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Sammendrag 

Denne masteroppgave har en tittel pålydende: Analyse av dokumenter som omhandler kvalitet 

i barnehage og skole.  Den dreier seg om kvalitet i barnehage og skole.   

Problemstillingen er om det er et brudd i begrepsoperasjonaliseringen i de ulike politiske 

dokumentnivåene.  

For å analysere over problemstillingen blir det benyttet to belysende forskningsspørsmål.  

Hvordan kan en operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene?  

I hvilken grad kan en finne igjen momentene fra operasjonaliseringen i stortingsmeldinger og 

kommuneplaner? 

Det er en dokumentanalytisk oppgave som belyser diskursen til tre ulike politiske 

dokumentnivåer.   

Det første dokumentnivå er formålsparagrafene i opplæringsloven og i barnehageloven (Lov 

om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 1998:§1, Lov om barnehager:§1).   

Det andre dokumentnivå er stortingsmeldinger; Stortingsmelding 16 (2006-2007) … og ingen 

stod igjen.   Tidlig innsats for livslang læring (KD 2007), stortingsmelding 31 (2007-2008) 

Kvalitet i skolen (KD 2008) og stortingsmelding 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen (KD 

2009).  KD er en forkortelse for kunnskapsdepartementet.   

Det tredje dokumentnivå er kommuneplaner til Lier og Asker kommune.  Lier kommune har 

tre ulike dokumenter.  Det er Kvalitetsplan for 2009 – 2012: Lierskolen kan, vil og tør – på 

jakt etter stadige forbedringer, Plan for språk – og leseutviklingen i Lier Kommune, del 1, og 

Rapportering for kvalitetsplan 2009.   Asker kommune har ett dokument som er 

kommuneplanen Oppvekst 2009.  For å gi kommuneplanene en større styrke benytter jeg en 

evalueringsrapport av barnehagen, utført av Østrem m.fl. 2009 (Østrem m.fl. 2009). 

Masteroppgavens metodikk er av diskursanalytisk perspektiv der det blitt sett nærmere på 

teorier fra Fairclough (1992) og Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips (1999).  For å 

belyse forholdet mellom dokument og praksis benytter oppgaven seg av Tone Kvernbekk 

(2005). 
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Teoretisk innfallsvinkling til problemstillingen blir skildret ut fra et profesjonelt skjønn 

(Sundli og Ohnstad 2003), et signifikant nærvær (Qvortrup 2004), faglig autoritet 

(Qvortrup 2009), didaktisk refleksjon (Kunzli 1998), Bostadsutvalgets innstilling til de nye 

formålsparagrafene (NOU 2007:6), didaktisk kritisk-konstruktiv dannelsesprosses (Klafki 

1998), menneskers selvforståelse (Nygård 1993), en teori som viser en dannelsesprosess ut 

fra et skolemiljø (Power 1997), politisk idelogi (Goodlad 1979), en evaluering av 

barnehagens tiltak og arbeidsområde (Østrem m.fl 2009), didaktisk relasjonsmodell 

(Bjørndal & Lieberg 1981), lærerollen som et politisk mandat (Ohnstad 2009), et 

ekspandert opplæringssystem (Hansen & Mastekaasa) og en statsautorisert institusjon 

(Beck 2000).   

Bakgrunnen til oppgaven er dens aktualitet relatert til de nylig endrede formålsparagrafene.   

Det første forskningsspørsmål på hvordan en kan operasjonalisere kvalitet ut fra 

formålsparagrafene, har jeg operasjonalisert til å ha et verdirelatert perspektiv og diskurs.  Det 

innebærer at formålsparagrafene har en overordnet - og rådgivende funksjon, der samfunn, 

individ og institusjon skal fremme demokratiske verdier.   

På det andre forskningsspørsmål om i hvilken grad en kan finne igjen momenter fra 

operasjonaliseringen i stortingsmeldinger og kommuneplaner, viser jeg at det er få momenter 

fra formålsparagrafene som gjenspeiler seg i stortingsmeldingene og kommuneplanene. 

Det er en samfunnsmessig og politisk analyse.  I analysen belyser jeg de underordnede 

stortingsmeldinger og kommuneplaner og de overordnede formålsparagrafene sine forhold til 

kontekst, posisjon og ansvarsområde. Jeg belyser at de er blitt utformet i en kompleks 

politisk-ideologiske idestrømning.  Jeg viser til at det er en lang avstand mellom plansender 

og planmottaker.  Planmottaker må forholde seg til rammefaktorer som igjen påvirker 

hvordan planen blir operasjonalisert og realisert.  Jeg belyser lærer - og førskolelærerens yrke 

ut fra at det er et politisk mandat begrunnet i at de følger læreplanen for skolen og 

rammeplanen for barnehagen.  En utfordring for lærer – og førskolelærerrollen i et politisk 

mandat er de mange ulike politiske signaler de må forholde seg til.   

Jeg drøfter de ulike dokumentenes perspektiv på hva kvalitet i skole og barnehage er.  Jeg 

viser at det er et brudd i operasjonaliseringen av kvalitet ut fra de ulike politiske 

dokumentnivåene.  Formålsparagrafene har en verdirelatert diskurs, mens 
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stortingsmeldingene og kommuneplanene har en pragmatisk og konkret diskurs.  De 

underordnede dokumentnivåer definerer kvalitet i skole og barnehage ut fra en utvidet 

vuderingspraksis.  

Jeg drøfter diskursen til de ulike dokumentnivåene angående tidlig innsats og kompetanse.  I 

analysen belyser jeg de ulike dokumentnivåene og teorier på et ekspandert utdanningssystem.  
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Forord 

Begrunnelse til valg av innfallsvinkling i temaet Analyse av dokumenter som omhandler 

kvalitet i barnehagen og skole er at det er et aktuelt samfunnstema.  Det er nylig blitt 

endringer i formålsparagrafene til opplæringsloven og barnehageloven.   

Samtidig er det et tema som opptar de aller fleste av den grunn at mange har egne erfaringer 

med skole og barnehage.  Det kan være i form av selv å ha gått på skolen eller å ha barn eller 

barnebarn som går på skolen.  Det kan være at de selv har erfaringer med å ha gått i 

barnehage eller å ha barn eller barnebarn som går i barnehagen.   

Jeg har erfaring fra obligatorisk skole både i Norge og Sverige.  Jeg mener selv det er stor 

forskjell på opplevelsene i de to nabolandenes opplæringstilbud.  Jeg har nært familiemedlem 

med dysleksi, som ikke har lært seg å lese eller skrive med ti års obligatorisk opplæring i 

Norge. Det er denne erfaring som gav meg motivasjon til å skrive om kvalitet skole. 

I mammarollen har jeg erfaring fra barnehage i Norge.  Det er denne erfaring som gav meg 

motivasjon til å skrive om kvalitet i barnehage.  Budskapet i rammeplanen for barnehage og 

formålsparagrafen var svært forskjellig fra mine personlige erfaringer med barnehagen i 

praksis.    

Det har vært utfordrende å skrive en akademisk oppgave på diskursanalysenivå, av den grunn 

at det ble veldig abstrakt.  Samtidig har dokumentene hatt et stort tema i og med at det dreier 

seg om skole og barnehage.   

Takk for masterstipendet jeg fikk av forskningsgruppen ”Læreplanstudier: Utdanning og 

reformer, styring og vurderingssystemer”, ledet av E.L. Dale på Pedagogisk 

Forskningsfakultet på Universitetet i Oslo.   

Takk til medstudentene mine som har støttet og bidratt meg til å utvikle meg på bachelor - og 

mastergraden på Universitet i Oslo.  Spesiell takk til Mona Cecilie Skogøy Hval og Reetu 

Jangra og som har gitt meg støtte og mange flotte faglige diskusjoner.     

Takk til det flotte og inkluderende miljøet på ledelsesnivå på Pedagogisk forskningsinstitutt, 

spesielt til Yngvild Dahl og Kamil Øzerk.  Takk til organet Fagutvalget på Pedagogisk 

forskningsinstitutt og alle de flotte mennesker jeg har blitt kjent med der.    

http://www.pfi.uio.no/forskning/faglige-prioriteringer-forskergrupper/laereplanstudier.html
http://www.pfi.uio.no/forskning/faglige-prioriteringer-forskergrupper/laereplanstudier.html
http://www.pfi.uio.no/forskning/faglige-prioriteringer-forskergrupper/laereplanstudier.html
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1  Innledning og problemstilling. 

 

Jeg var heldig og mottok et masterstipend for prosjektskissen til denne oppgave sin ordlyd og 

tema.  I den anledning ble oppgaven tilknyttet forskningsgruppen Læreplanstudier: 

Utdanning og reformer, styring og vurderingssystemer på Pedagogisk Forskningsfakultet på 

Universitetet i Oslo.   

Temaet Kvalitet i barnehage og skole er ikke et nytt tema, men allikevel fortsatt meget 

aktuelt.   

Problemstilling. 

Problemstillingen dreier seg om kvalitet i barnehage og skole.  Den er som følger: 

 Kan en se et brudd i begrepsoperasjonaliseringen i de ulike politiske 

dokumentnivåene? 

For å belyse denne problemstillingen tar jeg utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

- Hvordan kan en operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene?  

- I hvilken grad kan en finne igjen momentene fra operasjonaliseringen i 

stortingsmeldinger og kommuneplaner? 

Det er mange innfallsvinkler en kan benytte for å angripe problemstillingen.  Jeg valgte en 

tilnærming ut fra en dokumentanalyse.  Fremgangsmåte er å analysere dokumenter som 

omhandler kvalitet i barnehage og skole.  Dokumentene er fra formålsparagrafene i 

opplæringsloven og barnehageloven, stortingsmeldingene 16, 31 og 41, samt Asker - og Lier 

sine kommuneplaner.      

Datamateriale. 

Til sammen er det syv ulike dokumenter.  De befinner seg på tre ulike nivåer: 

Dokumentnivå en er formålsparagrafene; 

- Lov om Grunnskolen og den videregående opplæringa § 1-1. 

- Lov om barnehager § 1.  

http://www.pfi.uio.no/forskning/faglige-prioriteringer-forskergrupper/laereplanstudier.html
http://www.pfi.uio.no/forskning/faglige-prioriteringer-forskergrupper/laereplanstudier.html
http://www.pfi.uio.no/forskning/faglige-prioriteringer-forskergrupper/laereplanstudier.html
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Dokumentnivå to er stortingsmeldingene:  

- Stortingsmelding 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen.   Tidlig innsats for livslang læring 

(KD 2007). 

- Stortingsmelding 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen (KD 2008).  

- Stortingsmelding 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen (KD 2009).   

Dokumentnivå tre er kommuneplanene: 

- Asker Kommune sin kommuneplan Temamelding (AK 2009). 

- Lier Kommune sin Kvalitetsplan for 2009-2012: Lierskolen kan, vil og tør – på jakt etter 

stadige forbedringer (LK 2009a).  

- Lier kommunes Rapportering for kvalitetsplan 2009 (LK 2009b). 

- Lier kommunes Plan for språk – og leseutviklingen i Lier Kommune, del 1 (LK 2010). 

Forkortelse av referansene. 

Enkelte av referansene i teksten blir forkortet.   

Kunnskapsdepartementet får forkortelsen KD.   

Askers kommuneplan Temamelding får forkortelse AK 2009.   

Liers kommuneplan Kvalitetsplan for 2009-2012: Lierskolen kan, vil og tør – på jakt etter 

stadige forbedringer får forkortelse LK 2009a. 

Lier kommunes Rapportering for kvalitetsplan 2009 får forkortelse LK 2009b. 

Lier kommunes Plan for språk – og leseutviklingen i Lier Kommune, del 1 får forkortelse LK 

2010. 

1.1 Metodisk refleksjon. 

1.1.1 Datamateriale 
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Datamateriale er hentet fra lovverk, stortingsmeldinger og kommuneplaner.  Datamateriale 

som er å finne i lovverk og stortingsmeldinger er lett tilgjengelige i bokforetninger og på 

internett.    

Datamateriale som er å finne i kommuneplaner, er i varierende grad tilgjengelig i 

bokforetninger og internett.   Av den grunn sendte jeg e-post i tidsperiode mellom desember 

2009 til februar 2010.  Her forespurte jeg om å få tilgang til kommuneplaner som omhandler 

kvalitet i barnehage og skole.  Den inneholdt en presentasjon av masteroppgavens tema og 

innhold.   

Følgende kommuner og bydeler var addressator: Lier, Asker, Røyken og Oslo.   

Oslo kommune svarte at jeg var nødt å kontakte bydelene direkte.  Dermed fikk følgende 

bydeler en forespørsel om egnet datamateriale, samt en presentasjon av oppgavens tema og 

innhold; Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, Grorud, Nordre Aker, Nordstrand, 

Sagene, St.Hanshaugen, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.   

Lier kommune gav innsyn på materiale som omhandlet kvalitet i barnehage og skole, i form 

av utskrifter.  På bakgrunn at jeg fikk en kontaktperson og kom i dialog med Lier kommune, 

er det med et godt grunnlag oppgaven kan analysere kommunens datamateriale relatert til 

kvalitet i barnehage og skole.   

Datamateriale fra kommuneplaner.   

- Datamateriale fra Asker 

Askers kommuneplan Temamelding (AK 2009).     

- Datamateriale fra Lier 

Liers kommuneplan Kvalitetsplan for 2009 – 2012: Lierskolen kan, vil og tør – på jakt etter 

stadige forbedringer (LK 2009a).    

Plan for språk – og leseutviklingen i Lier Kommune, del 1 (LK 2010).  

Rapportering for kvalitetsplan 2009 (LK 2009b). 

1.1.2 Diskursanalyse 
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Det er blitt benyttet en diskursanalytisk tilnærming til problemstillingen.  Diskursene i 

dokumentene blir dermed analysert.  Teorier fra Winther Jørgensen & Philips (1999) og 

Fairclough (1992) belyser hva en diskurs er.   

I følge Winther Jørgensen & Philips er en diskurs preget av dens språklig bruk og kontekst 

som den befinner seg i (Winther Jørgensen & Philips 1999:9).  Det innebærer at en diskurs 

kan forstås som en spesiell måte å snakke om og forstå virkeligheten på.  Fairclough mener til 

og med at virkeligheten blir laget av språket (Fairclough 1999:15-16).  Ut fra hans ståsted kan 

en dermed si at språket former den virkelighet vi lever i.  Fairclough hevder at diskurser lager 

virkeligheten og kan gi mening og innhold til livet (Fairclough 1992:64).   

Med utgangspunkt i oppgavens datamateriale som er formålsparagrafene, stortingsmeldingene 

og kommuneplanene, blir teorien til Winther Jørgensen & Philips benyttet for å skildre 

hvordan en diskurs bærer preg av den kontekst den befinner seg i.  Dokumentnivåene kan i 

seg selv ha egne måter å forstå virkeligheten på, ut fra de ulike kontekster de befinner seg i.  

For eksempel er stortingsmeldingene og kommuneplanene i ulike kontekster der de fungerer 

både som mottaker av andres tekster og avsender av egen tekst.  De befinner seg i en kontekst 

der de er på mottakerplan og sendeplannivå.  Dokumentnivåene stortingsmeldingene og 

kommuneplanene, kan være mottaker av for eksempel formålsparagrafene. Samtidig er 

stortingsmeldingene og kommuneplanene også avsender av en tekst til foreksempel lærere og 

førskolelærere.  

Konteksten til de ulike dokumentnivåene avgjør hva som blir videreført og forvinner i teksten.  

For eksempel er kontekst til formålsparagrafene en rådgivende funksjon på det overordnede 

samfunnsmandatet til skolen og barnehagen.  Konteksten til kommuneplanene har et ansvar 

og en rolle i økonomisk - og budsjettmessig funksjon.  Denne økonomiske konteksten utgjør 

en ytre rammebetingelse som igjen avgjører hva kommuneplanene fremhever som kvalitet i 

skole og barnehage.  Derimot trenger ikke formålsparagrafene å forholde seg til de ytre 

rammevilkår som kommuneplaner må.  De utgir dermed et annet virkelighetsperspektiv på 

kvalitet på skolen og barnehagen.  

Formålsparagrafenes dokumentnivå tilsier at de er i en rådgivende kontekst og trenger ikke å 

forholde seg til en økonomisk kontekst, slik som kommuneplanenes dokumentnivå må.  De to 

dokumentnivåenes ulike kontekster skildrer dermed ulike perspektiv på virkeligheten.  

