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 Petit: Noe har satt spor og må ut                                                   32                          

Av og til, på fester, blir jeg sjanghaiet utpå kvelden. En person er blitt mer enn salong-
beruset og har behov for å snakke til meg fordi jeg er lærer, skriver Hilde Eskild.

 Konflikt-
takling                                                 

– Vi skulle ønske flere 
skoler og skoleeiere 
prioriterte å jobbe 
forebyggende mot 
vold og trusler, sier Ole 
André Bråten.
Sammen med Anette 
Falkum har han skrevet 
tre lærebøker om  
konflikthåndtering.

10

30

 Der formatet 
velges fritt 

Ved Knappskog skule i 
Øygarden i Vestland 
står lærarane til ei 
kvar tid fritt til å velje 
digitalt eller analogt 
utstyr. 
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Forsidebildet  
Knappskog skule i Øygarden  

kommune, Vestland, har sidan 
hausten 2017 vore heildigital. 

Her er Emmely Mongstad  
Kristiansen, lærer Kaja Venge og 
Jørgen Haga Norebø djupt inne i 

eit legofrosk-problem. 
Foto: Eivind Senneset 

Lærerne har, som så mange andre av oss, en tendens til å 
gå i skyttergravene når diskusjonen om skjerm versus papir 
kommer opp. De plaffer hverandre ned med argumenter 
som at «skjerm er skadelig», og «papiret er avleggs», mens 
de siterer forskning som verifiserer det de selv for lengst 
har konkludert med. 

Det mangler ikke på slik forskning heller, og konklusjo-
nene skaper store overskrifter. Mediene vet at en studie som 
konkluderer med at skjermen er selveste djevelens verk, 
er som en ny kanne bensin på bålet. Da har folk; foreldre, 
lærere og politikere, raskt tatt stilling i skyttergravene igjen. 

Da jeg leste om Knappskog skule første gang, skal jeg inn-
rømme at også jeg tenkte at her ligger en sak som kan egge 
til ny strid. «Knappskog skule – den heldigitale skolen» 
var tittelen. Men etter vårt besøk ved Sotra-skolen er jeg 
glad for å si at vi kan fortelle om en langt mer nyansert 
virkelighet. 

Knappskog skule er ikke heldigital. Lærerne kan frem-
deles bruke både bok og papir om de vil, elevene også. De 
har imidlertid lagt bort læreboka som sådan, og med den, 
en tradisjonell måte å undervise på. 

«No planlegg vi kva vi skal lære, ikkje kva sider i boka vi 
skal kome oss gjennom», sier en av dei. 
«Vi jobbar mykje meir kreativt no», sier en annan. 

Rektor forteller at læringsresultatene er bedre også. Da 
skolen gikk over til digitale læringsmidler, fikk de en bratt 
stigning på resultatkurven på nasjonale prøver. 

Digitaliseringen av skolene har foregått over flere år, på 
ulike måter og i ulikt tempo, men nå er de fleste utstyrt 
med digitale verktøy. I 2021 skrev Utdanningsdirektoratet 
at en utvalgsundersøkelse viser at 81 prosent av grunnsko-
leelevene i de 100 største kommunene i Norge har sin egen 
digitale enhet på skolen. Da er det på høy tid at diskusjonen 
om digitaliseringen av skolen også endrer seg. 

Den polariserte krigen om skjerm-ikke skjerm er rett og 
slett utdatert. Debattantene bør ta seg en timeout og først 
vende tilbake når de er klare til å diskutere hvordan skolen 
og lærerne bruker de digitale dingsene og hvilke muligheter 
som ligger der. 

Da er jobben Knappskog skule har gjort, verdifull. De er 
godt i gang, de utforsker mulighetene, de har sikkert møtt 
hindringer og de har funnet veier rundt dem. Dermed kan 
vi alle lære av deres feil og suksesser. 

Skjermkrigens tid er forbi 

Utdanning på nettet  

I nettutgaven finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av  
bladet i pdf-format og som e-blad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no

Leder  Steffen Handal
1. nestleder Terje Skyvulstad

2. nestleder Hege Valås
Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad

26
Mobbing og hærverk har minka etter at valfaget 
«Draumeskulen» vart innført ved Voss ung-
domsskule. 8.-klassingen Gard Hestvik Furnes 
er glad for at klassen har hatt eldre elevar som 
mentorar. Her gjev han alt i kanonballkampen.

 Vil hindre at nokon fell utanfor

26
 Kronikk:  

Yrkestart med mastergrad 

Fire medforfattere peker på at skolelederne 
betyr mye når det gjelder å tilrettelegge for nye 
grunnskolelærere med mastergrad.

48

SV
ANEMERKET

Trykkeri
2041 0652
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  Streik

Aktuelt

TEKST  Jørgen Jelstad | jj@utdanningsnytt.no 

– Kampviljen blant lærerne er kjempestor. Med-
lemmene våre er forbannet over at KS gjør oss til 
lønnstapere sjette år på rad, sier Handal.

Lederen i Utdanningsforbundet understreker at 
lærerne selvsagt aller helst vil stå i klasserommet 
og jobbe med elevene, og at målet er å få en løs-
ning og få avsluttet streiken så raskt som mulig.

I slutten av mai kom partene i kommuneopp-
gjøret til enighet i lønnsoppgjøret, men med 
ett unntak: lærerne. Etter et svært beskjedent 
streikeuttak gjennom sommeren varsler nå Utdan-
ningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektor-
laget opptrapping. Det kan bety flere tusen lærere 
ut i streik allerede i tredje uke i august.

Tror det blir langvarig
Fafo-forsker Kristine Nergaard har uttalt at denne 
streiken blir vanskelig å vinne for lærerne (se 
intervju side 6). De andre arbeidstakergruppene i 
kommunene har nemlig godtatt forhandlingsresul-
tatet fra i vår. Kun lærerorganisasjonene har gått i 
konflikt. Dersom lærerne får mer, har de tre andre 
hovedorganisasjonene reforhandlingsrett og kan 
kreve det samme. Det sitter derfor veldig langt 
inne for KS å gi lærerne det de vil ha, argumente-
rer Nergaard og spår at streiken kan bli langvarig. 

Handal sier de vet at denne konflikten er 
vanskelig.

– Men det er nødvendig med streik, og vi skal 
gjøre vårt for å vinne fram, sier han.

– Nergaard mener reforhandlingsretten de 
andre fagorganisasjonene har, gjør det vanskeli-
gere å vinne fram for lærerne. Hvordan ser dere 
på det?

– Man kan snu på det og si at det vil være opp 
til de andre organisasjonene å godta det, hvis 
lærerne får et bedre oppgjør. Jeg kan vanskelig 
se for meg at andre forbund skal stå i veien for at 
lærerne får et bedre oppgjør, sier Handal.

– Dette er en streik  
om skolens fremtid

– KS vet hva våre krav er
Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, har uttalt 
til NRK at pengene er brukt opp, i og med KS’ enig-
het med alle andre enn lærerne om en avtale. 

Handal sier at det selvfølgelig finnes penger, 
hvis KS vil.

– Hva kan KS gjøre for å få lærerne tilbake på 
jobb?

– De bør gi et bedre tilbud til lærerne. De må 
tenke på hvordan de i fremtiden sikrer både 
rekruttering av nye lærere og beholder eksiste-
rende lærere i jobben. Nå har de brukt seks år på 
å gjøre lønna dårligere for et yrke med skrikende 
mangel på arbeidskraft, sier Handal. 

Tor Arne Gangsø i KS sier også til NRK at de er 
usikre på streikegrunnlaget til lærerne. Det gjør 
Steffen Handal oppgitt: – Vi har både forhandlet 
og meklet. KS vet helt åpenbart hva våre krav og 
våre forslag til løsninger er. 

Både tariff og politikk
KS peker på at lærerne er en høylønnsgruppe i 
kommunesektoren. Ved prosentvise oppgjør får 
de dermed mest i kroner og øre. Samtidig viser 
tallene at i lønnsutvikling har lærergruppene med 
høy utdanning kommet dårlig ut over tid.

– Hvor vanskelig blir det å forklare at dere 
streiker for at de med høyest lønn må få mer?

– På én side er det vanskelig, fordi i kommune-
sektoren er lærerne en gruppe med høyere lønn 
enn mange andre. Men det er fordi de har lang 
utdanning. Skal skolen være det eneste stedet 
hvor det ikke lønner seg å ta lang utdanning, har vi 
problemer. Også politikerne har et problem, fordi 
det virker hult når de da snakker om hvor viktig 
det er at lærerne har kompetanse og lang utdan-
ning, sier Handal. 

– Dere ønsker også å få politikerne på banen?
– Dette er en streik om skolens fremtid. Vi må 

løse lærermangelen. Mange politiske partier har 
fine formuleringer om betydningen av utdannede 

Steffen Handal sier streik er nødvendig, så skolen ikke ender som det 
eneste stedet hvor det ikke lønner seg å ta lang utdanning. 

lærere i skolen og deres kompetanse. Derfor 
er dette også et politisk spørsmål, ikke bare et 
tariffspørsmål. Vil politikerne satse på elevene, 
må de også satse på lærerne.

Håper på forståelse fra folk flest
I sommer har det vært streikekaos på flyplassene 
og flere mediesaker om folk som er lei av streiker 
og deres konsekvenser.

– Hvordan ser dere for dere at en lærerstreik 
møtes av folkeopinionen nå?

– Streikesommeren gjør det mer utfordrende å 
streike nå. Vi ønsker jo heller ikke stengte skoler.
Jeg tror likevel folk forstår alvoret; at lærerman-
gel er en trussel mot barn og unges utdanning. Det 
er alvorlig for nasjonen at vi ikke klarer å bemanne 
et av landets viktigste yrker. Jeg håper folk har 
forståelse for det vi gjør, sier Handal.

– Tvungen lønnsnemnd i en lærerstreik er lite 
sannsynlig. Hvor lenge kan dere holde på?

– Vi har et streikefond som gjør det mulig for 
oss å streike lenge, men vårt mål er å komme i 
havn og få avsluttet streiken så raskt som mulig.

Handal:
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KS har ikke mer penger å gi og mener Utdan-
ningsforbundet må ta ansvaret for at høsten nå 
blir vanskeligere for elever og foreldre etter to 
år med pandemi.  

TEKST Sonja Holterman | sh@utdanningsnytt.no 

Utdanningsforbundet har meldt at lærerstreiken 
vil trappes opp like etter skolestart. Kommunenes 
sentralforbund (KS) mener streiken gjør skole-
starten vanskelig.

– Streik er et legitimt virkemiddel i et lønns-
oppgjør, men de som velger å bruke det, må også 
ta ansvaret for konsekvensene. Vi beklager at 
streiken vil gjøre skolestarten vanskeligere for 
barn og foreldre etter to år med pandemi-skole, 
skriver Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i 
KS, i en e-post. 

– Hvor lenge kan kommunene tåle at lærerne 
streiker? 

Gangsø svarer ikke på det, men sier: – Når 
lærerorganisasjonene velger streik, rammer det 
elever og foreldre. Det må de ta ansvaret for. 

– Ikke mer penger 
– Til NRK sa du at «pengene er brukt opp» og at KS 
derfor er låst uten noen mulighet til å gi noe som 
helst. Vil dere ikke vike en tomme?

– KS har strukket seg så langt kommunenes 
økonomi tåler, i dette lønnsoppgjøret. Det er ikke 
mer penger å gi, sier Gangsø.

– Vi har blitt enige med alle andre enn læreror-

ganisasjonene om en god samlet løsning. Over 75 
prosent av kommunene deltok i uravstemningen. 
Alle disse støttet resultatet. 37 av 40 fagforbund 
i kommunesektoren har godkjent det, sier han.

– Godt over 700.000 i årslønn
I årets oppgjør ville Utdanningsforbundet ha mer 
til lærere med lang utdanning og fartstid i yrket. 
Argumentet er at denne gruppen har hatt dårli-
gere prosentvis lønnsutvikling over tid sammen-
lignet med andre ansatte i kommunene.

– Det kan være at disse har fått noen promiller 
lavere tillegg enn andre, men de har fått høyest til-
legg i kroner og er blant de høyest lønte i kommu-
nesektoren. De aller fleste lektorer med tillegg og 
full ansiennitet vil få godt over 700.000 i årslønn 
med dette lønnsoppgjøret, sier Tor Arne Gangsø. 

– I årets lønnsoppgjør ble alle andre enn lærer-
organisasjonene enige om å gi alle unge, nyutdan-
nede et lønnsløft på opptil 30.000 kroner. Det 
vil styrke kommunene i å rekruttere lærere, sier 
Gangsø.
    – Steffen Handal mener KS har gjort lærerne til 
lønnstapere seks år på rad. Stemmer det?

– Utdanningsforbundet bruker nasjonale tall fra 
Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 
for å vise at lærerne henger etter. KS-området har 
et eget teknisk beregningsutvalg som utarbeider 
tall partene er enige om. De viser at stillingsgrup-
per med høyere utdanning, inkludert lærere, ble 
prioritert i lønnsoppgjørene de siste fem årene, 
sier Gangsø. 

  Streik

V

– Lærermangel er en trussel mot barn og unges utdan-
ning, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. 
ARKIVFOTO JØRGEN JELSTAD 

KS: – Streiken gjør skolestarten  
vanskeligere for barn og foreldre
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– Dette er en streik det er  
vanskelig å vinne. Jeg tror ikke 
det kommer mer penger på 
bordet, sier Fafo-forsker  
Kristine Nergaard.  

TEKST Sonja Holterman | sh@utdanningsnytt.no 

Nergaard har forsket på lønnsforhandlinger og har 
fulgt tidligere lærerstreiker. 

– Dette er en streik det er vanskelig å vinne. Jeg 
tror ikke det kommer mer penger på bordet, sier hun. 

– Streiken i 2014 vant lærerne, men den gangen 
streiket de for et prinsipp som bare gjaldt dem, 
nemlig arbeidstiden. Nå er det lønn, og dersom 
lærerne får mer, har de tre andre hovedorgani-
sasjonene reforhandlingsrett og kan kreve det 
samme. Det sitter derfor veldig langt inne for KS å 
gi lærerne det de vil ha, sier Nergaard.

Kristine Nergaard tror ikke KS vil gi lærerne 
et nytt tilbud, noe som kan gi forbundet et stort 
problem.

– Utfordringen blir da hvordan skal man avslutte 
streiken, sier hun.

– Det koster å streike
I slutten av mai kom partene i kommuneoppgjøret 
til enighet i lønnsoppgjøret, men med ett unntak: 
lærerne. Resultatet var en ramme på 3,84 prosent; 
litt over frontfagsrammen på 3,7 prosent. I praksis 
innebærer resultatet et lønnshopp på 12.000-
16.800 kroner, avhengig av stillingskategori. 

Å komme over frontfagsrammen var et tydelig 
krav fra arbeidstakersiden før oppgjøret. Likevel 
sa Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund 
og Norsk Lektorlag nei til årets oppgjør i slutten 
av mai,  og streiken var et faktum. 

Det første streikeuttaket til UDF var imidler-
tid lite. 20. juni gikk 45 medlemmer i Bergen ut i 
streik, derav 40 lærere ved Gimle oppveksttun 
skole. Allerede da ble det varslet en opptrapping 
ved skolestart. 

– Jeg tror streiken vil vare minst to-tre uker fra 
opptrappingen, kanskje mer, sier Nergaard. 

Lærere som streiker, får 100 prosent lønn fra UDF. 

– Selv om forbundet har en stor streikekasse, 
koster det dem mye. Forbundet går inn i en streik 
hvor de tærer på streikekassa, selv om de vet 
at det mest sannsynlig gir liten gevinst, sier 
Nergaard.

Hun tror ikke på tvungen lønnsnemnd med det 
første. For at staten skal avslutte en streik med 
tvungen lønnsnemnd, må det være fare for liv og 
helse.

– Veldig mange barnehagelærere i streik vil 
kunne nærme seg noe som truer liv og helse. For 
eksempel ved at sykepleiere må bli hjemme og 
passe barn. Men den varianten er ikke lett.

– Kan be om nemnd
Fafo-forskeren mener en mulig streikeslutt kan 
bli at UDF ber rikslønnsnemnda avgjøre konflikten 
eller overlater det til en frivillig nemnd uten NHO 
eller LO: – Det siste gjorde sykepleierne ved sin 
seneste streik, sier hun.

– Dersom lærerne ikke får høyere lønn, har de 
da noe å tjene på denne streiken, mener du?

– Streiken kan bli en investering i framtida, mer 
enn at man vinner årets oppgjør. Lærerne får vist 

  Streik

Aktuelt

Fafo-forsker: 
– Lærerstreiken kan bli langvarig

– Streiken kan bli en investering i framtida, 
mer enn at man vinner årets oppgjør, sier Fafo-
forsker Kristine Nergaard. 
FOTO PAUL S. AMUNDSEN/UTDANNINGSFORBUNDET

at de er misfornøyde med lønnsutviklingen sin. 
Kanskje de blir prioritert i mellomoppgjøret neste 
år eller ved neste hovedoppgjør, sier Kristine 
Nergaard.

Uttaket
– Det første uttaket vil nok bli såpass at det viser 
at nå er vi i gang, spår Nergaard. 

Hun tror forbundet vil legge seg på noenlunde 
samme linje som i 2014. Da streiket 7000 lærere 
ved skolestart.

– Det tilsvarer om lag 5500 i det første reelle 
uttaket i KS-området, i og med at Oslo ikke strei-
ker denne gangen.

Et uttak skal varsles fire virkedager før streiken 
starter. Forskeren tror lærere på mellomtrinnet, 
ungdomsskole og videregående vil tas ut i første 
omgang.

– Jeg tror barnehagelærere og lærere i småsko-
len vil bli skjermet i streikens første del. Barneha-
ger fordi en streik her rammer samfunnet hardt, 
småskolen for å unngå at førsteklassingene står 
igjen i skolegården, sier Nergaard.
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  Streik  

Hvordan lærerne vil markere strei-
ken, er det ingen som vil si noe om, 
men at de vil finne på noe, er sik-
kert. Kanskje blir det en ny sang?

TEKST  Kari Oliv Vedvik  | kov@utdanningsnytt.no 

Lærerstreiken trappes opp rundt skolestart, 
ifølge Utdanningsforbundets leder Steffen Han-
dal. Hvor og eksakt dato er ikke kunngjort.
Trondheim er en av byene som ofte er blitt tatt ut 
i lærerstreik. I fjor ble 3000 tatt ut, og i 2014 om 
lag 500. 

– Hvordan opptrappingen skjer, kan vi ikke gå 
ut med. Utdanningsforbundet sentralt tar disse 
avgjørelsene, sier Gry Camilla Tingstad, leder i 
Utdanningsforbundet i Trondheim.

– Men våre medlemmer er i beredskap dersom 
Trondheim blir en av byene som tas ut.

– I 2014 hadde dere mange ulike arrangement. 
Blant annet fakkelstafett. Har dere planlagt noe 
lignende i år?

– Vi har hatt mange vellykkede streikearran-
gementer. Fakkelstafetten var et høydepunkt fra 
lærerstreiken i 2014. Den skapte samhold, og vi 
fikk mange positive tilbakemeldinger. Hva vi even-
tuelt planlegger nå, kan vi ikke si noe om, sier hun. 

Lærer Knut Even Bergstad hadde ideen om en 

fakkelstafett. Bergstad, som til daglig jobbet som 
lærer i kroppsøving ved Rosenborg skole, synes 
det var naturlig å finne på noe sportslig.

– Vi måtte finne på noe, og vi hadde lyst å finne 
på noe sportslig. Det ble foreslått sang, men vi 
måtte ha noe med sport, syntes jeg.

I Trondheim har de hatt samlinger både på 
Torvet og i Samfundet ved tidligere streiker. Det 
har også vært mange andre markeringer, som ban-
ner på innfartsveien til byen og frys-aksjoner der 
streikende har stått i frysposisjon i byens store 
gågate, Nordre. 

Taus om streikeforberedelser  

V

Følg og støtt et spennende skole-
prosjekt i Zambia! Sammen med 
lokalbefolkningen kan dere være 
med og bygge skoler, lærerboliger, 
toaletter og bore etter vann. Deres 
elever kan følge med på utviklingen 
og det er mulig å besøke prosjektet.

Besøk våre nettsider og se film og 
historier: kirkensnodhjelp.no/skole

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Håkon Strøm
Tlf: 90 56 23 76
E-post: hst@nca.no

BLI MED PÅ Å BYGGE 
SKOLER I ZAMBIA!
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To ganger har Hemnes kom-
mune lyst ut de sju stillingene 
som barnehagelærer.  
Fortsatt står de uten  
kvalifiserte søkere.  

TEKST Kaja Mejlbo | kaja@utdanningsnytt.no

Fire av stillingene kommunen på Helgelandskysten 
har lyst ut, er i en helt ny barnehage, de tre andre 
fordelt på to av kommunens andre barnehager.

Etter to runder har de måttet ansette fagar-
beidere på dispensasjon i stillingene. Etter loven 
betyr det søkerrunder også neste år.

– Søkerbunkene er store nok, men ingen har 
kvalifikasjonene som kreves, sier enhetsleder for 
barnehage, Heidi Lien. 

– Forhåpentlig er dette midlertidig. Vi har sat-
set mye på å støtte ansatte som tar barnehage-
lærerutdanning økonomisk. Seks ansatte er i gang 
med utdanningsløpet, men først ferdige om tre år, 
forteller hun.

– Gode rammer er vel så viktig som lønn 
Barnehagene har få ansatte på dispensasjon 
ellers, men Lien beskriver et konstant behov for å 
skaffe kvalifisert personale i barnehagene.

– Siden bemanningskravet ble endret i 2017, 
fikk mange kommuner, deriblant vi, et nytt behov 
for enda flere barnehagelærere, og vi kom enda 
mer på etterskudd. Selv om vi tilbyr høyere tillegg 
til pedagogiske ledere enn mange andre, er det 

ikke nok for å lokke kvalifiserte søkere, sier Lien.
Hennes erfaring er at mange barnehagelærere 

er vel så opptatt av gode rammer for å gjøre job-
ben sin, som lønn.

– Nok plantid og gode muligheter for faglig  
utvikling er nok vel så viktig for mange, sier Lien 
og peker på blant annet videreutdannings- 
ordningen.

Vil ha bedre videreutdanningsvilkår
I dag kan lærere i skolen velge vikarordning med 
37,5 prosent til å studere eller en stipendordning 
hvor stipendet på 110.000 kroner kan brukes til 
frikjøp av studiedager. De får også dekket reise og 
opphold på samlinger, og bøker og semesteravgift, 
av arbeidsgiver. 

For barnehager derimot, er det ingen vikar-
ordning. Eier kan få inntil 70.000 kroner i tilret-
teleggingsmidler som kan brukes til frikjøp. 
Ansatte får ikke nødvendigvis bedre lønn etter 
videreutdanning.

– De statlige vilkårene må endres, skal flere 
søke barnehagelærerjobbene, sier Lien.

 Barnehage

Aktuelt

Hun ser også med bekymring at stadig færre 
søker barnehagelærerutdanningen. De endelige 
opptakstallene til høyere utdanning i høst viser at 
utdanningene mister mer enn hver fjerde student 
sammenlignet med i fjor.

I år har 3 600 søkere fått tilbud om plass ved 
barnehagelærerutdanningen. Det er en nedgang 
på nesten 27 prosent fra fjorårets nærmere 5000.

– Det sier en hel del om yrkets status, sier Lien.

Eget kjøkkenpersonale
Et tiltak i kommunen skal i alle fall sørge for at 
barnehagepersonalet kan bruke sin tid på barna: 
eget kjøkkenpersonale. Tre hundreprosent-
stillinger og to stillinger på 66 prosent skal for-
deles på Hemnes’ fem barnehager. Foreldrene må 
betale 80 kroner mer i matpenger, resten dekker 
kommunen. 
– Responsen fra foresatte har vært veldig god. De 
ansatte skulle nok sett at millionene heller gikk til 
å styrke grunnbemanningen; til lovpålagt beman-
ning hele åpningstiden snarere enn bare noen 
timer av dagen. sier Heidi Lien. 

