevenes
prestasjoner. I et eksperiment i israelske skoler sammenlignet forskere utgifter og forventet
utbytte av tre modeller for å forbedre elevers resultater: redusert klassestørrelse, lengre
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skoledager og etterutdanning av lærere. De konkluderte med at etterutdanning er den mest
kostnadseffektive metoden for å bedre elevenes prestasjoner (Angrist og Lavy 1998).

Også en norsk studie som inngår i evalueringen av Reform 97, peker på kompetanseutvikling
for lærere som den viktigste forutsetningen for å nå målet om tilpasset opplæring for elevene
(Strømstad et al. 2003). Studien påpeker at skolen har en spesielt stor utfordring når det
gjelder inkludering. Realiseringen av målsettingen i Reform 97 om både faglig, sosial og
kulturell inkludering forutsetter ifølge forskerne en kontinuerlig kompetanseheving hos
læreren og et kontinuerlig utviklingsarbeid i skolen. Lokalt utviklingsarbeid der det fokuseres
på å utvikle større fleksibilitet i skolen, er også den beste strategien for kompetanseheving,
hevder forfatterne. Prosjektet har imidlertid ikke undersøkt om kompetanseheving har en
effekt på elevenes læringsresultater. Læringssenteret (2003) uttrykker bekymring over at en
svært liten del av de nasjonalt tildelte utviklingsmidlene på 187 millioner kroner går til
formelt kompetansegivende tiltak for lærere, og at det fortsatt er for stor vekt på kortvarige
kurs med liten effekt.

Lærerens erfaring gir utslag på elevenes prestasjoner først og fremst i begynnelsen av
lærerens yrkeskarriere (se for eksempel Hanushek et al. 1998, Murnane og Phillips 1981,
Klitgaard og Hall 1974). Dette henger antakelig sammen med det såkalte ”praksissjokket” og
tilsier at man kan bedre elevprestasjonene dersom lærerutdanningen blir mer
profesjonsorientert. Profesjonsorientering av lærerutdanningen har vært en målsetting for en
rekke lærerutdanningsreformer. På tross av dette legger utdanningen fortsatt liten vekt på å gi
studentene innsikt i empiri og teori som gjør rede for og analyserer skolen og den
virkeligheten studentene vil møte som lærere. I stedet vektlegges idealer, idyll og harmoni
særlig i form av psykologisk teori (Haug 2003).

Et annet virkemiddel som kan lette praksissjokket, er en tettere oppfølging av nyutdannede
lærere i overgangsfasen mellom studier og yrkesliv. Stadig flere europeiske land innfører slike
overgangstiltak som innebærer både en støtte og en kontrollfunksjon. I noen land avsluttes
ikke utdanningen før studenten har arbeidet som lærer i en periode, og studenter som ikke
fungerer i praksis, får dermed ikke godkjenning. Andre former for tiltak er at lærere i sin
første stilling får obligatorisk veiledning og kursing (Eurydice 2002c).

Lærerens personlige egenskaper, holdninger og ambisjoner

God utdanning og formell kompetanse er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, forutsetning
for å bli en god lærer. Utdanningsforskningen indikerer at forskjellen mellom en god og en
dårlig lærer ikke bare ligger i hva slags utdanning eller hvor lang erfaring læreren har. Det
dreier seg også om personlige egenskaper og motivasjon.

Som nevnt innledningsvis viser det norske forskningsprosjektet at det bidrar positivt at
læreren setter høye faglige standarder (Bonesrønning 2002c). PISA-undersøkelsen fant
svakere sammenheng mellom resultater og strenge krav fra læreren, både i Norge og OECD
samlet (Lie et al. 2001, OECD 2001b). PISA-undersøkelsen viser imidlertid at lærernes
motivasjon og engasjement, slik rektor vurderer det, har betydning.

Amerikansk forskning finner at lærerens intensjoner, målsettinger og forventninger har
betydning for elevenes læringsutbytte (Brophy og Good 1986). Solvang (1999) refererer til et
eksperiment som finner at læreres forventninger til elevene har klare konsekvenser for
hvordan elevene presterer. Etter en intelligenstest fikk lærere beskjed om at de hadde fått
elever som var intellektuelt bedre utrustet enn gjennomsnittet. Faktum var at dette var et
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tilfeldig utvalg av elever, men disse elevene utviklet seg langt bedre på skolen enn de andre
elevene. Elevene som var sosialt definert som intelligente, gjorde det bra gjennom den støtten
og de forventningene lærerne hadde til dem. Nye funn fra USA viser at noen lærere
systematisk undervurderer prestasjonene til overvektige jenter. Forskerne frykter at lærerne
ved dette senker elevenes ambisjoner – at de vil ”leve ned til” forventningene (TES 2003).
Evalueringen av Reform 97 bekrefter at det forekommer at lærere senker forventninger til
elevene basert på inntrykk av deres sosiale bakgrunn. Særlig minoritetsspråklige elever blir
skadelidende av slike kategoriseringer. Øzerk finner at lærerne ønsket det beste for disse
elevene, men signaliserte likevel på en eller annen måte at ikke alle minoritetselever har
mulighet til å lykkes i skolen (Øzerk 2003).

4.2 Undervisningen

Forskning på undervisningseffektivitet har identifisert enkelte faktorer som har betydning for
elevenes prestasjoner: Det viktigste er ”den underviste læreplanen”, altså ikke det som står i
læreplanverket – ”den tilsiktede læreplanen” – men det som faktisk formidles i klasserommet
(Gamoran et al. 1997). Andre faktorer er tydelig klasseromsledelse med vekt på få, men klare
regler og prosedyrer samt godt innarbeidede rutiner; optimal tidsbruk på aktivitetene; høy
deltakelse fra elevene; klarhet og struktur i aktivitetene; tilrettelagte oppgaver til den enkeltes
nivå basert på diagnostisk kartlegging, samt vurdering av elevens progresjon og adekvat
oppfølging av denne. Den store mengden forskning som har lett etter ”den ideelle
undervisningsmetoden” har imidlertid være resultatløs. Mye tyder på at det ikke finnes noen
idealmetode (Baumert et al. 2001).