Fairclough mente at diskurser lager en virkelighet som der igjen gir mening og innhold til 
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livet (Fairclough 1992:64).  Formålsparagrafenes – og kommuneplanenes diskurs skildrer 

ulike perspektiv på virkeligheten.  I denne oppgave skildrer disse dokumentene ulike 

perspektiv på kvalitet i barnehagen og skolen.  Ved å benytte seg av Fairclough sin teori, vil 

det dermed tilsi at formålsparagrafene og kommuneplanene lager ulike perspektiv på 

virkeligheten, meningen og innholdet til skolene og barnehagene.   

Diskursen i dokumentene blir dermed viktige for hvordan barnehagen og skolen fremtrer og 

virker i sitt arbeid.   Med Fairclough i bakgrunnen kan en kanskje påstå dokumentene skaper 

en virkelighet som er retningsledende for synet på hva slags samfunn vi skal ha.  

Dokumentene kan derav skape en rådende virkelighet på hva slags syn vi skal ha på individet 

i skolen og barnehagen.  Dokumentenes diskurs og kontekst kan dermed skape en virkelighet 

som blir retningsledende på skolen og barnehagen.  

1.1.3 Abstrakte diskurser skaper snevre virkeligheter. 

En kan belyse forholdet mellom dokument og praksis med utgangspunkt i Tone Kvernbekks 

metateori om hva vitenskapelige teorier er (Kvernbekk 2005). Her i denne oppgave, kan en 

vitenskapelig teori være overførbar med et dokument. I følge henne er en teoretisk 

vitenskapelig teori utviklet av forskeren og befinner seg inni i hodet til forskeren.  

Dokumentene i denne oppgave samsvarer med en teoretisk teori når de er laget ut fra at de er 

abstrakte teoretiske dokumenter.  Når en teori er abstrakt, argumenterer Kvernbekk med at 

teorien er semantisk.  Det innebærer at en teori ikke omhandler selve fenomenet direkte, men 

i termer av selekterte parametre.  En utfordring i et dokument og en teori, er at den ofte 

innholder to til tre parametere i strukturen sin.  Et komplekst fenomen har ofte behov for 

mange parametere.  Overfører en dette perspektivet av metateori på dokumentene vil det 

innebære at dokumentene har vanskelig for å omfavne en kompleks virkelighet.  Det kan si 

med utgangspunkt i at hvert dokument inneholder et par parameterne.  Det er med grunnlag 

fra det at dokumentene klarer å uttrykke sitt perspektiv på virkeligheten.  Det vil i så fall 

innebære at dokumentene utviser ulike syn på virkeligheten, noe som avhenger av hvilke 

parametere hvert dokument bygger sin teori på.  Dette vil igjen påvirke diskursen til hvert 

dokument.  For eksempel har formålsparagrafene parametere utledet på verdier og pedagogisk 

teori.  Kommuneplaner bygger der igjen på andre parametere enn det formålsparagrafene gjør.  

Kommuneplanene har i seg parametere som er utledet på praktisk økonomisk verdi.  
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Kan en si teorien og dokumentet er overførbart til det virkelige liv?  Når teorien utprøves i 

virkeligheten, kan det vise seg at teorien ikke fungerer allikevel.  Det er noe i teorien som 

mangler.  Det kan være parametere som utøver innflytelse, men som ikke er tatt med i teorien, 

slik som foreksempel økonomiske, psykiske og sosiale variabler.  Det kan også være en 

interrelasjon mellom disse faktorene, noe forskeren kanskje ikke har fortusett på forhånd når 

teorien ble konstruert.   

Å ha for stor tro på den virkelighet et dokument utgir er misledende.  Teorien representerer 

kun et perspektiv på virkeligheten.  En kan derav si virkeligheten er subjektiv og blir farget ut 

fra fargene brillene har på forskerens – og dokumentets øyne.  Dokumentene lager 

virkeligheter og kan utøve en mening og innhold på virkeligheten i følge Fairclough 

(Fairclough 1992:64).  Men dokumentene klarer ikke alltid å speile en reel virkelighet, av den 

grunn at de kan aldri klare å favne om alt innenfor en virkelighet (Kvernbekk 2005). 
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2 Hva er kvalitet i 

formålsparagrafene? 

Hele kapittel to vil dreie seg om det første belysende forskningsspørsmål: 

Hvordan kan en operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene? 

De to ulike formålsparagrafene er skrevet av Bostadutvalget (NOU 2007:6).  Det vil bety ut 

fra Winter Jørgensen & Philips (1999) sin forståelse av en diskurs, at formålsparagrafene er 

veldig like, av den grunn at de har samme språklige tilnærming og kontekst.  

Formålsparagrafene illustrerer et nokså likt perspektiv på hvilke verdier en barnehage og 

skole skal bygge på.  Samtidig kan en anta med grunnlag fra Fairclough (1992) at 

formålsparagrafene lager et virkelighetsperspektiv med en spesifikk mening og innhold til 

barnehagen og skolen.   

Av den grunn at opplæringslovens - og barnehagelovens formålsparagraf er veldig like 

hverandre i oppbygging og budskap, vil jeg operasjonalisere kvalitet ut fra de to 

formålsparagrafene samtidig.   Formålsparagrafene har en tredeling ut fra samfunn, individ og 

institusjon.   Det er mye innhold som kan gå over i gråsoner i de tre delene.  Det blir dermed 

vanskelig å ta for seg samfunn, individ og institusjon hver for seg uten å vise til de andre 

delene i tredelingen.     

Når jeg skal belyse det ovennevnte forskningsspørsmål er det av og til benyttet ulike 

pedagogiske teorier.  De fleste teorier er rettet mot skolen.  Her vil jeg begrunne og overføre 

hvordan de ulike pedagogiske teoriene kan være gjeldende for barnehagen og førskolelærerne. 

2.1 Formålsparagrafenes ordlyd. 

Formålsparagrafen i opplæringen.  

Formålet med opplæringa står oppført i § 1-1og trådte i kraft i januar 2009 (Lov om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 1998: § 1-1).   Den lyder som følger:  

”Formålet med opplæringa 
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Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne 

dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og 

forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, 

tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn 

og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og 

forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 

Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. (1.ledd) 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne 

meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde 

skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk 

og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. (2.ledd) 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og 

gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast”. (3.ledd) 

 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa:§1-1) 

Formålsparagrafen i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven trådde i kraft i august 2010 (Lov om barnehager:§1).  

Den nye formålsparagrafen for barnehagen lyder som følger: 

”Formål for barnehage 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 

respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. (1.ledd) 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 

seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (2.ledd) 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt 

sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 

motarbeide alle former for diskriminering.” (3.ledd) 

(Lov om barnehager:§1) 
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2.1.1 Pluralistisk samfunn og kulturelt mangfold.  

Formålsparagrafenes første ledd i opplæringsloven - og i barnehageloven fokuserer på 

samfunnsmessige verdier.  Det dreier seg om hvilke verdier samfunnet, skolen og barnehagen 

skal bygge på.  En kan operasjonalisere kvalitet fra formålsparagrafene til å fremheve et  

pluralistisk samfunn og et kulturelt mangfold.  

Bostadutvalget vektlegger at samfunnet de siste år har blitt mer internasjonalt og bærer preg 

av et større mangfold enn tidligere (NOU 2007:12).  Dermed kan en operasjonalisere kvalitet 

fra formålene til at skolen og barnehagen skal arbeide for å fremme et pluralistisk samfunn 

der ulike livssyn er akseptert.  Bostadutvalget vektlegger mangfoldet av ulike livssyn i Norge 

og at det er mye diskusjon om formålets betoning av en kristelig verdiforankring (NOU 

2007:10).  De nylig justerte formålsparagrafene har en betoning som nedjusterer 

kristendommen.  Det er blant annet de menneskerettslige konvensjoner som har påvirket til at  

formålsparagrafene har blitt endret (NOU 2007:123). 

Formålsparagrafen til opplæringsloven blir tolket til å mene at opplæringen i samfunnet 

bærer preg av økt internasjonalisering og mangfold.  Den uttrykker det ved å benytte følgende 

sitat: ”...opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell 

innsikt og forankring” (Opplæringsloven § 1-1, 1 ledd).  Den sier også: ”Opplæringa skal gi 

innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding.” (ibid).   

Formålsparagrafen i barnehageloven uttrykker et mangfoldig og pluralistisk samfunn ved å 

si:  

”Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn 

og som er forankret i menneskerettighetene”.  (Barnehageloven § 1, 1.ledd).   

Det ovennevnte sitat harmonerer med den ovennevnte operasjonaliseringen av kvalitet fra 

opplæringslovens formålsparagraf.   De to formålsparagrafene viser tydelig en vektlegging i 

et pluralistisk samfunn og et kulturelt mangfold i barnehagen og skolen. 

2.1.2 Demokrati som en kritisk-konstruktiv dannelse. 
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For å operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene fokuserer jeg på formålenes diskurs 

om et demokratisk samfunn ut fra en teori om en kritisk-konstruktiv dannelse (Klafki 1998).  

Formålsparagrafen i opplæringsloven 

Formålsparagrafen i opplæringsloven kan bli tolket i retning mot å vektlegge en demokratisk 

dannelsesprosess når det står at ”... elevene skal utvikle kunnskap og holdninger for å kunne 

meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet” (Opplæringsloven § 

1-1, 2.ledd).   

Enda et demokratisk aspekt i formålsparagrafen er at institusjonen skal gi tillitt til individet og 

fremme danning (Opplæringsloven § 1-1, 3.ledd).   

Det er mange momenter i opplæringsloven som vektlegger et demokratisk aspekt, blant annet 

at ”Dei skal ha medansvar og rett til medverknad” (Opplæringsloven § 1-1,2.ledd).   

Formålsparagrafen i barnehageloven. 

Formålsparagrafen i barnehageloven viser mange ulike momenter på at den har et 

demokratisk perspektiv.  Den sier: ”Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling...” 

(Barnehageloven § 1, 3.ledd).   Enda et eksempel er ”De skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og forutsetninger.” (Barnehageloven § 1, 2.ledd).   

Bostadutvalget og demokratisk dannelse. 

Å hevde det finnes demokratisk danning i formålsparagrafene kan bli styrket av 

Bostadutvalget som uttrykker følgende:”... medansvar og medvirkning i opplæringen er en 

forberedelse til demokratisk deltakelse i samfunnet og som grunnlag for 

samfunnsengasjement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.”  (NOU 2007:37) 

Didaktisk kritisk-konstruktiv dannelsesprosess. 

Å benytte Wolfgang Klafki og hans perspektiv på dannelse i et demokratisk samfunn er ut fra 

den hensikt å operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene.  Han skildrer en demokratisk 

prosess ut fra en kritisk-konstruktiv teori som igjen skildrer en dannelsesprosess (Klafki 
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1998:311-313).  Klafki sitt syn på didaktisk læreplanteori, preger det samfunnsmessige 

perspektiv i retning mot et demokratisk samfunn.   

Klafki sin teori om kritisk-konstruktiv dannelsesprosess har overførelsesverdi til å gjelde 

barnehagene.  Det kan kanskje gjelde i større grad nå enn tidligere, i og med at barnehagen er 

blitt innlemmet i utdanningssystemet (KD 2007:9).   

Didaktikk. 

Engelsen siterer fra Jank og Meyer når hun skal definere didaktikbegrepet til 

”undervisningens og inlærningens teori og praktik” (Engelsen 2006:41).   Didaktikk skal være 

et redskap for læreren til ”å reflektere og gi begrunnede valg” relatert til opplæringen og 

undervisningen.   

Klafki sin didaktiske kritisk-konstruktive teori dreier seg om relasjonen mellom de praktiske 

handlingene i et demokratisk samfunn og pedagogisk teori som begrunner hvorfor et 

demokratisk samfunn er viktig (Klafki 1998:311-312).  Klafki mener et demokratisk samfunn 

bidrar med at individene får en dannelsesprosess.   

Et samfunn i en dannelsesprosess. 

Klafki sin kritisk-konstruktive teori inkluderer en dannelsesprosess (Klafki 1998:311-312).   

En dannelsesprosess kan i følge han være den prosess et individ er i når det lærer og utvikler 

seg.  Klafki sin kritisk-konstruktive teori påvirker synet på hvordan dannelsesprosessen 

foregår.   Han mener det er viktig å stille kritiske spørsmål for å få konstruktive endringer.  I 

en dannelsesprosess er det viktig å reflektere på alternative løsninger i ulike situasjoner.  For 

eksempel er det i en undervisningssituasjon viktig at eleven reflekterer og stiller spørsmål til 

læreren, av den grunn at individet får en stor rolle i hans didaktiske læreplanperspektiv.  Han 

vil gjerne at individene skal være reflekterende og ha medbestemmelse.  I eksempelet om 

undervisning, innebærer det at det er en undervisning som legger opp til at elevene får være 

kritiske til det læreren underviser.  Når individet får være kritiske, kan det hende det blir 

konstruktive endringer i forståelsen av det læreren underviser i.  

Klafki sitt syn på didaktikk, preger det samfunnsmessige perspektiv i retning mot et 

demokratisk samfunn.  Hans kritisk-konstruktive didaktikk innebærer at individene får 

selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.  Ut fra et demokratisk samfunnsyn, har 
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individet en stemmerett som i utgangspunktet har til hensikt å påvirke makteeliten og dens 

styring av samfunnet.  På så måte får individet en stor plass i systemet. 

En dannelsesprosess skjer ikke bare i undervisning på skolen.  Det er noe som foregår i 

barnehagene.  Formålet i barnehageloven sier at barna i en barnehage skal få lov og utforske, 

undre og skape (Barnehageloven § 1:2).  Bostadutvalget hevder individets medansvar og 

medvirkning medvirker til en demokratisk deltakelse i samfunnet (NOU 2007:37).   

En barnehage som ser at barna har medansvar og medvirkning er viktig.  Det at barnehagen nå 

er innlemmet i utdanningssystemet (KD 2007:9) tilsier at barna blir ansett til å være i en 

læringsprosess, i likhet med at barna på skolen blir ansett å være i en læringsprosess.  Barna 

skal også lære seg å ha en viktig rolle som individ når de skal lære seg å fungere i et 

demokratisk samfunn.  Barna i en barnehage må få lov til å stille spørsmål til førskolelæreren  

for å kunne ha konstruktive endringer på omgivelsene sine.  Av den grunn er det logisk at  

Klafkis didaktiske kritisk-konstruktive dannelsesteori har overførelsesverdi til barnehagen.    

Aktiv og bevisst. 

Det er blitt operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene.  Den inneholder et demokratisk 

dannelsesaspekt.  Det innebærer at barn – og unge i barnehage og skole lærer seg å ta ansvar 

for sine handlinger, ta egne kritiske vurderinger og bli selvstendige samfunnsborgere.  Her 

passer en teori av Roald Nygård om menneskets selvforståelse godt inn.  Han hevder bevisste 

individ er preget av å ha intensjon og plan for handlingene sine (Nygård 1993:33-37).  Det 

innebærer at individet tar ansvar for handlingene sine og han betegner det til å være aktør.  I 

motsatt tilfelle når et individ ikke er bevisst handlingene sine eller mangler en intensjon og 

plan for sin adferd, vil vedkommende oppleve å mangle kontroll over handlingene sine.  I 

sistnevnte tilfelle vil individet oppleve seg selv som brikker og er maktesløse ofre for krefter 

de ikke er herre over.  Å være aktør og med det klare å realisere seg selv, kan gi individet en 

opplevelse av seg selv som en fri, aktiv og handlende menneske.  Aktørperspektivet er et 

vesentlig moment i en demokratisk opplæring i skole og barnehage.    

2.1.3 Formålsparagrafene og individet. 

Begge formålsparagrafene representer et sterkt aktørperspektiv.  Formålsparagrafen i 

barnehageloven vektlegger individets rolle i barnehagen.  Det blir uttrykt i formålet til 



13 

 

barnehagen at barnet skal få lov og utforske, undre og skape (Barnehageloven § 1:2).  Det blir 

fremstilt et budskap om at barn i barnehagen skal lære seg å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen.   

Aktive aktører med bevisste handlinger som tar ansvar for konsekvensene kan bli 

operasjonalisert som kvalitet i formålet til opplæringen.  I opplæringslovens formålsparagraf 

er det et sterkt fokus på individet.  Det kan en se ut fra følgende setning: ”Elevane og 

lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og 

rett til medverknad” (Opplæringsloven:§1: 2).   

En operasjonalisering av kvalitet ut fra formålene er å ha en demokratisk dannelsesprosess.  

En demokratisk samfunnsmessig dannelsesprosess er i følge Klafki viktig.  Det innebærer at 

individet får et perspektiv som aktør.   

Å være aktivt med og forme et miljø. 