Vil vurdere mer fleksible åpningstider i Rana-barnehager
 Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Venstre i Rana kommune mener tiden er inne for barnehager med flek-

sible åpningstider.
– Det er åpenbart et behov, men for å ta diskusjonen må vi vite mer om hvor mange det gjelder, lovbe-
stemmelser og økonomi, sier Arbeiderpartiets Lars Frøysa til Rana blad.
– Behovet småbarnsforeldre har for barnehage, må tilpasses tidene de jobber. Særlig er det viktig for 
dem som er alene om omsorgen, og de uten et stort nettverk, sier fungerende gruppeleder for SV i kom-
munestyret, Maria Saltirova Rausandaksel.

Lyste ut to ganger – fikk  
ingen kvalifiserte søkere

Maneter, matte, musikk og mye mer!
Årets tema for Forskningsdagene er HAV og Nysgjerrigper har utviklet et komplett 
undervisningsopplegg som gir elevene kunnskap om havet og erfaring med  
utforskende metode. Opplegget er gratis og består av oppgaver, aktiviteter og  
ressurser som passer godt inn i læreplanen for alle fag i grunnskolen.  
 
Verden trenger flere nysgjerrigperer!

Les mer på nysgjerrigper.no 

Hemnes i Nordland ligger 
omtrent midt mellom de 
tre Helgelands-byene 
Mosjøen, Sandnessjøen og 
Mo i Rana. 
FOTO (FRA 2007) HALLVARD KJELEN, 
WIKIMEDIA COMMONS 
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Har frigjort seg frå læ rebøkene
Etter at alle elevane  
fekk digitale dingsar,  
har elevar og lærarar  
på Knappskog skule  
frigjort mykje tid til dei 
kjekke aktivitetane som 
det aldri vart tid til før.

TEKST Laila Borge
FOTO Eivind Senneset

Hovedsaken
DIGITAL UNDERVISNING

– Dei som skal jobbe i Minecraft, må gjere ferdig 
verda si! Dei som skal jobbe i Creaza, må gjere fer-
dig teikneserien sin! 

Beskjedane går frå lærarane til 2. klasse på 
Knappskog skule i Øygarden kommune i Vestland. 
Elevane myldrar mellom pultane som står grup-
pert saman langs vindauga og veggane. Uttrykket 
«klasseromsoppsett» har ikkje henta inspirasjon 
frå dette klasserommet. Midt i klasserommet står 
det eit par benkar der elevar kan slå seg ned om 
dei skal diskutere noko. 

Det kan verke som ein kosedag, men er ein gan-
ske typisk skuledag. Elevane er ferdige med lun-
sjen og skal fullføre prosjekta dei har jobba med 
den siste tida. Heile skuleåret har vore delt inn i tre 
tema, og den siste tida har dei jobba med temaet 
berekraft. Elevane har laga ulike produkt for å vise 
kva dei har lært. 

Ei gruppe har brukt Lego WeDo til å byggje ein 
søppelbil. Målet er å vise fram kjeldesortering. 
Sorteringsanlegget er bygt av dorullar, kartong, 
kreppapir og sølvpapir. Med sprittusj skriv dei 
namnet på renovasjonsbedrifta Øyvar på karton-
gen. Det er på tide å tømme søppelbilen, men han 
treff ikkje heilt på søppelspannet. Elevane tastar 
litt på iPaden for å programmere han til å gjere 
som dei vil. Eigentleg er nok dorull-søppelspannet 
litt for høgt, så det spørst om dette problemet kan 
løysast digitalt. 

Planlegg kva dei skal lære
Det er knapt nokon elevar på Knappskog skule 
som hugsar korleis det er ikkje å ha digitale ding-
sar som hovudverktøy på skulen. Skulen byrja 
innføringa i 2015, og sidan hausten 2017 har han 
vore heildigital. Skulen har vel å merke skulebi-
bliotek, og klassesett med lærebøker finst i skap 
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Har frigjort seg frå læ rebøkene

Elevane på Knappskog skule i Øygarden var mellom 
dei aller første som fekk digitale dingsar i staden for 

lærebøker. Minecraft er eit populært verktøy.

U09 Hovedsak.indd   11U09 Hovedsak.indd   11 11.08.2022   11:0211.08.2022   11:02



12 | UTDANNING nr. 9/19. august 2022

    Hovedsaken  
DIGITAL UNDERVISNING

i klasseromma. Men i skulesekkane har bøkene 
blitt byta ut med digitale einingar: iPad for elevar 
på dei tre første trinna, og Chromebook frå 4. trinn. 

– Eg vil aldri tilbake til den gamle måten å jobbe 
på, seier Kaja Venge, som er lærar for 2. trinn.

– Då vi fekk ein digital dings, kunne vi leggje 
frå oss læreboka. No planlegg vi kva vi skal lære, 
ikkje kva sider i boka vi skal kome oss gjennom, 
seier Ingvild Vikingsen Skogestad, som er lærar 
for 4. trinn. 

Metoden har påverka korleis lærarane brukar 
planleggingstida si. Medan dei før planla time for 
time, planlegg dei no gjerne eit prosjekt som dei 
skal jobbe med i ulike fag over lengre tid. Allereie 
i mars planla Venge prosjektet som 2.-klassingane 
skulle jobbe med i mange av timane utover våren. 

– Vi jobbar mykje meir kreativt no, seier ho.

Elevane slepp å vente
Lærarane presiserer at dei til ei kvar tid står fritt 
til å velje det formatet som eignar seg best. I norsk 
les elevane ofte tekstar i vanlege bøker. Dei øver 
på å skrive finskrift på papir. Gloser puggar dei i 
appen Quizlet, og når dei skal presentere kva dei 
har lært, kan dei velje mellom analogt og digitalt 
utstyr. Ofte endar dei med ein kombinasjon. 

Tastaturet har gjort det lettare for dei yngste ele-
vane å lære bokstavane. Dei digitale dingsane har 
dessutan gjort det lettare å ha elevar med spesi-
alundervisning i same klasserom som alle andre. 
I dingsane får dei tilrettelagde oppgåver, og der-
som dei treng ein pause, kan dei bruke dingsen 
til avkopling. 

Dei to lærarane opplever at mengdetreninga går 
langt raskare enn før, mellom anna fordi digital 
oppgåveløysing gjer at alle får svar med det same 
på om dei har løyst oppgåvene riktig. Dermed kan 
elevane gå vidare til neste oppgåve, eller prøve på 
nytt, utan å vente på svar frå læraren. Dei treng 
heller ikkje vente på at alle skal bli ferdige med 
nivået eller temaet. Det har frigitt verdifull tid.

– I bøkene var det mange tips til gøyale aktivi-
tetar som vi aldri fekk tid til fordi det stod i års-
planen at vi skulle begynne på nytt kapittel neste 
veke. Boka var så styrande for kva vi gjorde. Eg 
veit ikkje om det er samvit eller kva, men har du 
ei bok, følgjer du ho. No er det læraren og elevane 

som set standarden, ikkje forlaget. Og no har vi 
faktisk mykje tid til å gjere dei kjekke aktivitetane, 
seier Skogestad.

Tek utgangspunkt i læreplanen
I praksis betyr metoden som skulen har kalla Digg 
læring, at Skogestad ikkje tek utgangspunkt i inn-
haldet i ei lærebok, men i kva læreplanen seier at 
elevane skal lære. Med såkalla baklengs planleg-
ging finn ho deretter ut korleis elevane skal doku-
mentere kva dei har lært, før ho til slutt planlegg 
innhaldet ho vil presentere for dei. Då kikkar ho 
gjerne i lærebøker, og om det er relevant innhald 
der, nyttar ho dei.

– Eg er eigentleg glad i bøker. Dette er ikkje ein 
konkurranse mellom det digitale og det analoge, 
seier ho.

Ho vil berre ikkje la bøkene styre. 

 «Eg vil aldri tilbake til 
den gamle måten  

å jobbe på.»
Kaja Venge, lærer

2.-klassingene Emmely Mongstad 
Kristiansen, Herman Hovden, Jørgen 

Haga Norebø og Ella Turøy Røsland har 
bygt ein søppelbil som dei styrer med 
iPad-en. Lærer Kaja Venge hjelper til. 
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– Til dømes seier læreplanen at mellomtrinns-
elevar skal lære om konfliktar. 7.-klassingar 
synest generelt den andre verdskrigen er kjem-
pespennande, men lærebøkene for trinnet inne-
held ingenting om den andre verdskrigen. Då er 
lærarane fri til å finne innhald andre stader. 

På same måte kan Venge la 2. klasseelevane 
velje kva insekt dei vil utforske når dei skal lære 
om insekt. Dei kan gjerne fordjupe seg i marihø-
ner, sjølv om læreboka kanskje hadde prioritert 
eit anna døme. 

I bienes verd
I klasserommet til Venge har dei fleste elevane 
henta iPad-ane sine. Somme finn Lego, andre 
finn Bee-botar, små programmerbare robotar.

– Skal vi sjå kven som kjem først bort dit, seier 
Venge til ein av elevane og peiker på Bee-botane 

sitt rutenett med bilde av ulike plantar og dyr.
– Dei kjem til å krasje, meiner eleven. 
Begge to tel kor mange ruter Bee-botane må 

forsere, tastar på dei små robotane sine knappar 
og set i gang. Ganske riktig: Dei krasjar under-
vegs. 

Det går betre for Hedda Øksnes Espedahl (7) og 
Victoria Tomine Solsvik (8) sine bier. Dei lever i 
Minecraft, der dei to 2.-klassingane prøver å leg-
gje til rette for gode bieliv. 

– Her er det masse honning, seier Hedda 
medan ho tastar på iPaden.

Jentene plantar fleire blomar som biene kan 
pollinere.

– I starten heldt vi dei inne fordi vi ikkje ville 
dei skulle stikke av. No har vi funne ut at vi må 
sleppe dei ut, seier jentene.

Minecraft er eit av dei mest brukte verktøya på 

2.-klassingane 
Magnus Kongsbak 
Linge, Vegard Skrede 
Hatlelid og Nikolas 
Eikeland Bekkenes 
prøver å få fart på 
legoen. 

Små, enkle robotar kan 
vere eit første møte med 
programmering for dei 
yngste elevane. 
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Knappskog skule. Der kan elevane lære om areal, 
finne og løyse oppgåver inne i ulike hus, og byggje 
ting for å vise fram noko dei har lært. 

Meir motiverte elevar og lærarar
Digitaliseringa av Knappskog skule starta med 
innføringsklassen for flyktningar. Digitale verk-
tøy gjorde det lettare å lære norsk. Arbeidsmetoden 
gjorde òg både elevar og lærarar meir motiverte. 
Dermed gjekk skulen i gang med eit pilotprosjekt 
for 5. trinn i 2015. Resultata var gode.

– Vi såg at elevane prioriterte skulearbeid når 
dei fekk jobbe digitalt. Særleg gutar, seier rektor 
Odd Erik Kjeldstad. 

Digitaliseringa var noko av det første han gjekk 
i gang med etter at han vart rektor på Knappskog 
skule. Han hadde tidlegare jobba med utvikling av 
IKT i skulen i kommunen og hadde sett potensialet 
for digitale verktøy i skulen. Han meinte at den 
tradisjonelle undervisninga ikkje treff elevar som 

slit med motivasjonen, og håpte at digitale lære-
middel kunne gjere læringa kjekkare. 

Mykje tyder på at han fekk rett. 

Hadde ein plan
– Målet har vore å utnytte teknologien for å få 
betre motivasjon og læring. Trivsel og læring 
heng saman, påpeiker rektoren, som òg trur at 
det hadde positiv effekt at skulen brukte omgrepet 
Digg læring på omlegginga.

– Det gjorde det hipt og kult, seier Kjeldstad.
Etter eit år med pilotprosjekt ønskte både læra-

rar og elevar på resten av skulen å innføre Digg 
læring for alle trinn. Gjennom ei gradvis innføring 
vart skulen heildigital i 2017. 

– Overgangen gjekk raskare enn planlagt, fordi 
lærarar og elevar var motiverte for det, seier rek-
toren. 

Han trur det var lurt å starte i det små, så læra-
rane fekk sjå kva det innebar før dei skalerte 

«Vi såg at elevane  
prioriterte skulearbeid 

når dei fekk jobbe  
digitalt. Særleg gutar.»
Odd Erik Kjeldstad, rektor 

ved Knappskog skule

Er det tomt batteri eller feil blåtann- 
tilkopling som er årsaka til at legofrosken 
ikkje oppfører seg som han skal?

Jørgen Haga Norebø, Emmely Mongstad Kristiansen, Her-
man Hovden (på golvet) og lærar Kaja Venge har varierte 
arbeidsstillingar i løpet av skuledagen.

    Hovedsaken  
DIGITAL UNDERVISNING
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opp. Dessutan hadde skulen ein plan for korleis 
omlegginga skulle skje.

– Det er ikkje lurt å dele ut pc-ar eller iPad-ar 
utan ein plan, presiserer rektoren. 

Kastar ikkje bøkene på båten
Lærar Ingvild Vikingsen Skogestad synest spørs-
målet om kor digital skulen skal bli, har lett for å 
bli ein skyttargravsdiskusjon. Ho trur det skuldast 
ei misoppfatning av at ein heildigital skule jobbar 
som før, berre på skjerm i staden for papir. Hadde 
det vore tilfelle, hadde ikkje ho heller støtta digi-
taliseringa. 

– Eg har ikkje trua på å putte boka inn på skjer-
men, seier ho. 

Ho skannar berre tekstar til dyslektikarane så 
dei kan få teksten lest opp. Elles les elevane på 
papir når tekstane er på papir. 

– Vi skal ikkje kaste bøkene på båten. Vi skal 
ta med oss alt det gode vi gjorde før. Teknologien 

skal tilføre noko, seier ho. 
Ho trur det har vore viktig for utviklinga på 

Knappskog skule at dei heile tida har vore opptatt 
av kvifor dei gjer som dei gjer.

– Fordi vi er langt framme har vi vore tvungne 
til å svare på kvifor, seier ho.

Sjølv finn ho svaret i at elevane går på skulen 
for å tileigne seg kunnskap. Målet er ikkje at ho 
skal stå og førelese. 

Barrierar i systemet
Rektor Kjeldstad har ikkje møtt motstand frå 
kommunen, som hadde oppmoda dei kommu-
nale einingane til å jobbe innovativt. Likevel har 
skulen møtt barrierar i systemet. 

– Kommunen har vore ein god partnar for oss, 
men vi møter eit system som er lagt opp til noko 
anna enn det vi treng. Vi måtte mellom anna byg-
gje opp teknisk kompetanse på skulen, fordi vi 
er avhengige av at utstyret fungerer. Vi kan ikkje 
vente på å få hjelp frå andre, seier han.

Til andre skular som skal i gang med ei større 
omlegging, anbefaler han å ha ei tydeleg leiing, 
rydde unna eventuelle barrierar og vere bestemte 
på at ein skal få det til. 

Som ein av dei første heildigitale skulane 
måtte Knappskog skule finne sin eigen veg til 
gode undervisningsopplegg. Dei tok i bruk ulike 
plattformer og digitale verktøy. Etter kvart har 
skulen sitt opplegg blitt modell for utvikling av 
nye ressursar. Lærar Ingvild Vikingsen Skogestad, 
som raskt vart engasjert i både digitale lærings-
verktøy og koding, har gitt innspel til Gyldendal 
sine læremiddel for dei nye læreplanane.

Omvendt undervisning
Skogestad likar å nytte omvendt undervisning. 
Elevane vert gjerne introdusert for eit nytt tema 
gjennom ein video som dei kan sjå heime. Dermed 
kan læraren hoppe over den felles klasseromsun-
dervisninga og gå rett på oppgåveløysing og andre 
aktivitetar. 

– Det er mykje kjekkare å jobbe sånn, seier Sko-
gestad.

Kjeldstad trur dette er ei nødvendig utvikling.
– Det skal mykje til for at ein lærar på podiet 

skal klare å gjere ting interessant for heile klassen. 
Med så mykje konkurranse som vi har fått frå ulike 
medium fell elevane lett frå om dei får presentert 
opplegg som fungerte på 1990-talet, seier han. 

 «Vi skal ta med oss  
alt det gode vi gjorde  
før. Teknologien skal  

tilføre noko.»
Ingvild Vikingsen  
Skogestad, lærar

Elevane sine prosjekt resulterer ofte i ei salig 
blanding av gode, gammaldagse materialar og 
moderne, teknologiske hjelpemiddel.
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Då Skogestad sin klasse skulle lære om religiøse 
bygg, brukte dei norsktimane på å lese om religion 
i vanlege bøker. I timane i kristendom, religion, 
livssyn og etikk (KRLE) laga dei eigne bygg, til 
dømes i Minecraft.

¬– For å lage bygga må dei kunne noko om 
religionen, elles hadde dei ikkje klart det, seier 
Skogestad.

Har tru på bøkene
To av Skogestad sine elevar, tiåringane Tiril Malene 
Nygård og Hanna Kongsbak Linge, synest det er 
lettare å jobbe digitalt enn på papir. Men kanskje 
hadde dei lært meir om dei hadde blitt tvinga til å 
skrive meir for hand, undrar dei.

– Det er gøy med Chromebook, men eg trur ein 
lærer meir med bøker, seier Tiril.

– Eg vil ha meir bøker, seier Hanna. 
Dei to likar aller best kunst og handverk. Dei er 

glade i å lage fysiske ting og kan vise fram nokre 
fantasifulle, men ubrukelege robotar som dei har 
laga. Robotane har ei tiltenkt oppgåve med å fjerne 
tyggegummi og rydde søppel, men er ikkje i stand 
til å gjennomføre oppgåva. Dei er ei salig blanding 
av datakort og leidningar, dorullar, ispinnar, mjøl-
kekartongar, papp og papir, og er som så mykje 
anna skulen gjer eit resultat av både digitale og 
analoge hjelpemiddel.

Rask betring på nasjonale prøvar
Sjølv om dei to jentene trur papir hadde gitt dei 
meir kunnskap, tyder dei nasjonale prøvane på 
meir læring med digitale læremiddel. Skulen, 
som hadde lege under snittet, fekk ei bratt stig-
ning på resultatkurva då dei gjekk over til digitale 
læremiddel. 

Skulen har hatt resultat godt over snittet heilt 
til siste skuleår, då dei fekk eit brått fall. Rektor 
Kjeldstad meiner det var fleire årsaker til at det 
gjekk dårleg denne gongen, som ikkje har noko 
med digital undervisning å gjere. 

– Skulen må sjølvsagt følgje med på korleis dette 
går framover. Eg meiner det er resultata over tid 
som betyr noko, seier han. 

Han er glad for at resultata over tid har vore 
gode, og ikkje minst for at gutane har fått eit tyde-
leg lyft. 

Ein av gutane som set pris på Chromebook-
læringa er ti år gamle Kjetil Solberg: – Eg har ein 
ven som er to år eldre enn meg. Han er sjalu på 

meg. Han har ikkje Chromebook på skulen, berre 
bøker. Det er litt rart. Eg trur ting skjer fortare her, 
seier han.

Sjølv er han ikkje så glad i å skrive, og likar 
skjermen betre enn papir.

– Eg blir ikkje lei av skjermen, seier han.

Deler erfaringane
Dei nye metodane kan stille høge krav til lærarane 
sin kreativitet, kompetanse og kjennskap til ulike 
ressursar, men alle treng ikkje begynne på nytt. 
Lærarane på Knappskog skule lagrar det dei gjer 
og deler både med kvarandre og med andre skular 
– i kommunen, i landet og i andre land. 

Før pandemien fekk skulen besøk av ulike 
delegasjonar nærast kvar veke, i tillegg til at dei 
sjølv besøkte andre for å fortelje om Digg læring. 
Skulen arrangerer dessutan årleg Digg læring-
konferansen med deltakarar frå heile landet.

«Viss vi har  
vore for lenge  

på skjermen, er  
lærarane flinke til 

å få oss til å springe 
ein tur rundt 

haugen.»
Tiril Malene Nygård (10)

4.-klassingane Håvard Skrede 
Hatlelid, Fredrik Bergsvik Hatløy 

og Noris Ekanger (liggjande  
bak) har kvar sin digitale  

dings i skulesekken. 

    Hovedsaken  
DIGITAL UNDERVISNING
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Bjørkli-Eriksen er universitetslektor ved 
Institutt for lærarutdanning, Universitetet 
i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Ho 
har tidlegare skrive på Utdanningsnytt om 
at bortfall av tekstar på papir går ut over 
elevane si læring. Ho er glad for å høyre at 
elevane på Knappskog skule framleis les 
tekstar på papir sjølv om dei kallar seg ein 
heildigital skule. 

– Dei er eigentleg ikkje heildigitale. Dei 
vel det formatet som eignar seg best, og det 
er viktig og riktig, seier ho.

Ho har inntrykk av at mange skular 
som vert heildigitale kuttar heilt ut lesing 
på papir. 

– Å lese digitale tekstar er meir krev-
jande enn å lese på papir. Det er heilt klart 
at elevar i dagens samfunn må lære seg å 
meistre digital lesing. For å bli gode lesa-
rar, er det svært viktig at elevane lærer seg 
gode lesestrategiar. Det kan i mange høve 
vere ein fordel å arbeide med tekstar på 
papir i innlæringa av gode lesestrategiar 
som dei vidare kan overføre i lesing av 
digitale tekstar, seier ho.

- Handskrift er viktig
Ho trur at mange elevar strever med å 
finne fram på digitale læringsplattformer. 

– Dette er avhengig av kor flinke læra-
rane er til å lære elevane å finne fram 
digitalt. Dei treng opplæring i å meistre 

dei digitale plattformene og dei digitale 
tekstane. Det same gjeld jo om ein brukar 
bøker. Ein kan ikkje berre sleppe elevane 
når dei har lært den tekniske biten av 
lesing og les med god flyt, seier ho. 

Bjørkli-Eriksen meiner det er stort 
behov for forsking på digital opplæring. 
Noko det har vore forska på er om elevane 
bør skrive for hand eller på tastatur i den 
første bokstavinnlæringa. 

– Forskinga peiker i ulike retningar. Ei 
rekke studiar innan psykologi og nevro-
vitskap har vist at det er viktig å lære å 
skrive for hand, fordi det skjer noko mel-
lom handa og hjernen som ein går glipp av 
når ein berre trykkjer på tastar, seier ho.

Utgangspunkt i læringa
Den nye læreplanen seier at elevane skal 
kunne skrive både for hand og på tastatur 
etter 2. trinn. Elles seier ikkje læreplanen 
noko om kva metodar skulane skal bruke 
i opplæringa. 

Bjørkli-Eriksen meiner andre skular 
kan la seg inspirere av Knappskog sin 
Digg læring-metode, med ein gjennom-
tenkt plan for kva dei skal gjere og kvifor 
dei gjer det.

– Det er veldig bra at dei planlegg ut frå 
kva elevane skal lære, og ikkje lar lærebø-
kene styre undervisninga, seier ho.

– Skulane bør ikkje  
velje anten-eller

Skogestad har hatt foredrag på dei fleste store 
digitale konferansar i Norge dei siste åra, og i 2019 
heldt ho foredrag på Bett-konferansen for utdan-
ningsteknologi i London om skulen sine tankar 
om digital undervisning.

Spring rundt haugen
Det er lett å sjå for seg ein generasjon med lut rygg 
etter mange år med blikket festa på ein dings. Men 
kan hende er elevane på Knappskog skule meir 
aktive enn nokon gong. Mykje av tida bruker dei 
på å produsere ting, og det kan like gjerne vere ting 
laga av keramikk eller kartong som i Minecraft. 
Dei går bort til kvarandre eller læraren for å vise 
fram ting eller spørje om noko, og dei har god tid 
til å gå ut for å utforske noko dei lærer om. 

– Har  vi vore for lenge på skjermen, er lærarane 
flinke til å få oss til å springe ein tur rundt haugen, 
seier Tiril Malene Nygård (10).

– Det er viktig å velje det formatet som eignar seg 
best, seier Siv Anita Bjørkli-Eriksen.