Dette bekreftes i stor grad av norsk forskning. Prosjektet Fra ressurs til resultat fant ingen
sammenheng mellom metoder og elevenes prestasjoner (Birkemo 2002). Man finner heller
ingen effekt av såkalt progressiv pedagogikk på elevenes læringsresultater – verken i positiv
eller negativ retning – men ”drivet” i undervisningen ser ut til å ha stor betydning (Imsen
2003).

TIMSS-analysen viser en stor effekt av at læreren bruker tid på evaluering av elevene
(Wößmann 2000). PISA-analysen viser at både disiplin og et godt forhold mellom lærer og
elev generelt er viktig for læringsutbyttet (Lie et al. 2001). Birkemo (2002) finner derimot
ingen klar sammenheng mellom disiplin og elevenes prestasjoner og faglige utvikling.

Mye tyder på at klasse- eller gruppesammensetninger er viktig. Flinke elever bidrar som en
ressurs i klasserommet både i form av engasjement i timene og direkte hjelp til medelever, og
de bidrar til å motivere sine medelever ved å påvirke verdiorienteringen i klasserommet. Dette
er dokumentert av en mengde forskning, også i Norge (se Coleman et al. 1982, Bonesrønning
2002d, Grøgaard 2002). Segregering, i den forstand at elever rekrutteres fra homogene
boområder inn i egne skoler og endog klasser, vil hindre denne såkalte ”peer-group”-effekten
i å fungere maksimalt. Effekten av å integrere elever med spesielle behov vil også av denne
grunnen variere i forhold til sammensetningen av klassen for øvrig.

4.3 Skolene

Skoleledelse

Læreren er det viktigste for å bedre elevenes resultater. Jo mindre tydelige og tilstedeværende
de øvre nivåene (skoleledelsen, skoleeieren, staten) er, desto viktigere blir læreren. En god
skoleledelse kan imidlertid ha stor betydning for kvaliteten i skolen. Professor Lennart Grosin
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ved Universitetet i Stockholm har en gjennomgang av forskning som identifiserer hva som
kjennetegner skoler der elevene har ekstraordinær faglig progresjon: Rektorer og lærere ved
slike skoler ser på undervisning og læring som den primære hensikten med skolen, og de har
høye forventninger til elevenes faglige fremgang uavhengig av deres sosiale bakgrunn. Slike
skoler har også tydelige sosiale spilleregler som håndheves konsekvent og belønner positiv
atferd (Grosin 2002). Alle disse faktorene tilsier at god skoleledelse er viktig for å få gode
resultater i skolen.

Internasjonal forskning peker på viktigheten av pedagogisk ledelse på skolen i den forstand at
rektor støtter opp omkring de primære lærings- og undervisningsprosessene (Hallinger og
Murphy 1986). En kartlegging av norske skoleledere viser at administrative oppgaver går
utover muligheten til å bedrive pedagogisk ledelse, og også at en del skoleledere ikke ser det
som sin oppgave eller ikke føler seg velkomne til å observere undervisningen i
klasserommene. Rundt en tredjedel av norske skoledere hevder at de ikke bruker mye tid på å
følge opp elevenes undervisningstilbud (Møller og Paulsen 2001).

Forskningen har også vist at et støttende skoleklima, en orientering mot faglige målsettinger,
oppfølging og evaluering på skolenivå, samt konsensus og samarbeid mellom de ansatte på
skolen fremmer elevenes læring (se for eksempel Creemers 1994, Scheerens og Bosker 1997).
Derimot finner man ingen positiv effekt på elevenes prestasjoner av lærernes
fagforeningsmakt (Wößmann 2000, Hoxby 1996). Dette kan tolkes som at samarbeid og
fagforeningsarbeid verken har samme målsetting eller innhold.

Foreldresamarbeid

Elevens hjemmebakgrunn – i særdeleshet foreldrenes utdanning og såkalte kulturelle kapital –
har mye å si for elevens skoleprestasjoner i Norge (Birkemo 2002). I kapittel 2 så vi at enkelte
forskere finner at for mye av ansvaret for elevenes læring er overlatt til hjemmene. Dette tyder
på at et skole – hjem-samarbeid som består i å flytte læringen hjem fra skolen, virker
ulikhetsskapende i negativ forstand ved at elevene fra hjem med lite ressurser går glipp av
læring.

Nordahl (2003) hevder at betydningen av sosial bakgrunn for elevenes prestasjoner muligens
kan reduseres ved hjelp av et bedre samarbeid mellom skole og foreldre, særlig på bakgrunn
av at foreldre som ikke er tilfreds med samarbeidet, gjerne er de som har barn med sosiale
eller faglige problemer i skolen. Et velfungerende samarbeid mellom skolen og foreldrene kan
gi positive effekter på elevens læring gjennom at hjem og skole er enige om elevens behov.
Da vil hjem og skole trekke i samme retning og derved oppnå større innflytelse over eleven.
Videre kan skolen muligens hjelpe foreldrene i å støtte barnas læring.

Evalueringen av Reform 97 bekrefter imidlertid tidligere forskning på feltet som viser at
foreldresamarbeidet i norsk skole er preget av uklare målsettinger og tilfeldig organisering.
Om lag 80 prosent av foreldrene sier de sjelden drøfter forhold vedrørende opplæringen med
lærerne, 85 prosent uttrykker at de i liten grad har innflytelse på det som foregår i
opplæringen, og mange har lav kunnskap om hva det vil si å være forelder i skolen (Nordahl
2003). Forskeren konkluderer med at det er et behov for å avklare hva det skal samarbeides
om, og hvordan det skal foregå, samt å forbedre lærernes kompetanse og skolens holdninger
på området. Videre bør det formidles tydeligere både på nasjonalt og lokalt nivå hva det
innebærer av plikter og rettigheter å være foreldre i norsk skole.
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Delegering og handlingsrom

Det har i de senere år blitt gjennomført noen forskningsprosjekter som ser på betydningen for
elevenes læring av hvorvidt beslutninger om ulike forhold tas sentralt av nasjonale
myndigheter, lokalt av skoleeierne, eller på den enkelte skole og hos den enkelte lærer.