Clark F. Power har en teori som omhandler å skape et godt skolemiljø.  Den kan bli benyttet 

ut fra den hensikt å skildre hva det innebærer å ha en demokratisk dannelsesprosess (Power 

1997:58-73).  Teorien viser hvor viktig det er med elevers medansvar og rett til medvirkning i 

opplæringen.  En demokratisk prosess er tilstede når aktive elever blir sett på som deltakende 

aktører og skaper et levende skolemiljø.  Dannelsesprosessen foregår når aktørene er med i å 

forme retningslinjene som skal råde på skolen. En konklusjon er at elever som blir behandlet 

ut fra et individperspektiv klarer å skape et godt skolemiljø.  Det skjer av den grunn at elever 

som får lov til å medvirke og påvirke, klarer å ta større ansvar i å følge opp retningslinjene de 

i felleskap har utformet.  Denne prosess som Power skildrer blir operasjonalisert som kvalitet 

ut fra formålsparagrafene.   

Teori til Power om medvirkning og medansvar i en demokratisk prosess på skolen har 

overførelsesverdi til barnehagen.  Formålet i barnehageloven, vektlegger individet og 

barnehagens arbeid for å skape demokratisk forståelse blant barna (Barnehageloven § 1:2).   

Dermed er det viktig at barn i barnehagen får lov til å utforme og påvirke hverdagen sin og 

utøve demokratiske prinsipper.    

2.1.4 Et bredt kompetansebegrep og en allsidig utvikling.      
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Dette avsnitt omhandler de to formålsparagrafene hver for seg, av den grunn at de uttrykker et 

ulikt syn på hva læring i de to ulike målgruppene skal inneholde.   

Formålsparagrafen i opplæringsloven og Bostadutvalgets perspektiv på læring 

i skolen. 

Bostadutvalget vektlegger et bredt kompetanseperspektiv som innebærer at ulike 

menneskelige kompetanser skal utvikle seg (NOU 2007:36).  En kan operasjonalisere kvalitet 

ut fra formålsparagrafen i opplæringsloven til å innebære et bredt kompetansebegrep.  Det blir  

begrunnet ut fra Bostadutvalgets mening om at opplæringens primæroppgave er at elever skal 

tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for samfunnets del og for sin egen del.  Bostadutvalget 

hevder derved at opplæringens hensikt ikke kun er å utvikle kunnskaper og ferdigheter, men 

en opplæring skal inneholde en utvikling av barn – og unges mange sider av seg selv.  

Bostadutvalget velger å formulere et bredt og vidtfangende kompetansebegrep ved å uttrykke 

et kunnskapsyn gjennom begrepene ”kunnskaper, ferdigheter og holdninger”.  Å  utvikle 

andre sider av seg selv kan for eksempelvis være å delta i en demokratisk dannelsesprosess.   

En slik operasjonalisering av kvalitet ut fra formålsparagrafen i opplæringsloven harmonerer 

med Kunnskapsløftets Generelle del (NOU 2007:36, Kunnskapsløftet Generell del 2005:2).  

Bostadutvalgets tilnærming til å utvikle mange forskjellige kompetanser harmonerer med 

Kunnskapsløftets Generelle del som hevder en opplæring skal akseptere og stimulere elevens 

ulike forutsetninger og bakgrunner (Kunnskapsløftet Generell del 2005:2).  Å stimulere 

elevenes forskjellige interesser og egenskaper skaper en bredde i ferdigheter.  Denne bredde i 

ferdigheter skaper dermed et sosialt mangfold og med det et rikt samfunn.      

En annen tilnærming til hva Bostadutvalget legger i å utvikle andre sider av seg selv, kan 

være å handle etisk og miljøbevisst (NOU 2007:36).  I dagens moderne samfunn med et stort 

forbruk av naturens ressurser, er det vesentlig at hvert individ har mulighet til å verne om 

naturen og med det sin fremtid.  Samfunnets utvikling med tanke på den store 

forbruksveksten vi har er blitt en stor utfordring.  Å være miljøbevisst innebærer i følge  

formålsparagrafen å fremme den enkeltes mulighet til å tenke nytt og kritisk, fremfor å følge 

den etablerte forbrukstilværelsens spor.  En operasjonalisering av kvalitet ut fra 

formålsparagrafen i opplæringsloven er å være kritisk til et stort forbruk av naturens ressurser.   



15 

 

Formålsparagrafen i barnehageloven og Bostadutvalgets perspektiv på læring i 

barnehagen. 

Formålsparagrafen til barnehageloven sier at barnehagen: ”... skal ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling” 

(Barnehageloven § 1:1.ledd).  Den sier et mål er å tilegne seg grunnleggende ferdigheter og 

kunnskaper (Barnehageloven § 1:2.ledd).   

Bostadutvalgets formulering på læring i barnehagen er følgende: ”… læring i barnehagen 

også dreie seg om konkrete kunnskaper og ferdigheter på et grunnleggende nivå tilpasset 

barnas alder, interesser og andre forutsetninger.  Barna skal få del i kunnskaper gjennom 

felles opplevelser og sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter” (NOU 2007:32). 

En kan operasjonalisere kvalitet ut fra barnehagens formålsparagraf til å innebære et samspill 

mellom en allsidig utvikling, læring, å tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskaper. 

Denne operasjonalisering av kvalitet ut fra barnehagelovens formålsparagraf harmonerer med 

Bostadutvalgets perspektiv på læring i barnehagen.  Bostadutvalget viste til at læring skal 

være tilpasset kunnskap og ferdigheter ut fra alder, interesse og forutsetninger.  Det er et 

viktig aspekt i utvalgets innstilling å se på læring som et sosialt samspill ut fra at barn lærer 

når de deler felles opplevelser i lek og hverdagsaktiviteter.   

2.2 Hva skal til for å møte formålsparagrafenes 

verdiperspektiv?  

Det er mange teorier som kan bli benyttet for å klare å skildre behovene til 

formålsparagrafene.  En begrepsoperasjonalisering av kvalitet i formålene kan bli illustrert 

med det profesjonelle skjønn (Sundli og Ohnstad 2003), et signifikant nærvær (Qvortrup 

2004), faglig autoritet (Qvortrup 2009) og didaktisk refleksjon (Kunzli 1998).  Likhetstrekk i 

teoriene er at de hevder det trengs yrkesprofesjonelle lærere i skolen. Alle teorier er rettet mot 

læreryrket.  Derav kommer det til å være en argumentasjon til hvorfor det også kan rettes mot 

førskolelærere, av den grunn at det ser ut til å passe godt inn i de to formålsparagrafenes 

diskurs.  Teorienes relevans blir vist ut fra eksempler fra formålsparagrafene.    

2.2.1 Et profesjonelt skjønn  
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Sundli og Ohnstad har sin teori om det profesjonelle skjønn. Skolene trenger i følge Sundli 

og Ohnstad yrkesprofesjonelle lærere med profesjonsetikk som inneholder retningslinjer eller 

kodekser (Sundli og Ohnstad 2003:114-135).  Av den grunn at lærere er voksne, mens elever 

er barn, er relasjonen preget av en ikke-likestilt relasjon.  Det er en asymmetrisk relasjon, til 

fordel for den voksen.  Dermed hevder de at det er viktig med et profesjonelt skjønn, der 

læreren tar profesjonelle vurderinger og handler etisk.  Det kan styrke lærerens autoritet.  

Samtidig vil det gi foreldre, elever og lærere en innsikt i hvordan lærere møter etiske 

utfordringer.  

Førskolelærere trenger yrkesetiske retningslinjer og kodekser i likhet med at de 

yrkesprofesjonelle lærere har behov for det.  Det bør være veldig vesentlig for førskolelærere 

siden de arbeider med små barn fra ett år til rundt seks år.  Barn som er små og går i 

barnehagen trenger i svært stor grad å omgi seg med voksne som er bevisste det assymetriske 

forholdet mellom små barn og voksne. Foresatte som har barna i barnehagen trenger også å 

følge seg sikre og trygge på at profesjonelle førskolelærere klarer å vurdere og handle etter 

profesjonsetiske retningslinjer.   

En kan tolke det profesjonelle skjønn til å være veldig viktig i arbeidet med små barn som 

ikke har like store muligheter til å hevde seg i en asymmetrisk relasjon.  En kan si at alle 

barnehager og skoler burdte ha en praksis der de sammen drøfter om dagligdagse utfordringer 

og mulige løsninger ut fra et etisk perspektiv.  Det er først når en har tatt opp utfordringen og 

satt ord på det, at det kan bli en yrkesetisk kodeks som barnehagene og skolene kan etterfølge.  

En slik praksis vil gjøre barn – og unge, foreldre, besteforeldre og personalet trygge på 

hvordan ulike situasjoner blir håndtert.  Teorien har dermed overførelsesverdi til barnehagen 

og førskolelæreryrket.   

2.2.2 Et profesjonelt skjønn i formålsparagrafene. 

Det er mange eksempler fra formålsparagrafene som kan bli benyttet med den hensikt å vise 

til behovet for et profesjonelt skjønn i barnehagen og skolen.  

Et eksempel kan en finne i formålsparagrafenes første ledd, der dreier seg om et pluralistisk 

og mangfoldig samfunn.  Her er det et perspektiv på at samfunnet skal lære barn – og unge til 

å akseptere at vi er forskjellige.  Et slikt samfunn trenger å ha verdier som finnes i ulike 

livssyn, slik som for eksempel respekt for mennesket og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, 
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tilgivelse, likeverd og solidaritet (Opplæringsloven § 1:1 og Barnehageloven § 1:1).  For å 

kunne vise barn og unge slike verdier, trengs det yrkeprofesjonelle lærere og førskolelærere 

som er bevisste på den yrkesetiske adferden sin.     

Et eksempel er å finne i formålsparagrafenes tredje ledd som sier et verdiperspektiv på 

skolene og barnehagene er å møte barn – og unge med tillit, respekt og krav.  På skolen og 

barnehagen utgjør elever og barnehagebarn den svake parten i det asymmetriske forholdet 

mellom voksne og barn.  Å møte  formålene innebærer at en behandler den svake part med 

respekt og tillit i hverdagslige utfordringer.   

Enda et eksempel er hentet fra formålsparagrafen i opplæringsloven i budskapet om at barn – 

og unge skal lære seg å handle etisk (Opplæringsloven § 1).  En lærer og førskolelærer er et  

forbilde for elevene og barnehagebarna.  Derfor er det viktig at de er utøver et pedagogisk 

skjønn i praktiske utfordringer og situasjoner.   

Dermed kan en anta at teorien om et profesjonelt skjønn er et brukbart redskap for å møte 

operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålsparagrafene.  Yrkesetiske kodekser og 

retningslinjer er et redskap som skolen og barnehagen kan dra nytte av i operasjonaliseringen 

av kvalitet ut fra formålene.    

2.2.3 Et signifikant nærvær 

Qvortrup og hans teori om det signifikante nærvær er et redskap jeg anser som nyttig for å  

imøtekomme operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålsparagrafene.  Teorien dreier seg 

om å se eleven som person, dens interesser, kompetanser og ferdigheter (Qvortrup 2004:113-

135,121).  Slik jeg har forstått det signifikante nærvær, dreier det seg om et helhetlig 

menneskeperspektiv der læreren bruker sine sanser for å være på nivå med elevens 

utviklingsprosess.  Et slikt tolkningsperspektiv innebærer at pedagogen er tilstede og ser de 

han arbeider med.  En førskolelærer og en lærer må være tilstedenærværende for å se og sanse 

barnehagebarn og elever.  Det er ut fra selve samhandlingen mellom barn og pedagog, at det 

signifikante nærvær trer frem.  

Qvortrups teori om det signifikante nærvær harmonerer med operasjonaliseringen av kvalitet 

ut fra formålene.  Eksempelvis sier formålene at lærer og førskolelærer trenger å vise barn og 

unge tillitt, sette krav og utvikle de til å bli selvstendige og medansvarlige individ 
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(Opplæringsloven § 2,3 og barnehageloven § 2,3).  Det er dermed et viktig moment at 

pedagogen er tilstede, ser og sanser i arbeidet.      

Flere eksempler på behov for et signifikant nærvær i formålsparagrafene, er da den sier at 

barn og unge skal oppleve nestekjærlighet, omsorg, leke og utvikle seg ut fra interesse, 

personlighet og ferdigheter (Opplæringsloven § 1,2 og Barnehageloven § 1,2).  En slik 

operasjonalisering av kvalitet ut fra formålene krever en pedagog som er tilstede for å sanse 

individet og dens personlighet.  Pedagogen må sanse og oppleve individet ut fra et helhetlig 

perspektiv.  Et signifikant nærvær er dermed et redskap for å kunne støtte pedagogen til å se 

hvilke interesser barnet har.  Pedagogens mulighet til å stimulere individets allsidige og 

helhetlige kompetansespekter blir større ved å benytte seg av et signifikant nærvær.   

Det er for eksempel lettere for et barnehagebarn å utvikle sitt språk når pedagogen kan 

stimulere det ut fra barnets interesse.  Eksempel er musikalske barn som pedagogen kan 

stimulere til å utvikle språket sitt ved å benytte seg av sang, bevegelse og rytme.     

Likeledes forholder situasjonen seg for skolebarn.  Det er lettere for eleven å lære seg å skrive 

og lese når læreren er tilstede og ser elevens interesse, personlighet og ferdighet.  Læreren kan 

ta utgangspunkt i en elevs interesse for sykler og der igjen stimulere eleven til å utvikle bedre 

ferdighet i lesing og skriving.   

Formålene tilsier at barna skal oppleve felleskap, skaperglede og få lov til å undre og utfolde 

seg (Opplæringsloven - og Barnehageloven § 1:ledd 2).  Her trengs det et signifikant nærvær  

for å videreformidle operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålsparagrafene.  For eksempel 

må pedagogen ha et signifikant nærvær for å skape og legge til rette for et samhold og 

felleskap i skolen og barnehagen.   

2.2.4 Faglig autoritet og didaktisk refleksjon. 

I følge Bostadutvalget foregår danning i et samspill mellom individet og omgivelsene (NOU 

2007:31). Samspillet  krever refleksjon av prosessen.  En operasjonalisering av kvalitet i 

formålene er å ha danning i skolen og barnehagen.  Det krever at en reflekterer over  

danningsprosessen.  Et redskap en kan bruke er faglig autoritet som gir rom til refleksjon 

(Qvortrup 2009:77).  Qvortrup har en teori om faglig autoritet.  Hans argumentasjon er at 
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lærerens autoritet kommer fra en faglig forankring.  Læreren er en undervisningsekspert ut fra 

at han har en faglig autoritet.   

Det er en operasjonalisering av kvalitet ut fra formålene som dreier seg om å ha et 

demokratisk aspekt i skolen og barnehagen.  Fra formålene kan en finne et demokratisk 

aspekt, dannelse og faglig autoritet.  I opplæringsloven står det for eksempel: ”Ho skal fremje 

demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte” (Opplæringsloven § 1:1.ledd).  Dette 

perspektiv gjør seg også gjeldende i barnehagens formålsparagraf som sier at barnehagen skal 

arbeide for å fremme en demokratisk dannelseprosess (Barnehageloven § 1:3.ledd).   

Argumentasjonen på at faglig autoritet er et redskap for å møte formålenes demokratiske 

verdiperspektiv er at det er lettere å være elev og tilegne seg kritisk og vitenskapelig 

tenkemåte når eleven er fri til å tenke, veiledet av en med faglig autoritet og tyngde i et fag.  

Å ha faglig innsikt er et viktig moment som trengs for en faglærer med den hensikt å nå det  

demokratiske aspektetet som er å finne i formålene. 

Qvortrups teori om faglig autoritet er rettet mot skolen.  Operasjonaliseringen av kvalitet ut 

fra formålene viser et behov for at det er en faglig autoritet både hos læreren og 

førskolelæreren.  Et barnehagebarn klarer å tilegne seg demokratiske verdier, slik som 

foreksempel likeverd og solidaritet, når de blir veiledet av en førskolelærer med faglig tyngde 

og autoritet i yrket sitt.   

Didaktisk refleksjon 

Det er en operasjonalisering av kvalitet ut fra formålene som tilsier at pedagogen har  

refleksjon i yrket sitt.   

Kunzli mener refleksjon er det mest essensielle i begrepet didaktikk (Kunzli 1998:29-43).  I 

følge Engelsen er didaktikk et redskap for læreren til ”å reflektere og gi begrunnede valg” i  

opplæringsvirksomhet.  Både Kunzli og Engelsen fremhever refleksjon.     