Universitetslektor Siv 
Anita Bjørkli-Eriksen.  
FOTO Privat
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Kort og godt

 Lektorutdanning ved UiB 

 Kryssordløysing i Utdanning nr 8

69 prosent flere søkere  
enn i 2021  

Det er færre søkere til høyere utdanning i hele lan-
det i år. Tall fra Samordna opptak viser at 10 623 
har hatt studieprogram ved Universitetet i Bergen 
(UiB) som sitt førstevalg, melder NTB. Dette er 
færre søkere enn toppåret i fjor, men normalisert 
sammenlignet med 2019. UiB har sendt ut 8721 
tilbud om studieplass for kommende semester. 
Totalt var det 373 søkere til de ulike studiepro-
grammene på lektorutdanningen til UiB, en økning 
på 69 prosent sammenlignet med 2021. 

«Barn trenger forbilder mer enn kritikk.»  
 Joseph Joubert (1754-1824), fransk filosof 

Diakonhjemmet vant kon-
kurransen om forprosjekt 
for en ny videregående 
skole med helse- og opp-
vekstfag i Oslo.   

Skolen med 810 elever er 
planlagt drevet av kom-
munen, melder NTB. 
Virksomhetene på Dia-
konhjemmets eiendom 
på Steinerud skal kobles 
til den nye videregående 
skolen: sykehuset, syke-
husapoteket, Diakon-
hjemmet Omsorg, VID 
vitenskapelige høgskole 
og Fagskolen Diakonova. 
Elevene vil få nærkontakt 
med sykehusets spesialisthelsetje-
nester, sengeposter og akuttmottak 
og arbeidshverdagen der, slik at de 
daglig ser relevans i opplæringen. 
I tilknytning til skolen planlegges 

det også flerbrukshall til bruk for 
ansatte, studenter, naboer og bebo-
ere, og av lokale idrettslag. I høst 
starter arbeidet med å utvikle pla-
nene videre. 

Ny skole planlegges

  Videregående skole 

I høstsatsningen fra Riksteatret kan du se 
«Jeanne d’Arc», om den unge jenta som gikk i 
døden for det hun trodde på.   

Hun levde fra 1412 til 1431 og ledet Frankrike i 
krig mot England til hun ble tatt til fange og hen-
rettet. Monica Dybwad spiller tittelrollen, mens 
regi er ved Eline Arbo. – Jeanne d'Arc kjempet 
alene og måtte gå i døden for sin overbevisning, 
sier Arbo i en pressemelding fra teateret. 

Anne Krigsvoll og Josefine Frida skal på turné 
med «Ved målet» av Thomas Bernard om en mor 
og en datter som ikke klarer å gi slipp på hveran-
dre. I «Peer Gynt» topper Anders Baasmo ensem-
blet på ny turné. Til de yngste i delene av landet 
som ikke har fått besøk, kommer «Detektivbyrå Nr 
2 – Operasjon Teater» og «Mio, min Mio». 

 Kultur

Teater om 19-åringen som ble brent for det hun trodde på 

Vinnarane

Vinnarane av kryssordet i Utdanning nr. 8/2022 
er Arne Halling, Egersund, og Emilie Kirkestuen, 
Trondheim, som vil få kvar sin boksjekk på kr. 500. 
Vi gratulerer! 

Slik ser arkitektene for 
seg at byggene til den 
nye videregående skolen 
kan se ut. 
ILLUSTRASJON HENNING LARSEN 

I rollen som Jeanne d’Arc finner vi Monica Dybwad.
 FOTO JULIE PIKE, RIKSTEATRET

Flere vil bli 
lektorer ved 
Universite-
tet i Bergen. 
Her ser vi det 
samfunns-
vitenskape-
lige fakultet. 
FOTO HMPINNSVINET, 
WIKIMEDIA 
COMMONS
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Ut i verden

Siden 2009 har professor Bilal Ahmed arbeidet med å skape en bil som 
utelukkende går på solenergi. Nå er prototypen klar. Landets største bilpro-
dusenter har vist sin interesse, melder den multinasjonale engelskspråklige 
nyhetskanalen Wion, med base i New Delhi. Matematikklæreren har viet to 
timer daglig til oppgaven og har dekket alle kostnader selv. 

Mer enn åtte av ti norske grunnskoleelever har nettbrett eller datamaskin fra 
skolen, ifølge Det utdanningsvitenskapelige fakultet i Oslo. Blant de tre mest 
brukte er Apples Ipad. Nå har for første gang et flertall ansatte (to tredje-
deler) i en amerikansk Apple-butikk stemt ja til å fagorganisere seg, melder 
SVT.se. Det skjedde i Towson utenfor Baltimore. Men organiseringen vakte 
protester fra andre ansatte og sjefer, sier en ansatt, Tyra Reeder, til SVT. 

– Da vi fagorganiserte oss, dukket detaljist- og HR-sjef Deirdre O'Brien 
opp. Rett etterpå la hun ut en video. Der het det at hvis vi tillot en tredjepart 
å representere oss, ville det påvirke vårt forhold til firmaet, sier Reeder. 

Hun understreker likevel: – Jeg og kollegene mine elsker å jobbe hos Apple. 
SVT har ikke lykkes å innhente kommentar fra Apple. 
Apple utvikler og selger elektronikk, programvare og personlige datamas-

kiner. Det er sterkt kritisert for arbeidsforholdene hos underleverandører 
i lavkostland, miljøprofil og forretningspraksis, ifølge Wikipedia. Antall 
ansatte i 2021 var 154 000 og omsetningen 365.817.000.000 dollar. 

 For få lærere -  
kutter i skoleuka 

 India 

 USA USA

Lærerkrisen i USA når nye høyder. Ifølge eksperter skyldes det  
pandemien, lav lønn og manglende undervisningsfrihet. 

TEKST Kaja Mejlbo

I Texas går en del skoledistrikter nå over til firedagers uker grunnet for få 
ansatte. I Florida blir krigsveteraner uten undervisningsbakgrunn bedt om 
å bidra ved skolene og i Arizona har man åpnet for at studenter kan under-
vise, skriver Washington Post. Flere rapporter på delstats- og distriktsnivå 
beskriver bemanningshull fra hundrevis til tusenvis nå mot skolestart. 

Andrew Spar, president i Florida Education Association, er kritisk til å 
bruke veteraner i klassene: – Jeg tror vi alle setter pris på hva våre mili-
tærveteraner har gjort for landet vårt, men bare fordi du var i militæret 
betyr ikke det at du vil bli en god lærer, uttaler han til Washington Post. 

Lærere har pekt på at mange distrikter og stater vedtar retningslinjer 
og lover som begrenser hva lærere kan si om amerikansk historie, rase, 
rasisme, kjønn og seksuell legning, samt LHBTQ-spørsmål. 

– Den politiske situasjonen i USA og legitime ettervirkninger av covid-
19, har skapt denne mangelen, sa Randi Weingarten, president i American 
Federation of Teachers. 

Nettressurs med 430 sanger

Nytt repertoar på korarti.no - 20 nye sanger
Matematikklærer fra Kashmir bygget solenergi-bil

Første Apple-ansatte stemte ja til fagorganisering 

Ifølge Washington Post beskriver flere rapporter på delstats- og distriktsnivå 
bemanningshull fra hundrevis til tusenvis nå mot skolestart. 
ILL.FOTO MOSTPHOTOS
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Der lærdom 
og menneske-
kunnskap gror

Reportasje

Hagen er et sosialt, økonomisk og miljømessig 
bærekraftig urbant landbruk-prosjekt i Hamar. 
Det er et samarbeid mellom Finsal sykehjem, 
Ridabu skole og skolefritidsordningen (SFO),  
Kriminalomsorgen, en rekke frivillige, Hamar 
naturskole, Statsforvalteren i Innlandet og Hamar 
kommune. 

 Finsal sanse- og skolehage

I Finsal sanse- og skolehage på Hamar jobber skoleelever,  
sykehjemsbeboere og domfelte side om side.  

TEKST  Marianne Smeby Strand    FOTO Geir Olsen 

– Det er hyggelig å hjelpe til litt og ha litt å sjå på. 
Og å følge med på det som skjer, smiler Kari Engen 
(100) og griper tak i den lille hagespaden. 

Den klokkeklare beboeren ved Finsal sykehjem 
er trillet ut i sansehagen. Nå er hun med på å gjøre 
klar jorda til planting i én av de til nå seks store 
kassene som er bygget av domfelte og dyrket av 
skoleelevene. Etter hvert skal de ha ni velfylte 
kasser med egenprodusert og – i ordets absolutte 
betydning – kortreist mat. 

– Trærne som står der, er plantet av oss, sier 
Jenny og Kristine, idet de peker mot epletrærne, 
kirsebærtrærne, plommetrærne og pæretrærne 
som står på rekke og rad. 

Et utvidet klasserom 
Jentene går i femte klasse på Ridabu skole. De er 
to av elevene som bruker sanse- og skolehagen 
som undervisningsarena. På skolen har elevene 
et eget spirerom, der de kan så og forkultivere 
det som skal plantes.  
    Jenny og Kristine har vært med og  plantet to 
ganger. Normalt er det totalt to klasser som er 
med fra Ridabu, delt i grupper på 10–15 elever 
av gangen.

I kassene gror jordbær, sukkererter, tomater og 
urter. I dag er det basilikum som plantes i jorda.
    – Finsal sanse- og skolehage er bærekraft i prak-

sis – både sosialt, økonomisk og miljømessig. Alle 
bidrar med det man kan, i form av kompetanse, 
arbeidsinnsats, tilstedeværelse eller økonomisk 
bistand, forklarer Lise Urset.
    Hun er fagleder for miljø og klima i Hamar kom-
mune og leder for prosjektet. 

Hagen skal gi økt livsglede for beboerne ved 
sykehjemmet. Samtidig skal den være en annerle-
des arena og et utvidet klasserom for elevene ved 
Ridabu skole og skolefritidsordningen. 

I tillegg bruker Kriminalomsorgen sanse- og 
skolehagen til å tilby domfelte meningsfulle 
arbeidsoppgaver og samfunnsnyttig arbeid. 

– Hagen skal bli en møteplass på tvers av alder 
og sosial tilhørighet, sier Lise Urset. 

Se, lukte og være
Selv om bare noen få av de eldre klarer å hjelpe til 
med selve hagearbeidet, er det mye glede i å se på 
ungene og de domfelte som arbeider, understreker 
Ane Børresen, leder ved sykehjemmet.   

– Særlig det å være sammen med ungene er 
viktig for de eldre. Og kanskje vår del i dette er 
å se, lukte og være til stede; ikke så mye graving 
og høsting. Men det å kunne gå ut for å smake og 
plukke seg et jordbær er jo sånn man gjør hjemme 
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Hamar Naturskole med pedagogisk veiledning til 
både lærere og elever ved Ridabu skole. Den dyr-
ker urter, grønnsaker og bær som skal benyttes i 
mat- og helsefaget på skolen og til husholdningen 
ved Finsal sykehjem. Målet er at elevene skal få økt 
kunnskap om matproduksjon, få større forståelse 
av hva kortreist mat innebærer, dyrkingskunn-
skap og kunnskap om bruk av selvdyrket mat i 
matlaging. 

 – Hagen er tenkt som et utvidet klasserom for 
Ridabu skole. Den er ikke ferdig, og det er mest 
dyrkingsbiten som er i fokus nå. Men dette kom-
mer til å bli en oase, forsikrer Slagsvold Vedum. 

i sin egen hage. Og når det blir grønnsaker av det;  
kunne være med og spise det. 

Undervisning i naturen
– Her er det mange som høster på ulike vis, istem-
mer Liv Anne Slagsvold Vedum. 
    Hun er formidler ved Hamar Naturskole. Den 
har ingen egne elever, men betjener klasser og 
grupper i skoler og barnehager i kommunen med 
praktiske opplegg i naturen. Målet er å styrke den 
faglige undervisningen der naturen kan brukes 
som undervisningsarena.

I undervisningen i sanse- og skolehagen bidrar >

«Her er det mange som  
høster på ulike vis.» 

Liv Anne Slagsvold Vedum, formidler ved 
Hamar Naturskole. 

Femteklassingene Jenny og Kristine, Liv Anne Slagsvold Vedum ved Naturskolen, sykehjemsbeboer Kari Engen (100) 
og kriminalomsorgens arbeidsleder Magne Fevang samles rundt det som spirer og gror i Finsal sanse- og skolehage.
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Reportasje

Hamar kommune fikk tidligere i år Frem-
tidsprisen for 2021. Den deles ut av Kom-
munal Landspensjonskasse (KLP).

I begrunnelsen trakk KLP frem samarbeidet 
mellom aktører som ikke samarbeider så ofte 
til vanlig: sykehjem, skole, kriminalomsorgen 
og frivillige organisasjoner.  Målet om å gi økt 
livsglede for eldre og en annerledes lærings-
arena for skoleelever ble lagt merke til. Det 
ble også lagt vekt på at hagen er en arena 
med meningsfulle arbeidsoppgaver og sam-
funnsnyttig arbeid for kriminalomsorgen. 

«Juryen la særlig vekt på at prosjektet tar 
opp i seg samspillet mellom flere generasjo-
ner, men også mellom ulike grupper i sam-
funnet som kanskje ofte ikke har så mye 
med hverandre å gjøre» het det blant annet i 
begrunnelsen for prisen. I tillegg ble også pro-
sjektets miljødimensjon trukket frem. 

Tildelt KLPs  
Fremtidspris  

Hun kaller sansehagen et levende uteklasserom. 
– Her kan elevene leke, lukte, føle, smake og 

arbeide med fag. Vi ser at elevene trives bedre når 
de får bruke hele seg. 

Elevene har bidratt med å plante busker og trær, 
og tanken er at elevene i større grad får et eierskap 
til uteklasserommet ved å være med og oppar-
beide hagen. 

– Vi har elever som aldri har tatt i jorda før. Her 
lærer de om veien fra frø til ferdig mat på bordet, 
sier Slagsvold Vedum. 

Menneskemøter
De som jobber i sansehagen, er domfelte som 
enten avtjener bøtetjeneste i stedet for å betale 
eller sone i fengsel, har fotlenkesoning, er ilagt 
samfunnsstraff eller er ND-sonere (narkotika-
dom med domstolskontroll). Arbeidsleder Magne 
Fevang i Kriminalomsorgen mener hagen er en 
arena med meningsfulle arbeidsoppgaver og gode 
holdningsskapende samtaler.

– Det har blitt så mye mer enn å snekre, mure 
og slå gress. Det er alle disse møtene mennesker 
imellom som gjør dette prosjektet veldig spesielt. 
De domfelte har lite kontakt med andre voksne, 
eldre og unger. Her får de det, sier han. 

Prosjektleder Lise Urset legger ikke skjul på at 
de hadde sett for seg vanskeligheter underveis 
med så mange ulike aktører. Men den gang ei. 

– Det er bare hyggelige erfaringer. Alle er posi-
tive og bidrar med det de kan. Noen kommer med 
penger, fordi de ikke har nok folk, mens andre 
kommer med folk som trenger noe nyttig å gjøre. 
Dette prosjektet baner vei for at man kan samar-
beide på andre områder også, tror Urset. 

Det handler om å tørre å tenke nytt, mener hun. 
– I kommunesektoren handler mye om strenge 

anbudsrunder og framdriftsplaner. I dette prosjek-
tet er prosessen like viktig som det ferdige pro-
duktet, selv om vi selvsagt har noen rammer som 
vi skal holde oss innafor, sier Lise Urset.

Statsforvalteren i Innlandet har gitt til sammen 
1,6 millioner kroner over tre år til urbant landbruk 
i Hamar kommune. I tillegg bruker kommunen 
egne midler og mye arbeidsinnsats. 

Bli en del av fellesskapet
Lise Urset forteller at det ikke  har vært noen nev-
neverdige utfordringer innad i prosjektet, men 
enkelte utenfor har uttrykt skepsis til at domfelte 
er med. 

– Men blant de involverte i prosjektet, er ikke 
dét i fokus, understreker hun. 

Kriminalomsorgen er ikke vant til positiv 
omtale, innrømmer Magne Fevang. 

– Men dette er framtida for oss, og noe vi må 
utvikle videre. Det er mye utenforskap i samfun-
net, men her er du en del av fellesskapet.

«De domfelte har lite  
kontakt med andre voksne, 

eldre og unger.  
Her får de det.» 

Magne Fevang,  
arbeidsleder  i Kriminalomsorgen

- Det er gøy at det skjer noe, sier  Kari Engen, som er på trilletur i hagen sammen med hjelpepleier Ragnhild Ruud 
Bjertnes.
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Ukentlige besøk 
har gjort Rolf (5) 
klar for skolen

Reportasje

Siden nyttår har Rolf (5) besøkt skolen han skal begynne på hver uke.  
Ved Lunden skole på Hamar satser de spesielt på å gi barn med særskilte 
behov en god overgang til en ny hverdag. 

TEKST Marianne Smeby Strand
FOTO Geir Olsen

Smilene til Rolf (5) og Agnes (8) stråler om kapp 
med sola fra skyfri himmel når fagarbeider Leif 
Holm Larsen byr opp til sisten på lekeplassen.

– «Klar-ferdig-gå» roper han, og verken Agnes 
eller Rolf er vanskelige å be.

De kjenner hverandre godt. Agnes har Downs 
syndrom, mens Rolf har Cri du chat syndrom, en 
kromosomfeil som gjør at han mangler en bit på 
femtekromosomet. I tillegg har han en ADHD-
diagnose. Nå er han snart klar for skolestart.

– Vi har ikke høye skuldre i det hele tatt. Da 
vi var her på vanlig besøksdag, var han skikke-
lig varm i trøya, ikke redd for noen ting. Dette går 
veldig bra, smiler mamma Mette Svee. 

Både hun og assisterende rektor ved Lunden 
skole, Gitte Schjerven Bakksjø, gir fagarbeider Leif 
Holm Larsen mye av æren. Han tok initiativ til å 
utbedre overgangsrutinene fra barnehage til skole. 
Å sikre en god overgang til skole er spesielt viktig 
for elever med særskilte behov.

– Ansatte som Leif vokser ikke på trær, sier 
Bakksjø. 

— Myk overgang var avgjørende
Skolen har totalt 200 elever. 21 elever er knyttet 
til den spesialpedagogiske avdelingen fra høsten 

av. Den gir tilbud til elever med særskilte behov 
fra hele Hamar kommune og er et alternativ til 
nærskolen. 

Mens Agnes allerede har vært på skolen i to år, 
er Rolf fortsatt i barnehagen, men har vært innom 
skolen én til to ganger i uka siden nyttår, med Ida 
Oddseter som har jobbet som integreringsressurs 
for Rolf i tre år.

– Vi er alltid blitt tatt godt imot her. Vi er blitt 
vist rundt på skolen, på avdelingen, gymsalen, et 
klasserom, og fått se hvor kantina var, forteller 
Oddseter.

Foreldrene til både Rolf og Agnes bestemte seg 
tidlig for at barna skulle gå på spesialpedagogisk 
avdeling ved Lunden. Heidi Rognlidalen, mor til 
Agnes, forteller om en svært vellykket overgang.

– Første møtet med skolen var i juni året før hun 
skulle begynne. Da lagde vi en plan for høsten, så 
Agnes skulle besøke skolen én gang i måneden og 
bli litt kjent, forteller hun.

– En myk og trygg overgang var avgjørende for 
oss for å forebygge usikkerhet, og skolen har vært 
helt fantastisk. Agnes fikk bli kjent med området, 
skolen og hilse på dem som skulle jobbe rundt 
henne. 

Bare én besøksdag, som er vanlig for de andre 

skolestarterne, hadde blitt lite for Rolf, tror 
mamma Mette Svee.

– Rolf har ikke så stor forståelse for at han skal 
slutte i barnehage og begynne på skolen, men han 
er opptatt av at dette er skolen hans. Besøkene det 
siste halvåret har vært gull verdt for at han skal 
bli kjent. 

— System sikrer god overgang
Fagarbeider Leif Holm Larsen har jobbet 11 år i 
skole og to år i barnehage. Han har sett hvor vik-
tig gode overganger er. Etter et årstudium på Fag-
skolen om «barn med særskilte behov» tok han 
initiativet til nye og forpliktende overgangsrutiner 
for skolen.

– Skolen så viktigheten av at de var behjelpelige 
og stilte opp, sier han.

På Lunden har de erfaringer både med gode og 
mindre gode overganger, forteller Ragnhild Blys-
tad, leder for spesialpedagogisk avdeling.

– Det kan bli veldig personavhengig og opp til 
hver enkelt barnehage hvordan de setter dette på 
dagsorden, sier hun. 

Neste skoleår har Lunden fem skolestartere 
med særskilte behov. De fem har hatt en fast dag 
i vår når de er velkomne på besøk. Blystad ser 

Skolestart
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kommer dit. Det er også viktig for foreldrene, sier 
hun.

I Rolfs tilfelle ble skolen koblet på tidlig.
– Vi var enige om at han skulle besøke skolen 

hver uke hele våren, sier Martinsen.

— Skynde seg langsomt
Trygge rammer, forutsigbarhet, og det å ikke ha 
det så travelt. Slik oppsummerer Agnes’ mor Heidi 
Rognlidalen en god skolestart for barna med ekstra 
behov.

– Vi må starte i god tid og gjøre det ordentlig. Det 
letter arbeidet for de som skal ta over i skolen, og 
for foreldrene skapes en veldig stor trygghet. Når 
man møter barn med forskjellige utfordringer, må 
man skynde seg langsomt, sier hun.

Rognlidalen skryter av Lundens overgangsord-
ning og hvordan de jobber for integrering og inklu-
dering i alle klasser.

– Det man jobber mye med, blir man god til. Å 
ha et godt fagmiljø og være bevisst hvordan man 
jobber, gjør at man blir bedre. Vi opplever at alle 
skal med ved Lunden skole, og alle inkluderes på 
en god og fin måte, sier hun. 

helt klart verdien i en bedre ordning. 
– At vi har et mye bedre system nå, sikrer barna 

en god skolestart, der de kan få mest mulig ut av 
den spesialpedagogiske hjelpen fra første dag, sier 
hun.

Gode overganger trygger også de ansatte, under-
streker Leif Holm Larsen.

– Jeg må føle meg trygg på at jeg kan ta imot 
foreldre og barn på en god måte, sier han.

Egen fadder
Assisterende rektor ved Lunden, Gitte Schjerven 
Bakksjø, forteller at de har tatt utgangspunkt i 
Hamar kommunes plan for overganger mellom 
barnehage og skole i utviklingen av deres egen 
ordning.

– Så har vi tidfestet og ansvarliggjort mer, for 
at det skal være systemstyrt, og ikke personstyrt, 
forteller hun.

Overgangen begynner med et hefte til barn og 
foresatte, der de ønskes velkommen til skolen. 
En fagarbeider er fadder for barnet ved besøkene 
gjennom våren før skolestart. Fadderen henter inn 
informasjon fra barnehagen og er fadder til teamet 
rundt barnet er på plass.

Fadderen deltar også på et overgangsmøte 

med barnehagen, foreldre, skole og pedagogisk-
psykologisk tjeneste, dokumenterer det og jobber 
systematisk etter et årshjul som sikrer barnet en 
god overgang. 

Håpet er at planverket også skal brukes av andre 
skoler og barnehager i kommunen.

Bakksjø er ikke i tvil om behovet for å utbedre 
rutinene. 

– Vi har erfart hva dårlige overganger gjør med 
elever og voksne, og hvor stor suksess en god over-
gang kan være. 

Leder ved spesialpedagogisk avdeling, Ragnhild 
Blystad, sier trygghet og forutsigbarhet er ekstra 
viktig for barn med særskilte behov.

– For dem er skolestart ekstra spennende: ruti-
ner, kommunikasjon, måltider, toalett og stell, 
aktiviteter og interesser, alt som burde være plan-
lagt før vi går i ferie, sier hun.

— Større forhold på skolen
Elin Martinsen er styrer i Vangli barnehage, der 
Rolf har gått i flere år. Hun forteller at de priorite-
rer et godt samarbeid med skolen for å sikre gode 
overganger. 

– Vi er tett på i barnehagen. På skolen blir det 
større forhold. Da er det fint å bli litt kjent før de 

Med en spesialtilpasset 
overgang fra barnehage til 
skole er Rolf (5) mer enn 
klar for skolestart. Her er 
han sammen med Agnes 
(8), Agnes’ mor Heidi 
Rognlidalen og fagarbei-
der Leif Holm Larsen. 
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Reportasje

Hannah Knudsen Atterås (til venstre), Synneva Hegland og Amalie Petterson Sandvik kastar papirfly under aktivitetsdagen som elevmentorane arrangerte. 