Wößmanns svært grundige analyse av TIMSS-dataene viser at delegering til skolenivået er en
av de viktigste faktorene som påvirker elevenes læringsutbytte (Wößmann 2000). Det er et
klart funn at når sentrale myndigheter fastsetter fagplanene og står for sentrale eksamener og
vurdering, så øker elevenes læringsutbytte. Det gjør det også når øvrige beslutninger om
skolens drift overlates til den enkelte skole. PISA-undersøkelsen går i samme retning, og
rapporten viser til at mange av landene som gjorde det bra i undersøkelsen, i de senere år har
skiftet fokus fra input, i form av ressurser og innholdet i skolen, til resultater. De har fastsatt
klare målsettinger for alle involverte parter og foretar en systematisk vurdering av hvorvidt
målene nås. Det gir skolene større frihet til å organisere undervisningen og de fagene de
tilbyr, og til å prioritere innenfor sin egen ressursramme (OECD 2001b, Schleicher 2003).

PISA-undersøkelsen viser også at land med en desentralisert beslutningsstruktur ikke har
større kvalitetsvariasjoner mellom skolene. Det er altså ikke slik at større frihet skaper mange
”taperskoler”. Finland og Sverige er blant de landene som har minst kvalitetsvariasjon mellom
skolene, men samtidig relativt høy grad av desentralisering.

Wößmann finner et stort positivt utslag av at skolen har frihet til å ansette hvilke lærere den
vil, og frihet til å bestemme deres lønnsvilkår, mens en analyse av PISA-dataene ikke finner
noen sterk sammenheng her. Effekten av handlefrihet for lærerne er heller ikke entydig.
Wößmann finner en klart positiv effekt av at den enkelte lærer kan påvirke innholdet i
undervisningen (samt har styring over innkjøp av utstyr til undervisningen). PISA-analysen
har også undersøkt betydningen av lærerens handlefrihet, men kan ikke påvise noen
signifikant effekt.

Internasjonale sammenligninger av skolens selvstyre viser at vi i Norge ligger midt på treet
når det gjelder å delegere beslutninger til skolene (Eurydice 2002, OECD 2001b). I Norge er
mye myndighet delegert til kommunene, som igjen kan delegere videre nedover. Vi har
imidlertid fortsatt en del regler som mange andre land har kvittet seg med (for eksempel regler
for maksimal klassestørrelse, som nylig er vedtatt opphevet). Sverige, Nederland,
Storbritannia og New Zealand er land som har delegert svært mye myndighet helt ned til
skolenivået.

Delegering av oppgaver medfører en fare for byråkratisering av skolene og at fokus flyttes
vekk fra det som foregår i klasserommene og over mot planleggingsprosesser etc. Vellykket
delegering forutsetter at skolene er i stand til å håndtere nye arbeidsoppgaver. Det er derfor et
faresignal når tre av fire norske skoleledere hevder at økt selvstyre for skolene medfører så
mye administrasjon at det går på bekostning av pedagogiske oppgaver (Møller og Paulsen
2001), samt at vi ser at mange kommuner bygger ned sin skolefaglige kompetanse uten å
sørge for at skolene får et annet tilbud, eller selv settes i stand til å drive skoleutvikling.
Finstad og Kvåle (2003) viser til betydning av arbeid med skoleutvikling på kommunenivå.
De finner at dette varierer svært mye, og at organisering av arbeidet i nettverk eller i skoleetat
ser ut til å være viktig. De finner også at mange lærere mener at kommunene svikter sitt
ansvar.
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Et godt eksempel på vellykket lokalt utviklingsarbeid er lese- og skriveprosjektet i 13 skoler i
seks kommuner som ble startet opp av PP-tjenesten i Nord-Østerdal i 1998. Før prosjektet
startet, var ca. 20 prosent av 3.-klassingene i Nord-Østerdal under kritisk grense for
leseferdighet, et tall som lå omtrent på landsgjennomsnittet. Målet med prosjektet var å få ned
antall barn med lese- og skrivevansker. I 2001/02 var tallet gått ned til 14 prosent i
prosjektkommunene, mens det var økt til 23 prosent på landsbasis. Prosjektet tar
utgangspunkt i læreren. Når læreren er godt skolert, kan opplæringen tilpasses den enkelte
elev. Lærerne får kontinuerlig veiledning i klasserommet, og det legges vekt på å sette inn
tiltak så tidlig som mulig – ikke vente på elevens ”modning” (Utdanning 2003).

Om forsøk med arbeidstidsavtalen

For å unngå at norsk skole skal bli altfor rigid, har vi tradisjoner for omfattende forsøks- og utviklingsvirksomhet
når det gjelder både pedagogikk og organisering. Det blir nå gjennomført 343 godkjente lokale forsøk med
avvik fra dagens bestemmelser i opplæringsloven. De fleste av disse dreier seg om å myke opp
klasseorganiseringsregler og avvik fra regler om fag- og timefordeling. De statlige utdanningskontorene har
evaluert 32 skoler som satte i gang forsøk i skoleåret 2001/02. Det kom ikke negative tilbakemeldinger fra en
eneste av disse skolene. Samtidig er om lag 600 forsøk godkjent med avvik fra bestemmelsene i
arbeidstidsavtalen. En rekke forsøk er kombinerte forsøk etter både opplæringsloven og arbeidstidsavtalen. Den
store interessen for slike og andre forsøk er oppmuntrende. Den viser stor vilje til endring og forbedring i skolen.
Samtidig er det et klart tegn på at dagens regler i for stor grad begrenser handlingsrommet.