Kunzli mener at lærerens viktigste rolle er å vise eleven de ulike verdier et samfunn skal bestå 

av (Kunzli 1998:29-43).   For å klare det skal verdiene være en del av læreren før han kan 

undervise i dem.  Det krever i følge Kunzli en lærer som er i stand til å reflektere og lage en 

undervisning på egen hånd.  Læreren blir dermed en selvstendig og profesjonell yrkesutøver.  

Det betyr at læreren selv kan avgjøre hva som er den beste undervisning ut fra hans situasjon.   
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Det er en operasjonalisering av kvalitet ut fra formålene der refleksjon er vesentlig.  Teorien 

til Kunzli er rettet mot skolen.  Av den grunn at refleksjon er et moment som retter seg mot 

både skole og barnehage er det overførelsesverdi av teorien til barnehagen.  Argumentasjonen 

dreier seg om at både læreren og førskolelæreren må reflekterer i arbeidet sitt.   Kunzli sin 

didaktiske teori der faktoren refleksjon er viktig for å klare å overføre demokratiske verdier til 

barn – og unge, har overførelsesverdi til førskolelæreren.  Førskolelæreren trenger å bli ansett 

som en selvstendig og profesjonell yrkesutøver, som lager en god plan for barnehagen ut fra 

refleksjon om hva barna skal få overført av demokratiske verdier.  

Ut fra mitt perspektiv har faglig autoritet og didaktisk refleksjon likhetstrekk.  Det er 

vanskelig å se for seg at faglig autoritet kan foregå uten å ha didaktisk refleksjon i seg og 

omvendt.  I følge Qvortrup er faglig autoritet det som gjør pedagogen til en 

undervisningsekspert (Qvortrup 2009:77).  Det krever didaktisk refleksjon der pedagogen 

lager didaktiske planer og reflekterer over sin praksis.    
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3 Stortingsmeldingene.   

I denne oppgave er tre stortingsmeldinger av relevanse for oppgavens tema ”Analyse av 

dokumenter som omhandler kvalitet i barnehage og skole”.  Stortingsmelding 16 omhandler 

tidlig innsats i barnehage og skolen (KD 2007). Stortingsmelding 31 omhandler kvalitet i 

skolen (KD 2008), mens stortingsmelding 41 omhandler kvalitet i barnehagen (KD 2009).  

Stortingsmelding 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen.   Tidlig innsats for livslang læring 

dreier seg tidlig innsats i barnehage og skole (KD 2007:10-12).  Begrepet tidlig innsats 

innebærer å ha et forebyggende perspektiv.  Det betyr at det skal avdekkes eventuelle behov 

for å stimulere svake ferdigheter på et tidlig stadie.  Her er det en innføring av et nytt 

perspektiv på barnehagen.  Barnehagen blir lagt inn under kunnskapsdepartementet og blir 

sett på som en læringsarena (KD 2007:9).   

Stortingsmelding 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen fokuserer på kvalitet i skolen (KD 2008:7).  

En operasjonalisering av kvalitet ut fra stortingsmelding 31 er ”For å opprettholde Norges 

konkurranse – og innovasjonsevne og velferdsnivå er det nødvendig at flere enn i dag har 

svært gode kunnskaper og ferdigheter” (KD 2008:8).  Et middel for å oppnå denne 

operasjonaliseringen av kvalitet er å benytte seg av målemetoder – og systemer (KD 2008:7).  

Det er for eksempelvis internasjonale prøver, nasjonale prøver og brukerundersøkelser (KD 

2008:15,53).  Et annet middel for å oppnå målet er å satse på kompetanseutvikling av lærere 

og rektorer (KD 2008:9-10).  Et tredje middel er å gi veiledning i lokalt læreplanarbeid og 

utarbeide veiledede læreplaner i gjenomgående fag (KD 2008:71-74).     

Stortingsmelding 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen dreier seg om kvalitet i barnehagen 

(KD 2009:5).  Det er en videreføring av stortingsmelding 16 i å styrke barnehagen som en 

læringsarena (KD 2009:5, KD 2007:11).  Konkrete tiltak er satsing på dokumentasjon og  

vurdering av barnehagebarnet (KD 2009:80).  Flere konkrete tiltak dreier seg om å øke 

rekrutteringen av pedagoger (KD 2009:31) og kompetanseheving til alle grupper av ansatte i 

barnehagen (KD 2009:29).            

3.1 Tidlig innsats for livslang læring. 

Visjonen til stortingsmelding 16 (2006-2007) ...og ingen stod igjen.  Tidlig innsats for 

livslang læring er som følgende: 
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”Målet er å minske klasseskillene, redusere den økonomiske skjevfordelingen og 

bekjempe fattigdom og andre former for marginalisering.  Samfunnet skal utvikles slik at 

makt, goder og plikter blir mest mulig rettferdig fordelt” (KD 2007:7). 

Begrunnelse for målet er ut fra et individuelt - og samfunnsøkonomisk perspektiv.  Det 

individuelle perspektiv dreier seg om at alle skal ha like muligheter til å utvikle seg og klare å 

realisere seg selv. Det samfunnsøkonomiske perspektiv er begrunnet ut fra at det er 

økonomisk gunstig samfunnsmessig å ha små økonomiske og sosiale forskjeller blant 

befolkningen.      

Stortingsmeldingen fremsier at sosial status ofte går i arv.  Lavt utdannede foreldre har barn 

som får lav utdannelse.  Det er en utfordring at det ikke er like muligheter for alle å få de 

samme utdannelses - og realiseringsmulighetene.  Det blir pekt mot at muligheten for å lykkes 

i samfunnets fellskap, i arbeidslivet og sosialt blir større ved høyere utdannelse (KD 2007:12).  

En suksesskriterie for å lykkes i et moderne velferdssamfunn er å ha livslang læring.  Det 

betyr at enkeltindividet klarer å omstille seg og lære på nytt.  Et moderne samfunn bærer preg 

av store endringer.  Det kan være endringer sosialt sett, i samfunnets felleskap og i 

arbeidslivet (KD 2007:12,13).    

Stortingsmelding 16 innfører tidlig innsats som et politisk grep.  Tidlig innsats er et uttrykk 

for forebyggende arbeid der en lager et mest mulig inkluderende utdanningstilbud.  Med tidlig 

innsats er det viktig å utjevne sosial ulikhet blant annet ut fra tanken at lav utdannelse ikke 

skal gå i arv lenger (KD 2007:9,10).  Det kan begrunnes med at målet er å få flest mulig til å 

at høyere utdannelse.  Risikoen til å falle utenfor arbeidslivet blir mindre av høyere 

utdannelse (KD 2007:11).   Er det svake grunnleggende ferdigheter etter endt obligatorisk 

grunnskole, vil det være stor mulighet for å falle ut av arbeidslivet.  Ut fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv er det svært lite gunstig at noen faller utenfor, da det 

innebærer store økonomiske utgifter for samfunnet (KD 2007:9-11).   

Tidlig innsats er avledet ut fra OECD-rapporten Equity In Education Thematic Rewiev 

Norway. Norway country note (KD 2007:9).  Her er det dokumentert et behov for å lage 

utdanningstilbudet i Norge mer tilgjengelig for alle og rapporten omtaler spesielt 

barnehagetilbudet.   

Et politisk grep er å ta barnehagen inn under Kunnskapsdepartementet.  Regjeringen har derav 

”markert at barnehagene er en frivillig del av utdanningssystemet”.   Regjeringens mål er å 
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legge grunnlaget for livslang læring (KD 2007:9).  Derav er barnehagen en læringsarena og 

inngår som et politisk grep for å oppnå visjonen sosial utjevning.  

Det skal bli fokusert på å gripe tidlig inn når det avdekkes svake grunnleggede ferdigheter hos 

en elev eller et barnehagebarn i barnehage og skole (KD 2007:10).    Konkrete tiltak for å 

gjennomføre tidlig innsats er å benytte seg av språkkartlegging i barnehagen.  Det blir vist til 

dokumentasjon som peker mot at språkutvikling er viktig for barnets utvikling (KD 2007:11).  

Av den grunn mener stortingsmeldingen at språkstimulering kan forebygge sosiale forskjeller 

og fremheve et godt læringsutbytte (KD 2007:7-12).  Tidlig innsats i skolen er obligatoriske 

prøver som lærere skal bruke for å kartlegge elvens kompetanse og ferdigheter (KD 2007:11).    

Stortingsmeldingen sier det er viktig å identifisere barn og unge som ikke har tilfredsstillende 

læringsutvikling (KD 2007:11).  Barnas utvikling og kompetanse skal bli vurdert ut fra et 

profesjonelt skjønn.   I følge stortingsmeldingen innebærer det at en benytter seg av ulike 

verktøy og hjelpemidler i selve vurderingsprosessen.  Det er for eksempel ulike 

språkkartleggings verktøy i barnehage og obligatoriske prøver i skolen.    

Andre tiltak er økt kompetanse av personale og mer ressurser på å holde elevenes 

læringsutvikling under oppsyn og det innebærer en økt lærertetthet (KD 2007:13).  

3.2 Kvalitet i skolen.   

Stortingsmelding 31 dreier seg om kvalitet i skolen.   

Meldingen viser til en visjon om å ha sosial utjevning og livslang læring:  

”Regjeringen har som mål at alle skal ha like muligheter til å utnytte sine evner og nå 

sine mål, uavhengig av sosial bakgrunn.  Utdanningssystemet må derfor ha høy kvalitet og 

bidra til å utjevne sosiale forskjeller” (KD 2008:7).  

Livslang læring blir begrunnet ut fra en bekymring på at elever uten gode grunnleggende 

ferdigheter vil oppleve å bli utstøtt fra samfunnet:   

”Det er spesielt alvorlig at elevenes ferdigheter svekkes, samtidig som kravene til 

kompetanse øker og behovet for ufaglært arbeidskraft ventes å gå ned.  Flere kan oppleve 

sosial utstøting som følge av for lav kompetanse” (KD 2008:13). 
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Grunnleggende ferdigheter er et nøkkelord i meldingen, ut fra den hensikt at alle skal kunne 

delta i høyere utdannelsesforløp og arbeidsliv.   

Stortingsmelding 31 viser til stortingsmelding 16 og dens politiske budskap om tidlig innsats 

og livslang læring (KD 2008:7).  Det innebærer at stortingsmelding 31 viderefører 

fokuseringen av tidlig innsats.  Det skal være en tidlig innsats fremfor en vente og se 

holdning.  Det innebærer å gripe tidlig inn for å avdekke svake grunnleggende ferdigheter hos 

en elev (KD 2007:10-11).  Stortingsmelding 31 harmonerer av den grunn med tidlig innsats 

som ble lansert i stortingsmelding 16 (KD 2007:10).   

Stortingsmelding 31 vektlegger resultat fra internasjonale tester av elevenes kunnskapsnivå 

(KD 2008:8).  Det blir pekt på at prestasjonen hos norske elever ligger under gjennomsnittet i 

grunnleggende ferdigheter sammenliknet med andre OECD-land.  Det innebærer at 

stortingsmeldingen har blitt påvirket av internasjonale tester. 

Meldingen viser til at mange ulike målesystemer har gitt nyttig kunnskap til 

utdanningssektoren (KD 2008:7).  Det er for eksempel PISA, PIRLS, TIMSS og CIVIC (KD 

2008:15).  Det er tydelig en klar tendens i dagens utdanningssystem å ha mange ulike tester 

og brukerundersøkelser, med det mål å teste elevenes kunnskapsnivå. Det innebærer at 

stortingsmeldingen har blitt påvirket av målesystemene som måler elevens kunnskapsnivå. 

En operasjonalisering av kvalitet ut fra stortingsmelding 31 er innføring av ”klarere nasjonal 

styring” (KD 2008:13).  Det innebærer å måle elevenes kunnskapsnivå med et ”nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem” (KD 2008:53).  Det er et målesystem som vil bli rapport fra 

skolen og skoleeier inn til et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem.  Det nasjonale 

kvalitetsvurderingssystem består blant annet av nasjonale prøver.  I tilegg finnes mange andre 

undersøkelser som for eksempel brukerundersøkelse og forelderundersøkelse (KD 2008:51).   

En operasjonalisering av kvalitet ut fra stortingsmelding 31 er ”tettere oppfølging” som 

innebærer å gi veiledning i den offisielle læreplan overfor skoler og skoleeier (KD 2008:71-

74).  Resultatet er å utarbeide veiledede læreplaner i enkelte fag. 

En operasjonalisering av kvalitet ut fra stortingsmelding 31 er å ha et system for 

videreutdanning til lærere og rektorer med den hensikt å ha økt kompetanseutvikling (KD 

2008:11-12, 66-69).  Det innebærer å gi høy kompetanse på grunnutdanningen, ha en god 

overgang til læreryrket og en god etter- og videreutdanningen.  Det er også et krav fra 
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regjeringen at skoleledere som ikke har formell skolelederutdanning eller er nyansatte skal 

gjennomgå en skolelederutdanning.  

3.3 Kvalitet i barnehagen.  

Visjonen til stortingsmelding 41 er å ha sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring (KD 

2009:5). Meldingen viser til at det er en gjennomgående visjon i utdannningspolitikken.  Det 

blir hevdet at en barnehage med høy kvalitet er nøkkelen til visjonen.  Etter at det ble innført 

rett til barnehageplass er det mange barn i alderen mellom ett til seks år som tilbringer sin tid i 

barnehagen.  Nå skal det være økt fokus på å gi barna en hverdag med god kvalitet. 

Stortingsmelding 41 viderefører stortingsmelding 16 sitt syn på barnehagen som en 

læringsarena (KD 2009:5, KD 2007:11).   En operasjonalisering av kvalitet ut fra 

stortingsmelding 41 er å gi barnehagebarn en felles plattform: ”.. alle barn en felles plattform 

og en god start på den livslange læringen” (KD 2009:9).   Stortingsmelding 16 og 41 hevder 

tidlig innsats og barnehagen som læringsarena forebygger læringsvansker i skolen (KD 

2009:5, KD 2007:7).  En operasjonalisering av kvalitet ut fra stortingsmelding 41 er å 

fokusere på tidlig innsats.  Et tiltak for å gjennomføre tidlig innsats i barnehagen er å gi 

språkstimulering til barna (KD 2009:68).  Det innebærer blant annet at det gjennomføres 

dokumentasjon og vurdering av barnehagebarnet (KD 2009:80).    

Stortingsmelding 41 hevder det skal bli satset på økt rekruttering og – kompetansetiltak av 

personalet (KD 2009:34-35).  Det innebærer å få flere faglærte til å arbeide i barnehagen.  Det 

innebærer å gi videreutdanning til de som allerede er ansatt i barnehagesektoren.   

3.4 Kan en finne igjen momentene fra 

operasjonaliseringen av formålsparagrafene i 

stortingsmeldinger? 

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene.  Det ble konkludert til å inneholde 

en demokratisk dannelsesprosess med et aktørperspektiv. Jeg la frem ulike redskap for 

hvordan en kan operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene.   I hvilken grad kan en 

finne igjen momentene fra operasjonaliseringen i stortingsmeldinger?   
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Demokratisk dannelsesprosess. 

Bostadutvalget fremhever en demokratisk dannelsesprosess i formålene (NOU 2007:37).  

Det innebærer en refleksjon av dannelsesprosessen.   

Klafki mente en didaktisk kritisk-konstruktiv dannelsesprosess innebærer selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet i samfunnet (Klafki 1998:311-312).   

Menneskets selvforståelse ble skildret ut fra et perspektiv på mennesket som enten brikke 

eller aktør (Nygård 1993:33-37).   

Stortingsmeldingene nevner ikke at skole og barnehage skal ha en demokratisk 

dannelsesprosess.  Visjonen om sosial utjevning og livslang læring er begrunnet ut fra et 

demokratisk perspektiv om at alle skal ha like muligheter (KD 2007:7, KD 2008:7, KD 

2009:5).   

Et bredt kompetansebegrep og en allsidig utvikling. 

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålene til å inneholde et bredt kompetansebegrep 

i skolen og en allsidig utvikling i barnehagen (NOU 2007:36, 32). Læring skal omfatte 

kunnskap, holdning og egenskaper ut fra alder, interesse og forutsetninger.   

Stortingsmeldingene nevner ikke et bredt kompetansebegrep eller en allsidig utvikling i 

barnehagen.   

Profesjonelt skjønn i stortingsmelding 16. 