8.-klassingen Gard Hestvik Furnes gjev alt i kanonballkampen. Han er glad for at klassen har hatt  
eldre elevar som mentorar. – Det er lettare å prate med dei om ting enn med lærarar, seier han.

Faglærar for Draumeskulen, Anne-Siri Bauthus, er glad for at  
aktivitetsdagen vart vellukka. Ho sov dårleg natta før, innrømmer ho.
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Nytt valfag lyfter    
skulemiljøet 

– Eg hadde lyst til at dei nye 8.-klassingane skulle 
få ein så «smooth» overgang frå barneskulen som 
mogleg, seier Thea Haugstvedt om kvifor ho valde 
valfaget Draumeskulen i 10. klasse på Voss ung-
domsskule i Vestland.

– Eg trur det viktigaste vi har gjort i år, var dei 
første vekene vi hadde med 8. klasse, då vi bidrog 
til at dei blei fort kjent med kvarandre og skulen, 
seier Fryd Synnøve H. Kaland, før ho instruerer 
nokre elevar som skal brette papirfly. 

Dei to 15-åringane har vore elevmentorar for 
8.-klassingar heile skuleåret, etter modellen 
«Drømmeskolen», som er utvikla av organisasjo-
nen Voksne for barn. Voss ungdomsskule har gjort 
Draumeskulen til eit eige valfag, som ein variant 
av valfaget «Innsats for andre». Denne dagen har 
dei 27 elevane som tar faget arrangert aktivitets-
dag for heile skulen. Dagen skal avsluttast med 
finale i papirflykonkurransen. 

Hadde mange utfordringar
Voss ungdomsskule får elevar frå åtte ulike barne-
skular. Det betyr mange nye ansikt, og overgangen 
frå ein liten barneskule kan vere vanskeleg. Dei 
siste åra har skulen hatt ein auke i fråvær, skule-
vegring, psykiske vanskar og ulike spesialbehov. 
I elevundersøkingar har skulen lege litt lågt på 
motivasjon og trivsel. 

– Det kan mellom anna handle om at mange 
ungdommar ikkje opplever alle teorifaga som 
så veldig relevante. Voss er ei jordbruksbygd, og 
mange ungdommar vil arbeide med praktiske 
fag etter enda skulegang, påpeikar rektor Claus 
Røynesdal. 

Mobbing trur han derimot at det er lettare å 
påverke, og han meiner det ser det ut til at elev-
mentorane har klart. Den siste elevundersøkinga 
viste ein markant nedgang i mobbinga ved skulen. 
Berre 1,6 prosent av dei som svarte på undersø-
kinga, sa at dei hadde blitt mobba av andre elevar 
den siste månaden. Dei førre to åra svara 9,8 og 7,2 
prosent ja på dette. 

– Gjev betre læring
Røynesdal er ikkje i tvil om at nedgangen i mob-
bing heng saman med at skulen har hatt Drau-
meskulen dei siste åra. Han trur òg at valfaget 
verkar inn på læringa. 

– Ein lærer best når ein er trygg, og det å vere 
integrert i eit fellesskap er ein føresetnad for å 
møte opp, seier han. 

Han er lett å be når elevmentorane ønskjer å 
arrangere temadagar eller sosiale aktivitetar, som 
aktivitetsdagen før sommarferien.

– Det er kjekt å riste saman gruppa og få til eit 
godt samhald før vi skal avslutte skuleåret. Det er 
ekstra kjekt at det er ungdommar som har laga 
arrangementet, seier han.

Claus Røynesdal synest at skulen gjennom 
valfaget har fått til ei god form for ung-til-ung-
formidling. Forma på valfaget gjer at både dei som 
tar faget og andre elevar lærer om dei tverrfaglege 
temaa demokrati og medborgarskap, og folke-
helse og livsmeistring.

Vil hindre at nokon fell utanfor
Voss ungdomsskule er ein av 15 skular som har 
valt å vie heile valfaget «Innsats for andre» til 

Draumeskulen. Generalsekretær Signe Horn i 
organisasjonen Voksne for barn skryt av ung-
domsskulen.

– Dei har bidrege til ein rettleiar som vi no lagar 
om korleis Draumeskulen kan fylle valfaget inn-
sats for andre, seier ho.

Voksne for barn utvikla Draumeskulen for å 
realisere satsinga på livsmeistring i skulen, og det 
er særleg aktuelt med det nye læreplanverket. 

– Utanforskap er kjempetrist for den enkelte og 
dyrt for samfunnet. Det å løfte heile klassemiljø, 
skular og kommunar er den beste måten å hindre 
at nokon hamnar utanfor, seier Horn. 

Elevane tar ansvar
Rådgjevar og faglærar for Draumeskulen, Anne-
Siri Bauthus, synest det har vore ein stor fordel å 
ha programmet som eit valfag. 

– I starten hadde vi Draumeskulen som eit 
prosjekt, men då måtte vi jo ta elevmentorane 
ut frå andre timar. No som det er eit valfag, får 
elevane mykje meir tid til å tenkje gjennom den 
rolla dei har som førebilete, og vi får meir tid til 
å jobbe med haldningar og verdiar. I tillegg har 
vi lærarressursar og tid til å planleggje og førebu 
faget, seier ho. 

Natta før den store aktivitetsdagen fekk ho lite 
søvn, men litt utpå dagen innser ho at ho ikkje 
hadde trengt å vere nervøs. Elevane tar ansvar for 
alle aktivitetane, og ho og dei andre lærarane kan 
vere publikum og slappe av. 

– Det gjev oss ein sjanse til å vere i lag med ele-
vane på litt andre premiss enn vanleg, seier ho. 

Bauthus synest det er heilt fantastisk å vere 

Etter at valfaget «Draumeskulen» vart innført, har det blitt mindre 
mobbing og hærverk ved Voss ungdomsskule.

TEKST Laila Borge   FOTO Ingerid Jordal
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Reportasje

Gard Hestvik Furnes trur at elevmentorane kan 
ha bidratt til å redusere hærverket.
   – Det er vanskelegare å ta lærarar seriøst 
enn andre elevar som har vore i same situa-
sjon som oss, seier Gard Hestvik Furnes.  
    Dei trur generelt at elevmentorane har god 
effekt på skulemiljøet. 

– Eg trur vi har blitt betre kjent med kvarandre 
enn vi ville blitt på ein vanleg skule, seier Ellinor 
Rekve Ødegård. 

Aller best hugsar ho at elevmentorane leika 
med dei på starten av skuleåret. 

– Leikar gjer at vi blir betre kjent, seier ho. 

Får meir samarbeid på tvers
8.-klasselærarane Mari Bryn, Cato Vivås og Kris-
tian Eikeland har forståing for at det er annleis 
for elevane å få høyre noko frå medelevar enn frå 
lærarar. Dei ser òg at Draumeskulen har lagt til 
rette for positive møte på tvers av klassetrinna. 

– Vi jobbar jo alltid med klassemiljøet, men i 

dei vanlege faga er det ikkje naturleg med sam-
arbeid på tvers slik dei får oppleve no, seier Vivås.

Dei tre lærarane synest det er lett å setje av tid 
til aktivitetane som elevmentorane tar initiativ 
til. Dei skulle likevel gjerne hatt klassens time 
attende på timeplanen for å få meir tid til å jobbe 
med det sosiale miljøet.

– Det er viktig å følgje opp temaa som elev-
mentorane tar opp. Det burde vi kanskje gjort 
meir, seier Bryn. 

Dei tre lærarane skryt av aktivitetsdagen som 
elevmentorane arrangerer. 

– Slike aktivitetar kan nok vere med å bidra til 
betre skulemiljø, seier dei.

Til slutt er det tid for finale i papirflyging. 
Elevar, lærarar og rektor møter opp på skuleplas-
sen for å heie. Finalistane er ikkje redde for å vise 
seg fram for medelevar frå heile skulen. Fleire 
showar litt før dei sender flya så langt dei klarer, 
til ein applaus som ser ut til å vere retta både til 
finalistane og elevmentorane. 

Kristian Eikeland, Mari Bryn og Cato 
Vivås er lærarar på 8. trinn. Dei synest det 
er positivt at valfaget Draumeskulen gjer 

at elevane møtest på tvers av trinna. 

lærar for dei 27 elevane som har valfaget, og som 
dermed er elevmentorar for 8.-klassingane. 

– Når eg kjem inn i klasserommet, sit dei og 
ventar på meg, klare til å jobbe. Dei har mange 
klare tankar om kva dei vil bruke tida til, seier ho.

Intervjuar kandidatane
Læraren kan velje og vrake mellom motiverte 
elevar. Elevane har ti-tolv ulike valfag å velje mel-
lom, men ein tredjedel av 9.-klassingane ønskjer å 
ha Draumeskulen som valfag frå hausten av. Baut-
hus tar det som eit teikn på at dei sjølv har hatt 
glede av ordninga med elevmentorar, og at dei no 
ønskjer å gjere det same for andre. 

Denne våren har ho intervjua 55 9.-klassin-
gar og vald ut 27 av dei til valfaget. Då er klassen 
smekkfull av elevar som har eigne idear om kor-
leis dei kan bidra til Draumeskulen. 

Elevane har hatt stor fridom til å velje korleis 
dei skal jobbe for å nå måla om inkludering, auka 
trivsel og mindre mobbing. I timane diskuterer dei 
ulike tema som dei kan ta opp i 8.-klassane som 
dei er elevmentorar for. Frå Voksne for barn har 
dei ferdige hefte om ulike tema som dei kan bruke. 

– Før var eg ikkje så veldig glad i å snakke fram-
for folk. No går det heilt fint, seier Fryd Synnøve 
H. Kaland.

Motiverte av å få bestemme
I tillegg til gleda over å hjelpe andre er det ein ting 
Fryd og medelev Thea Haugstvedt trekkjer fram 
som ekstra kjekt med valfaget:

– Vi har fått bestemme mykje sjølv. Viss læra-
rane hadde fortalt oss korleis vi skulle gjere ting, 
hadde det vore meir som ei oppgåve, meiner dei. 

Elevmentorane har mellom anna bakt lussekat-
tar og laga hjarte til alle 8.-klassingane på valen-
tinsdagen. Dei har òg hatt arrangement for heile 
skulen, som konsert, pølsefest og aktivitetsdag. I 
tillegg har dei vore i klassane og diskutert ulike 
tema som kan ha betydning for elevane sin trivsel. 

Mindre hærverk
Nokre 8.-klassingar har ein liten pause frå kanon-
ballkampen, som 10.-klassingane arrangerer 
og dømer. Dei tenkjer tilbake på skuleåret som 
nærmar seg slutten, og minnest at elevmento-
rane kom inn i klassen for å snakke om hærverk. 
Skulen hadde hatt meir hærverk enn vanleg i ein 
periode. Etter at elevmentorane tok opp temaet, 
vart problemet mindre. 8.-klassingane Abel Kvel-
vane, Ellinor Rekve Ødegård, Anders Horvei og 

«Ein lærer best når ein er trygg.»
Claus Røynesdal, rektor ved Voss ungdomsskule
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snakke om Hedda Gabler, Jørn Øyrehagen Sunde 
om Magnus Lagabøtes landslov, samt Zeshan Shakar 
og Yohan Shanmugaratnam samtale om Karpes  
Heisann Montebello.

Nasjonalbibliotekets skoletilbud

Kontakt: skole@nb.no
For påmelding og mer informasjon se: nb.no/skole

Omvisninger
• Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie
• Labyrint. På sporet av Harry Hole
• Kartsenteret. Fra det fjerne

For videregående skoler.
Både fysisk og digitalt. 

Alle foredrag og omvisninger 
er gratis.
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– Lærere mangler opplæring 
i  konflikthåndtering

Aktuelt

Fem grunnleggende prinsipper:
1. Unngå kommunikasjonsformer som kan skape 
misforståelser. Øk budskapets kraft ved å benytte 
både verbal og nonverbal kommunikasjon der det 
er mulig.

2. Forsøk å forstå hva det er den andre part virke-
lig prøver å kommunisere når du lytter.

3. Vurder hvordan mottakeren vil tolke innholdet 
når du formulerer et budskap. (Humor og sarkasme 
kan være uheldig).

4. Mottakerens perspektiv vil påvirke kommunika-
sjonsprosessen. (Legg dette perspektivet til grunn 
for tilnærmingene dine, verbalt eller nonverbalt).

5. Kommunikasjon er et samspill.

  Konfliktdempende  
kommunikasjon

Gode kommunikasjonsferdigheter, aktiv lytting og empati er lærebokforfatternes beste råd til lærere for å 
unngå vold og trusler på jobb. Og de ber skolelederne sette av tid til å forberede de ansatte.

TEKST Kaja Mejlbo

– Vi blir kontaktet ukentlig av skoler som ønsker 
vår hjelp. Men da er ofte situasjonen allerede kom-
met ut av kontroll. Vi skulle ønske flere skoler og 
skoleeiere prioriterte å jobbe forebyggende mot 
vold og trusler, sier Ole André Bråten.  

Sammen med Anette Falkum har Bråten skrevet 
tre lærebøker i konflikthåndtering. Boka som er 
myntet på oppvekst- og utdanningssektoren, kom 
ut for tre år siden. I den tar de for seg teknikker for 
konflikthåndtering og gir praktiske råd til alle som 
har sitt virke på skoler og i barnehager, så vel som 
studenter på vei inn i yrket.

Han mener andre bransjer er kommet mye len-
ger i dette arbeidet. 

– I skolen har vold og trusler vært mer tabube-
lagt. Lærere mangler opplæring i konflikthåndte-
ring, og lederne mangler kunnskap om hva som 
skjer og hvordan det bør håndteres. For en del 
rektorer synes mobbing å være mer alvorlig enn 
vold mot ansatte, sier han.

– Lærerstudentene mangler kunnskap
Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsy-
kologi. Han er utdannet i Forsvaret, ved Politihøg-
skolen og ved Psykologisk institutt, Universitetet i 
Oslo. Falkum er utdannet sykepleier og har lede-
rerfaring. Tidligere arbeidet hun som vakthavende 
sykepleier ved et akuttmottak. Falkum har også 
internasjonal erfaring fra arbeid med særlig høy 
voldsrisiko. Siden 2010 har hun ledet organisa-
sjonsutviklingsprosesser innen temaet.

Etter 93 tilsyn med barne- og ungdomsskoler 
konkluderte Arbeidstilsynet i 2019 med at skolene 
i stor grad mangler kunnskap om hvordan de skal 
forebygge og håndtere vold og trusler.

– Ifølge arbeidsmiljøloven har man rett til å føle 
seg trygg på arbeidsplassen. Det er også en forut-
setning for å kunne gjøre en god jobb, sier Falkum.

Falkum og Bråten mener dessuten at lærer-
studenter får altfor lite opplæring i hvordan de 

skal håndtere konflikter.
– Når lærere befinner seg i en situasjon de ikke 

er trent til å håndtere, vil de – som alle andre – bli 
stressa. Da kan selv små ting føre til at konfliktni-
vået øker. Når man er trent i hva man skal gjøre, 
føler man seg tryggere og håndterer situasjonene 
bedre, sier Bråten.

Åpne og vennlige spørsmål
Lærebokforfatterne mener de fleste konflikter i 
skolen i utgangspunktet har et lavt konfliktnivå. 
Det kan dreie seg om uoverensstemmelser mellom 
barn eller mellom barn og lærer.

– Da er aktiv lytting, der du stiller åpne spørs-
mål og er empatisk og vennlig, blant de viktigste 
teknikkene for lærerne å kunne, sier Anette Fal-
kum.

I konflikter på moderat nivå må læreren for-
vente å møte motstand. 

– Mye handler også her om å opptre vennlig og 
imøtekommende og være bevisst på bruk av aktiv 
lytting. I situasjoner med høyt konfliktnivå er det 
viktigst å holde avstand, varsle og flykte. Lærerne 
må være trent på alle disse situasjonene.

– Hvilke er de vanligste feilene lærerne gjør i konflikt-
situasjoner?

– At de går for brått inn. Ved å bruke aktiv lyt-
ting roer man ned og oppretter kontakt. Lærere må 
ikke føle at de må fikse alt med en eneste gang, 
råder Bråten.

Lærere mer utsatt
Hvert tredje år utarbeider Statistisk sentralbyrå 
levekårsundersøkelsen, basert på intervjuer av 
ansatte i forskjellige bransjer, inkludert under-
visning. Rapporten fra 2021 viste at lærere på 
1.–10. trinn har over fire ganger så høy risiko for 
å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med 
yrkesaktive ellers i samfunnet.

I en annen undersøkelse, utført i 2017 på opp-
drag fra Utdanningsforbundet, svarte 45 prosent 
av lærerne at de var blitt truet av elever i løpet av 

Anette Falkum og Ole André Bråten har skrevet tre 
lærebøker om konflikthåndtering. 
FOTO LIV UNNI TVEITANE
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de siste fem årene. I samme undersøkelse oppga 
42 prosent av lærerne at de hadde vært utsatt for 
fysisk vold fra elever i dette tidsrommet.

I 2017 kom det to store endringer som påvirker 
hvordan skoleeiere og ansatte i skolen må handle: 
Kap. 9a i opplæringsloven som skal sikre elevene 
et trygt og godt arbeidsmiljø, og et eget kapittel i 
arbeidsmiljøloven, 27a, som omhandler ansattes 
rettigheter.

– Når de nye endringene i arbeidsmiljøloven 
legger til grunn en nærmest nulltoleranse for vold 
og trusler mot ansatte, gjør opplæringsloven det 
samme når det gjelder elevene. Vi har slik aldri 

Grunnskolelærere har 
over fire ganger så høy 
risiko for å bli utsatt 
for vold og trusler som 
yrkesaktive ellers i sam-
funnet, ifølge Statistisk 
sentralbyrå. 
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-gratis digitalt undervisningsmateriell

vært nærmere visjonen om 100 prosent trygt opp-
vekst- og arbeidsmiljø i norsk skole, sier Bråten, 
men legger til at de opplever at forholdet mellom 
oppvekst- og arbeidsmiljø er uklart hos mange.

– Tid er et lederansvar
– En del av teknikkene med gode samtaler og aktiv lyt-
ting krever at det settes av tid. Mange lærere opplever at 
de ikke har den tiden. Hva tenker dere om det? 

– Det hører vi også. Lærerne har en tettpakket 
timeplan og hektiske dager. Vold og trusler blir fort 
et tilleggsproblem. Å sette av tiden som er nødven-
dig er til syvende og sist et lederansvar. Kartleg-

ging og opplæring må skje regelmessig, helst et par 
ganger i året, for at man skal ha kunnskap om hva 
som skjer og for at lærerne skal kjenne teknikkene 
så godt at de bruker dem i konfliktsituasjoner, sier 
Bråten.

Forfatternes råd er at man må skape arenaer der 
kollegene kan dele erfaringer, varsle og rapportere 
uten at de føler skam eller skyld. 

– Det er avgjørende for at man skal finne frem 
til felles tiltak og rutiner. Dessverre er det mange 
lærere som forteller oss at selv om de vet at kolle-
ger vet, kjenner de likevel at de blir stående alene, 
sier Bråten.
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Friminutt

Da Terry Pratchett var seks år, sa læreren til 
ham at det aldri kom til å bli noe av ham.   

Pratchett brukte det som en drivkraft hele livet. 
Han skulle bevise at læreren tok feil. 

Av og til, på fester, blir jeg sjanghaiet utpå kvelden. 
En person er blitt mer enn salongberuset og har 
behov for å snakke til meg fordi jeg er lærer. Noe 
har satt spor. Noe dukker opp og må ut. 

Jeg har fått høre om læreren som sa at hun måtte 
tie stille i musikktimen fordi hun ikke kunne 
synge. Om læreren som mente at noen burde 
sende ham til sjøs, som de gjorde i gamle dager. 
Om læreren som slo i bordet og brølte: «Nå går jeg 
og bestiller en fengselscelle til deg. Den kommer 
du til å flytte rett inn i etter hvert!»

Og denne: «Jeg har aaaldri lært fosjlln på ‘onso-
nanter og … og … det derre andre, men jeg har klart 
meg jæææ-ve-lig bra likavel.» 

Disse fortellingene har noe viktig til felles. Alle 
har klart seg jæææ-ve-lig bra likavel. Jenta, som 
ikke kunne synge, er med i to kor. Gutten, som 
skulle vært tvangssendt til sjøs, eier sitt eget firma 
på land og tjener mer enn jeg kan drømme om. 
Han med bestilt fengsels-celle er elektriker og har 
holdt sin sti lysende ren. Og så har vi den geniale 
forfatteren og satirikeren. Prisbelønt. Verdensbe-
rømt. Adlet for sin innsats for litteraturen. Høyt 
elsket av millioner av fans. Min favoritt: Terry 
Pratchett. 

Petit

De har hatt samme drivkraft: Å bevise at læreren 
tok feil. Skikkelig, grundig feil. 

Vi jobber mye med motivasjon. Med vurdering for 
læring. Med elevmedbestemmelse. Vi vil at elev-
ene skal forstå hva de lærer, og hvorfor. Og … hvis 
vi er heldige … hvorfor vi lærere er som vi er og 
gjør som vi gjør. Det er en gedigen oppgave. 

De fleste har gode minner om lærere, men enkelte 
har minner som er traumatiserende. Det hender 
lærere gjør forferdelige feil. Det hender vi er noen 
selvsentrerte drittsekker som ikke bryr oss. Slik er 
vi vel som resten av verdens befolkning. Vi mister 
tålmodigheten og sier ting vi angrer veldig, veldig, 
veldig på. For vi vet det jo: Vi, som knapt noen 
andre, setter spor i unge sinn. 

Det bør aldri glippe, men vi vet det en sjelden gang 
skjer. Da er det kanskje bare en ting vi kan håpe 
på. At våre fryktelige uttalelser blir gjort grundig 
til skamme. 

Av og til er det eneste riktige å ta feil. 

  Tilbakeblikk

For 50 år siden  
Bilder til bruk i  
Norsk Skoleblad
 
Redaksjonen mottar 
stadig tilbud om bilder 
til bladet, både farge-
bilder til omslaget og 
sort/hvitt-bilder til 
bruk inne i bladet. Vi er 
glade for den interesse 
leserne viser Norsk 
Skoleblad, men bekla-
ger å måtte meddele 
at vi for tiden har et 
så stort lager av fotos 
at vi dessverre ikke 
kan ta imot flere. Bare 
helt aktuelle bilder av 
skole-begivenheter kan 
tas inn. Fargekopier kan 
ikke brukes i bladet. 
Det er stadig noen som 
sender oss slike kopier. 
Bare slides kan brukes. 
Fargekopier og negativ 
fargefilm gir ikke særlig 
brukbare gjengivelser i 
sort/hvitt inne i bladet. 

Norsk Skoleblad  
nr. 33/1972  

For 25 år siden  
Pensjonsavtalen  
er et gullegg

Som en del av hoved-
tariffoppgjøret i 1997 
kan lærere og stats-
ansatte som er 62 år, 
fra 1. mars 1998 ta ut 
avtalefestet pensjon 
(AFP). Ordningen gjel-
der allerede fra 1. okto-
ber i år for 63-åringer. 
En kombinasjon av del-
tidspensjon og arbeid 
er spesielt gunstig. 
Dersom du har vært i 
full jobb inntil du pen-
sjonerer deg, kan del-
pensjon sammen med 
lønn gi opp til samme 
inntekt som å være i 
full jobb.

Skolefokus  
nr. 13/1997

«Noe har 
satt spor. Noe 
dukker opp 
og må ut.»

Skikkelig, grundig feil

   Hilde Eskild 
lærer, forfatter og forteller
FOTO  SONDRE TRANSETH

Forfatteren Terry 
Pratchett ville bevise at 
læreren tok feil.
FOTO   WIKIMEDIA COMMONS

Kokkesprell er en sjømatkonkurranse for elever på mellom- og ungdomstrinnet, hvor 
de selv står for oppskriftene. Lag, smak og velg favorittretten i klassen. Denne 
sendes inn til Fiskesprell. Rettene som går til finalen tilberedes av profesjonelle kokker 
for et utvalgt dommerpanel. Det blir kåret to vinnere – en på mellomtrinnet og en på 
ungdomstrinnet.
 