Arbeidstidsavtalen mellom lærerorganisasjonene og staten (overføres til kommunene 1. mai 2004) regulerer i
detalj hvordan lærerne skal disponere sin tid. Spissformulert er avtalen bygd opp rundt en skoledag der
undervisningen foregår i én klasse, i ett klasserom, av én lærer og i ett fag. Dagens læreplan legger på sin side
opp til prosjekt- og teamarbeid, og gir eleven utstrakt ansvar for egen læring. Elevene arbeider i prosjekter som
kan favne over flere fag på samme tid. De kan arbeide selvstendig eller i grupper og bestemmer selv hvor lenge
de vil holde på før de tar pause. Undervisningsplikten utgjør 58,5 prosent av årsverket på barnetrinnet og
gjennomsnittlig 52,5 prosent på ungdomstrinnet. I videregående opplæring varierer den fra 36,9 prosent til 52,9
prosent mellom fag. Den øvrige tiden er lærerens ubundne tid til for- og etterarbeid, planlegging og
etterutdanning og en 150-timers ramme til såkalte organiserte oppgaver. Rektors styringsrett er i realiteten
begrenset til disse 150 timene. Gjennom reforhandlinger har skolene fått et større handlingsrom til å kunne
tilrettelegge for et godt læringsmiljø for elevene. Det er åpnet for større fleksibilitet når det gjelder periodisering
av undervisningen, ved at det nå er årsrammene for leseplikt, ikke det ukentlige timetallet, som er styrende for
det antall timer lærerne skal arbeide. Det varierer mye hvordan skolene utnytter dette handlingsrommet.

I februar 2000 ble det inngått en særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale tariffavtaler i
skoleverket, såkalte lokalt initierte forsøk. Forsøkene ble gjennomført fra 2001/02 ved 342 grunnskoler og 26
videregående skoler, og ble evaluert etter det første forsøksåret av SINTEF Teknologiledelse IFIM (Bungum et
al. 2002). En forutsetning for forsøkene med alternative arbeidstidsordninger har vært at forsøksskolene ikke
skulle miste ressurser som følge av forsøkene, selv om de har organisert og fordelt arbeidet på en annen måte.
Det var også en forutsetning at lærerne hadde gode kontorarbeidsplasser.

Evalueringen av forsøk med nye arbeidstidsordninger tyder på at større lokal handlefrihet også på dette området
kan virke positivt for skolene. Evalueringen viste at 73 prosent av kommunene mente at forsøkene bidro til en
bedre bruk av ressursene i skolen, og 75 prosent av lærerne mente at samarbeidet mellom lærerne og kontakten
mellom elev og lærer ble bedre gjennom forsøket. I første rekke nevnte lærerne økt arbeidsmotivasjon, større
handlingsrom for pedagogisk virke og økt innflytelse på ens egen arbeidssituasjon. Lærerne pekte også på en
rekke områder der undervisningen hadde endret seg i positiv retning for elevene. Dette gjaldt oppfølging av
enkeltelever, engasjement hos elevene, tilpasset undervisning og kontakt mellom elevene. Resultatene
fremkommer først og fremst som følge av større felles tilstedeværelse for lærerne. Skolene har hatt vilje til
endringer, har brukt tid til samarbeid mellom lærerne og har utviklet skolen og undervisningen.
Evalueringsrapporten peker på at skolen er avhengig av motiverte lærere for å få gjennomført endringer, og at
forutsetningen om at ressursene ikke skulle reduseres som følge av forsøkene, var viktig for at resultatet ble
vellykket. Flere av forsøksskolene har gjort lærerteam til den bærende enheten i organiseringen av
undervisningen. Et godt fungerende team, hjelpemidler og støtte til administrasjon og timeplanlegging,
tilstrekkelig lærerressurser og egnede lokaler til undervisning og samarbeid har vist seg å være viktig for å
håndtere utfordringene ved en ny arbeidsorganisering, og høste gevinster av arbeidet for elever og lærere.
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4.4 Incentiver og lønn

I de fleste land fastsettes lærerlønningene i sentrale eller lokale (kommunale) forhandlinger ut
fra formelle kriterier, ikke etter individuell vurdering eller ut fra resultater eller
brukertilfredshet. I enkelte land, som Sverige, har mange kommuner delegert dette helt ned på
skolenivå. Enkelte land har også eksperimentert med bonusordninger på individ- og
gruppenivå basert på resultater. Forskningen på utfallet av lokal lønnsdannelse og
bonusordninger er ikke særlig omfattende. Wößmanns analyse av TIMSS viser en klar
samvariasjon mellom gode resultater og lønnsfastsettelse på den enkelte skole, mens PISA-
undersøkelsen ikke finner noen slik sammenheng (OECD 2001b).

Man må skille effekten av lønn som går direkte på incentiver til innsats (resultatbasert lønn)
og effekten via rekruttering til og avgang fra læreryrket. Resultatbasert lønn for lærere
vanskeliggjøres av at resultatene er vanskelige å observere. Lønn basert på noe snevre
resultatmål, slik som elevenes karakterer eller test-skåre, kan ha uheldige konsekvenser slik
som at undervisningen i for stor grad retter seg mot å forberede elevene til testene, eller
regelrett juks med resultatene.

Forskningen på resultatbasert avlønning er svært tynn, ganske enkelt fordi slik avlønning er
sjelden. De få og begrensede amerikanske studiene som finnes, peker mot en positiv effekt på
resultatene (Burgess et al. 2001, Dee og Keys 2001). I Israel ble det fra 1996 gjennomført et
eksperiment der 62 skoler konkurrerte om en pott til fordeling på lærerne og lærerorienterte
tiltak. Bare den beste tredjedelen fikk bonus. Det dreide seg i første omgang om kollektiv
belønning av skolen, men deler av potten ble fordelt på lærerne etter resultater, og resten gikk
til å bedre lærernes arbeidsmiljø. Skolene som deltok i programmet, viste en liten bedring i
resultatene (Lavy 2001). Ifølge Imsen (2003) sier lærere i grunnskolen at de i liten grad
motiveres av ytre faktorer, og i større grad av omsorg for elevene, faglig interesse og
kreativitet.