Stortingsmelding 16 satser på tidlig innsats og dermed på å identifisere barn og unge som ikke 

har tilfredsstillende læringsutvikling (KD 2007:11).  Her omtaler meldingen begrepet 

profesjonelt skjønn på følgende måte:  

”Slik identifisering innebærer både å vurdere barnas utvikling og kompetanse og å 

kunne anvende et profesjonelt skjønn (min uthevning) for å avgjøre hvilke oppfølgingstiltak 

som skal iverksettes.  Det finnes verktøy og hjelpemidler som kan være til nytte i en slik 

vurderingsprosess. Mange helsestasjoner og barnehager har gode erfaringer med ulike verktøy 

for språkkartlegging. I grunnopplæringen finnes det både obligatoriske prøver og annet 

materiell lærere kan ta i bruk for å kartlegge elevers kompetanse og ferdigheter” (KD 

2007:11).   
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Sitatet indikerer en annen forståelse av et profesjonelt skjønn enn det Sundli og Ohnstad gjør 

(Sundli & Ohnstad 2003:114-135).  Sundli og Ohnstad mente begrepet skulle romme en 

yrkesetisk kodeks for å veie opp mot det asymmetriske maktforholdet mellom pedagog og 

barn. Her er et profesjonelt skjønn at en tar profesjonelle avgjørelser og handler etisk.    

Stortingsmeldingens hentydning av hva det legger i begrepet, viser til at det skal benyttes et 

profesjonelt skjønn når det skal bli tatt beslutninger om oppfølgingstiltak og for å kunne 

benytte seg av de mange ulike verktøy i denne vurderingsprosessen.    

Å sammenlikne det profesjonelle skjønn ut fra den pedagogiske teorien og fra 

stortingsmeldingens sitat, viser til ulik begrepsdefinisjon. 

Profesjonelt skjønn i stortingsmelding 41. 

Stortingsmelding 41 ønsker å kartlegge språkferdigheten til mange barn i barnehagen per dags 

dato. Allikevel gir meldingen uttrykk for en bekymring på at det kan bli en instrumentalistisk 

kartlegging av barns språklige utvikling i barnehagen (KD 2009:79).  Den sier følgende: 

”Evalueringen av rammeplanen viser at det er en omfattende bruk av kartlegging av 

enkeltbarn, dette gjelder spesielt barns språkutvikling. Denne utviklingen kan også ses i 

Sverige, der en utredning av barnehagereformen innført i 1998 viser en økt kartlegging og 

bedømming av enkeltbarns utvikling ut fra en forestilling om hva barn skal kunne på ulike 

alderstrinn. Jo større fokus det blir på læring i barnehagen, desto viktigere blir det å forhindre 

en uheldig praksis når det gjelder kartlegging av barn i barnehagen. Departementet har 

forståelse for at det kan være krevende å utøve profesjonelt skjønn (min uthevning) på dette 

området.  Kunnskap om barns utvikling og om ulike dokumentasjonsmetoder er en 

forutsetning for å kunne gjennomføre kartlegging av enkeltbarns kunnskaper og 

ferdigheter…Departementet vil understreke at det er helt avgjørende at personalet har 

tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere kvaliteten på dokumentasjonsverktøy, hvordan 

verktøy skal brukes og oppfølging av resultatene” (KD 2009:80).   

Stortingsmeldingens sitat likestiller begrepet et pedagogisk skjønn med å ha kompetanse til å 

foreta vurderinger av barns utvikling.  Når en sammenlikner begrepsdefineringen av et 

profesjonelt skjønn ut fra den pedagogiske teorien og stortingsmeldingens sitat, ser en at det 

er en ulik begrepsdefinisjon. 

Det signifikante nærvær i stortingsmeldingene. 
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Jeg har ikke klart å finne begrepet et signifikant nærvær i stortingsmeldingene.   Det kan bli 

tolket til at en satsing på økt pedagogtetthet og økt kompetanseheving vil bidra til å gi et 

signifikant nærvær.  Stortingsmelding 41 fremlegger at regjeringen skal satse på økt 

kompetanseheving i alle grupper av ansatte i barnehagen (KD 2009:29).   Meldingen hevder 

det skal bli fokusering på å rekruttere flere pedagoger med den hensikt å ha relevant 

kompetanse i barnehagen (KD 2009:31).      

Faglig autoritet. 

Stortingsmeldingene viser mange steder til at det skal være en satsing på økt kompetanse i 

stortingsmeldingene.  Det vil derav kunne bidra til å få en faglig autoritet på skolen og 

barnehagen.   

Det kan en se i stortingsmelding 16 når den sier den vil ha økt kompetanse av personale (KD 

2007:13).  Stortingsmelding 31 sier den vil satse på kompetanseutvikling av lærere og 

rektorer (KD 2008:9-10).  Stortingsmelding 41 uttrykker en satsing på økt kompetanseheving 

hos ansatte i barnehagen og rekruttere flere pedagoger (KD 2009:29,31).      

Stortingsmeldingene konkretiserer ikke hva økt kompetanse er, bortsett fra at det er ”viktig at 

alle i barnehagen har kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat” (KD 

2009:29).  Utover det viser meldingen til en kompetansestrategi med en tidsperiode mellom 

2007 og 2010.  Her er kompetanse relatert til barnehagens oppgave og innhold ut fra 

barnehageloven og rammeplanen. 

Qvortrup hevdet faglig autoritet er pedagoger som er faglig sterke og var 

undervisningseksperter (Qvortrup 2009:77).  Det blir et spørsmål om det Qvortrup tilegger 

faglig autoritet harmonerer med det stortingsmeldingene ilegger økt kompetanse.      

Didaktisk refleksjon. 

Didaktisk refleksjon kan en finne i stortingsmelding 31.  Det er i forbindelse med veiledning i 

lokalt læreplanarbeid og utarbeidelse av veiledede læreplaner i gjenomgående fag (KD 

2008:71-74).   Det er for meg usikkert om stortingsmeldingens didaktiske refleksjon 

innebærer en refleksjon av hvilke demokratiske verdier læreren mener skal videreformidles til 

elevene.  I operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålene brukte jeg en teori av Kunzli på 
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didaktisk refleksjon (Kunzli 1998: 29-43).  Det var lærerens rolle å lage didaktiske 

opplæringsplaner ut fra de demokratiske verdier han mente samfunnet skal bygge på.  

Det er ikke harmoni mellom stortingsmeldingen perspektiv - og Kunzlis perspektiv på 

didaktisk refleksjon.  
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4 Kommuneplaner. 

Dette kapittel dreier seg om diskursen til kommunale styringsdokument som omhandler 

kvalitet i barnehage og skole.  Oppgaven har innhentet informasjon fra Lier kommune og 

Asker kommune.   

Kommuneplanene har likhetstrekk av den grunn at de har samme diskurs.  De ser ut til å likne 

på hverandre i språk og kontekst.  Det vil derav kunne innebære at de har felles innhold og 

mening.  Dette kan vise til at de uttrykker et nokså likt perspektiv på temaet kvalitet i 

barnehage og skole. 

4.1 Lier kommune. 

Lier kommune sin kvalitetsplan har følgende tittel: Kvalitetsplan for 2009-2012: Lierskolen 

kan, vil og tør – på jakt etter stadige forbedringer.  Den ble vedtatt i desember 2008.  Jeg 

forkorter kommuneplanen til LK 2009a.  

Lier kommune har en rapport som heter Rapportering på kvalitetsplan 2009.  Jeg forkorter 

den til LK 2009b. 

Kommuneplanen er ikke rettet mot kvalitet i barnehagen.   Kvalitet i barnehagen blir omtalt i 

en egen plan som heter Plan for språk – og leseutvikling i Lier kommune, del 1. Jeg forkorter 

den til LK 2010.  Den dreier seg om lesing og skriving på skolen og barnehagen (LK 2010:8-

9).  LK 2010 blir gjennomgått i et underavsnitt nedenfor. 

Liers kommuneplan. 

I følge kommuneplanen har den enkelte skole en plan som omhandler ”tidlig innsats” (LK 

2009a:19).  Kommuneplanen har dermed politiske føringer som viser til tidlig innsats fra 

stortingsmelding 16.   

Liers kommuneplan viser at kommunen følger en målmodell. Det innebærer at kommunen 

vurderer om de har klart å nå målene sine (Vedung 1998:51-59).   Eksempel på målene er 

gjengitt i LK 2009b og de er: ”Elevene viser god faglig utvikling og opplever arbeidsglede”, 

”Læring og motivasjon”, ”Skolen bruker tilpassede arbeidsformer som den enkelte elev 
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bruker til bevisst og aktiv læring”, ”Skolen har et godt sosialt miljø”, ”Skole og foresatte er i 

god dialog” og ”De foresatte er aktive medspillere i læringsarbeidet”. 

Disse målene blir vurdert etter nasjonale prøver, eksamensresultat, kostratall, 

trivselsundersøkelse, elevundersøkelse, foreldreundersøkelse og medarbeiderundersøkelse.   

Resultatene av målene som er blitt vurdert blir lagt inn i LK 2009b. Rapporten har nesten 

entydig fokusering på grunnleggende ferdigheter. Det kan bli illustrert ut fra hvordan 

kommunen vurderer om den har oppnådd sine mål.  Ut fra de nevnte målene kan en se hva 

kommunen legger i kvalitet i skolen.   

Målet ”Elevene viser god faglig utvikling og opplever arbeidsglede” blir målt ut fra 

karakterresultater og eksamen kommunalt vår 2008, kommunalt vår 2009 og nasjonalt vår 

2009 (LK 2009b:60-62).  Karakterer og resultat blir målt i fagene engelsk skriftlig, 

matematikk skriftlig og norsk skriftlig.  Kommunen måler målet ”Elevene viser god faglig 

utvikling og opplever arbeidsglede” ut fra kun faglig utvikling på grunnlag av 

eksamenskarakterresultater.  Jeg illustrerer det ved å vise utdrag fra planens første tabell: 

Mål for faglig utvikling: 

Kilde Utsagn Resultat 

kommunalt Vår 

2008 

Resultat 

kommunalt Vår 

2009 

Resultat 

nasjonalt vår 

2009 

Kommentar 

 

Karakter-

resultater 

Eksamen 

Andelen med de to 

laveste karakterene 

(1+2) skal være 6 

prosentpoeng lavere 

enn lands-

gjennomsnittet. 

Eng.skr. 8.6 

Mat. Skr. 25.2 

No. Skr. Finnes 

ikke  

Eng.skr. 4.6 

Mat. Skr. 15.9 

No. Skr. 4.6 

Eng.skr. 11.9 

Mat. Skr. 27.6 

No. Skr. 17.5 

Skolene i Lier 

har full 

måloppnåelse 

med god 

margin.  

Resultatet er 

også mye bedre 

enn året før.  

 Ved skriftlig 

avgangseksamen 

skal andelen elever 

med de to høyeste 

karakterene (5+6) 

være 5 

prosentpoeng 

høyere enn 

landsgjennomsnittet. 

Eng.skr. 18.7 

Mat. Skr. 10.1 

No. Skr. Finnes 

ikke 

Eng.skr. 34.5 

Mat. Skr. 27.2 

No. Skr. 23 

Eng.skr. 25.7 

Mat. Skr. 11.2 

No. Skr. 13.7 

Skolene i Lier 

har full 

måloppnåelse 

med god 

margin i alle tre 

fagene.  

Resultatet er 

også mye bedre 

enn året før. 

(LK 2009b:73,Tbl. 1)  
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En annen strategi kommunen benytter for å måle målet ”Elevene viser god faglig utvikling og 

opplever arbeidsglede” er å bruke kostratall.  Her er det sammenligning av kostratall på 

resultat kommunalt 2008, kommunalt 2009 og resultat fra andre kommuner 2009.  Det kan en 

se på den andre tabellen på planens første side: 

Kilde  Mål  Resultat 

kommunalt 

2008 

Resultat 

kommunalt 

2009 

Resultat andre 

kommuner 

2009 

Kommentar  

Kostratall  Lier kommune 

skal være blant 

de syv 

kommunene 

(innbyggertall 

over 5000) i 

landet med 

høyest 

gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng. 

41.8 40.6 Bærum 42.4 

Oppegård 42.2 

Bodø 42.1 

Asker 41.5 

Lillehammer 

41.2 

Kongsberg 40.7 

Lier 40.6 

Lier er blant de 

syv beste 

kommunene i 

gruppe 13 

(LK 2009b:73,Tbl. 2)  

Ytterligere en strategi kommunen benytter for å vurdere målet ”Elevene viser god faglig 

utvikling og opplever arbeidsglede” er å bruke nasjonale prøver i fagene lesing, regning og 

engelsk.  Lesing, regning og engelsk blir vurdert ut fra resultat på femte og åttende trinn.  På 

hvert fag og årstrinn blir det sammenlignet ut fra kommunens eget mål, resultat kommunalt 

vår 2008, resultat kommunalt vår 2009 og resultat nasjonalt vår 2009.  Det kan en se på tabell 

tre som jeg gjengir nedenfor:  

Kilde  Utsagn  Resultat 

kommunalt 

vår 2008  

Resultat 

kommunalt 

vår 2009 

Resultat 

nasjonalt vår 

2009 

Kommentar  

Nasjonal 

prøve i lesing 

5. årstrinn 

Andelen elever som 

skårer i den laveste 

prøveklassen skal 

ikke overstige 5% 

21.5% 21.3% 26.6% Her ligger 

Lierskolene nokså 

jevnt fra år til år og 

positivt godt under 

landsgjennomsnittet.  

Målet for skolene i 

Lier er betydelig 

lavere. 
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 Andelen elever som 

skårer i den høyeste 

prøveklassen skal 

være 5 prosent-

poeng bedre enn 

landsgjennomsnittet 

28.8% 34% 23% Her har lierskolen 

hatt betydelig 

fremgang og ligger 

11 prosentpoeng 

høyere enn 

landsgjennomsnittet.  

Det er god 

måloppnåelse.  

Nasjonal 

prøve i lesing 

8. årstrinn 

Andelen elever som 

skårer i de to 

laveste 

prøveklassene skal 

ikke overstige 5% 

20.9% 22.7% 28% Her ligger 

lierskolene nokså 

jevnt fra år til år og 

positivt godt under 

landsgjennomsnittet.  

Målet for skolene i 

Lier er betydelig 

lavere. 

 Andelen elever som 

skårer i den høyeste 

prøveklassen skal 

være 5 

prosentpoeng bedre 

enn 

landsgjennomsnittet 

17% 11% 10.2% Her har andelen 

eleven som skårer i 

den høyeste 

prøveklassen gått 

betraktelig ned men 

Ler ligger godt over 

gjennomsnittet. 

Nasjonal 

prøve i 

Regning 5. 

årstrinn 

Andelen elever som 

skårer i de to 

laveste 

prøveklassene skal 

ikke overstige 5% 

25.1% 23.4% 27.4% Her ligger 

Lierskolene nokså 

jevnt fra år til år 

med en svak 

forbedring og 

positivt godt under 

landsgjennomsnittet.  

Målet for skolene i 

Lier er betydelig 

lavere. 

 Andelen elever som 

skårer i den høyeste 

prøveklassen skal 

være 5 prosent-

poeng bedre enn 

landsgjennomsnittet 

26.9% 34.5% 25.7% Her har lierskolen 

hatt betydelig 

fremgang og ligger 

8.8 prosentpoeng 

høyere enn 

landsgjennomsnittet.  

Det er god 

måloppnåelse. 
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Nasjonal 

prøve i 

Regning 8. 

årstrinn 

Andelen elever som 

skårer i de to 

laveste 

prøveklassene skal 

ikke overstige 5% 

20.1% 21.1% 27% Her ligger 

Lierskolene nokså 

jevnt fra år til år og 

positivt godt under 

landsgjennomsnittet.  

Målet for skolene i 

Lier er betydelig 

lavere. 

 Andelen elever som 

skårer i den høyeste 

prøveklassen skal 

være 5 

prosentpoeng bedre 

enn 

landsgjennomsnittet 

14.4% 14.6% 11.6% Her ligger 

Lierskolene nokså 

jevnt fra år til år og 

noe over 

landsgjennomsnittet.   

Nasjonal 

prøve i 

Engelsk 5. 

årstrinn 

Andelen elever som 

skårer i de to 

laveste 

prøveklassene skal 

ikke overstige 5% 

25.6% 16.1% 23.7% Her har lierskolen 

hatt betydelig 

fremgang og ligger 

7.6 prosentpoeng 

under lands-

gjennomsnittet. 

Målet for skolene i 

Lier er betydelig 

lavere.  

 Andelen elever som 

skårer i den høyeste 

prøveklassen skal 

være 5 

prosentpoeng bedre 

enn 

landsgjennomsnittet 

24.2% 35,7% 24.6% Her har Lierskolene 

hatt betydelig 

fremgang og ligger 

11.1 prosentpoeng 

høyere enn  

landsgjennomsnittet.  

Det er god 

måloppnåelse. 

Nasjonal 

prøve i 

Engelsk 8. 