Vinnerne mottar 10 000 kroner til klassekassen, samt et besøk av Fiskesprell og våre 
egne kokker. Sammen tilbereder vi en sjømatfest for klassen, lærere og foresatte.
 
Alle deltakere mottar økonomisk støtte fra Fiskesprell ved innsending av oppskriften.
 
Det er enkelt å komme i gang! Mer informasjon og elevressurser finner 
du på Kokkesprell.no, eller scan koden.

Bli med på
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Historie

Fotografiske 
tilbakeblikk 
fra skole og 
barnehage.

1950: «Maxx.

FOTO  SXX    TEKST  HARALD F.  WOLLEBÆK

Lxx

GLIMT

Kokkesprell er en sjømatkonkurranse for elever på mellom- og ungdomstrinnet, hvor 
de selv står for oppskriftene. Lag, smak og velg favorittretten i klassen. Denne 
sendes inn til Fiskesprell. Rettene som går til finalen tilberedes av profesjonelle kokker 
for et utvalgt dommerpanel. Det blir kåret to vinnere – en på mellomtrinnet og en på 
ungdomstrinnet.
 
Vinnerne mottar 10 000 kroner til klassekassen, samt et besøk av Fiskesprell og våre 
egne kokker. Sammen tilbereder vi en sjømatfest for klassen, lærere og foresatte.
 
Alle deltakere mottar økonomisk støtte fra Fiskesprell ved innsending av oppskriften.
 
Det er enkelt å komme i gang! Mer informasjon og elevressurser finner 
du på Kokkesprell.no, eller scan koden.

Bli med på
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Nyskapende tekster om pedagogikk 

Hensikten med å studere pedagogisk faglitteratur 
er «å skape et grunnlag for å forstå det kompliserte 
samspill av de mange faktorer som gjør seg gjel-
dende i den dagligdagse oppdragelses- og under-
visningssituasjon» (Myhre 1982). Pedagogikk er 
alltid normativ. Faget gir ulike forståelser ut fra 
forskjellig grunnlagstenkning med konsekvenser 
for den voksnes møte med barn og unge. 

I denne antologien er imidlertid grunnlaget 
klargjort allerede i tittelen. Den henvender seg til 
lærere, men også til «foreldre og samfunnet som 
helhet». Leserne inviteres inn i tankens verk-
sted, der «pedagogikk er knyttet til livet og alle 
aspekter som livet inneholder, […] en eksistensiell 
virksomhet». Boka forholder seg til skolevirke-
ligheten, men er først og fremst opptatt av «den 
interessen som den voksne generasjon har for livet 
til «nykommerne» og «deres mulighet for å leve 
sine egne liv – og leve godt» (s. 12). 

Bortsett fra redaktørene er forfattere knyttet til 
NLA Høgskolen, der Gert Biesta har vært professor 
II fra 2011 til 2019. Hans bøker tør være godt kjent 
i Norge. Biesta er sentral for forfatternes artikler. 
Han redegjør for viktigheten av, i pedagogikk, å 
skille mellom oppdragelse «Erziehung» og dan-
ning «Bildung», som vi kjenner fra sentraleuro-
peisk pedagogisk tradisjon. Biesta presenterer to 
pedagogiske paradigmer, først «kultivering» (fra 
den angloamerikanske tradisjon med John Dewey 
som eksempel). Her er en opptatt av hvordan 
mennesket blir slik de er. Det andre kaller han 
«eksistens» og lar seg blant annet inspirere av 
Dietrich Benner. Her er det pedagogiske spørsmål 
hvordan vi lever, hvordan vi eksisterer, «vår måte 
å være subjekt i eget liv, ikke som objekter som lar 
seg påvirke av alt og alle», (s. 147). Han utdyper 
begge paradigmene.

Flere av forfatterne knytter an til Biestas pedago-
giske filosofi, hans tanker om pedagogikkens tre 
dimensjoner; kvalifisering, sosialisering og sub-
jektivering, som er drøftingsgrunnlag i forhold til 
begreper i pedagogisk litteratur. Et gjennomgå-
ende anliggende for bokas drøftinger er verdiene 
nedfelt i opplæringsloven og overordnet del av 
læreplanverket, verdier som skolen skal bygge på 
og virkeliggjøre, og utfordringer i samfunnet. 

Jostein Sæther diskuterer ulike pedagogiske ret-
ninger og begreper som læring, utvikling og mod-
ning, samt ulike tradisjoners forhold til blant annet  
psykologiske teorier. Marit Mjøs påviser hvordan 
verdier kolliderer i samfunnet, i møtet med kon-
krete politiske spørsmål, flyktninger og hva som er 
verdig liv, aktualisert av diskusjon om mennesker 
med Downs syndrom. Det utfordrer skolen, både 
krav om inkludering og spesialpedagogisk innsats. 
Wills Kalisha og Tone Sævi utforsker enslige asyl-
søkeres livsverden, og deres opplevelse av ven-
ting, og forskjellen på «å være ingen eller noen». 
Jan Gilje drøfter dilemmaer knyttet til lærerrollen 

  Aktuell bok ANMELDT  AV   Ingeborg Tveter Thoresen

Pedagogikk, periferi og 
verdi 
Eksistensiell dialog 
om skole og samfunn

Av Tone Sævi og Gert 
Biesta (red.) 
Fagbokforlaget 
230 sider 

På tavla

Bøker

Tekstene i «Pedagogikk, periferi 
og verdi» henvender seg både til 
lærere og samfunnet for øvrig, 
med skolen og livet som gjen-
nomgående tema.

ILL.FOTO ADOBE STOCK

Antologien «Pedago-
gikk, periferi og verdi» 
henvender seg til lærere, 
foreldre og til hele 
samfunnet.
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Nyskapende tekster om pedagogikk 

  Aktuell bok ANMELDT  AV   Ingeborg Tveter Thoresen

«når det pedagogiske ansvaret blir (for) stort». 
Spenninger mellom faglige og ikke-faglige utfor-
dringer drøftes i lys av normgivende dokumen-
ter, pedagogisk teori, erfaringsbasert analyse, og 
læreropplevelse fra boka «Klassen» av Marte 
Spurkland. Dilemmaer drøftes også i en viktig 
artikkel av Øyvind Fosse, når foreldres, samfun-
nets og barnets formelle rettigheter på tros- og 
livssynsområdet er tema. De kan stå i motstrid til 
hverandre, eksemplifisert ved private skoler. Uan-
sett rettigheter for ulike interessenter kommer en 
ikke utenom drøftinger av dypere (religions)peda-
gogiske utfordringer. De savnes. 

Imidlertid gir Kjell Oppedal stoff til drøfting av 
dette problemkompleks når han tar opp skolens 
arbeid med identitet og selvforståelse. Dette vide-
reføres i to ulike kapitler om danning og læreplan, 
og om danning og oppdragelse (Biesta). Kapitlet 
om etikk for økonomistudenter er forbilledlig med 
faglig profil og didaktiske overveielser, med nær-
het til studenterfaringer. 

Boka har for meg nyskapende resonnementer i 
artikler som «Populisme og pedagogikk – duell 
eller duett» av Paul O. Brunstad og Frédérique B. 
Børhaug. Dette er en tankevekkende artikkel, der 
både drivkreftene og hvordan elever kan settes i 

stand til å møte disse fenomenene drøftes. Gunn 
Vedøys artikkel «Big data og skolen» handler 
om teknologiens inntog i skole og samfunn, der 
utfordringer står i kø, ikke minst når det gjelder 
å etterspørre etiske verdier som er implisitt i den 
teknologiske utviklingen, med konsekvenser for 
menneskesyn og fellesskap.

Til slutt setter Stein M. Wivestad søkelyset på 
den voksnes livslange karakterdanning, som jo 
har stor betydning for samspillet med barn og 
unge, ja, voksne med, i skolefellesskap, hjem og 
på arbeidsplass.

DET LILLE EKSTRA

S K O L E

Gjennom kopieringsavtalen kan skolene supplere læremidlene  
ved å kopiere fra for eksempel bøker, aviser og innhold på 
internett. Slik kan lærerne tilpasse undervisningen, være 
oppdatert, dekke spesielle emner, søke inspirasjon eller  
skape en personlig vri på et opplegg.

Vi snakker om «Det lille ekstra».

Les mer på kopinor.no/skole
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Innspill

«Vi må utdanne flere  
samiskspråklige fagfolk.»

De første stegene for å løse  
samisk kompetansekrise

  Mikkel Eskil  
Mikkelsen 
sametingsråd (Norske 
Samers Riksforbund)        

               FOTO  SAMETINGET/KENNETH HÆTTA

Kompetansekrisen er total i det samiske samfunnet, og nå må 
det legges grunnlag for langsiktige løsninger. 

Samfunnet mangler samiskspråklig kompe-
tanse innenfor alle sektorområder. Det er en krise. 
Et viktig tiltak for å møte kompetansekrisen er å 
etablere flere samiske utdanninger på universi-
teter og høgskoler – samtidig som vi styrker de 
eksisterende utdanningstilbudene. Men hva skal 
vi gjøre når universitetene og høgskolene mangler 
kompetanse til å kunne etablere og opprettholde 
samiske utdanninger?
 
Kompetansekrisen er lammende i mange 
samiske lokalsamfunn. Den samiske befolkningen 
får ikke gode nok tjenester fordi det er utfordrin-
ger med å rekruttere samiskspråklige til skolene 
og barnehagene, samt i helsesektoren. Det er et 
gjennomgående tema i nesten alle møter jeg har. 

Hovedgrunnen er den harde fornorskningen, der 
vi fikk generasjoner med språktap. Dette gjør at vi 
i dag mangler samiskspråklige i alle sektorer. Også 
dagens manglende opplæring i samiske språk vil 
igjen komme tilbake som en bumerang om 20 år. 
Når dagens opplæring i skole og barnehage ikke 
lykkes, har det konsekvenser for tjenestetilbudet 
til den samiske befolkningen i fremtiden. Vi biter 
oss selv i halen.
 
Løsningen for å bryte ut av den vonde sirkelen er 
like enkel som den er vanskelig. Vi må utdanne 
flere samiskspråklige fagfolk. Til dette trenger vi 
flere samiske utdanninger, og vi trenger å styrke 
de eksisterende utdanningene. Likevel, universite-
tene og høgskolene, som skal tilby samiske utdan-
ninger, mangler selv kompetanse til å opprettholde 
og etablere samiske studier.
 
Sametingsrådet legger frem nå en revidert mel-
ding om høyere utdanning og forskning hvor vi har 
formet politikk som har som mål å styrke univer-
sitet og høgskolesektorens (UH-sektoren) mulig-
heter til å møte kompetansekrisen. I den reviderte 

meldingen pekes det nettopp på at universitetene 
og høgskolene selv må utdanne og utvikle kom-
petanse som de kan bruke til å etablere samiske 
utdanninger.
 
Sametinget foreslår at Sáme Allaskåvllå, Nord 
Universitet og Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet sammen etablerer en samisk 
forskerskole. Gjennom en dynamisk forskerskole 
kan institusjonene sammen bygge den kompetan-
sen de trenger til å opprettholde og videreutvikle 
studietilbudene sine. Skal vi få stabile bachelor-
tilbud i lulesamisk og sørsamisk språk, få på plass 
en samisk lærerutdanning i Tromsø og sikre frem-
tiden til den samiske sykepleierutdanningen ved 
Samisk høgskole, må vi ha kompetanse. Og den 
kompetansen må vi bygge selv. En samisk forsker-
skole kan være en del av løsningen.
 
Samtidig med en bevisst kompetanseplanleg-
ging i UH-sektoren må vi også styrke de eta-
blerte samiske fagmiljøene. Det gjelder blant 
annet Samisk senter ved Nord Universitet, SESAM, 
Giellatekno og Divvun og senter for samisk helse-
forskning ved UiT og Låhkåmguovdásj ved Sáme 
Allaskåvllå. 

De er alle sentrale aktører som må styrkes finan-
sielt og organisatorisk for å styrke en samisk 
kompetanseutvikling. Samtidig må vi jobbe for å 
realisere Samisk høgskoles initiativ om Gelbbo-
guovdásj – kompetansesenter om samisk innhold 
i utdanninger.
 
Den reviderte meldingen peker ikke bare på 
styrking av universitetene og høgskolene. Det må 
et nasjonalt løft til for å løse kompetansekrisen 
i skolene og barnehagene, og dialogen mellom 
kommuner og utdanningsinstitusjoner må styr-
kes. Sametinget foreslår at det etableres et nasjo-
nalt samisk program for etter- og videreutdanning 

hvor kommunene får definere utdanningsbeho-
vene i sin kommune i dialog med UH-sektoren. 
Dette gir mulighet til utdanningsstillinger og kom-
petanseplanlegging lokalt i hver kommune og til-
tak fra UH-sektor som møter kompetansebehovet 
i hele samfunnet.
 
UH-sektoren må styrkes, og det må et nasjonalt 
løft til som kan bidra til å bygge opp kompetansen 
i hver kommune. På den måten kan vi løse kom-
petansekrisen i det samiske samfunnet. For kom-
petansekrisen er total i det samiske samfunnet, og 
nå må det legges grunnlag for langsiktige løsninger. 
I møte med kompetansekrisen må ikke bare høy-
ere utdanningsinstitusjoner styrkes, vi må sørge 
for å rekruttere til stillinger, og vi må rekruttere 
flere samiskspråklige. Sametingsrådet planlegger 
en egen sak til plenum om rekrutteringsstrategier 
samtidig som vi tar fatt på en stortingsmelding om 
rekruttering og kompetanse i det samiske samfun-
net sammen med regjeringen. 

Learnlab

I Learnlabs digitale verktøykasse for
engasjerende læring finner du fem ulike
læringsverktøy. Verktøyene er utformet slik
at de skal være enkle å ta i bruk, både for
lærere og elever. Det finnes også et stort
ressursbibliotek med undervisningsopplegg,
oppgaver og periodeplaner som du kan ta
i bruk.
 
Basert på progressiv pedagogikk 
For å møte nåtidens og fremtidens
utfordringer trenger vi kreativitet,
engasjement, kritisk tenkning, refleksjon,
samarbeid og et globalt tankesett for
fremtidens borgere. Learnlab er basert på
progressiv pedagogisk tenkning og
forskning, og er laget spesielt for å møte
behovet for fremtidens kompetanse.
Learnlab består av en unik sammensetning
av verktøy og innhold som er designet for
å være engasjerende, morsomme og
interaktive, samtidig som det gir lærere
innsikt i nye vurderingsformer. 
 
 
Læringsressurser tilpasset LK20
De digitale læringsressursene i Learnlab
består av interaktive læringsøkter, med
varierte oppgaver som legger til rette for
elevproduksjon. Det finnes fagtekster som
læringsstøtte, digitale bøker med skisser og
skriverammer som elevene kan jobbe
videre med, samt fagspesifikke tankekart
som utgangspunkt for elevenes
dybdelæring.
 
Ivaretar elevenes personvern
Learnlabs digitale verktøykasse legger opp
til at det lagres data på hvilke begreper og
kompetansemål elevene jobber med. Ved å
bruke vårt system blir dataene lagret og
brukt på en forsvarlig måte som ivaretar
elevenes personvern, samtidig som man
kan jobbe sammen og dele innhold med
lærere og medelever på tvers av
applikasjonene. 
 
 

Colab
Colab er et interaktivt presentasjonsverktøy,
designet for problemløsning og kollektiv læring.

Storylab
Fortell din unike historie med millioner av åpne
ressurser. Interaktiv historiefortelling på sitt
beste. 

Idealab
Skap interaktive visualiseringer som tankekart
og sorteringsbokser, enten alene eller sammen
med andre.

Mylab
Det beste verktøyet for formativ vurdering og
organisering av læring. 

Medialab
Skap dine egne filmer, podcaster eller
animasjoner med dette helt nye verktøyet for
elever og lærere. 

Learnlabs digitale læringsverktøy

learnlab.net

Lærerens digitale
verktøykasse for
engasjerende læring

Bibliotek
Stort bibliotek med flere tusen ressurser,
skreddersydd for norsk læreplan. Tilpass eller
bruk som de er!
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videre med, samt fagspesifikke tankekart
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Ivaretar elevenes personvern
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til at det lagres data på hvilke begreper og
kompetansemål elevene jobber med. Ved å
bruke vårt system blir dataene lagret og
brukt på en forsvarlig måte som ivaretar
elevenes personvern, samtidig som man
kan jobbe sammen og dele innhold med
lærere og medelever på tvers av
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Fortell din unike historie med millioner av åpne
ressurser. Interaktiv historiefortelling på sitt
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og sorteringsbokser, enten alene eller sammen
med andre.

Mylab
Det beste verktøyet for formativ vurdering og
organisering av læring. 

Medialab
Skap dine egne filmer, podcaster eller
animasjoner med dette helt nye verktøyet for
elever og lærere. 
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«Satsinga på utvikling 
av lærarrolla har gjeve 
resultat.»

Ta ein Warholm i kompetansetilbodet til lærarar

  Sigrun K. Ertesvåg 
professor ved  
Læringsmiljøsenteret, 
Universitetet i Stavanger      

               FOTO JEANETTE LARSEN

I framtida vil kompetansetilbodet innan leiarskap i klasserommet 
vere meir differensiert og ta utgangspunkt i klasserommet  
til læraren. Då kan vi lære mykje av Karsten Warholm  
og Leif Olav Alnes.

Når Karsten Warholm spring 400 meter hekk, 
står Leif Olav Alnes på tribunen med eit filmka-
mera. I etterkant granskar dei teknikken, finn små 
ting dei justerer og forbetrar, samtidig som dei tek 
vare på det Warholm alt er god på. Slik flyttar 
dei barrierar. Sidan OL i Rio i 2016 har Warholm 
forbetra tida si med godt over to sekund, tatt to 
VM-gull, sett verdsrekord to gonger og tatt gull i 
OL. Filmopptaka har hatt ei sentral rolle. Jobben 
Warholm og Alnes har gjort i videorommet, har 
klare parallellar til effektiv utvikling av lærarrolla.

Analogien til Warholm og Alnes er ikkje til-
feldig. Gjennom media har vi fått innsikt i tre-
ningsfilosofien til friidrettsduoen. Skal Warholm 
yte sitt beste, må han trivast, ha god relasjon til 
Alnes og dei han trenar saman med. Samstundes 
må Alnes ha merksemd både på personlege og 
faglege utfordringar. Aktiviteten i treningsarbei-
det må kjennest relevant for å verte betre på 400 
meter hekk. Warholm må forstå kvifor han skal 
trene på ferdigheiter som ikkje opplagt gjer at han 
spring raskare. Lærar- og trenarrolla har klare lik-
skapstrekk, og prinsippa for leiarskap er dei same. 
Til liks med Warholm kan lærarar ha god nytte av 
opptak av si eiga undervisning i arbeidet med å 
perfeksjonere kompetansen om leiarskap i klas-
serommet. I nytenking kring utvikling av leiarrolla 
i klasserommet er filmopptak i klasserommet eit 
sentralt verktøy.

Målretta satsing gir resultat
I Noreg har målretta styrking av læraren sin leiar-
skap i klasserommet vore vektlagt i fleire tiår, både 
skulepolitisk og i lærarutdanningane. Satsingane 
er eit resultat av kunnskap om at kompetanse i 
faget ein underviser, er viktig, men ikkje tilstrek-
keleg. I tillegg treng ein å leggje til rette for læring 
gjennom gode relasjonar til elevane, gode rutinar i 
undervisninga og målretta arbeid for å støtte fagleg 
utvikling hos elevane.

Satsinga på utvikling av lærarrolla har gjeve 
resultat. Norske lærarar er, som gruppe, kanskje 
dei dyktigaste i verda på område som desse satsin-
gane har vore retta mot. Dette viser ein studie leia 
av Læringsmiljøsenteret. Internasjonal forsking 

dokumenterer at gode relasjonar mellom læra-
rar og elevar, og struktur og rutinar i arbeidet, er 
avgjerande for fagleg og sosial læring hos elevane. 
Målretta, forskingsbasert kompetanseutvikling på 
desse områda har vore politisk villa i fleire tiår og 
gjev resultat. Men ulikt Warholm er læraren ofte 
overlaten til si eiga prøving og feiling når teoretisk 
kunnskap skal omsettast til praksis i klasserom-
met. Samstundes tyder studien på at det er utfor-
dringar å ta tak i.

Urovekkande variasjon i kvalitet
Sjølv om kvaliteten i norske klasserom sett under 
eitt er høg, varierer kvaliteten i samhandlinga 
mellom læraren og elevane. Framleis veit vi ikkje 
nok om kvifor det er slik. Nokre elevar er i klasse-
rom der det er lagt til rette for at den einskilde elev 
kan undre seg, analysere og utforske ny kunn-
skap, medan andre elevar er i klasserom prega av 
aktivitetar styrt av læraren. Resultata tyder òg på 
at kvaliteten på støtta læraren gir som gjev gode 
relasjonar og rutinar i klasserommet, er høgre enn 
kvaliteten på samhandlinga som skal styrke elev-
ane si faglege utvikling. Trass i at dei fleste elevane 
trivs på skulen, oppnår dei ikkje optimal læring. 
Dei persar ikkje på sin faglege 400 meter hekk. 
Klarer vi ikkje støtte elevane si faglege utvikling, 
kan dette òg svekke innføringa av læreplanane.

Analytisk og kritisk tenking, utforsking og pro-
blemløysing er sentrale område i læreplanane som 
vart innført i 2020. Leiarskap som vektlegg desse 
områda, er avgjerande for å sette i verk fagforny-
inga. Studien viser at denne typen ferdigheiter er 
for lite nytta i undervisinga. Forklaringa kan vere 
at støtte til fagleg læring hos elevane i liten grad 
har vore ein del av dei målretta satsingane for å 
styrke læraren sitt leiarskap. Ein kan ikkje vente 
at lærarar skal vise høg kompetanse på område 
som utdanning og dei målretta satsingane i liten 
grad har vektlagt. Ei annan forklaring er at desse 
områda er krevjande å undervise slik at alle elevar 
kan utnytte potensialet dei har for å lære. Truleg 
er forklaringa ein kombinasjon av desse og andre 
årsaker.

Satsingane retta mot leiarskap i klasserom-
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met har i store grad omfatta alle lærarane ved 
ein skule. Samstundes har satsingane vore lite 
differensierte og i for liten grad bidrege til at den 
einskilde lærar kan omsetje ny kunnskap til prak-
sis i klasserommet. Eit sentralt område i læraren 
sitt leiarskap i klasserommet er å støtte fagleg 
læring hos elevane gjennom å bidra til at dei for-
står samanhengen mellom fakta, innhaldet i ulike 
omgrep, analysere og utforske etablerte sanningar. 
Enkelt sagt: å lære å lære. Resultata frå studien er 
urovekkande både fordi ein dokumenterer lite av 
denne type leiarskap i norske klasserom, men òg 
fordi variasjonar mellom klasserom er stor. Dei 
tradisjonelle tilboda om kompetanseutvikling 
som omfattar alle lærarar ved ein skule er viktige, 
men ikkje tilstrekkeleg for at kunnskap kan styrke 
praksis i kvart einskild klasserom.

Nytenking i kompetansetilbodet
Skal forskingsbasert kunnskap bidra til utvikling 
av praksis, må han foreinast med læraren sin erfa-
ringsbaserte kunnskap og ta utgangspunkt i eige 
klasserom. I dette arbeidet er læraren ofte over-
laten til seg sjølv. Det kan gå bra, men ein vert 
gjerne åleine om prøving og feiling. Det er ingen 
Alnes som ser styrkar ein kan byggje vidare på, 
som kan drøfte små, men effektive justeringar 
eller vere sparringpartnar kring nye idear som 
utviklar undervisninga. Sjølv om norske lærarar 
er i verdstoppen, krev vidare utvikling meir diffe-
rensiert tilbod. Internasjonal forsking dokumen-
terer at individuelle tilbod endrar praksis, og dei 
er mest effektive når ein nyttar opptak frå læraren 
sitt eige klasserommet. I dag er det få tilbod til den 
einskilde lærar, og det er ingen systematisk kunn-
skap frå norske skular om kor vidt desse tilboda 
bidrar til utvikling og læring hos lærarar og elevar.