En norsk studie bekrefter internasjonal forskning som viser at lønn har betydning for
rekruttering til og avgang fra læreryrket. Jo høyere lønn man kan oppnå som lærer, desto
større blir rekrutteringen til yrket. Omvendt - jo høyere lønn en lærer kan oppnå i en alternativ
jobb - desto større er sannsynligheten for at læreren forlater yrket. Jobbskiftesannsynligheten i
undervisningssektoren er minst like lønnsfølsom som den er utenfor undervisningssektoren.
Virkningen er lik for kvinner og menn, men høyere for yngre lærere enn for de eldre.
Resultatene støtter en hypotese om at høyere lønn vil gi redusert avgang og økt rekruttering til
læreryrket (Schøne 1999). Det er derfor rimelig at skolene – i likhet med andre virksomheter
– kan bruke lønn som ett av virkemidlene i rekruttering eller for å holde på attraktive
medarbeidere.

I debatten omkring virkningen av ulike incentivordninger er det viktig å ha klart for seg at
dagens mangel på incentiver på alle nivåer også kan ha uheldige konsekvenser. Eksempler på
dette er – noe spissformulert – statlige krisepakker som straffer kommuner som på egen hånd
tar ansvar (for eksempel vil låneordningen for skolebygg i praksis gi de største subsidiene til
kommuner som har latt skolebygg forfalle), finansieringen av spesialundervisning som
premierer skoler som skaffer flest mulig elever en diagnose, lønnsavtaler som premierer andre
aktiviteter enn å være hos elevene i klasserommet, samt manglende sammenheng mellom den
innsatsen den enkelte lærer, skole og kommune legger ned, og den belønningen de får.
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4.5 Valgfrihet og konkurranse

I de senere år har det vært mye oppmerksomhet omkring friere skolevalg blant annet som et
virkemiddel for å fremme bedre kvalitet i skolen. Selv om det er stor grad av enighet om at
valgfrihet for brukerne generelt fremmer effektivitet og brukerorientering, kan det være at
skolen er annerledes. Valgfrihetsreformer innebærer at det offentlige beholder det alt
vesentlige av finansieringsansvaret. Med dette følger det også omfattende offentlig styring
med hvordan midlene brukes. Staten vil også på andre måter legge sterke føringer på
innholdet i skolen. Det er derfor ikke snakk om at grunnopplæringen blir noe marked i
tradisjonell forstand, snarere dreier det seg om å utvide valgfriheten og eventuelt ta i bruk
økonomiske belønningssystemer innenfor klare offentlige rammer. For Norges vedkommende
vil den spredte bosettingen også føre til at det mange steder vil være vanskelig å skape noen
reell valgfrihet.

Empirisk forskning på dette området omhandler fortrinnsvis to forhold: effekten på elevenes
læringsutbytte i friskolene og i de offentlige skolene av økt valgfrihet, samt hvorvidt
valgfrihet fører til økt sosial segregering. En gjennomgang identifiserer tre ankepunkter mot
denne forskningen (Fowler 2003):
1. Forskningen er ofte ideologisk: De fleste som publiserer forskning om valgfrihet innenfor

utdanningsområdet, er ihuga tilhengere (valgfrihet løser alle problemer) eller motstandere
(valgfrihet fører til sosial katastrofe) på ideologisk grunnlag.

2. Funnene er ofte ikke robuste: Forskere med ulik ideologi kommer frem til ulike resultater
basert på de samme dataene. Forskningen er dermed ikke troverdig.

3. Forskningen har begrenset relevans: Det forskes mye på sosial segregering og
elevprestasjoner – lite om andre effekter av valgfrihet, for eksempel hvordan offentlige
skoler og skoleeiere påvirkes og responderer.

Dette understreker viktigheten av så se på hele bredden av forskningsresultater og ikke på
enkeltfunn. Det finnes mye forskning som peker i retning av at valgfrihet bidrar til å heve
elevenes læringsutbytte gjennom økt konkurranse skolene imellom (Hoxby 2003, Bergström
og Sandström 2001, 2002a). Skolverket (2003) finner også at valgfrihet har vært en viktig
drivkraft bak lokal skoleutvikling i kommunale skoler i Sverige. Ladd (2002) hevder at man
ikke kan påvise at valgfrihet bedrer effektiviteten i skolesystemet.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt valgfrihet forsterker eller motvirker eksisterende
sosiale segregering (som skjer primært via boligmarkedet), er forskningen ikke
konkluderende, ifølge en gjennomgang av Skolverket. De finner resultater som trekker i
forskjellige retninger, og lar Goldhaber (2000) konkludere med at vi foreløpig vet for lite til å
kunne trekke sikre slutninger. Skolverket finner at foreldre i Sverige tror at valgfrihet vil gi
økt segregering, men at kommunene har ulike erfaringer. Hoxby (2003) konkluderer med at
man ikke finner generelle effekter av valgfrihet på segregering, men at effekten er helt
avhengig av hvordan valgfriheten utformes (for eksempel om skolene har lov til å sile ut
elever etter prestasjonsnivå). Helgesen (2003) finner i en norsk studie at foreldres skolevalg er
motivert blant annet ut fra et ønske om at barna bør ferdes i heterogene skolemiljøer.
Foreldrene ser det som en styrke at barna lærer å omgås forskjellige mennesker. Nærskolen
gir begrensede muligheter for dette i mange områder. Å myke opp nærskoleprinsippet kan
derfor bidra til mer blanding av elevmassen – og til mindre segregering.
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4.6 Systemer for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling

Informasjon, åpenhet og ansvarsmobilisering

Vi vet fremdeles for lite om kvaliteten i norsk skole, både i form av læringsutbytte og
oppnåelse av skolens øvrige mål. Særlig vet vi lite om utviklingen av resultatene i norsk skole
over tid, og i hvilken grad ulike kommuner eller skoler lykkes bedre enn andre. Selv om hvert
enkelt lærested gjennom opplæringsloven pålegges ansvar for vurdering av sin virksomhet, og
skoleeier skal se til at vurderinger gjennomføres, driver bare 60 prosent av kommunene
systematisk kvalitetsoppfølging av sine skoler (Læringssenteret 2003). Manglende kunnskap
om kvaliteten er i aller høyeste grad et problem for lokale skoleeiere og den enkelte skole.
Endelig er det et problem for elever og foreldre, som ikke kjenner nivået på elevenes
prestasjoner, og derfor heller ikke har det beste grunnlaget for å engasjere seg i prosesser som
kan gjøre skolen bedre, eller velge en annen skole dersom det er mulig.