årstrinn 

Andelen elever som 

skårer i de to 

laveste 

prøveklassene skal 

ikke overstige 5% 

23.1% 25.3% 30% Her har lierskolene 

hatt en svak 

tilbakegang, men 

ligger 4.7 

prosentpoeng under 

landsgjennomsnittet.  

Målet for skolene i 

Lier er betydelig 

lavere. 

 Andelen elever som 

skårer i den høyeste 

prøveklassen skal 

være 5 prosent-

poeng bedre enn 

5.4% 11.5% 9.8% Her har lierskolene 

hatt en betydelig 

fremgang og ligger 

1.7 prosentpoeng 

høyere enn  
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landsgjennomsnittet landsgjennomsnittet.   

(LK 2009b:74-75,Tbl. 3) 

Målet ”Elevene viser god faglig utvikling og opplever arbeidsglede” blir dermed vurdert ut 

fra nasjonale prøver, eksamensresultat og kostratall med utgangspunkt fra kommunen vår 

2008 og 2009 og fra nasjonale prøver.   

På de andre målene ”Læring og motivasjon”, ”Skolen bruker tilpassede arbeidsformer som 

den enkelte elev bruker til bevisst og aktiv læring”, ”Skolen har et godt sosialt miljø”, ”Skole 

og foresatte er i god dialog” og ”De foresatte er aktive medspillere i læringsarbeidet” viser 

kommunen at de bruker andre vurderingssystemer (LK 2009b:62-66).  Det er 

trivselsundersøkelse, elevundersøkelse og foreldreundersøkelse.   

Plan for språk – og leseutviklingen i Lier Kommune, del 1. 

Planen viser til politiske føringer om å styrke barnehagen som en læringsarena fra 

stortingsmelding 41 (LK 2010:3) 

I følge planen arbeider barnehagene og skolene med språkutvikling og den sosiale utviklingen 

(LK 2010:8-9).  Alle barnehager bruker TRAS-verktøyet for registrering av tidlig 

språkutvikling av barna i barnehagen (LK 2010:8).  Dette tiltak blir begrunnet med at det er 

”... kommunens viktigste arena for å sikre god språkutvikling i de tidlige barneårene”.    

I følge planen er det økt kompetanse hos lærere og førskolelærere innenfor den språklige 

kompetansen.  Kommunen har et kompetanseprogram med den hensikt å bygge opp den 

språklige kompetansen i barnehagen og skolen (LK 2010:11-12).      

4.2 Asker kommune. 

Askers kommuneplan har tittelen Temamelding.  Jeg forkorter den til AK 2009.     

Kommuneplanen viser til politiske føringer fra stortingsmelding 16 (AK 2009:5-6).  

Kommuneplanens overordnete mål er: “Prioritering av tidlig innsats og forebygging i 

tjenestetilbudene…”(AK 2009:5).  Dette innebærer i følge Asker kommuneplan tiltak på at 

alle barn skal få barnehageplass, at det skal være god lærertetthet, at elever skal få faglig 

veiledning i forhold til mål i kunnskapsløftet, øke gjennomføringsprosenten på videregående 
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skole, alle elever skal mestre lesing og skriving ved fullført grunnskole og å sette inn tiltak 

rettet mot elever som har dårlige resultat på kommunale og statlige prøver.  Mange av de 

ovennevnte tiltak dreier seg dermed om faglig kunnskapstilegnelse (AK 2009:7).    

Asker kommune operasjonaliserer kvalitet i barnehagen ut fra følgende sitat: ”Barnehagene 

sikrer barn gode muligheter til lek, læring og sosisaliering i sikre og trygge rammer” (AK 

2009:9). Dette mål skal bli målt ut fra en vurderingspraksis i barnehage og skole.  Asker 

kommune bruker to kartleggingsmodeller for å vurdere målet.  Kartleggingsmodellene er 

TRAS og OBS.  De skal i følge kommuneplanen måle ”språkutvikling og sosial utvikling i 

alderen fem til åtte år” (ibid).     

Asker kommune operasjonaliserer kvalitet i skolen ut fra at elevene skal beherske lesing og 

skriving når de forlater grunnskolen (AK 2009:8-9).  Kommuneplanen viser til at målet blir 

målt ut fra kommunale og statlige kartleggingsprøver som avdekker svake faglige ferdigheter 

i de to grunnleggende ferdighetene lesing og skriving.   

Kommuneplanen har et satsingsområde på å øke kompetansen i barnehage (AK 2009:8-9).  

Tiltaket dreier seg om å ha alle barnehagestillinger med kvalifisert personale.  Kommunen har 

et program for etter – og videreutdanning.  Det er ingen opplysning om hva programmet gir 

kompetanseheving i. 

4.3 Kan en finne igjen momentene av 

operasjonaliseringen fra formålsparagrafene i 

kommuneplaner? 

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å inneholde et demokratisk 

aspekt.  Jeg har sett nærmere på hvordan en kan imøtekomme operasjonaliseringen av kvalitet 

ut fra formålene.   I hvilken grad kan en finne igjen momentene fra operasjonaliseringen i 

kommuneplaner?   

Demokratisk dannelse. 

Bostadutvalget fremhever en demokratisk dannelse i formålene (NOU 2007.37).  Det 

inkluderer at medvirkning og medansvar er tilstede i skolen og barnehagen.  Den didaktiske 
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kritisk-konstruktive dannelsesprosess tilsa at individene i skole og barnehage skulle ha 

selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Klafki 1998:311-312).   

Kommuneplanene nevner ikke en demokratisk dannelse.    

Et bredt kompetansebegrep og en allsidig utvikling. 

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålet i opplæringsloven til å dreie seg om å ha et 

bredt kompetansebegrep (NOU 2007:36).  Det ble formulert til å være et kunnskapssyn som 

inneholder ”kunnskaper, ferdigheter og holdninger”.  Kommuneplanene omtaler ikke et bredt 

kompetansebegrep i skolen.   

Jeg operasjonaliserte kvalitet ut fra formålet i barnehageloven til å dreie seg om at læring skal 

være tilpasset alder, interesser og forutsetninger (NOU 2007:32).  Kommuneplanene omtaler 

ikke en allsidig utvikling i barnehagen.    

Et profesjonelt skjønn. 

Kommuneplanene omtaler ikke et profesjonelt skjønn.   

Et signifikant nærvær. 

Et signifikant nærvær er ikke direkte nevnt i kommuneplanene.  Jeg velger å tolke et  

signifikant nærvær til å sammenfalle med satsingsområdet økt lærertetthet.  Det er ikke gitt at 

økt lærertetthet bringer et signifikant nærvær der pedagogen ser og sanser enkeltindividets 

interesser, egenskaper og ferdigheter.  Det er ikke et direkte samsvar mellom økt lærertetthet 

og en pedagog sin evne til å stimulere enkeltindividet ut fra dens forutsetninger.    

Asker kommuneplan satser på at ”lærertettheten bringes i 2013 tilbake på 2004-nivå” (AK 

2009:7).   

Lier kommune viser ikke til økt lærertetthet (LK 2009a).   

Konklusjonen er at det er satsing på økt lærertetthet i Askers kommuneplan, men ikke i Liers 

kommuneplan.  Det gir allikevel ikke en direkte pekepinn på hvorvidt det er et større 

signifikant nærvær i Askerskolene fremfor lierskolene.    
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Faglig autoritet og didaktisk refleksjon. 

En faglig autoritet er ikke direkte tilstede i noen av kommuneplanene.  Didaktisk refleksjon 

er ikke en del av diskursen til kommuneplanene.  Kommuneplanene nevner økt kompetanse.  

Det er ikke gitt at økt kompetanse bringer en faglig autoritet eller en didaktisk refleksjon.  

Faglig autoritet skal gi rom for å kunne reflektere ut fra å ha faglig forankring (Qvortrup 

2009:77).  Didaktisk refleksjon tilsier at pedagogen skal reflektere over hvilke demokratiske 

verdier han skal formidle til eleven og barnehagebarnet i den praktiske situasjonen i skolen og 

barnehagen (Kunzli 1998: 29-43).   Det er ikke gitt at faglig autoritet og didaktisk refleksjon 

er i harmoni med økt kompetanse.    

Asker kommune viser til en satsing på økt kompetanse i barnehagen (AK 2009:8-9).   

Lier kommune viser til økt kompetanse i den språklige kompetansen (LK 2010:11-12).  

Kommuneplanen til Lier sier ”skolelederne skal til en hver tid ha nok kompetanse og tilbys 

støtte for å kunne levere resultater i tråd med kommunens målsettinger. Skoleledere skal 

tilbys videreutdanning innen skoleledelse/rektorskole” (LK 2009a:20).   

Konklusjonen er at det er satsing på økt kompetanse i kommuneplanene.  Det gir allikevel 

ikke en direkte pekepinn på hvorvidt det er mer faglig autoritet og didaktisk refleksjon i 

Askerskolene fremfor lierskolene.    

Den røde tråd. 

Generelt sett er det en rød tråd i kommuneplanene som dreier seg om en utbredt 

vurderingspraksis.  Den vektlegger kartleggingsverktøyene TRAS og OBS i språklig utvikling 

i barnehage og skole.  På skolen dreier det seg mestedels om resultat av nasjonale prøver og 

kommunale prøver.  
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5 Analyse.  

Det har vært vanskelig å tolke dokumentnivåene av den grunn at det er mange ulike 

alternative tolkningsmuligheter.  Det kan bli forklart ved å benytte en teori om pluralistisk 

kompromissformulering (Lundgren 1979:22).  I følge Lundgren vil en pluralistisk 

kompromissformulering vise seg i et dokument ved å ha en enstemt fasade i budskap, mening 

og innhold.  Det viser seg at en kan avdekke mange ulike budskap, alt etter hvordan en tolker 

dokumentets budskap, mening og innhold.  De ulike dokumentnivåer i denne oppgave har 

ulikt budskap, mening og innhold enda det dreier seg samme tema.     

5.1 Formålsparagrafene. 

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å ha demokratiske verdier.   

I opplæringslovens formålsparagraf er det for eksempel en vektlegging på didaktiske 

dannelsesverdier slik som medansvar, medbestemmelse og solidaritet.  En primær oppgave til 

opplæringen er derav å fremme demokratisk verdiforankring.    

Hensikten med en opplæring i barnehage og skole er i følge formålsparagrafene at individene 

skal realisere seg selv, delta i arbeidslivet og samfunnets felleskap.  Det moderne samfunn  

bærer preg av pluralisme og mangfold.  Det innebærer et behov for hensyn og respekt for den 

enkeltes livssyn og religion.  Det skal være et bredt og vidtfangende kompetanseperspektiv.  

Det innebærer at skolen skal utvikle hele mennesket ut fra den enkeltes ferdigheter, 

forutsetninger og interesse.   

Diskursen i barnehagelovens formålsparagraf er primært rettet mot de små barn som går i 

en barnehage.  Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafen til å dreie seg om 

ulike demokratiske dannelsesverdier slik som medbestemmelse, nestekjærlighet, likeverd, 

tilgivelse og solidaritet.  Verdiene skal barnet tilegne seg i et sosialt samspill som foregår 

mellom barnet og omgivelsene.  Et viktig moment er at barnet skal få lov til å undre, skape og 

vise glede.  Formålsparagrafen i barnehageloven vektlegger et læringsperspektiv ut fra alder, 

interesse og den enkeltes forutsetninger.   

5.2 Stortingsmeldingene. 
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Visjonen i stortingsmeldingene er å skape et samfunn preget av sosial utjevning, livslang 

læring og tidlig innsats.  Visjonen er basert på en demokratisk verdi som tilsier at alle skal ha 

like muligheter til å lykkes i samfunnet.  Denne visjonen går som en rød tråd gjennom alle de 

utdanningspolitiske dokumenter.   

Sosial utjevning, livslang læring, tidlig innsats og økt kompetanse er videreført fra 

stortingsmelding 16 til stortingsmelding 31 og 41. Dermed kan en si stortingsmelding 31 og 

41 harmonerer med stortingsmelding 16.  Det viser jeg på oppsummeringen på  

stortingsmeldingene nedenfor.     

Stortingsmelding 16 har en visjon om sosial utjevning, livslang læring og tidlig innsats.  Den 

legger frem et perspektiv på barnehagen som en læringsarena og blir underlagt 

Kunnskapsdepartementet (KD 2007:9-10).  Meldingen har ulike tiltak på tidlig innsats 

deriblant i form av språklig stimulering (KD 2007:13).  Språklig stimulering er for eksempel å 

uttrykke seg muntlig, lese og skrive.  Stortingsmeldingen har et tiltak på økt kompetanse i 

barnehagen og skolen.  Det er vanskelig å finne direkte føringer på hva innholdet i denne 

kompetanse skal være. 

Stortingsmelding 31 dreier seg om kvalitet i skolen (KD 2008:7).  Den har en visjon om 

sosial utjevning, livslang læring og tidlig innsats. En operasjonalisering av kvalitet ut fra 

meldingen er at de fleste i Norge skal ha gode ferdigheter og kunnskaper.  Det skal gi 

muligheten til at de fleste i Norge skal delta i høyere utdannelsesforløp og arbeidsliv (KD 

2008:8,13).   Et tiltak er å benytte seg av veiledede læreplaner og målesystemer (KD 2008:71-

74).   Veiledede læreplaner skal gi en didaktisk undervisningsmåte for å tilegne seg kunnskap 

i et fags pensum.  Målesystemer er benyttet for å vurdere elevenes resultat i enkelte fag (KD 

2008:51).  Meldingen fremsetter tiltak som dreier seg om økt kompetanse i skolen (KD 

2008:11-12, 66-69).  

Stortingsmelding 41 dreier seg om kvalitet i barnehagen (KD 2009:5).  Den har en visjon om 

sosial utjevning, livslang læring og tidlig innsats.  En operasjonalisering av kvalitet ut fra 

meldingen er ”satsing på dokumentasjon og vurdering av barnehagebarnet” (KD 2009:80).  

Tiltak er å bruke ulike målesystemer som et ledd i vurderingen av barns ferdigheter i språk 

(KD 2009:68,80).  Den økte vurderingspraksisen harmonerer med stortingsmelding 31 som 

legger frem mange ulike målesystemer for å vurdere elevenes kunnskap.  To tiltak som er fra 

stortingsmelding 16 er tidlig innsats og økt kompetanse i personalet.  Stortingsmelding 41 sier 
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regjering vil satse på økt rekruttering av pedagoger i barnehagen (KD 2009:31).  Den sier 

regjeringen vil satse på å heve kompetansen hos alle grupper av ansatte i barnehagene (KD 

2009:29). 

Ulike diskurser og kontekster. 

Oppsummeringen av operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålsparagrafene og 

stortingsmeldingene viser at de to dokumentnivåene har ulik diskurs.  

Jeg brukte Winther Jørgensen & Philips (1999) i oppgavens metodedel.  Hensikten var å 

forklare hvordan ulike diskurser er preget av kontekstene sine.  De ulike dokumentnivåer som 

jeg bruker i oppgaven befinner seg i ulike kontekster.  Diskursen de har angående kvalitet i 

barnehage og skole er derav forskjellig.   

Dokumentnivåene har forskjellige posisjoner.  Formålsparagrafene er avsender til 

stortingsmeldingene.  Stortingsmeldingene er avsender av egen tekst og mottaker av andres 

tekster.  

Dokumentnivåene har forskjellige ansvarsområder.  Formålsparagrafene er rådgivende.  

Stortingsmeldingene er pragmatiske og konkrete.  Stortingsmeldingene har ansvar for 

økonomiske utfordringer.   

Dokumentenes diskurs blir dermed påvirket av konteksten sin, posisjonen sin og 

ansvarsområdet sitt.     

5.3 Kommuneplaner. 

Asker og Lier sine kommuneplaner harmoner med hverandre. Begge to viser til  

stortingsmeldingene 16, 31 og 41.  Kommuneplanene er påvirket av felles kontekst,  posisjon 

og ansvarsområde.  De harmonerer i diskursen sin.   

Lier kommune  

Lier kommunes kommuneplan er Kvalitetsplan for 2009-2012: Lierskolen kan, vil og tør – på 

jakt etter stadige forbedringer (LK 2009a).  Kommunen har Rapportering på kvalitetsplan 

2009 (LK 2009b) og Plan for språk – og leseutviklingen i Lier Kommune, del 1 (LK 2010).  
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Kommunen følger en målmodell og vurderer målene etter nasjonale prøver, eksamensresultat, 

kostratall, trivselsundersøkelse, elevundersøkelse, foreldreundersøkelse og 

medarbeiderundersøkelse (LK 2009b).   