Læringsmiljøsenteret, Møre og Romsdal fylkes-
kommune og Rogaland fylkeskommune samar-
beider no om å utvikle og evaluere denne type 
individuell kompetansetilbod gjennom forskings-
prosjektet INTERACT finansiert med støtte frå For-
skingsrådet. Om lag 100 lærarar frå vidaregåande 
skular i dei to fylka og ei klasse/gruppe kvar av 
dei underviser vil delta. I forskingsprosjektet, som 
varar fram til 2025, får lærarane eit unikt tilbod 
om ein drøftingspart med særleg kompetanse 
kring leiarskap i klasserommet. Drøftinga tar 
utgangspunkt i opptak som er gjort i klasserom-
met til den einskilde lærar og legg konkrete planar 
for vidare arbeid i klassa/gruppa.

Studien skal gi kunnskap om korleis denne type 

kompetansetilbod kan vere mest mogleg nyttig, 
både for lærarane og elevane. Studien skal òg gi 
kunnskap om denne type tiltak er meir nyttige for 
enkelte grupper av lærarar og elevar enn andre. 
Målet er å vidareutvikle leiarskapet i klasserom-
met og styrke elevane sitt engasjement og motiva-
sjon kring læringsaktivitetane. I dette arbeidet vil 
læraren ha nytte av «å ta ein Warholm» i vidare 
utvikling av lærarrolla.

Hva gjør en forsker? Hvordan bruke kilder, forsknings- 
spørsmål og metode for å komme frem til ny kunnskap? 

Holbergprisen i skolen er en forskningskonkurranse  
innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag i  

den videregående skolen. 

Deltagelse er gratis, og både klassen og lærere vil få  
oppfølging fra etablerte forskere underveis. Oppstart 

med lærerseminar i Bergen 2.– 3. november.

HOLBERGPRISEN I SKOLEN
SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER

holbergprisen.no/his his@holbergprisen.no
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Selv om jeg er pensjonert lærer, kan jeg ikke la 
være å følge med i de ulike debattene om skole-
hverdagene, på godt og vondt. Det jeg ønsker 
å mene litt om i dette innlegget, er lærerens 
«ståsted» i all debatten om skolen, barna og for-
eldrenes retter og plikter.

Det er jo helt klart at elevene har rett til en trygg og 
god skolehverdag. Ikke minst har de rett til et godt 
læringsmiljø. For å få dette til trenger barna gode 
og støttende foreldre, og de trenger gode og trygge 
lærere, blant mye annet. Når jeg ser at KS antyder 
at lærere egentlig ikke trenger noen utdannelse, så 
vet jeg neimen ikke hva jeg skal tro. Det KS egentlig 
sier da, er jo at vi trenger ikke skoler! Dermed river 
de beina under sin egen arbeidsplass og organisa-
sjon.

Er det noe barn virkelig trenger i skolen for å få en 
god og trygg skolehverdag, med et godt lærings-
miljø, så er det lærere med pedagogisk kompe-
tanse, og fagkunnskap inkludert gode sosiale 
evner, som skaper god ledelse i klasserommet.  
De gode samtalene med foreldre, kollegaer og alle 
andre som står barna nær, er også særdeles viktige 
og mange ganger avgjørende for om barnet skal 
lykkes i skolen. I hvert fall er dette mine erfarin-
ger når jeg skulle undervise barn som trengte litt 
ekstra oppmerksomhet i skolehverdagen.

Det krever imidlertid sosial kompetanse og enga-
sjement fra læreren, og ikke minst tid. Tid til sam-
taler i skoledagen, tid til samtaler med foreldre når 
de hadde tid og tid til møter og samtaler med alle 
andre som ville barnets beste. Siden det i de fleste 

«Skoleeier må sørge for at mellomlederne har den nødven-
dige lederkompetansen og utdannelsen som skal til.»

Hvem har ansvaret for læreren?

  Ola Kvitenes
 pensjonert lærer       
                 FOTO  PRIVAT

Skolen trenger gode ledere på alle plan.

klasser fantes elever som trengte litt ekstra, ble det 
med jevne mellomrom etterspurt for eksempel 
videreutdanning/kurs i psykologi og sosionom-
studiet. Men det var naturligvis et økonomisk 
spørsmål for skoleeier. 

Så jeg vil påstå at læreryrket neimen ikke er 
noen ni-til-fire-jobb! Lærerkompetansen skapes 
heller ikke fra løse luften, men av stort engasje-
ment, hardt arbeid, erfaring og ikke minst en solid 
utdannelse.Men utover plikten til å følge opplæ-
ringsloven, nødvendig utdannelse, og tilegne seg 
nødvendig kompetanse har læreren også noen ret-
tigheter ifølge arbeidsmiljøloven:
 

Paragraf 1-1. Lovens formål
Lovens formål er:
a., å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, 
som gir full trygghet mot fysiske og psykiske ska-
devirkninger, og med en velferdsmessig standard 
som til enhver tid er i samsvar med den teknolo-
giske og sosiale utvikling i samfunnet,
b., å sikre trygge ansettelsesforhold og likebe-
handling i arbeidslivet,
c., å legge til rette for et godt ytringsklima i virk-
somheten,
d., å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforhol-
det knyttet til den enkelte arbeidstakers forutset-
ninger og livssituasjon,
e., å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidsta-
kerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle 
sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets 
parter og med nødvendig veiledning og kontroll 

fra offentlig myndighet,
f., å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

For all del: Jeg «rasler» ikke med arbeidsmiljølo-
ven for å angripe noen, men jeg vil gjerne minne 
om at den finnes, også for lærere. Skoleeier og 
rektor har selvfølgelig det overordnede ansvaret. 
Men hvem har det daglige ansvaret for lærerens ve 
og vel, og at arbeidsmiljøloven blir fulgt?

Det er selvfølgelig mellomlederne i skolen jeg 
sikter til: de som står læreren aller nærmest, og 
som har personalansvar. 

Skoleeier må sørge for at disse mellomlederne 
har den nødvendige lederkompetansen og utdan-
nelsen som skal til; både av hensyn til barna som 
går på skolen, samt for å sørge for at arbeidsmil-
jøloven blir fulgt overfor skolens ansatte.

Jeg er overbevist om at de aller fleste ledere 
gjør en fremragende jobb for skolen, skoleeier og 
lærere. Men i lærerens mer eller mindre hese-
blesende hverdag er det svært viktig at skoleeier 
sørger for at alle ledere har evne og vilje til å inspi-
rere og motivere sine kollegaer. Det vil igjen føre til 
motiverte og trygge elever. Og når elevene gjør det 
enda bedre på skolen, vil det naturligvis også heve 
verdien og statusen både til skolen og skoleeier. 

Har skolen gode ledere på alle plan, som styrker 
skolen og samholdet, vil det vel også være lettere å 
si at «læreren trenger lønn som fortjent». 
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- For mange barn og unge er mat- og helsefaget  
i skolen en sentral arena for å tilegne seg kunnskap 
om mat og matlaging, gode vaner og oppleve mat-
glede og mestringsfølelse. Å bidra til å oppnå dette 
er viktig for oss i opplysningskontorene, forklarer 
Trine Thorkildsen, fagsjef for ernæring, bærekraft  
og dyrevelferd i MatPrat - Opplysningskontoret  
for egg og kjøtt.

Brukervennlig 
Over 600 skoler har brukt Matopedia i undervisningen  
i skoleåret som gikk. Det digitale læreverket er basert  
på kompetansemålene for 5.-7. og 8.-10. trinn.

- Brukervennlighet både for lærere og elever står  
i fokus, og Helsedirektorats kostråd ligger til grunn, 
forteller Terese Glemminge Arnesen, ernærings- 
rådgiver i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

Tre opplysningskontor står bak
Læreverket er en samutgivelse mellom tre av  
opplysningskontorene i landbruket, som alle har  
som mål å bidra til grunnleggende kompetanse  
om mat og matlaging hos barn og unge.

- Vi er stolte av å kunne levere et så solid digitalt 
læreverk i mat- og helsefaget til norske skoler, sier 
fagsjef Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for 
brød og korn. - Vi tror og håper at mange elever  
og lærere får glede av det nå som et nytt skoleår 
snart er i gang.

Vil du bruke Matopedia i undervisningen i mat og  
helse? Bestill lisens for din skole på matopedia.no!

Matopedia:
•  Bygger på kostrådene fra Helsedirektoratet
•  Heldigitalt, tilpasset læreplanen MHE01-02
•  Brukervennlig både for lærer og elev
•  Filmer og bildeserier demonstrerer teknikker
•  Helse, bærekraft og matsvinn er  

gjennomgående temaer
•  Tilgjengelig både på bokmål og nynorsk
•  Lisens pr. skole – ingen personopplysninger 
 samles inn

Bli klar for skoleåret 2022/2023 

med Matopedia!
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  Pensjonistenes plass i Utdanningsforbundet 

Vi har med undring og etter hvert ergrelse lest 
debattinnleggene i Utdanning om Nordisk pen-
sjonisttreff. Vi har forståelse for, og finner det 
naturlig, at medlemmer og tillitsvalgte ikke reiste 
utenlands under pandemien. Men nå viser det seg 
at det ikke er det som er grunnen til at norske pen-
sjonister ikke får delta. Pensjonisttreffet er for 
sosialt og for lite faglig. Utdanningsforbundet kan 
ikke forsvare å bruke kontingentmidler på dette, 
skriver sekretariatssjefen. 

Hvem har bestemt det, og er sentralt pensjo-
nistråd rådspurt? Eller har ikke deres mening 
betydning?

Vi har ikke sett invitasjonen og vet ikke hvem 
den var stilet til, men vi regner med at den var 
beregnet på norske lærerpensjonister som er 
medlemmer i Utdanningsforbundet. At sentralled-
det sensurerer/stopper en invitasjon fordi de ikke 
liker innholdet, finner vi svært betenkelig.

Vi antar at medlemmer er i stand til å vurdere 
sjøl om de vil delta og eventuelt betale det det 
koster.

Har det òg blitt slik at alle invitasjoner skal god-
kjennes sentralt, eller er det bare de som tilfeldig-
vis blir sendt til Utdanningsforbundet sentralt.

Og gjelder dette alle medlemsgrupper, eller er 
det bare oss pensjonistmedlemmer?

Hvor mye av våre godt og vel 20 millioner kro-
ner i pensjonist-kontingentkroner går med til pen-
sjonisttreffet? Hvilke andre utgifter og oppgaver 
har Utdanningsforbundet med oss pensjonister?

De fleste som søker og får plass på pensjonist-
treffet, har sannsynligvis vært medlemmer og 
betalt sin kontingent i 30–40 år. En kan heller 
ikke utelukke at noen også har hatt tillitsverv i 
organisasjonen. 

Hvilke faglige poster på programmet som sav-
nes, skulle vi gjerne visst. Å møte «likesinnede» 
fra andre land og utveksle erfaringer gir faglig 
utbytte. Det trenger ikke nødvendigvis skje gjen-
nom forelesninger og gruppearbeid.

I vårt lokallag har vi hatt besøk av forfattere, 
lokalhistoriker, vi har vært på utflukter, museums-
besøk med mer. Etter sekretariatssjefens innlegg 
i nr. 8 av Utdanning kan tydeligvis ikke alt dette 
forsvares. Vi vil gjerne ha en oversikt over hvilke 
aktiviteter som faglig kan forsvares før vi går 
videre med høstplanleggingen og vet hva vi kan 
bruke kontingentmidler på.

Om vi går videre med planlegging, er plutselig 
blitt mer usikkert. Hvis dette skal bli framtidig 
«saksbehandling» av pensjonistsaker, motiverer 
det lite til fortsatt arbeid på vårt nivå. Vi forven-
ter at sentralleddet raskt orienterer om hvordan 
saker som i hovedsak angår pensjonistmedlemmer 
skal behandles.

Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Sola
Steinar Dahl-Michelsen 
Arne Bådsvik 
Gunnstein Ueland

Debatt

Er det egentlig plass for oss? Dystre tall for fremtiden
  Opptak til lærerutdanningene

Opptakstallene til lærerutdanningene 1 har ikke 
vært lavere siden 2015, og antallet studenter som 
har fått plass ved en lærerutdanning bokstavelig 
talt stuper. En fjerdedel av de ledige studieplas-
sene etter hovedopptaket er til lærerutdannin-
gene! Hvordan kan regjeringen gang på gang si at 
de vil og skal satse på barna og elevene i skole og 
barnehage mens de samtidig viser totalt mangel 
på handlekraft? 

Rekordlave søkertall til  barnehagelærer-
utdanningen
Det er et trist syn at alle lærerutdanningene har 
nedgang i antall søkere med tilbud om studieplas-
ser. Aller verst står det til med barnehagelærer-
utdanningen, som har de laveste søkertallene 
noensinne. Likevel sier minister for forskning og 
høyere utdanning, Ola Borten Moe, til VG at det 
ikke er noen krise 2. Til NRK sier han at vi bare må 
vente og se 3, og han begrunner det med at dette 
bare er første runde av opptaket, og at mye kan 
skje. Men når søkertallene aldri har vært lavere, 
hjelper det lite å sitte og tvinne tommeltotter. 
Borten Moe nevner også at det vil være mindre 
behov for barnehagelærere i årene fremover, 
med synkende fødselstall. Han støttes av en rap-
port fra SSB 4 som forespeiler at det vil være for 
mange barnehagelærere om 20 år. Rapporten 
anslår at fødselstallene vil fortsette å synke frem 
til 2026, men fødselstallene begynte å stige igjen 
5 allerede i fjor. Rapporten legger også til grunn en 
konstant økning av barnehagelærere de neste 20 
årene, noe som med dagens tall er et surrealistisk 
anslag. Ettersom statistikk fra Samordna opptak 
viser at av søkerne med barnehagelærerutdan-
ning som førstevalg, er det mindre enn sju av 
ti 6 som begynner på studiet. Med årets dystre 
søkertall til barnehagelærerutdanningen, vil det 
være flust av ledige plasser på barnehagelærer-
utdanninger rundt om i landet. Da hjelper det ikke 
å gjemme seg bak vage spådommer for samfunns-
bildet 20 år frem i tid. 

Statsråden tar de dystre opptakstallene med 
knusende ro. Regjeringen skrev i Hurdalsplattfor-
men at de vil styrke pedagognormen 7 ved å kreve 
at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen 
er barnehagelærere. I februar skrev regjeringen 
i en pressemelding at tre av ti barnehager ikke 
oppfyller pedagognormen 8. Med årets rekordlave 
søkertall ser det ekstremt mørkt ut for oppfyl-
lelsen av regjeringens egne målsettinger. Det er 

At sentralleddet sensurerer/stopper en invitasjon fordi de ikke liker 
innholdet, finner vi svært betenkelig, skriver innsenderne. 
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Dystre tall for fremtiden
  Opptak til lærerutdanningene

Har du noko på hjartet? 

Meiningane dine  er viktige for oss. Send debattinnlegg, innspel og kronikkar på e-post til 
debatt@utdanningsnytt.no. Debattinnlegg kan vere på maks 2000 teikn, inklusive mellom-
rom. For innlegg på innspelsplass er lengda 2000-8000 teikn, og kronikkar kan ha ei lengd 
på opptil  8000 teikn. Vi ber alle oppgi namn, adresse og telefonnummer. Redaksjonen har 
høve til å kutte og redigere i innlegga. Innlegg kan òg bli publiserte på Utdanningsnytt.no.

GRATIS LÆRINGSVERKTØY  
OM MIKROBER, SMITTEVERN OG INFEKSJONER

Antibiotikaresistens er en økende trussel, men det er fremdeles  
ikke for sent å gjøre noe. 

På hvilken måte kan din skole bidra til dette?  
Jo, ved å bruke læringsverktøyet e-Bug som er utviklet av det britiske 
helsedirektoratet sammen med lærere og forskere, og som i dag 
brukes i 29 partnerland.  
Målet er å øke kunnskapen rundt forebygging og håndtering av 
infeksjoner, mikrober og riktig bruk av antibiotika, slik at vi også har 
antibiotika i fremtiden.  
e-Bug retter seg mot alle klassetrinn i grunnskolen og dekker de 
tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring i tillegg til naturfag, 
biologi, mat og helse. Innholdet er tilpasset LK20.

 
Vil du vite mer?
antibiotika.no/ebug/ 

Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (ASP)

da fullstendig uforståelig at Ola Borten Moe tar 
disse dystre opptakstallene med knusende ro, og 
vil vente og se. 

Nå må regjeringen prioritere lærerutdan-
ningene. Noe må gjøres, og det må gjøres nå. 
Regjeringen må vise at de prioriterer og satser på 
lærerutdanningene, slik at vi får rekruttert nok 
lærerstudenter for fremtiden. Pedagogstuden-
tene mener at den beste rekrutteringsstrategien 
er fornøyde lærerstudenter. Det er på tide at 
regjeringen lytter til studentene, og øker finansi-
eringen til lærerutdanningene for bedre praksis 
og enda bedre lærerutdanninger generelt. 

Lars Strande Syrrist |
leder av Pedagogstudentene

Referanser: 
1) Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (2022): Hovedopptak til høyere utdanning ved 
universiteter og høgskoler, samordnaopptak.no, 25. juli 2022
2) Frogner m fl. (2022): Ola Borten Moe om synkende lærertall: Ingen krise, vg.no, 26. juli 2022
3) NRK (2022): Dagsrevyen 25. juli – Færre vil bli barnehagelærere, tv.nrk.no, 25. juli 2022
4) Ekren m fl. (2021): Lærermod 2019–2040 – Tilbud og etterspørsel for fem utdanningsgrupper 
av lærere, ssb.no, 15. mars 2021
5) Statistisk sentralbyrå (2022): Statistikkbanken – Fødte, ssb.no, 9. mars 2022
6) Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (2021): Søker- og opptaksstatistikk 2021, 
samordnaopptak.no, 2. februar 2022
7) Regjeringen (2021): Hurdalsplattformen, regjeringen.no, 14. oktober 2021
8) Regjeringen (2022): Tre av ti barnehager oppfyller ikke pedagognormen, regjeringen.no, 17. 
februar 2022
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  No er det nok, KS

Dei siste åra har KS, lærarane sin 
arbeidsgjevar, uttalt at mange ulike 
yrkesgrupper er kvalifiserte for å 
undervise i skulane.

Det er ikkje så farleg om ikkje 
alle lærarane har ei lærarutdanning. 
Tankegangen er heilt på høgd med at 
«alle har gått på ein skule, alle veit 
korleis ein skal handsame elevar.»

I ei perfekt verd, med ein skule 
som har gode økonomiske rammer og 
elevar som har like føresetnader for 
å meistre i skulekvardagen, hadde 
det kanskje gått bra. Men, slik er det 
ikkje.

Kvar einaste klasse er ei eiga 

sosial eining der vi finn både profes-
soren, den usikre, den engstelege, 
den tøffe og tøysekoppen. Klassen 
speglar samfunnet kring oss, berre i 
litt mindre omfang. 

Elevane skal alle lære seg å fun-
gere i dette mikrokosmos kalla ein 
klasse. Då trengst det menneske-
kunnskap og god klasseleiing som 
sosialiserer i det små for livet ute i 
det store. Ein som blir hanka inn frå 
gata, har neppe kunnskap om korleis 
ein skal få dette «samfunnet» til å bli 
eit trygt psykososialt miljø. 

Det er eit tidkrevjande arbeid som 
òg krev både kunnskap og klokskap. 

Debatt

Elevane treng ein utdanna lærer Betydningen av   ekstra lærere – tallenes uklare tale
  Lærertetthet 

Med referanse til en lederartikkel 
i Aftenposten 8. juni, der man med 
utgangspunkt i tall fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) trekker i tvil 
betydningen av lærernormen og 
ekstra lærere i ungdomsskolen, 
har Utdanningsforbundets leder 
Steffen Handal 14. juni påpekt at 
dette dreier seg om tall som byg-
ger på data fra 2013/14-2016/17. 
Det er korrekt. Og tallene gir et 
dårlig grunnlag for SSBs konklu-
sjoner, noe som ikke framkommer 
i bidragene, og heller ikke i et 
innlegg i Aftenposten 17. juni, fra 
de fire forskerne som står bak 
undersøkelsen. 

Aftenposten vil neppe trykke 
følgende klargjøring, men den bør 
være av interesse for Utdannings-
forbundets medlemmer.

I SSB-dataene er det nemlig 
tale om en nokså marginal endring 
i lærertetthet. I den første rap-
porten derfra het det: «Vi finner at 
gjennomsnittlig gruppestørrelse 
i ordinær undervisning reduseres 
omtrent fra 21 til 19 i tiltakssko-
lene, eller med omtrent 10 prosent. 
Effekten på skriftlig eksamenska-
rakter finner vi å være ganske pre-
sist lik null.»

I en senere analyse har man 
uttalt seg om flere effekter, men 
utgangspunktet er det samme, en 
reduksjon i gruppestørrelse på ca. 
10 prosent. 

Hva betyr dette? Ofte vil en del 
av en skoletime bestå i at læreren 
underviser samlet klasse. Da har 
det ingen betydning om hun har 
21 eller 19 tilhørere. Men kanskje 
opp mot 30 minutter vil være 
organisert som gruppearbeid eller 
individuelt arbeid. Da betyr klas-
sestørrelse noe. Med 21 elever har 
man 1,43 minutter pr. elev, med 19 
elever har man 1,58 minutter, skil-
naden på 0,15 min er 9 sekunder. 
Har man et fag fem skoletimer i 
uka, vil altså hver elev få 45 sek-

SnakkOmMobbing-
konferansen 2022
Hva virker i kampen mot mobbing, og hva 
er konsekvensene om vi ikke lykkes?

Ingrid Lund
PROFESSOR, 
UIA

Selma T. Lyng
SENIORFORSKER,
OSLO MET

Frode Restad
SENIORFORSKER,
OSLO MET

Maria Arredondo
og Torstein Sødal
MUSIKALSKE INNSLAG

Torsdag 13. oktober 09:00-15:30,
Radisson Blu Caledonien, Kristiansand.
Pris: 1050,- inkl. lunsj.
Program og påmelding: SnakkOmMobbing.no

Vi skal ta vare på den stille og den 
utagerande samstundes. Vi skal 
hente inn han som er «full av maur» 
når ein har stilleaktivitet. Dette 
fordrar eit systematisk arbeid med 
klassemiljø.

Mange elevar går gjennom små 
og store kriser i skulelivet, der dei 
av ulike grunnar opplever seg kren-
kja. Korleis handterer vi det, med 
respekt for kompleksiteten i situa-
sjonen og den einskilde, samstundes 
som vi held fram med kjerneverk-
semda – undervisning og læring for 
alle?

Med utgangspunkt i forskingsba-
sert kunnskap får lærarstudenten 
dei verktøya han eller ho treng for 
både å sjå den einskilde eleven og å 
skape eit inkluderande læringsmiljø 
for elevane. Gjennom utprøving og 
evaluering vert kunnskapen innar-
beidd, slik at studenten blir til den 
læraren som fremjar inkluderande 
og tilpassa opplæring.

Læraren er ein fagleg og sosial 
lege, som diagnostiserer, skriv ut 
medisin og ser til at han verker. 
Læraren veit som legen at det beste 
helsearbeidet er det førebyggjande.

Det er alt dette og meir til som 
gjer oss til kompetente lærarar og 
som gjer at dei føresette trygt kan 
sende barna sine til skulen. 

Det er alt dette og meir til som 
gjer at vi krev at vår arbeidsgjevar 
KS anerkjenner vår komplekse 
kompetanse og gjer oss den løna vi 
fortener.

Dette er innsikter som vert støtta 
av elevane, dei føresette og stor-
samfunnet. Men ikkje av dei som sit 
med det overordna ansvaret for kva-
litet i tenestene, arbeidsgjevar sjølv.