Norge er ett av få land i Vest-Europa som mangler et nasjonalt system for kvalitetsvurdering i
grunnopplæringen utover eksamen. Det har i lang tid vært et uttrykt politisk ønske å utvikle
nasjonale systemer for å måle kvaliteten i norsk skole. Arbeidet startet med en OECD-rapport
fra 1988 om situasjonen i norsk skole. Både St.meld. nr. 33 (1991-92), nr. 47 (1995-96) og nr.
28 (1998-99) tok til orde for å utvikle nasjonale evalueringssystemer. På tross av gode
intensjoner og støtte til nasjonal kvalitetsevaluering finnes bare fragmenter av et slikt system
på plass.

Etter anbefaling fra Kvalitetsutvalget har departementet satt i gang utviklingen av et nasjonalt
kvalitetsvurderings- og kvalitetsutviklingssystem der et viktig element er åpenhet om skolens
kvalitet i vid forstand. Kjernen i systemet er nasjonale prøver i elevenes grunnleggende
ferdigheter, motivasjon og læringsstrategier, samt elevenes vurdering av skolens miljø.

Det er en internasjonal trend i utdanningspolitikken i retning av å åpne skolene for mer innsyn
fra myndighetene, foreldrene og allmennheten. Kjernen i nye nasjonale vurderingssystemer er
gjerne standardiserte prøver i sentrale fag, og at resultatene offentliggjøres for den enkelte
skole. Ved å synliggjøre skolens resultater ønsker man i større grad å mobilisere til ansvar på
alle nivåer – både internt i skolen og ved hjelp av eksternt trykk. Dette gjøres nå i en rekke
land, blant annet Sverige, Island, Danmark, Norge, England, Skottland, Frankrike og i USAs
delstater. Enkelte land eller lokale myndigheter offentliggjør også et bredere sett av
indikatorer som inkluderer for eksempel trivsel og arbeidsmiljø (Göteborg i Sverige og
enkelte delstater i USA). Noen nasjonale systemer offentliggjør også mer sofistikerte
indikatorer som skal være et mål på skolens bidrag til elevenes læring, ved at man måler
elevenes fremgang i stedet for nivå, eller ved at man justerer indikatorene for
elevsammensetningen ved skolen (Sverige, England, Frankrike). I noen land er slike systemer
også knyttet sammen med økonomiske bonuser til skoler som presterer godt, og/eller
automatisk oppfølging av skoler med svake resultater (England, USA).

Erfaringer fra andre land tyder på at offentliggjøring av resultater i seg selv kan utløse tiltak
ved skoler som gjør det dårlig. Forskningen på området er ikke omfattende, men kan tyde på
at publisering av resultater har en viss positiv effekt på læringsutbytte, og at effekten er noe
større dersom det er knyttet incentiver til publiseringen. Denne forskningen viser også at
dersom det er knyttet incentiver til prøvene, blir det enda viktigere å skåre bra, og dette øker
faren for uønskede bivirkninger (Hanushek og Raymond 2002).
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En mye omtalt bivirkning er at læreren snevrer inn undervisningen for at elevene skal skåre
best mulig på prøvene (teach-to-the-test). Hvorvidt dette utgjør et problem, avhenger i høy
grad av utformingen av prøvene. Rene pensumtester kan bidra til uheldige bivirkninger, mens
det vil være vanskelig å på denne måten forberede elevene til prøver som tar sikte på å
kartlegge breddekompetanse (slik som PISA og PIRLS). Det viktige vil uansett være at man i
prøvene kartlegger kompetanser, kunnskaper og ferdigheter som det er essensielt at elevene
behersker. Om dette innebærer at lærerne retter opplæringen mer inn mot de ferdighetene som
undersøkes i prøvene, vil i så fall være positivt.

Florida har et system som har vært mye studert. Flere studier har bekreftet at de dårlige
skolene faktisk er blitt forbedret (Gill et al. 2001). Ladd (2002) hevder at forbedringen ikke
skyldes trusselen om å miste elever – som er et element av systemet – men ene og alene
offentliggjøringen av skolenes resultater og oppfølgingen av disse.

Visscher et al. (2000) påpeker at responsen på offentliggjøring av resultater avhenger av
hvilke indikatorer man bruker, samt av det øvrige utdanningssystemet. Dersom man har fritt
skolevalg, vil det være mest rasjonelt for skolene å forsøke å tiltrekke seg ”bedre” elever idet
det er den enkleste måten å heve resultatene på. Dette kan motvirkes med direkte forbud mot
siling av elever, eller gjennom å publisere indikatorer som måler elevenes progresjon i stedet
for gjennomsnittsnivå.

Utviklingsarbeid

Målinger har liten hensikt hvis de ikke fører til vurdering, og vurderingen har liten hensikt
hvis den ikke mobiliserer til handling. Det ligger en stor utfordring i å knytte en forbindelse
mellom måling, vurdering og utvikling på skolenivå. På tross av at dette er en metode med
lange tradisjoner i skolen – lærerne gir prøver for å finne ut hvor elevene står, og for å kunne
gi individuelt tilpasset opplæring – er det liten tradisjon for å knytte utviklingstiltak til
vurdering og situasjonsbeskrivelse på skolenivå. Den skolebaserte vurderingen er i liten grad
rettet mot å vurdere skolens bidrag til elevenes læring. På tross av at sensorene ved nasjonale
eksamener år etter år ser de samme problemene i besvarelsene til elevkullene fra en og samme
skole og endog lærer, går denne informasjonen i svært få tilfeller tilbake til skolene.
Tilstandsrapporter viser at bare hver tredje skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) bruker
eksamensresultatene i særlig grad i forbindelse med vurdering og oppfølging (Læringssenteret
2003). Det arbeidet som nedlegges i vurdering i norsk skole, får dermed liten forbedrende
effekt.