Lier kommune har en utbredt vurderingspraksis (LK 2009a:19).  Kommunens satsing på tidlig 

innsats er en indirekte årsak til vurderingspraksisen sin.  Kommuneplanen harmonerer derav 

med stortingsmelding 16 sin tiltak på tidlig innsats (KD 2007:10,13). 

Kommunens vurderingspraksis harmonerer med stortingsmelding 31.  Stortingsmelding 31 

innfører ulike målesystemer (KD 2008:51) og Lier kommune bruker ulike målesystemer.  Det 

er tydelig i Lier kommunes Rapportering for kvalitetsplan 2009 (LK 2009b).  Målene i LK 

2009b er følgende: ”Elevene viser god faglig utvikling og opplever arbeidsglede”, ”Læring og 

motivasjon”, ”Skolen bruker tilpassede arbeidsformer som den enkelte elev bruker til bevisst 

og aktiv læring”, ”Skolen har et godt sosialt miljø”, ”Skole og foresatte er i god dialog” og 

”De foresatte er aktive medspillere i læringsarbeidet”. 

Det første målet ”Elevene viser god faglig utvikling og opplever arbeidsglede” er målt 

utelukkende fra faglige resultat i grunnleggende ferdighetene (LK 2009b:71).   

Målene ”Læring og motivasjon”, ”Skolen bruker tilpassede arbeidsformer som den enkelte 

elev bruker til bevisst og aktiv læring”, ”Skolen har et godt sosialt miljø”, ”Skole og foresatte 

er i god dialog” og ”De foresatte er aktive medspillere i læringsarbeidet”, blir målt etter  

trivselsundersøkelse, elevundersøkelse og foreldreundersøkelse.  

Rapporten, LK 2009b, nevner ikke at kommunen bruker en videre fremgangsmåte ut fra 

resultatene på målene.  Kommunens arbeid for å oppnå kvalitet i skolen blir dermed tolket til 

å kun være innefor vurderingsområdet.  LK 2009b sin tekst gir dermed uttrykk for at  

vurderingspraksisen i kommunen dreier seg om de ulike målessystemer. 

Kommuneplanen satser på økt kompetanse av personalet i barnehage og skole (LK 2009a:20).  

Liers kommuneplan harmonerer dermed med stortingsmelding 31 og 41 (KD 2008:11-12, 66-

69, KD 2009:34-35).   

I følge Lier kommune sin språkplan er det fokusering på økt kompetanse hos personalet i 

språklige kompetanse (LK 2010:11-12).  Det harmonerer med stortingsmelding 41 og tiltaket 

å øke personalets kompetanse (KD 2009:34-35).   
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Et satsingsområde som Lier kommune viser til er dens bruk av TRAS for registrering av tidlig 

språkutvikling av barna i barnehagen (LK 2010:8).  Det harmonerer med stortingsmelding 41 

(KD 2009:68,80).   

Oppsummeringen av Lier kommunes dokumenter viser at de ulike målene blir målt ut fra en 

utvidet vuderingspraksis.  Det er vurdering av faglige ferdigheter ut fra statlige og kommunale 

prøver og tester, foreksempel nasjonale prøver og eksamensresultat.  Økt kompetanse hos 

personalet dreier seg om språklig kompetanse for å vurdere barn og unge sin språklige 

utvikling.        

Asker kommuneplan.  

Askers kommuneplan har samme diskurs som Liers kommuneplan.  Asker kommune henter 

mange av tiltakene sine fra stortingsmeldingene.  

 Kommunen anser at barnehagen er en læringsarena og det harmonerer med stortingsmelding 

41 (KD 2009:34-35).   

Kommunen vil øke personalets kompetanse og viser til kompetanseprogram for ”etter – og 

videreutdanning i barnehage og skole” (AK 2009:8-9). Kommuneplanen harmonerer med 

stortingsmelding 31 og 41 som har økt kompetanse som et tiltak (KD 2008:11-12, 66-69, KD 

2009:68,34-35).   

Asker kommuneplan hevder alle barnehager og skoler benytter kartleggingsmodellene OBS 

og TRAS (AK 2009:9). I følge planen fokuserer OBS og TRAS på en ”språkutvikling og 

sosial utvikling” i alderen fem år til åtte år.  Å fokusere på språkutvikling innebærer at 

kommuneplanen harmonerer med stortingsmelding 16 angående tidlig innsats (KD 2007:11).  

Dermed harmonerer kommunen med stortingsmelding 41 angående tiltaket språklig 

kompetanse (KD 2009:34-35, 68,80). 

Asker kommune måler sine mål etter ulike målessystemer (AK 2009:9-10).  Askerskolene 

skal måle faglige ferdigheter hos elevene.  Det skal bli målt etter resultat på nasjonale prøver 

og kommunale eksamensresultat.     

5.3.1 Kommuneplanene og evaluering av barnehagen peker mot 

samme retning. 
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Når jeg antyder at det er mye fokusering på språk og grunnleggende ferdigheter i barnehagen 

harmonerer det med Alle teller mer.  En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart (Østrem m.fl. 2009).   Den påpeker at 

fagområdet ”Kommunikasjon, språk og tekst” er høyt prioritert i barnehagen (Østrem m.fl. 

2009:48).   Den påpeker at estetisk fag kommer i skyggen for fagområder som arbeider med 

grunnleggende ferdigheter i barnehagen (Østrem m.fl. 2009:28).   

Lier kommune har økt kompetanse av personalets språklige kompetanse (LK 2010:11-12).  

Asker kommune prioriterer kartleggingsmodeller som i følge dem kan vurdere 

barnehagebarnets ”språkutvikling og sosiale utvikling” (AK 2009:9).  Kommuneplanene  

harmonerer dermed med evaluering til Østrem m.fl angående at språk er prioritert i 

barnehagen (Østrem m.fl. 2009:48).    

Når evalueringen til Østrem m.fl. antyder at estetiske fag går foran fagområdene som arbeider 

med grunnleggende ferdigheter i barnehagen vil jeg anta det innebærer en utstrakt 

vurderingspraksis (Østrem m.fl. 2009:28).  Jeg har vist at kommuneplanene til Asker og Lier 

kommune har en utbredt vurderingspraksis i form av målesystemer i barnehagen (AK 2009:9, 

LK 2010:8, LK 2009a:19).  Dermed harmonerer kommuneplaner og evaluering av Østrem 

m.fl angående vurderingspraksis.    

Evalueringen til Østrem m.fl. harmonerer med operasjonaliseringen av kvalitet i barnehagen 

ut fra Asker og Lier sine kommuneplaner.     

5.3.2 Kommuneplanenes operasjonalisering av kvalitet, diskurs og 

kontekst.  

Kommuneplanenes likhetstrekk med stortingsmeldingene. 

Lier og Asker sine kommuneplaner harmonerer med diskursen til stortingsmeldingene.  Det 

blir begrunnet ut fra kommuneplanenes likhetstrekk med stortingsmeldingene.   

Tiltaket tidlig innsats og økt kompetanse er gjengangere i alle stortingsmeldinger og 

kommuneplaner.  Første gang de er fremsatt er i stortingsmelding 16.  Kommuneplanene 

kopierer tidlig innsats, økt kompetanse og perspektivet på barnehagen som læringsarena ut fra 

stortingsmelding 16.   
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Kommuneplanene kopierer økt kompetanse i personalet, målesystemer, veiledede læreplaner 

og et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem ut fra stortingsmelding 31.   

Kommuneplanene kopierer økt kompetanse i personalet, rekruttering av personale og 

målesystemer på språklig utvikling ut fra stortingsmelding 41.   

Kommuneplanenes operasjonalisering av kvalitet. 

Kommuneplanene definerer kvalitet i skolen ut fra en utvidet vuderingspraksis.  Det er 

vurdering av det faglige nivå på faglige ferdigheter innenfor de grunnleggende ferdigheter ut 

fra statlige prøver, kommunale prøver og tester.  Det kan være nasjonale prøver og 

kommunale eksamensresultat på skolene.  

Å satse på kompetanse og tidlig innsats dreier seg om å tilegne seg kunnskap på å vurdere 

barn og unge sin språklige utvikling i både skole og barnehage.  Asker kommune ilegger 

TRAS og OBS en ekstra egenskap i form av å hevde at kommunen registrerer den språklige 

og sosiale utviklingen, mens Lier kommune sier TRAS vurderer kun den språklige 

utviklingen. 

Kommuneplanenes diskurs, posisjon og kontekst. 

Dokumentenes diskurs blir påvirket av konteksten sin, posisjonen sin og ansvarsområdet sitt. 

Kommuneplanene og stortingsmeldingene har like posisjoner.  De er mottakere av 

formålsparagrafene. De er avsender av egen tekst.  En ulikhet i posisjonen er at 

kommuneplanene er mottaker av stortingsmeldingene.   

Dokumentnivåene har likhetstrekk angående ansvarsområdene.  Kommuneplanene og 

stortingsmeldingene er begge to pragmatiske og konkrete.  De har ansvar for økonomiske 

utfordringer.   

Kommuneplanene harmonerer med stortingsmeldingenes kontekst, posisjon og 

ansvarsområde.  

5.4 En samfunnspolitisk tilnærming.         
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Problemstillingen i oppgaven er om det er et brudd mellom dokumentnivåene.  Det er nå blitt 

skildret et brudd mellom de overordnede formålsparagrafene og de underordnede 

stortingsmeldinger og kommuneplaner.  Hvordan vil et brudd påvirke operasjonaliseringen av 

kvalitet i skole og barnehage ut fra formålsparagrafene?   

Politisk-ideologiske idestrømninger og et gap mellom plansender og 

planmottaker.    

Kvalitet i skole og barnehage i de ulike dokumentene blir påvirket av politisk-ideologiske 

idestrømninger (Goodlad 1979).  Det innebærer at dokumentene blir utformet og påvirket av 

aksepterte filosofiske og ideologiske idestrømninger.  Det er ofte komplekse og motstridende 

ideer som danner grunnlaget for utformingen av et dokument.  En politisk-ideologisk 

påvirkning på dokumentenes utforming forteller at et enkelt dokument har mange ideer i seg.     

Lærere og førskolelærere er planmottaker av dokumenter som omhandler kvalitet i barnehage 

og skole.  De skal tolke de mange ulike dokumentene og har dermed en utfordring når de skal 

finne et budskap.  De mange ideer og budskap som er å finne i et enkelt dokument bidrar til at 

det er vanskelig å finne kun en ide eller et budskap i et dokument.  Enda vanskeligere er det å 

forholde seg til mange ulike dokumenter som befinner seg på ulike dokumentnivåer.  For 

eksempel er det vanskelig å forholde seg til de to ulike diskursene som er i de overordnede  

formålsparagrafene og i de underordnede stortingsmeldingene og kommuneplaner.   

I følge Goodlad er det en lang avstand mellom plansender og planmottaker (Goodlad 1979, 

Goodlad 2008:28-31).   Det er et såkalt gap mellom plansender og planmottaker.  Plansender 

utformer dokumenter ut fra de politisk-ideologiske idestrømninger som plansender er i.  

Planmottaker befinner seg i en annen situasjon, der rammefaktorer påvirker hvordan planen 

blir operasjonalisert og realisert.     

Lærer og førskolelærer er planmottaker av for eksempel de ulike dokumentnivåene  

formålsparagrafene, stortingsmeldinger og kommuneplaner.  Enda et moment planmottaker 

må forholde seg til er de rammefaktorer de befinner seg i.  Eksempel på faktorer som blir 

påvirket av ytre rammefaktorer er faktorer som blir skildret i en didaktisk relasjonsmodell 

(Bjørndal og Lieberg 1981:130-138).  Det kan være faktorer ut fra mål, faginnhold, 

evaluering, didaktiske forutsetninger og læringsaktivitet.  Det er et viktig poeng at faktorene 

har et samspill med hverandre og er i en relasjon med hverandre ut fra at alle faktorene har lik 
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vekting.  Det innebærer at når en faktor blir påvirket vil det igjen påvirke de andre faktorene i 

modellen.  Den didaktiske relasjonsmodell er en teori på en skapende pedagogisk prosess.  

Modellen er forskjellig fra den tradisjonelle kontrollerbare årsak-virkning tenkningen.   

Autonome lærere og førskolelærere.   

Med utgangspunkt i en didaktisk relasjonsmodell er det tydelig at faktorene påvirker 

hverandre.  En opplæring vil for eksempel bli påvirket av målene med opplæringen.  Målene 

blir påvirket av elevenes og barnehagebarnenes forutsetninger ut fra deres personlighet, 

interesser og ferdigheter.  Det  påvirker læringsaktiviteten.  Disse faktorene påvirker 

evalueringen av opplæringen.   

En didaktisk prosess som er basert på en didaktisk relasjonsmodell harmonerer med 

formålsparagrafene.  Det innebærer at lærer og førskolelærer får et aktørperspektiv (Nygård 

1993:33-37).  Et aktørperspektiv er bevisste individ med en intensjon og plan for handlingene 

sine.  Et aktørperpektiv på lærere og førskolelærere øker sannsynligheten for at de tar ansvar 

for den didaktiske utformingen i skole og barnehage.  Det øker muligheten for autonome 

lærere og førskolelærere.   

Operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålsparagrafene betyr at det er demokratisk 

dannelse i skole og barnehage.  En autonom lærer og førskolelærer øker muligheten for at de 

gir rom til en demokratisk dannelsesprosess i skole og barnehage.  En autonom pedagog øker 

sannsynligheten for didaktisk refleksjon og demokratiske verdiformidling (Kunzli 1998: 29-

43).  Det innebærer at demokratiske verdier slik som for eksempel selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet er tilstede i skole og barnehage (Klafki 1998:311-312).  

Pedagoger som har  faglig autoritet er eksperter i fagfeltet sitt (Qvortrup 2009:77).  Det 

innebærer at de kan gi rom for en kritisk-konstruktiv dannelsesprosess der refleksjon er et 

viktig moment (Klafki 1998:311-312).   

Operasjonalisering av kvalitet ut fra formålsparagrafene tilsa at pedagogen tar utgangspunkt i 

et bredt kompetansebegrep hos elevene og en allsidig utvikling hos barnehagebarnet.  En 

faktor til den didaktiske relasjonsmodell er individet.  Det betyr at en pedagog som lager en 

didaktisk plan for virksomheten sin sannsynligvis tar utgangspunkt i individets interesser, 

egenskaper og forutsetninger.  
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Operasjonalisering av kvalitet ut fra formålsparagrafene tilsa at pedagogen ser og sanser 

individet ut fra et signifikant nærvær (Qvortrup 2004:113-135,121).  Det innebærer at 

pedagogen ser og sanser eleven og barnehagebarnet.  Det betyr at pedagogen ser det hele 

mennesket.  En autonom pedagog øker sannsynligheten for at det signifikante nærvær er 

tilstede hos pedagogen. 

Operasjonalisering av kvalitet ut fra formålsparagrafene inkluderte et pedagogisk skjønn.  Det 

er en pedagog som tar profesjonelle vurderinger og handler etisk (Sundli og Ohnstad 

2003:144-135).  En profesjonell pedagog er bevisst sine handlinger og at han er en 

rollemodell.  En autonom pedagog øker sannsynligheten for at pedagogen utøver et 

profesjonelt skjønn.      

Diskursen i stortingsmeldingene dreier seg om tidlig innsats (KD 2007:10-12). Tidlig innsats 

innebærer i følge stortingsmelding 31 å benytte seg av målemetoder – og systemer (KD 

2008:7).  Det inkluderer internasjonale prøver, nasjonale prøver og brukerundersøkelser (KD 

2008:15,53).  Stortingsmelding 41 viderefører tidlig innsats ved å blant annet satse på 

dokumentasjon og vurdering av barnehagebarnet (KD 2009:80).       

Diskursen i kommuneplanene dreier seg om en utbredt vurderingspraksis (LK 2009b).  Det er 

evaluering ut fra nasjonale prøver, eksamensresultat, kostratall, trivselsundersøkelse, 

elevundersøkelse, foreldreundersøkelse og medarbeiderundersøkelse.  Målet ”Elevene viser 

god faglig utvikling og opplever arbeidsglede” ble målt og vurdert ut fra karakterresultater og 

eksamensresultater på årene 2008 og 2009 både nasjonalt og kommunalt (LK 2009b:60-62).       

Et slikt perspektiv som innfører evaluering av resultater av barnas læringsprosess, vil være et 

eksempel på at den didaktiske relasjonsmodellen blir påvirket.  Det er et eksempel på at 

lærerrollen sannsynligvis blir mindre autonom og selvstendig.  Den didaktiske 

relasjonsmodell sine faktorer er i relasjon med hverandre og det betyr at en utstrakt 

evalueringsfaktor vil påvirke den didaktiske utformingen.  Det er sannsynlig at pedagogen 

ville hatt en annen didaktisk utforming dersom evalueringsfaktoren var mindre merkbar.  