Grete Monsen
kontaktperson for grunnskule 
Utdanningsforbundet Vestland

Debattinnlegget har også vore 
publisert hos Bergens Tidende. 
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Betydningen av   ekstra lærere – tallenes uklare tale
  Lærertetthet 

EN

VI BRINGER VERDEN INN I KLASSEROMMET

under mer oppmerksomhet pr. uke; 
over et skoleår på snaue 40 uker 
gir dette en snau halvtime, per elev, 
innen en totalramme på 190 timer 
(5 uketimer x 38 skoleuker). Da er 
det ikke så rart at effekten blir « … 
presist lik null».

Handal viser i Aftenposten til 
kommende evaluering av lærertett-
het fra Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og utdan-
ning (NIFU). Jeg håper den vil si noe 
om ett viktig forhold ved økt lærer-
tetthet, nemlig læreres mulige opp-

levelse av å nå fram til flere elever. 
Slik opplevelse kan i seg selv gi økt 
lærertetthet, ved at flere lærere 
står i sine stillinger noe lenger, fordi 
de noe oftere opplever å lykkes, i 
betydningen nå fram til flere elever 
løpet av skoledagen. Men det spørs 
om denne effekten framkommer ved 
en så marginal endring som fra 21 til 
19 elever.

Ett viktig forhold som helt sikkert 
ikke vil bli evaluert, er effekten av 
alternativ bruk av midlene til lærer-
normen. Den var en norm for byene 

og det sentrale østlandsområdet. 
Når lærermangelen i inneværende 
skoleår for første gang har bikket 60 
prosent i en utkantkommune, ifølge 
Grunnskolestatistikkens nøkterne 
tilnærming, blir denne problemstil-
lingen påtrengende. Hadde man 
brukt midlene, eller deler av dem, 
til en norm for utkantskoler, kunne 
man fått bukt med det meste av 
mangelen. 

En slik norm måtte innebære 
sterke økonomiske insentiver, for 
eksempel slik at ved skoler med for 

eksempel mer enn 15 prosent ufag-
lærte ville utdannede lærere få for 
eksempel 20 prosent høyere lønn, 
stigende til for eksempel 50 prosent 
etter fem år. Så kunne man etter fem 
år sammenlikne elevresultater ved 
slike skoler med utkantskoler som 
ikke nøt godt av denne normen, eller 
sammenlikne med resultater i skoler 
som var omfattet av den gjeldende 
normen for tettbygde strøk. 

Karl Øyvind Jordell | professor eme-
ritus, Universitetet i Oslo
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  Opptaksutvalget 

Marianne Aasen, leder av opptaksutvalget, gir 
et innblikk i utvalgets vurderinger i Aftenposten 
18. juli. Jeg er enig med Aasen i at en framtidig 
opptaksordning må bidra til at unge mennesker 
kommer raskere i gang med studiene enn i dag. 
Samtidig bør Aasen og utvalget vie mer opp-
merksomhet til sammenhengen mellom videregå-
ende opplæring og opptakssystemet for høyere 
utdanning. 

Utvalget bør foreslå tiltak som gjør det mindre 
lønnsomt å ta opp fag som privatist og også vur-
dere å redusere eller fjerne alderspoengene. Sam-
tidig bør systemet gi noen muligheter til dem som  
ikke får tatt ut potensialet sitt på videregående. 

Utvalget bør være oppmerksomme på hvordan 
opptaksordninger til høyere utdanning påvirker 
videregående opplæring. Det overordnede målet 

er å styrke det faglige nivået i framtidas generelle 
studiekompetanse, slik at søkerne er best mulig 
studieforberedt. Det betyr at fagene og pedago-
gikken må får større plass i den videre utviklingen 
av skolen.

Et rettferdig opptak til høyere utdanning 
betinger også at karakterene i videregående er et 
pålitelig og rettferdig uttrykk for elevenes kvalifi-
kasjoner. Under pandemien har standpunktkarak-
terene økt markant, men trenden var den samme 
også i årene før. Denne utviklingen kan undergrave 
rettferdige opptaksordninger. Dessverre er det 
ikke forsket nok på årsakene til karakterinflasjon. 
Men det vil ikke overraske meg om den konkurran-
sebaserte skolen som har vokst fram de siste tjue 
årene, har før til økt karakterpress. Utdannings-
forbundet ønsker seg en skole der arbeidet med 

fagene tar større plass enn karakterjaget.
Å standardisere opptaksprøver, som Aasen 

skriver om, vil være å gå i feil retning. Generell 
studiekompetanse gir ungdom og voksne en bred 
faglig opplæring som gir grunnlag for refleksjon, 
kritisk tenkning og å tilegne seg ny kunnskap. I 
tillegg hviler utdanningen på et verdisyn som er 
viktig for å lykkes i videre studier, arbeidsliv og 
livet ellers. Derfor kan ikke standardiserte tester 
erstatte generell studiekompetanse. Det vil også 
generere mye byråkrati uten at det nødvendigvis 
vil sikre rettferdighet. Generell studiekompe-
tanse må fremdeles være hovedveien til høyere 
utdanning.

Thom Jambak | sentralstyremedlem i 
Utdanningsforbundet

Å standardisere opptaksprøver vil være feil retning

Ta med klassen til Klimahuset
Klimahusets interaktive utstilling gir svar!  
Vi tilbyr undervisning til trinnene 8.–Vg3. 

Les mer og book tid her: nhm.uio.no

Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum og 
Universitetet i Oslo og du finner oss i Botanisk hage.

• Hvordan påvirker 
mennesker klimaet?

• Er tre grader varmere 
klode egentlig så mye? 

• Hvordan kan vi stanse 
klimaendringene? 
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V

Rett  
på sak

Kamp eller kos?
 

  Større innflytelse til pensjonistene i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er en 
arbeidstakerorganisasjon. Nes-
ten en fjerdedel av medlem-
mene er imidlertid pensjonister. 
Skal vi ta kampen mot dårligere 
pensjonsvilkår?  

Da jeg begynte å jobbe, tenkte jeg ikke på at 
jeg sannsynligvis skulle leve en tredjedel av 
resten av livet som pensjonist. Jeg var sik-
ker på at størrelsen på min framtidige pen-
sjon nærmest var skrevet i stein. Den var 66 
prosent av den gamle lønna og ble regulert 
i takt med lønnsveksten ellers i samfunnet. 
Noen frynsegoder med prefikset honnør 
hørte også med.

Bortsett fra første året ble det ikke slik. 
Allerede fra mai året etter ble pensjonstil-
legget 0,75 prosent lavere enn lønnsveksten. 
Etter noen år utgjorde det mange tusenlap-
per i underregulering. Gudene må vite hvor 
det ville endt dersom jeg skulle bli skikkelig 
gammel. 

Uten streikerett var det bare en ting å 
gjøre. Sammen med de andre pensjonistor-
ganisasjonene samlet 6000 pensjonister seg 
til en kraftfull markering utenfor Stortinget 
i 2019. Det ga resultat. Stortinget vedtok at 
framtidige pensjonstillegg skulle være mid-
delverdien av lønns- og prisvekst. 

I vår uthulet regjeringen vedtaket. Dette 
skulle ikke gjelde for lønns- og prisglidnin-
gen. Bare halvparten av denne blir dekket. I 
en inflasjonstid med prisstigning langt høy-

ere enn det som ligger inne i tariffoppgjøret, 
blir det store etterslep. Vi skal altså bare få 
kompensert halvparten. Da blir det fort en 
betydelig nedgang i kjøpekraften. 

Pensjonister har ikke streikerett. Vi har 
ingen sterke lobbyister som taler vår sak.

7. juni var alle pensjonistorganisasjonene 
igjen samlet til en markering foran Stortin-
get. Men Utdanningsforbundet, der nesten 
en firedel av medlemmene er pensjonister, 
manglet. Ledelsen sa nei til henvendelsen 
fra sentralt pensjonistråd.

Nå streiker lærerne. 43 000 pensjonist-
medlemmer støtter dere. Det er langt fra 
første gang at ansatte i utdanningssektoren 
blir avspist med smuler og må bruke sterke 
virkemidler for å hevde sin rett. 

Men vit at kampen for å beholde kjø-
pekraften fortsetter også etter at vi er blitt 
pensjonister. Er Utdanningsforbundet villig 
til å ta den kampen også? Eller er pensjo-
nistmedlemskapet kun for kos, for sosiale 
og kulturelle møter med tidligere kollegaer, 
ispedd litt informasjon om utviklingen i 
skole og barnehage? 

Jeg tror at Utdanningsforbundet må tenke 
nytt dersom vi ønsker å beholde pensjonis-
tene. Kampen om trygdeoppgjøret må også 
kjempes. 

Landsmøtet 2019 vedtok at pensjonis-
tene skulle få større innflytelse. Det har ikke 
skjedd. Fram mot landsmøtet i 2023 må vi 
ha en grundig og ærlig debatt. Jeg håper den 
resulterer i demokratisk valgte pensjonistråd 
med fullverdig representasjon på alle nivå. I 
kampen for pensjonene trengs både Utdan-
ningsforbundet og Unio. 

   Harald Bjørløw 
  leder i sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet

                   FOTO PRIVAT
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  Ukraina  

Russifisering  
i skolen
I de russisk-okkuperte delene av Ukraina skjer 
det store forandringer – også i skolen. Rubler er 
innført som valuta, ukrainske mediene blokkeres 
og erstattes med russiske, og bare i Kherson har 
russiske okkupasjonsmyndigheter utstedt 10 000 
russiske pass, ifølge egne opplysninger. Men barna 
skal omskoleres til gode russere. Pro-russiske 
skoler blir etablert, og foreldre som ikke vil sende 
sine barn dit, trues blant annet med å miste 
foreldreretten. 

Ifølge Maksym Borodin, et proukrainsk medlem 
av bystyret i Mariupol, vil man lære elevene å 
hate Ukraina, og i «historie»-timene vil Ukraina 
få skylden for dagens situasjon og nekte for at 
Russland angrep Ukraina og Mariupol. Han mener 
at Russlands mål er å ødelegge Ukrainas nasjonale 
identitet, ifølge Radio Liberty 10. juli 2022.

Krigen mot Ukraina har snart vart i seks måne-
der. Det er ingen tegn som tyder på en snarlig 
avslutning. Stadig angripes sivile mål, og mange 
sivile blir drept, også små barn. Kyiv Post oppda-
terer daglig om utviklingen i Ukraina, både politisk 
og militært. Slava Ukraini! Ære til Ukraina!

Nils Tore Gjerde

Russiske myndigheter tar sikte på å gjøre barna i okku-
perte deler av Ukraina til «gode russere».
FOTO VENM, FREEIMAGES.COM
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Hvordan bedre yrkesstarten for lærere

Forskning viser at grunnskole-
lærere med mastergrad har nye 
behov for støtte og tilrettelegging 
både fra veileder, ledere og kolleger 
i yrkesstarten.  

ILLUSTRASJON  Tone Lileng | post@tonelileng.no

I høst vil ca. 2000 grunnskolelærere fra den nye 
nasjonale femårige grunnskolelærerutdanningen 
få sin yrkesstart. Disse nyutdannede har skrevet en 
mastergradsoppgave og har fagfordypning i to til 
fire undervisningsfag. Ved Universitetet i Tromsø 
Norges arktiske universitet (UiT) ble det i 2010 
pilotert en femårig grunnskolelærerutdanning 
som dannet grunnlag for den nye nasjonale utdan-
ningen. I Relemast-studien (Relevant masterut-
danning for grunnskolelærere) har vi intervjuet 
over 40 lærere etter endt utdanning og etter ett, to, 
tre og fem år i arbeid som lærer. I denne kronikken 
formidler vi noen av erfaringene som de nyutdan-
nede lærerne fra UiT har gjort seg. Hensikten er å 
dele innspill, ideer og refleksjoner med nyutdan-
nede, og med deres kolleger og ledere om hvordan 
de kan bidra for å lette yrkesstarten som lærer. 

Behov for støtte?
Nyutdannede grunnskolelærere med mastergrad 
ga uttrykk for en rekke behov for støtte i arbeidet 
sitt, eksempelvis hjem-skole-samarbeid, tilpasset 
opplæring i klasserommet og håndtering av elever 
med spesielle behov. De nyutdannede uttrykte 
også behov for å kunne diskutere utfordringer 
knyttet til relasjoner i klassen, problematferd 
blant elevene og kunnskap om andre aktører som 
kunne bidra overfor elever med særskilte behov 
(Antonsen, Maxwell, et al., 2020). I tillegg trenger 
nyutdannede å tilegne seg kunnskap om praktiske 
forhold og systemer i skolen det første året. 

Varierende veiledning 
Tradisjonelt har støtte til nyutdannede lærere vært 
gjennomført i form av en-til-en veiledning med en 
mer erfaren kollega. I henhold til Nasjonale ram-
mer for veiledning av nyutdannede, nyansatte 
lærere i barnehager og skoler skal de nyansatte 
lærerne tilbys veiledning av utdannede veiledere 

som ikke er ledere. Ni nyutdannede lærerne fra 
UiT erfarte slik veiledning som svært nyttig, mens 
de fleste av lærerne erfarte ikke å bli tildelt verken 
tid eller kvalifisert veileder. Flere av disse nyut-
dannede fant på eget initiativ uformelle veiledere. 
Andre igjen sparret med nyansatte kolleger som 
de arbeidet tett sammen med. Intensjonene om 
veiledning bør følges opp med avsatt tid på nyan-
sattes arbeidsplanen. 

Skoleledernes betydningsfulle 
tilrettelegging
Erfaringer fra de nye lærerne ved UiT viste et 
stort sprik i tilrettelegging fra lederne ved sko-
len. Enkelte fikk tilrettelagt undervisningsplan, 
mens andre i mindre grad fikk det. De nyutdan-
nede som i hovedsak underviste bare i fag med 
faglig fordypning eller et ekstra fag, arbeidet i 
ungdomsskolen. Lærere i barneskolen underviste 
i opptil fire fag uten faglig fordypning, og der økte 
utfordringene jo høyere trinn de underviste i. 
Lærere som underviste i fag hvor de hadde fag-
lig fordypning, opplevde mestring og motivasjon 
og brukte ulike didaktiske tilnærminger. Særlig 
gjaldt dette faget hvor de skrev sin fagdidaktiske 
masteroppgave. Lærere som underviste i fag uten 
faglig fordypning, brukte tid og energi på å lære 
seg fagkunnskap og didaktikk, men erfarte likevel 
utilstrekkelighet (Antonsen, Jakhelln, et al., 2020). 

Å se koblinger fra andre fag
I den grad nyutdannede må undervise i fag som 
ligger utenfor deres kompetanse, vil det være en 
fordel at den nyutdannede selv ser koblinger fra 
andre fag fra utdanning eller egen erfaring. I prak-
sis klarer også de fleste nyutdannede å oversette 
fagdidaktisk kompetanse mellom fag. I fag som 
er særlig fremmed, som for eksempel religion, 
musikk eller engelsk for realisten eller den med 
samfunnsfag, må den nyutdannede prøve å tilegne 
seg fagstoffet fra for eksempel YouTube eller ty til 
lærebokstyrt undervisning. 

Tradisjonen, som ofte preger barneskolen, om 
at det må være en lærer som har de fleste fag i en 
klasse, samsvarer ikke med den nye utdanningen. 
I mange tilfeller ønsket de nyutdannede å være del 
av et team som var ansvarlig for to eller flere klas-
ser og slik kunne tenke nytt om organisering av 
undervisningen. >

«Erfaringer fra de nye 
lærerne ved UiT viste et stort 
sprik i tilrettelegging fra 
lederne ved skolen.»

  Yngve Antonsen 
professor    
    
Kristin Bjørndal 
førsteamanuensis      

Rachel Jakhelln 
professor 

Universitetet i Tromsø
Norges arktiske universitet 
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Vurderte å slutte i yrket 
Et mindretall av nyutdannede erfarte å bli benyttet 
som ressurspersoner i sitt fordypningsfag også for 
resten av skolen, mens flertallet erfarte at deres 
fagfordypning ikke ble etterspurt. Masteroppgave 
og faglig fordypning i lærerutdanningen krever 
at både skoleledere, lærere og forskere er mer 
oppmerksomme på fordeling av undervisnings-
fag mellom lærere generelt og i barneskolen spe-
sielt. Skolelederne har ansvar for hvordan trinn, 
undervisningsfag og samarbeidspartnere fordeles. 
Ledere bør bruke tid til å bli kjent med hva den nye 
læreren kan representere av ny kunnskap og hvor-
dan denne kan utnyttes på en best mulig måte. Slik 
kan en tilstrebe at nyutdannede får oppgaver som 
de har et grunnlag for å mestre som nye i yrket. 
De nyutdannede fra UiT som erfarte manglende 

tilrettelegging og kommunikasjon med ledelse og 
kolleger, vurderte tidlig å bytte skole eller å slutte 
i yrket.

Gode kolleger 
Forskning har dokumentert betydningen av at 
nyutdannede lærere får støtte fra kolleger for å 
tilegne seg nye arbeidsoppgaver og mestre under-
visningen i det daglige. Nyere studier argumente-
rer for at de nyutdannede lærerne må betraktes 
som en ressurs for skolen siden de kommer med 
oppdatert forskningsbasert kunnskap. De nyut-
dannede fra UiT som arbeidet i skoler preget av 
samarbeid, delekultur og interesse for forbedring, 
erfarte en positiv yrkesstart. I disse skolene støt-
tet nyutdannede og erfarne lærere hverandre. 
Forskning har også dokumentert at nyutdannede 

«Ledere bør bruke tid til å bli kjent med hva den nye læreren kan representere  
av ny kunnskap og hvordan denne kan utnyttes på en best mulig måte.» 

Referanser:

Antonsen, Y., Jakhelln, R. & Bjørndal, K.E.W. (2020): Nyutdannede grunn-
skolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen? 
Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14 (2), 103–121. https://doi.
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dannede læreres kompetanse. Acta Didactica Norden, 14 (2). https://doi.
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Bjørndal, K.E.W., Antonsen, Y. & Jakhelln, R. (2021): Stress-coping Strate-
gies among Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers 
with a Master’s Degree in Norway. Scandinavian Journal of Educational 
Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1983647

selv velger hvilke kolleger de henvender seg til for 
støtte og samarbeid i deres første år i yrket. Hvor 
de får kontorplass og hvem de sitter sammen med, 
har derfor betydning for yrkesstarten. 

Stressmestring
Stress er en sentral årsak til at et betydelig antall 
nyutdannede lærere forlater yrket tidlig i karri-
eren. Lærere som opplever et høyt stressnivå over 
lang tid, og som ikke erfarer at de har tilstrek-
kelige ressurser til å mestre stresset, står i fare 
for å utvikle utbrenthet. Lærere som er plaget 
av stress, påvirker også elevers læring og trivsel 
negativt. De nyutdannede fra UiT synes i hoved-
sak å ha strategier for stressmestring som er til-
lært gjennom personlige erfaringer eller ved å ta 
kurs i stressmestring etter utdanningen (Bjørndal 
et al., 2021). De tillærte strategiene begrunnes ikke 
med kunnskap og virker slik å være individuelle 
internaliserte mestringsstrategier. Strategier for 
stressmestring hos nyutdannede lærere bør settes 
på agendaen både i forskning, policy, lærerutdan-
ning og i skolens praksis. Mestringsopplevelser i 
stressituasjoner gir lærere trygghet og tillit til egne 
evner og ressurser til å støtte elevens læring. 

Videre forskning
Finansiert av Norges forskningsråd vil prosjektet 
«STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra 
lærerutdanning til yrket» følge opp resultatene 
fra Relemast. Partnerne i STEP er Universitetet i 
Sørøst-Norge, UiT sammen med Utdanningsfor-
bundet, KS og Pedagogstudentene. Prosjektets 
målsetting er å bidra til bedre oppfølging og støtte 
til nyutdannede grunnskolelærere i yrkesstarten.
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Bilde/illustrasjon kan hentes fra  
https://www.utdanningsnytt.no/seksualundervisning/ro
mania-strammer-inn-seksualundervisningen/326090 , 
eller et annet som passer til setningen under: 
 

God seksualundervisning inkluderer elevene, 
og handler om mer enn kjønn, sex  
og prevensjon.  

kryssord Innsending
Løsningssetningen med navn og adresse sendes 
Utdanning i e-post innen 30. august: 
kryssord@utdanningsnytt.no 
To vinnere får boksjekk.
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Minneord

 Sverre Johan Kvale
 
  

 Solveig Ripel
 
  

Sverre Johan Kvale gikk bort 15. mai etter flere års sykdom, 76 år gammel. 
Han vokste opp i Bergen som ett av tre søsken og studerte til norsklektor ved 
universitetet i hjembyen. Senere tok han en mastergrad i pedagogikk i USA. 
Han begynte sin yrkeskarriere som lærer ved Tyrifjord videregående skole 
i 1971. Fra 1990 til 1995 var han rektor ved Ringerike videregående skole. 
Sverre Johan var tillitsvalgt i Lærerforbundet, satt i fylkesstyret i Buskerud, 
var hovedtillitsvalgt for videregående skole i fylkeskommunen, samt medlem 
i Utvalg for ledelse. 

I 1995 ble han underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepar-
tementet. Og i 1998 fikk han sitt første oppdrag på Balkan som stedlig 
representant for Norsk Folkehjelp, der minerydding var et viktig oppdrag. 
Sverre Johan deltok aktivt i arbeidet med opplæringsprogrammer rettet mot 
lokalbefolkningen. Et av dem handlet om å lære barn å gjenkjenne miner og 
eksplosiver for å unngå ulykker, et annet om opplæring av minehunder.
Møtene med voksne og barn som var rammet av krigshandlinger, gjorde et 
sterkt inntrykk. Der og da startet et livslangt engasjement for å bidra til fred 
og forsoning mellom menneskene han møtte. Den smittende humoren, utål-
modigheten, evnen til å lytte og til å få ting gjennomført ga ham stor respekt 
i alle folkegrupper. 

Som journalist, først i Skolefokus og senere i Utdanning, fikk jeg bli med 
Sverre Johan på flere besøk til lærerorganisasjonene, utdanningsmyndighe-
tene og de frivillige organisasjonene på Balkan for å lage reportasjer. Som 
en del av jobben bisto han norske journalister og politikere ved besøk til de 
krigsherjede områdene. Sverre Johan var aktiv i gjenoppbyggingsarbeidet, og 
med sin lærerbakgrunn var han spesielt opptatt av barnehager og skoler, så 

de yngste kunne få tilbake en så normal hverdag som mulig. Han bidro aktivt 
til å knytte kontakt mellom norske lærerorganisasjoner, lærere som hadde 
flyktet til Norge og lærerorganisasjonene på Balkan. Sverre Johan var en 
ivrig pådriver da lærerorganisasjonene i Norge, sammen med norske utdan-
ningsmyndigheter, bidro til å bygge opp en spesialpedagogisk utdanning på 
universitetsnivå i Sarajevo etter krigen. 

I 2000 ble han nestleder for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i 
Europa (OSSE) i Bosnia-Hercegovina. I 2001 begynte han i Utenriksdeparte-
mentet, der han ledet opplæringen av aspirantene. Senere ble han minister-
råd ved ambassaden i Beograd og ambassadør i Kosovos hovedstad, Pristina. 
Fra 2008 og fram til han gikk av med pensjon i 2015, var han seniorrådgiver i 
avdelingen for fred og forsoning i Utenriksdepartementet. I Kosovo etterlot 
han seg to yrkesfaglige skoler som ble bygget med støtte fra NORAD. Sko-
lene er fortsatt virksomme.

Som pensjonist tok han opp igjen læreryrket og underviste på Børresen 
skole, Svensedammen skole, Spikkestad ungdomsskole og på de videregå-
ende skolene Eiker, Lier og Røyken. Han underviste også på Introduksjons-
senteret for flyktninger og asylsøkere i Drammen.

Våren 2022 ble Sverre Johan klar over at han var på oppløpssiden. Men selv 
om han hadde forsonet seg med det, håpet han å få tilbringe en sommer til 
i Lyngør. Slik ble det ikke. Våre tanker og vår medfølelse går til hans nære 
familie.
 
Marianne Ruud, journalist i Utdanning

Lektor Solveig Ripel, født 26.12. 1922, døde fredelig på Finstadjordet 
sykehjem på Lørenskog 20.6. 2022. Hun var født i Oslo, men vokste opp på 
Fjellhamar, hvor hun bodde hele livet inntil de siste år på sykehjem. Et nesten 
hundreårig liv er til ende.