Eksempler på hvordan det nasjonale kartleggingsmateriellet tas i bruk i noen skoler og
kommuner, tyder på at det er en positiv utvikling i gang på dette feltet. Det rapporteres med
ujevne mellomrom i media om leseprosjekter som er satt i gang av kommuner eller skoler selv
på bakgrunn av urovekkende resultater fra kartleggingene. Dette kan tyde på at mange skoler
og skoleeiere selv initierer utvikling når de får mer kunnskap om tilstanden, og at det
nasjonale vurderingssystemet i seg selv vil bidra til utvikling. Evalueringen av Reform 97
bekrefter da også at lærere og skoleledere gjennomgående er utviklingsorienterte (Blichfeldt
2003).

Likevel er det rimelig å anta at enkelte skoler og kommuner ikke vil respondere på denne
måten. Det kan skyldes vegring mot endring eller mangel på kunnskap om hvordan forbedring
kan oppnås. Visscher et al. (2000) påpeker at dersom innsamling og offentliggjøring av
resultater skal føre til substansielle forbedringer, forutsetter dette at skolene har kompetanse i
hvordan dette faktisk gjøres. De peker på at gode skoler vet hvordan de kan forbedre seg, men
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dårlige skoler vet det ikke. Det nasjonale vurderingssystemet må derfor sikre at det gripes inn
utenfra dersom tilbakevendende svake resultater ikke fører til endret praksis lokalt.
Regjeringen har på denne bakgrunnen foreslått i revidert nasjonalbudsjett for 2003 å
omorganisere den statlige utdanningsadministrasjonen i retning av mer vekt på veiledning,
tilsyn og kontroll. Dette fratar ikke kommunene ansvaret for kvalitetsutvikling på sine skoler,
men skal sikre at skolene eller kommunene tilbys og tar i bruk utviklingsressurser og endrer
praksis i de tilfellene der dette ikke skjer av seg selv.

Nasjonale myndigheter vil også bruke resultatene fra vurderingssystemet til å identifisere
områder der en større innsats er påkrevet. Vi bruker i dag relativt mye ressurser på store,
nasjonale utviklingsprosjekter i Norge; disse er ikke alltid godt begrunnet ut fra et
dokumentert behov. Vi vet også lite om hvilken effekt disse prosjektene har på elevenes
læring. Det nasjonale kompetanseutviklingsprogrammet SAMTAK startet opp tidlig i 2000
med en tidsramme på tre år. Programmet er nylig blitt evaluert. Lie et al. (2003) viser at
skolene i svært ulik grad greier å nyttiggjøre seg de store nasjonale utviklingsprosjektene, og
at det kanskje er på tide å tenke nytt når det gjelder skoleutvikling. Det er de mest aktive og
motiverte partene i målgruppene som har fått mest ut av prosjektet. SAMTAK har på den
måten bidratt til å heve kompetansen hos dem som i utgangspunktet var de mest kompetente.
Dette har ført til at de gode er blitt bedre, men de ikke fullt så gode har ikke endret sin
kompetanse i vesentlig grad. En konsekvens av dette er at forskjellene mellom skoler kan ha
blitt større. Forskerne finner at programmet har hatt en ganske rigid struktur, og at det har
vært lite rom for å utvikle lokale tilpasninger av programmet. Programmet forutsatte at alle
hang med, hadde likt utbytte og like muligheter for å endre sin praksis. Dette vurderer
forskerne som en svakhet ved ”top-down”-modellen, og de anbefaler at en for fremtiden bør
tenke ut strategier for hvordan en skal fange opp dem som ikke klarer å nyttiggjøre seg
utviklingsprogrammer som dette. Målsettinger og lokale lærings- og utviklingsaktiviteter må
bli bedre tilpasset den enkelte skoles forutsetninger.

Kvalitetsutvalget påpekte i sin delinnstilling fra 2002 den langt viktigere rollen universiteter
og høgskoler kan tenkes å spille for utvikling av skolene. Disse institusjonene har også i dag
et ansvar for å tilby utviklingsressurser til skolene, men det varierer sterkt hvor omfattende og
vellykket dette er. Betydelige ressurser nedlegges i forskning ved lærerutdanningene, men
skolene kan i liten grad dra nytte av forskningen. Regjeringen vil i utviklingen av et nasjonalt
kvalitetsutviklingssystem se nærmere på hvordan dette samspillet kan forbedres. Det vil også
være et behov for å gjennomgå hvordan utdanningsforskningen i større grad enn i dag kan
bidra med kunnskap som kan brukes til å forbedre tiltak for kvalitetsutvikling både nasjonalt
og lokalt, samt hvordan den enkelte lærer skal kunne nyttiggjøre seg denne kunnskapen.

Den nylig etablerte ordningen med demonstrasjonsskoler og -bedrifter har som målsetting å
bidra til positiv utvikling ved å vise frem de gode eksemplene og spre erfaringer fra skoler og
lærebedrifter som har oppnådd mye. Det er for tidlig å si noe om effekten av denne ordningen.
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5 Konklusjon
Ressurssituasjonen i skolen er bedre i Norge enn i de fleste land vi sammenligner oss med.
Hovedforklaringen på den høye ressursbruken er at det er mange lærere i norsk skole i forhold
til elevtallet. Bare en mindre del av kostnadene ser ut til å kunne forklares med spredt
bosetting og integreringslinjen. Econ (2003) finner også en ren ”velstandseffekt”. Det vil si at
rike land tar seg råd til flere lærere fordi de har mer å rutte med. Det er nærliggende å tro at
dette er en viktig forklaring på at vi har relativt godt med lærere i norske skoler. Det er også
rimelig at skolene får nyte godt av at Norge er et rikt land.

Når den offentlige debatten likevel kan gi inntrykk av en ressurskrise i norsk skole, kan det
skyldes ulike forhold. Vi vil her antyde noen mulige årsaker. Ett moment er at lærerne har
forhandlet seg til høyere lønn mot å undervise flere timer (Skolepakke 1 og 2). Dette har
isolert sett ført til redusert behov for lærere i de siste par årene, men i media skilles det ikke
mellom reduksjoner i antall stillinger på grunn av dette og rene nedskjæringer. For det andre
bindes ressursene i stor grad opp i lærerlønninger, slik at det blir lite ”frie” midler til utstyr og
aktiviteter som synes. Eksempler på dette er avisoppslag om teoribasert
heimkunnskapsundervisning som følge av at skoler ikke har råd til råvarer.

Et regel- og avtaleverk som detaljregulerer lærernes arbeidstid og gruppeinndelingen av
elevene, medfører en mangel på fleksibilitet som gir inntrykk av lærermangel, for eksempel at
elever sitter uten lærer fordi vikarbudsjettet er brukt opp.

Videre er det grunn til å tro at allmennheten ser på skolebyggene som en indikator på
ressurssituasjonen i skolen. Det er grundig dokumentert at mange kommuner har forsømt sitt
ansvar for å vedlikeholde kommunale skoler – muligens i enda større grad enn andre
kommunale bygg (Econ 2002). Dette har påført kommunene et så stort etterslep i
vedlikeholdsutgifter at staten har måttet ty til øremerkede ekstraressurser til dette formålet. Vi
har per i dag ikke nok kunnskap om hvilke mekanismer som medvirker til mangelfull
forvaltning av kommunale bygg. Det vil derfor bli nedsatt et offentlig utvalg høsten 2003 som
skal vurdere endringer i rammene for dagens kommunale eiendomsforvaltning, herunder
skolebygg.

Som nevnt innledningsvis har norsk skole mange positive sider, selv om vi i kapittel 2 av
denne rapporten har fokusert på utfordringene vi står overfor. Forskeren Peder Haug
oppsummerer situasjonen i grunnskolen slik: ”Det gir lite meining å snakke om kvaliteten på
verksemda i grunnskulen i eintal. Realitetane er tvert om, det er mange kvalitetar og på mange
område. På nokre område konkluderer evalueringa nokså positivt, på nokre område er det
svært stor variasjon, og på nokre område er kvaliteten rett og slett dårleg. Skulen får generelt
god omtale både av elevar, foreldre og lærarar. Dei sluttar opp om dei generelle verdiane som
denne skulen byggjer på og vil fremje. Det gjeld mellom anna ideal som inkludering og
tilpassa opplæring. I heilskap vurderer desse gruppene det også slik at skulen jamt over har
høg kvalitet, og det gjeld særleg trivselen, det sosiale miljøet og tilhøvet mellom elevar og
lærarar. I det faglege er det derimot stor variasjon, både når det gjeld meiningar, kvalitet på
undervisninga og i læringsresultata.” (Haug 2003b)

Internasjonale kartlegginger av elevenes kunnskaper og ferdigheter, samt evalueringen av
Reform 97 har gitt oss mer kunnskap om hva vi er gode til, og hvor skoen trykker. Kort
sammenfattet kan det vi vet om kvalitetsproblemene i norsk skole oppsummeres med at:

• Altfor mange elever tilegner seg ikke de helt grunnleggende ferdighetene;

• Det er særlig gutter, minoritetsspråklige elever og elever fra hjem med lite
utdanningsressurser som står i fare for å falle igjennom i norsk skole.
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Det kan se ut som om årsaken blant annet ligger i mangel på individuell tilpasning, klare krav,
systematikk, vurdering og oppfølging i norske skoler, samt at mange lærere og elever ikke har
kompetanse i de nye arbeidsformene som er tatt i bruk i stor skala.

Både norsk og internasjonal forskning finner liten effekt på elevenes læringsutbytte av å øke
ressursinnsatsen i skolen. Når sammenhengen mellom ressurser og resultater er svak, er dette
en gjennomsnittsbetraktning som skjuler at noen skoler oppnår gode resultater med små
ressurser, noen oppnår gode resultater med store ressurser, andre skoler med svært gode
ressurser oppnår dårlige resultater, og atter andre oppnår dårlige resultater med små ressurser.
Poenget i forskningen gjengitt i kapittel 3 er at man ikke finner at skoler med store ressurser
systematisk oppnår mye bedre resultater enn andre. Dette betyr ikke at vi skal bruke mindre
ressurser på norsk skole, men det betyr at vi må diskutere andre tiltak enn generelle
budsjettøkninger for å få opp kvaliteten i skolen.

Gjennomgangen av forskning omkring hva som bidrar til elevenes læring i kapittel 4 viser at
læreren er den ubestridt viktigste suksessfaktoren. Kunnskapen om dette fører til at man lett
griper til reformering av lærerutdanningen når kvalitetsproblemer i skolen avdekkes.
Lærerutdanningen er viktig, men forskningen viser med all tydelighet at andre faktorer kan
spille en vel så stor rolle. For det første må læreryrket være attraktivt slik at man tiltrekker seg
dem med de beste personlige og faglige forutsetningene for å bli en god lærer. Videre må
læreren – i likhet med de fleste andre arbeidstakere – være i stadig utvikling. For at de skal få
utnyttet sine evner og sin kompetanse på best mulig måte, bør de ha en arbeidsplass som har
klare mål og forventninger, som støtter opp om, inspirerer og korrigerer i det daglige arbeidet,
og som belønner god innsats. Skoleledelse og skoleeier har derfor en viktig rolle i
kvalitetsutviklingen og må få handlingsrom for å utføre denne rollen på en best mulig måte.
Nasjonale myndigheter kan bidra ikke bare ved å finansiere opplæringen, eller ved å sette
nasjonale mål i form av lovverk og læreplan, men også ved å utvikle en infrastruktur som
tilrettelegger for vurdering, oppfølging og utvikling.
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