For unge Solveig var utdannelse viktig og heller ingen selvfølge. Skoledyktig 
som hun var, tok hun artium og senere språklig embetseksamen med tysk 
hovedfag og engelsk og norsk bifag. Hun valgte skolen som arbeidsplass og 
var først en kort periode på Finnfjordbotn Landsgymnas på Finnsnes. Dit kom 
skoleflinke elever fra Troms og Finnmark. De måtte gjennom opptaksprøver 
og måtte bo langt hjemmefra. Denne utsilingen gjorde inntrykk på en ung 
lærer som mente at alle burde ha mulighet for utdanning.

Solveig Ripel startet tidlig i Oslo-skolen, først noen år på Sofienberg, så på 
Teisen gymnas/videregående skole inntil nedleggelsen i 1984, og til slutt 

flere år på nye Hellerud videregående skole på Tveita. Hun underviste pri-
mært i tysk og norsk, men også i det praktiske faget maskinskriving. Hun 
deltok i felles fagutvikling, var hovedlærer og senere undervisningsinspektør 
2 med mye ansvar innen personalledelse og logistikk.

Solveig var en meget solid og god pedagog, visste elevenes beste, alltid et 
smil og litt latter bak en ellers streng maske. Hun var grundig og samvit-
tighetsfull i alt hun gjorde. Og hun var en meget kunnskapsrik filolog. Vi ser 
tilbake på gode år med henne som kollega og er glad for at hun også fikk så 
mange år som pensjonist som hun bevisst brukte til sine interesser innen 
kunst og kultur.

Vi lyser fred over hennes minne. På vegne av kolleger:
 
Geir Johannesen, Harald Bjerregaard og Terje Bjøro
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Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse er fjernet
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Tradisjonelt 
sett har midlertidig ansettelse kun vært tillatt unntaksvis, der 
arbeidsgiver kunne vise til en særskilt begrunnelse. 

I 2015 ble det imidlertid innført en generell adgang til midler-
tidig ansettelse i inntil 12 måneder, uten noe krav om særskilt 
begrunnelse. Denne generelle adgangen er nå opphevet, med det 
formål å styrke hovedregelen om fast ansettelse og arbeidsta-
kernes posisjon. Midlertidig ansettelse skaper uforutsigbarhet 
og usikkerhet for den ansatte, og kan ha negativ innvirkning på 
arbeidsmiljøet i virksomheten. 

Reglene om kollektiv søksmålsrett gjeninnføres
Kollektiv søksmålsrett betyr at fagforeninger kan fremme søks-
mål om ulovlig innleie. Denne søksmålsretten ble fjernet i 2015 
og er nå gjeninnført. 

Formålet med gjeninnføringen er å styrke etterlevelsen av 
reglene om innleie og forsterke muligheten for å reagere overfor 
ulovlig innleie. Bruken av innleie utfordrer hovedregelen om fast 
og direkte ansettelse hos den man utfører arbeidet hos. Innleide 
arbeidstakere har en lavere organisasjonsgrad enn fast ansatte, 
og undersøkelser tyder på at innleide arbeidstakere lar være å 
ta opp eventuelle brudd på regelverket fordi de ikke kjenner til 
regelverket, og av frykt for at de ikke vil få forlenget kontrakten 
sin.

Endringer i reglene om arbeidsavklaringspenger 
Det er gjort en rekke endringer i reglene om arbeidsavklarings-
penger (AAP). 

I 2018 ble det innført en regel om at personer som hadde mot-
tatt AAP ut maksimal stønadsperiode, ikke kunne søke om ytelsen 

på nytt før etter en karensperiode på 52 uker. Denne karens-
perioden er nå fjernet. Hensynet bak endringen er å ivareta de 
med betydelige helseutfordringer som ikke har en ferdig avklart 
arbeidsevne innen utløpet av maksimal stønadsperiode, og som 
trenger mer tid til avklaring. En karensperiode vil kunne skape 
økonomisk utrygghet for den det gjelder, noe som igjen vil kunne 
gå negativt ut over vedkommendes tilbakekomst til arbeidslivet. 

Den som søker på nytt etter maksimal stønadsperiode, må 
oppfylle alle vilkårene for AAP for å få innvilget ytelsen på nytt. 
Ytelsen vil fortsatt ha en maksimal varighet på inntil tre år, med 
en unntaksvis adgang til forlengelse i ytterligere to år. 

Videre er det innført nye unntaksbestemmelser fra maksimal 
stønadsperiode. Stønadsperioden kan nå forlenges i inntil to år 
enten hvis mottakeren allerede er i arbeid og er nær å kunne øke 
arbeidsevnen sin, eller hvis mottakeren er nær ved å kunne skaffe 
seg, eller gå tilbake til, arbeid. Forutsetningen er i begge tilfel-
ler at mottakeren har, eller kan få, en arbeidsevne på mer enn 50 
prosent.

Til sist er det innført overgangsregler for de som allerede mot-
tar arbeidsavklaringspenger og som skal vurderes etter de nye 
reglene. 

Reversering av kutt i uføretrygd
Mottakere av uføretrygd som forsørger barn, kan få et barnetil-
legg. I 2016 ble det innført at barnetillegget skulle reduseres 
hvis summen av barnetillegget og uføretrygden oversteg 95 
prosent av mottakerens inntekt før uførhet. Denne adgangen 
til reduksjon er nå fjernet. Begrunnelsen er at reduksjonen gikk 
negativt ut over barnefamilier som allerede var i en vanskelig 
økonomisk situasjon. 

Viktige lovendringer for arbeidslivet  
fra 1. juli 2022

Lov  
og  

rett

Susanne Azevedo Stirø  |   
advokat hos Raugland Advokatene

«Den generelle 
adgangen til 
midlertidig 
ansettelse er 
fjernet.»

FOTO  BENEDICTE BELLE

Juss

Den 1. juli 2022 trådte det i kraft en rekke arbeidstakervennlige  
lovendringer på arbeidslivsfronten, som kan få positive konsekvenser 
for Utdanningsforbundets medlemmer.
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Søkningen til barnehagelærerutdanningen falt i år med 25 pro-
sent fra forrige opptak – et faktum som ikke kan kalles annet 
enn katastrofalt. Ola Borten Moe kommenterte dette tallet 
med et skuldertrekk, da han ble intervjuet av NRK 25 juli. Ute 
på sitt eget jorde. Ministeren for forskning og høyere utdanning 
oppfordret til å vente og se, barnetallet synker jo – så kanskje 
går dette helt fint. 

Borten Moe ga heller ikke uttrykk for noen bekymring over den 
generelle nedgangen av søkere til lærerutdanning. Det var jo 
bare første opptak, og mye kan skje. Vi får se … 

Faktum er at barnetallet har sunket fem år på rad, og fortsatt 
er det tre av ti barnehager som ikke oppfyller lovfestet minste-
norm for antall barnehagelærere. Samtidig har Tonje Brenna 
erkjent at minstenormen er for dårlig, og vedtatt at vi må løfte 
den til 50 prosent. Det vil kreve mange flere barnehagelærere. 

Også i skolen står det dårlig til: Hver femte lærer i grunnskolen 
mangler lærerutdanning, og i Hurdalsplattformen lover regjerin-
gen en brei satsing på å rekruttere og beholde lærere. Hvordan 
skal de klare dette? Hva er regjeringens plan? 

Vi trenger en regjering som kopler seg på! Vi trenger et Kunn-
skapsdepartement med en politisk ledelse som snakker med én 
stemme – og som sender helt nødvendige signaler ut til norske 
kommuner: Både barnehagen og skolen trenger lærere! Kvalifi-
serte lærere! Flinke folk som kan bidra til at barn og unge trives, 

utvikler seg og lærer. Vi trenger flere studenter som vil bruke 
sitt talent og sin arbeidsevne til å utdanne neste generasjon. 
Flere som kan bidra til å gi den oppvoksende slekt kunnskap og 
livskraft til å gå løs på utfordringene som samfunnet har. Opp-
draget er faktisk ikke mindre enn det! 

Både barnehage og skole er helt avhengig av sterke lærerut-
danninger. Utdanningene må være attraktive og spennende, og 
sterke lærerutdanninger trenger sterke søkere. 

Norske lærere står i skrivende stund i en konflikt med sin 
arbeidsgiver, fordi KS ser ut til å mangle ambisjoner for utdan-
ningssektoren og derfor nedprioriterer lærere. 

Da må politikerne ta ansvar. Kunnskapsdepartementet kan ikke 
bidra til denne situasjonen med en «vente og se»-holdning.

Norske politikere må erkjenne sitt ansvar for å rekruttere til 
lærerutdanningene og beholde lærere i barnehage og skole, og 
de må gjøre det nå. 

«Norske politikere må erkjenne sitt ansvar for å 
rekruttere til lærerutdanningene og beholde lærere 
i barnehage og skole, og de må gjøre det nå»

«Vente og se …» 
– passe ambisjonsnivå for  
Kunnskapsdepartementet?

Fra forbundet

  Utdanningsforbundet
Hege Valås  |  nestleder

FOTO  STIG WESTON
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Disse sidene er utarbeidet av seksjon for kommunikasjon i Utdanningsforbundet.

Av:  Vigdis Alver, Kristin Vik, Ingunn Bonnet Wetterstad, Anette Pedersen og Marianne Aagedal

Steffen Handal er soleklar 
om lærerstreiken: Det er stor 
streikevilje, og det er umulig å 
si hvor lenge streiken må vare. 
Nærmere skolestart kommer 
det en opptrapping.

– Streiken kommer til å ha stor støtte i med-
lemsmassen, men den kommer dessverre 
til å ramme barn og unge, sier lederen av 
Utdanningsforbundet. 

Mandag 20. juni var lærerstreiken et faktum 
med første uttak i Bergen. Utdanningsforbundet 
har over 185 000 medlemmer, av dem er mer enn 
95 000 i tariffområdet KS - som nå er i streik. 

–   Det har hele tiden vært naturlig å tenke seg 
at streiken trappes opp i forbindelse med skole-
start. Det er umulig å si hvor lenge vi blir presset 
til å holde på, sier Handal. 

–   Jeg håper at befolkningen forstår at det er en 
alvorlig situasjon vi er i. Jeg håper det får KS til å 
forstå at de må endre poltikk og holdning når det 
gjelder lærerne i skolen. 

Lønnstap og lærermangel
Årsakene til at lærere nå må bytte ut klasserom 
med streikevakter handler om lønn og lærerkrise.   

–    Det er streik fordi KS gjør lærerne til lønns-
tapere for sjette år på rad, understreker Handal.

–   Samtidig som det skjer, er det stor mangel på 
lærere. Nesten hver femte «lærer» mangler lærer-
utdanning, søkertallene til lærerutdanningene syn-
ker! Flere lærere sier de vil slutte. Da er det riktig 
å bruke ordet krise. Derfor streiker vi! 

Rapporter viser at norsk økonomi er på vei inn i 
høykonjunktur med svært lav arbeidsledighet og 
høy prisvekst - en prisvekst som nå også ser ut til 
å bli høyere enn anslagene tilsa under meklingen 
i mai. 

–    Vi har en klar forventning om at lærere i sko-
len skal henge med i lønnsutviklingen på lik linje 
med andre yrkesgrupper. Vi trenger et lønnsløft. 
Det har sammenheng med at lærerne i skolen har 

tapt lønnsmessig terreng siden 2004. Det bidrar 
verken til å beholde eller rekruttere lærere. Det er 
snarere tvert imot.

–  Er det krevende å streike når mange har god-
tatt sine lønnsoppgjør? 

– Alle har ikke godtatt, vi er tre lærerorganisa-
sjoner som har sagt nei og som ser oss nødt til å 
streike. Det er krevende at mange andre forbund 
har akseptert et tilbud som nok en gang gjør 
lærerne til lønnstapere. 

–  Protokollen som mekler la fram og som de 
andre har godtatt, inneholder det som kan kalles 
en «misunnelsesklausul». Det innebærer at der-
som vi får mer, så skal de andre også til forhand-
lingsbordet igjen, sier Handal og vil ikke utdype 
mer. 

–  Er det en ekstra krevende situasjon når det 
største LO-forbundet, Fagforbundet, ikke støtter 
streiken?

– Ja, selvsagt, og det er jo en spesiell situasjon 
når et annet LO-forbund, Skolenes Landsforbund, 
også er i streik.

– Nok nå
Handal forteller om god kontakt mellom Utdan-

Streikesjefen:

– Streikeviljen er stor

ningsforbundet og de andre streikende lærer-
organisasjonene nå under streiken, og at det 
samarbeidet fortsetter. 

– Vi holder hverandre godt orientert om vurde-
ringer og strategi. Det er nyttig for oss alle.

Streikesjefens beskjed til egne medlemmer er 
også tydelig:

– Alle som er lærere vet at det er vanskelig å stå 
i en streik, fordi det rammer en tredjepart. Men 
av og til er det nødvendig. Dette er vår måte å stå 
sammen på for å si til arbeidsgiver: Det er nok nå. 
Vi skal ha vår del av kaka. Det er viktig også for 
tredjepart. Barn og elever trenger lærere som har 
lærerutdanning og kan fagene sine.

– Skal man satse på elevene, må man satse på 
lærerne. 

STREIK: – Det er umulig å si hvor lenge vi 
blir presset til å holde på, sier streikesjef 
Steffen Handal.
 FOTO  PAUL S. AMUNDSEN

HØR: Vil du vite mer om 
streiken og årsaker? 
Hør Steffen Handal i 
podkasten Lærerrom-
mets episode «Hvorfor 
streiker lærerne?»  
Den er på Apple iTunes, 
SoundCloud, Acast og 
Spotify – eller via udf.no.
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Her er noen av de viktigste sakene Utdanningsforbundet jobber 
med for videregående - og for deg som jobber der.

Disse sidene er utarbeidet av seksjon for kommunikasjon i Utdanningsforbundet.

De aller fleste lærere i videregående opplæring 
er medlem i Utdanningsforbundet - den klart stør-
ste lærerorganisasjonen og landets nest største 
fagforening.

Det gjør at Utdanningsforbundet har størst inn-
flytelse når det forhandles om lønn, arbeidstid og 
pensjon for lærere i videregående – både sentralt 
og lokalt. Utdanning skal lønne seg.

Her kan du lese om Utdanningsforbundets prio-
riteringer innen feltet:

Flere kvalifiserte lærere
Utdanningsforbundet har økt lærertetthet som 
høy prioritet i alle nivåer: Både i de studieforbere-
dende utdanningsprogrammene og i yrkesfagene 
er det utvikling der klasser og grupper er større 
enn før. Samtidig er en femtedel av alle lærere 
som underviser i videregående, ukvalifiserte.

• Vi jobber for å innføre en lærernorm også i vide-
regående skole.
• Alle elever skal få undervisning av lærere med 
godkjent lærerutdanning som er tilpasset nivået 
de underviser på.
• Vi vil ha gode ordninger som gir ufaglærte 
lærere mulighet til å fullføre lærerutdanning og få 
nok kompetanse i fagene de underviser i.

Styrke fagene
Utdanningsforbundet skal løfte fram og forsvare 
det brede samfunnsmandatet: vise bredden, 
dybden og sammenhengen i fag og kunnskaps-

områder. Kompetansen elevene får etter fullført 
videregående må være på et så høyt nivå at de er 
kvalifiserte til å mestre krav både i arbeidslivet og 
i høyere utdanning.

• Utdanningene skal være allmenndannende, og 
samtidig forberede elevene for videre utdanning 
og arbeidsliv.
• Programfagene må styrkes både på de 
yrkesfaglige og de studieforberedende 
utdanningsprogrammene.
• Videregående skal ikke bare produsere faglige 
kvalifikasjoner, men også utdanne gode sam-
funnsborgere. Fagene gir elevene en forståelse 
for samfunnet, kulturell tilhørighet og en felles 
referansebakgrunn. Derfor må det satses ster-
kere på fellesfagene.

Fullføring
Ungdom og voksne har rett til videregående opp-
læring, og Utdanningsforbundet vil styrke det.  
Elevgruppen utgjør et større mangfold enn før. 
Det er et grunnleggende prinsipp at skolen må 
kunne tilpasse seg elevenes evner og forutsetnin-
ger. Mange videregående skoler er ikke godt nok 
rigget for å kunne ivareta varierte og sammen-
satte elevgrupper godt nok.

• Videregående opplæring må få mer ressurser til 
utstyr, råvarer og læremidler.
• Det spesialpedagogiske tilbudet må styrkes og 
tilpasses elevmangfoldet.

• Vi mener at retten til fullføring, sammen med 
tett oppfølging, god rådgiving og et skoletilbud 
tilpasset elevene vil bidra til at langt flere vil 
trives i videregående, og at elevene fullfører 
opplæringen.

Bedre sluttvurdering
Utdanningsforbundet ønsker bedre sluttvurde-
ringsordninger i norsk skole, og arbeider konti-

Økonomisk trygghet ved sykdom
Sykdom er en naturlig del av livet, men noen sykdommer rammer hardere og får større konsekvenser 
både for deg selv og dem rundt deg. 

Med kritisk sykdomsforsikring får du økonomisk drahjelp, så du kan konsentrere deg om å ta vare på 
deg selv, i stedet for å bekymre deg over økonomien.  

Forsikringen gir utbetaling ved 20 alvorlige sykdommer. Du velger selv hva du vil bruke utbetalingen 
på. Enten det er nedbetaling av gjeld, utgifter til hjelp og rehabilitering, behandling som ikke dekkes av 
det offentlige, eller spesialutstyr og tilrettelegging av hjemmet. 

Les mer og velg forsikringssum på udf.no  

TRYGGHET: 
Unngå økonomiske 

bekymringer ved 
alvorlig sykdom. 
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Dette er viktig i videregående
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Kurs
Tegninger i veiledning
13.–14. september (09.00–15.00) blir det digitalt 
kurs på Zoom i hvordan tegning kan brukes i vei-
ledning. Vi vil arbeide med ulike tegneteknikker, 
trening på relevante ikoner og oppbygning av visu-
elle maler som samtale- og styringsverktøy. Du 
vil også bli introdusert til relevant forskning som 
viser effekten av tegninger i kommunikasjon. Du 
trenger ingen forutgående tegneferdigheter. Alle 
kan lære å tegne med denne metoden. 
Kursholder er Annette Haugen, visuell fasilitator/
firmaet VISFAS. 

Psykisk helse, inkludering og livsmestring
22. september (12.00–15.00) inviterer vi til digi-
talt kurs der målet er å gi utvidet kompetanse i 
hvordan fremme god psykisk helse, livsmestring 
og inkludering i skolen. Kursholderne vil også 
snakke om hvordan man kan jobbe systematisk 
med folkehelse og livsmestring som tverrfaglig 
tema, og hvordan bruke elever som ressurs og gi 
reell elevmedvirkning. 
Kursholdere: Nina Grindheim (fagkoordinator/
tiltaksleder) og Veronica Pedersen (fagkoordi-
nator), begge fra «Drømmeskolen», en modell 
for å fremme god psykisk helse, inkludering og 
livsmestring i ungdoms- og videregående skoler. 
Opptak fra Zoom blir tilgjengelig for deltakerne i 
en begrenset periode.

Les mer på www.udf.no/kurs

nuerlig med å justere og forbedre både eksamen 
og standpunktvurderingen. Dette er spesielt viktig 
nå som vi har fått nye læreplaner i fagfornyelsen.

• Ja til en bedre sluttvurdering, men nei til å fjerne 
eksamen.
• Eksamen har noen kvaliteter som vanskelig lar 
seg erstatte av andre sluttvurderingsformer.

Fraværsgrense
Det er mange gode grunner til å ha en fraværs-
grense i videregående. Evalueringer viser at den 
har ført til mindre fravær i alle elevgrupper.

• Utdanningsforbundet vil at fraværsgrensa skal 
bestå.
• Tydelig krav og forventninger om oppmøte er 
en nyttig forberedelse for framtidas arbeids- og 
samfunnsliv.
• Vi mener at myndighetene må jobbe med å 
redusere byråkrati, utvikle gode verktøy og kom-
pensere merarbeid for fag- og kontaktlærere som 
følge av grensa.

Stopp timetyveriet 
Det foregår et tyveri av undervisningstimer i 
norsk videregående skole. Elevene har en lovfes-
tet rett til et minstetimetall i fagene. Likevel ser 
vi ofte at fylkeskommuner og skoler bryter ret-
tigheten og gir elevene færre timer i hvert fag enn 
de har krav på. Utdanningsforbundet mener slik 
praksis er en trussel mot elevenes læring og mot 
lærernes mulighet til å gjøre jobben sin på best 
mulig måte.

• Utdanningsforbundet jobber for å stoppe 
timetyveriet.
• Timetyveri er spesielt utbredt i faget Yrkesfaglig 
fordypning. Vi jobber opp mot sentrale myndighe-
ter for å endre lov og forskrift slik at timetyveri 
skal bli umulig.
• Vi jobber opp mot fylkeskommuner og skoler 
for at de skal prioritere elevenes lovfestede rett 
framfor kortsiktig økonomisk innsparing.

Les mer her: 
udf.no/medlemsgrupper/videregaende-opplaring/

Medvirkning: Elevene er en viktig ressurs for å 
skape et godt læringsmiljø. 
FOTO DRØMMESKOLEN

VIDEREGÅENDE: Å 
styrke fagene er en av de 
viktigste sakene Utdan-
ningsforbundet jobber 
med i videregående 
opplæring. 
FOTO AKSEL JEMSTAD

Dette er viktig i videregående
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Disse sidene er utarbeidet av seksjon for medlemstilbud i Utdanningsforbundet.

Reiseforsikring

Innboforsikring

Grunnforsikring

Uføreforsikring

Livsforsikring

Barneforsikring

70+ forsikring

Person 3i1 forsikring

Studentforsikring

Husforsikring

Bilforsikring 

Kritisk sykdomsforsikring

Les mer og bestill på udf.no

Som medlem i Utdanningsforbundet har du tilgang til unike medlemsfordeler. Flere av dem  
gjelder også for din familie. Ved å bruke fordelene kan du og de du er glad i sammen få en  
tryggere hverdag og en bedre familieøkonomi. 

Rabatt hos Tryg
I tillegg til Utdanningsforbundets spesialtilpassede forsikringer, får du rabatt på private forsikringer hos 
Tryg. Ordningen gir deg 35 % rabatt på alt fra hytte- til dyreforsikring. Rabatten er den samme, uavhengig 
av hvor mange forsikringer du har.

Tryg pluss
Hvis du har privat forsikring i Tryg, får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss. Det gir fordeler som  
psykologhjelp ved personlig krise, råd fra fagpersoner om bolig, og hjelp ved ID-tyveri eller  
misbruk i sosiale medier.

Dine medlemsfordeler 

Forsikringer til medlemspris
Våre forsikringer er tilpasset ditt yrke og livsfasene du går gjennom.

Andre medlemsfordeler
• Boliglån hos Nordea Direct
• Billån hos Nordea
• BikeMember sykkelregister
• Overnatting på Hurdalsjøen Hotell

Tilbud gjennom Unio
Som medlem i Utdanningsforbundet får du også 
medlemstilbudene hos Unio. Du får rabatt på alt fra 
leiebil til hytteleie og turutstyr.
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Kritisk sykdom
Hva skjer hvis du blir alvorlig syk?

Få lever et helt liv uten å bli syk. Noen sykdommer rammer hardere enn 
andre og gir økonomiske konsekvenser, både for deg og familien. Med kritisk 
sykdomsforsikring får du økonomisk drahjelp. Da kan du konsentrere deg om å 
ta vare på deg selv, i stedet for å bekymre deg for økonomien.

Mer om kritisk sykdom
kommer på udf.no.
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Vi er klare
Det ligger mye arbeid bak en god skolestart. Vi vil takke for den 
enorme responsen fra alle som har valgt våre læremidler for det 

kommende skoleåret. Dere har mye å se frem til!

Sjekk ut det rike og heldekkende innholdet i Skolestudio, alle de 
nye og flotte lærebøkene, den frydefulle læringen i Salaby, adaptiv 
mengdetrening i Smart Øving og nyheten Aftenposten Junior skole.

Godt nytt skoleår!
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