Pedagogens demokratisk verdiformidling og ivaretakelse av både lærerens - og elevens 

aktørperspektiv, blir mindre når pedagog og barn får mindre grad av for eksempel den 

demokratiske verdien medvirkning.  

Et politisk mandat. 



49 

 

Førskolelærere og lærere har et politisk mandat i sitt yrke ut fra den begrunnelse at de følger 

læreplanen for skolen og rammeplanen for barnehagen (Ohnstad 2009).  Av den grunn blir 

lærere og førskolelærere politisk yrkesutøvende når de utøver sine yrkesprofesjoner.  

Konsekvensen kan være at politiske styringssignaler blir opplevd som en styring av hvordan 

yrket skal bli utformet.  Styringsignaler i form av tidlig innsats, veiledede læreplaner og økt 

vurderingspraksis kan bli et sterkt politisk styringsmiddel i det didaktiske arbeidet i lærer – og 

førskolelæreryrket.  Det blir dermed vanskelig å forholde seg til det politiske mandat yrket 

befinner seg i.   

Det kan være vanskelig å være lærer og førskolelærer av den grunn at de er mottaker på alle 

de tre dokumentnivåer.  Lærer og førskolelærer må foreksempel forholde seg til 

formålsparagrafene, stortingsdokumenter og kommuneplaner samtidig.  Dermed utgjør et 

politisk mandat at det er mange ulike budskap å forholde seg til i mange dokument med 

mange ulike diskurser.   

En sentral problemstilling som kommer opp i kjølvannet av lærerrollen i et politisk mandat er 

de mange ulike politiske signaler lærerne må forholde seg til.  For eksempel må de forholde 

seg til at formålsparagrafen til opplæringsloven hevder skolen skal stimulere og utvikle 

mange ulike sider av seg selv.  Derimot sier stortingsmelding 31 at opplæringen skal være for 

å gi individet grunnleggende ferdigheter (KD 2008:13).  Det er tydelig at formålsparagrafen 

og stortingsmelding 31 ikke harmonerer.  Læreren må vurdere om han skal velge å stimulere  

elevene ut fra et bredt kompetansebegrep eller om læreren skal velge å fokusere på å stimulere 

elevene ut fra grunnleggende ferdigheter.  Staten har en utfordring relatert til at de sender to 

helt ulike  sendesignaler til planmottakeren.    

En lignende problemstilling kan en se i de to ulike politiske signalene som pedagogen må 

forholde seg til i formålsparagrafen til barnehageloven og stortingsmelding 41.  I følge 

stortingsmelding 41 blir barnehagen styrt mot å være en læringsarena (KD 2009:11). Den sier 

at barnehagen skal lage en felles plattform (KD 2009:9).  Et politisk grep for å nå målet sitt er 

å styre barnehagene til å blant annet fokusere en vurderingsspraksis relatert til en språklig 

utvikling (KD 2009:80).  Formålsparagrafen for barnehagen har et annet budskap og vil gi 

barna en allsidig utvikling ut fra deres utviklingsnivå, noe som de skal tilegne seg gjennom 

kunnskap i lek og sosialt samspill.  Operasjonalisering av kvalitet ut fra formålsparagrafen 

inkluderte et signifikant nærvær, profesjonelt skjønn og didaktisk rasjonalitet.  Det er ut fra at 

barnehagen skal se barna, sanse dem, vise dem tillit og respekt, samt å se deres egenverdi. 
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Førskolelæreren må vurdere om han skal følge det overordnede eller det underordnede 

styringssignal.  Skal han følge den overordnede formålsparagraf som tilsier å ha allsidig 

utvikling eller skal han følge den underordnede stortingsmelding som tilsier å dokumentere 

barnets språklige utvikling og bruke kartleggingsverktøy?    

Det politiske mandat blir belyst av Lars Qvortrup som mener lærerens profesjonalitet skal 

komme ut fra en faglig autoritet (Qvortrup 2009:77). Her mener han det ikke gir faglig 

autoritet når det er ”strukturell autoritet” i form av planer, regler og sanksjonsmuligheter, for 

slikt bidrar bare til å innsnevre lærerens posisjon”.  Han konkluderer at myndighetene bør gi 

læreren tillit til å ta avgjørelser ut fra faglig autoritet, fremfor å ta avgjørelser ut fra regelverk 

som gir en institusjonell autoritet utenfra.   

Teorien belyser lærer – og førskolelærerens rolle relatert til budskapet til de underordnede 

styringsdokument.  Stortingsmeldingene og kommuneplanene fungere mer som en strukturell 

autoritet fremfor å gi lærere og førskolelærere en faglig autoritet.  Eksempel på strukturell 

autoritet som stortingsmeldingene fremlegger til lærere – og førskolelærere er veiledede 

læreplaner, nasjonale kartleggingsprøver og kartlegging av barns språk.   

5.4.1 Tidlig innsats og kompetanse. 

Konkrete tiltak i stortingsmelding 16 er tidlig innsats.  Det innebærer at hvert enkelt individ 

har like muligheter til å utvikle seg og klare å realisere seg selv (KD 2007:7).  Det bør være 

en selvfølge for alle som har gjennomgått en obligatorisk opplæring, skal ha et minimum av 

kunnskap og ferdigheter.  Det kan være i form av å kunne lese, skrive, regne, uttrykke seg 

muntlig og skriftlig.  Grunnleggende ferdigheter trengs for at enkeltindividet skal kunne delta 

i et moderne samfunn, delta i samfunnets felleskap og i arbeidslivet.   

En ulempe med tidlig innsats er at ressursene blir flyttet vekk fra en helhetlig tilnærming til 

omsorg og læring.  Derimot blir det brukt ressurser på å stimulere grunnleggende ferdigheter 

på grunnskolen og språklig utvikling i barnehagen. Personalets ressursbruk er vesentlig for 

oppgavens del.  Hva slags kompetanse uttrykker de ulike dokumentnivåene når de alle hevder 

det skal være økt kompetanse i skole og barnehage?    

Stortingsmelding 16 hevder et tiltaksområde for å gjennomføre tidlig innsats blant annet er 

økt kompetanse av personale (KD 2007:13).  Det er vanskelig å finne noe mer direkte 
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spesifisert hva økt kompetanse blant personalet er.  Her er det en tolkning ut fra hva 

meldingen skriver om tidlig innsats som kan gi mulige tolkninger til hva kompetanse kan 

innebære.  Det kan bli utledet ut fra stortingsmelding 16 sin satsing på språkstimulering i 

barnehagen (KD 2007:7-12).  Det betyr at språklig kompetanse er viktig i følge 

stortingsmelding 16.   

I grunnopplæringen er det obligatoriske prøver som lærere kan benytte for å kartlegge 

elevenes kompetanse og ferdigheter (KD 2007:11).  Det er en stor sannsynlighet for at 

prøvene utgjør en ytre påvirkning angående hva slags kompetanse som skal verdsettes. I følge 

stortingsmelding 16 er det viktig å benytte seg av ulike verktøy og hjelpemidler i selve 

vurderingsprosessen av barn i barnehagene og elever på skolen (KD 2007:11). Dermed er det 

en mulighet for at kompetansen i barnehage og skole dreier seg om å kunne vurdere.    

I stortingsmelding 31 dreier kompetanse seg om ”statlig veiledning og klarere retning” og 

”tettere oppfølging (KD 2008:7).  Statlig veiledning og klarere retning er et nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem som måler elevenes kunnskapsnivå med nye målemetoder og 

målesystem (KD 2008:51).  Det består av nasjonale prøver.  Tettere oppfølging, innebærer å 

gi veiledning av læreplanen LK06 til enkeltskolen og overfor skoleeier.   

Statlig veiledning og klarere retning og tettere oppfølging er ikke et kompetansehevende grep 

rettet mot skolens personale, men det er et grep som påvirker personalets didaktiske 

utforming.  Meldingen sier at kompetanseutvikling hos lærere og rektorer skal være i form av 

en videreutdanning (KD 2008:11-12, 66-69). Det er ikke oppgitt hvilke kompetanseområder 

det blir fokusert på i videreutdanningen.  

Stortingsmelding 41 fokuserer på økt kompetanse i form av å ha en rekruttering – og 

kompetansetiltak av personalet (KD 2009:34-35).  Dette tiltak innebærer å få inn flere 

faglærte i barnehagene.  Det innebærer også at det skal være videreutdanning av de ansatte.   

Asker kommune sier økt kompetanse dreier seg om å ha alle barnehagestillingene besatt med 

kvalifisert personale (AK 2009:8-9).  Kommunen sier de har et opplæringsprogram for etter – 

og videreutdanning, uten å henvise til slags kompetanse det dreier seg om.   

Lier kommune sier de satser på et kompetanseprogram som fokuserer på den språklige 

kompetanse i barnehage og grunnskole (LK 2010:11-12).   
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De underordnede dokumentnivåene harmonerer ikke med operasjonaliseringen av kvalitet ut 

fra formålene.  Det er ingen som hevder at økt kompetansen er å ha økt etisk refleksjon slik 

som foreksempel et pedagogisk skjønn tilsier.  Heller ikke er det noe som viser til at økt 

kompetanse er å utøve signifikant nærvær ved å sanse individets interesser, personlighet eller 

ferdigheter.  Økt kompetanse er ikke å klare å se en didaktisk situasjon ut fra alle faktorene i 

den didaktiske relasjonsmodell.  Økt kompetanse er ikke å gi skolen - og barnehageansatte økt 

faglig autoritet eller økt didaktisk refleksjon.   

Det blir nevnt i stortingsmelding 31 at vurderingspraksisen har enkelte svakheter (KD 

2008:7).  Men det er ingen konkrete tiltak å vise til at noen av stortingsmeldingene og 

kommuneplanene har til hensikt å øke kompetansen på etikk og refleksjon som en del av 

personalets kompetanse.  Evalueringen av barnehagens tiltak og arbeidsområde viste som sagt 

en språklig satsingsområde i barnehagene, til fordel for de estetiske fag (Østrem m.fl:28).  

Analysen av Kunnskapsløftet utført av Universitetet i Oslo viste et behov for økt kompetanse 

i didaktisk utforming av læringssituasjoner (Engelsen 2008:189-190).   

Konklusjonen peker mot et behov i å heve kompetansen i faglig autoritet og didaktisk 

refleksjon for å møte utfordringer som gjør seg gjeldende i barnehagene og skolene. 

Operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålsparagrafene, evalueringen av barnehagen og 

analysen av Kunnskapsløftet peker mot et behov i å øke kompetansen i å reflektere.  For 

eksempel er det etisk refleksjon over hverdagslige utfordringer som oppstår i møtet med barn 

og unge i et asymmetrisk maktforhold.  Det kan for eksempelvis være å ha økt refleksjon på 

grunnlag av faglig kompetanse hos pedagogen.  Økt refleksjon kan være å ha et signifikant 

nærvær og se mennesket.  Økt refleksjon kan være å bli bevisst en demokratisk 

verdiformidling.    

5.4.2 Sosial utjevning. 

Visjonen sosial utjevning er et sentrale begrep i stortingsmeldingene.  Det er mange ulike 

teorier og meninger om det.  

Hansen & Mastekaasa 

Hansen & Mastekaasa er kritiske angående den ekspanderte utdanningsinstitusjonen (Hansen 

& Mastekaasa 2005:69-98).  De drøfter om årsaken til et ekspandert utdanningssystem kan ha 
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andre årsaker enn at individet trenger kunnskap for å klare å delta i samfunnets felleskap, for å 

utvikle seg sosialt eller klare å delta i arbeidslivet.  De drøfter at samfunnet kanskje ikke har 

behov for økt kunnskap.  Det er derimot tre andre årsaker som er drivkraften til å ha et utvidet 

kunnskapssamfunn: En årsak dreier seg om den norske ideologien om et likeverdig samfunn 

basert på moderne demokratiske verdier (Hansen & Mastekaasa 2005:92-93).  Den andre 

årsak er utledet fra at høyere utdannelse gir status.  Høyere utdannelse klarer å gi en 

arbeidstaker og samfunnsdeltaker holdninger og verdier som vektlegges i arbeidsmarkedet. 

Eksempel på det er intelligens, arbeidsmotivasjon og utholdenhet.  Disse kvalitetene blir 

tilegnet ved utdanning.  En tredje årsak er at høy utdanning gir stabil lønnsmessig avkastning.   

En statsautorisert institusjon. 

En annen vinkling til visjonen om sosial utjevning har C. Beck i en teori som er en kritisk 

teori rettet mot et utvidet utdanningssystem.  Det blir argumentert ut fra en altfor stor bruk av 

spesialundervisning (Beck 2000:49-52,91-94).  Det er interessant at han hevder det blir for 

mye diagnostisering og stigmatisering som blir til en byrde istedenfor et hjelpemiddel.   

Beck sin argumentasjon går på at staten er overskyggende og styrer hver enkelts personlige 

livsområder, der den enkeltes frihet kommer i skyggen for det utvidede opplæringssystemet.  

Samtidig med en utvidet skolegang hevder han at foreldreautoriteten har blitt redusert til 

fordel til offentlige myndigheter.  Argumentasjonen på at det er en styrende statspedagogikk 

dreier seg om den tidlige oppstarten for barns vedkommende, med å delta i en statspedagogisk 

institusjon.  Det starter allerede i barnehagen, fra omtrent ett år til seks år.  Den sterke 

satsingen på at mange skal ta høyere utdannelse fortsetter etter den obligatoriske 

opplæringsløpet, med å gå på videregående og deretter på høyere utdannelse i form av 

høgskole og universitet.   

Finnes det en statsautorisert institusjon i styringsdokumentene? 

Det er en tydelig representasjon av en statsautorisert institusjon i stortingsmeldingene og 

kommuneplanene.    

For eksempel er det i stortingsmelding 16 en fokusering på tiltaket tidlig innsats.  Det 

innebærer økt fokusering på barnas utvikling og læring i skole og barnehage.   Denne  
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vurderingspraksis øker sannsynligheten for å benytte seg av pedagogisk diagnostisering.  Det 

kan bli en stigmatisering og byrde fremfor et hjelpemiddel.    

Stortingsmelding 16 fremhever et mål som tilsier at mange skal tilegne seg høy utdannelse 

(KD 2007:12).  Det er en form for styrende statspedagogikk at flest mulig skal ta høyere 

utdannelse.   Når meldingen sier at barnehagen er en læringsarena innebærer at staten styrer 

barnehagen til å bli et sted egnet for læring (KD 2007:9).  

Stortingsmelding 31 viser en sterk styring når den fremsier at det skal være ”statlig veiledning 

og klarere retning” (KD 2008:7).  For eksempel blir det innført nasjonale prøver (KD 

2008:51).  

Eksempel på en styrende statsinstitusjon er i stortingsmelding 41 og dens tiltak på å ha ulike 

målesystemer for å vurdere barnas ferdigheter i språk (KD 2009:68,80).  Meldingen sier at det 

er mål at flest mulig tilegner seg felles plattform (KD 2009:9).  Dette viser en stat som styrer 

hva barna skal tilegne seg.    

Det er styring fra kommuneplanene som vil ha et tydelig fokus på evaluering.   Lier kommune 

sier blant annet at evalueringen skal skje ut fra nasjonale prøver, eksamensresultat, kostratall, 

trivselsundersøkelse, elevundersøkelse, foreldreundersøkelse og medarbeiderundersøkelse 

(LK 2009b, LK 2009a.:19).    

Askers kommuneplan viser en lignende diskurs og vil styre mot en utstrakt evaluering av 

grunnleggende ferdigheter ut fra nasjonale prøver og kommunale eksamensresultat (AK 

2009:9-10). 

 

 



55 

 

6 Problemstillingens konklusjon. 

Denne oppgave dreier seg om kvalitet i skole og barnehage.  Det er en dokumentanalytisk 

oppgave som benytter seg av tre ulike politiske dokumentnivåer.  Det første politiske 

dokumentnivå er formålsparagrafene i opplæringsloven og i barnehageloven. Det andre 

politiske dokumentnivå er stortingsmeldinger, mens det tredje politiske dokumentnivå er 

kommuneplaner.  Problemstillingen er som følger:  

Problemstillingen er om det er et brudd i begrepsoperasjonaliseringen i de ulike 

politiske dokumentnivåene.  

For å analysere over problemstillingen blir det benyttet to belysende forskningsspørsmål:  

Belysende forskningsspørsmål er: 

- Hvordan kan en operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene?  

-  I hvilken grad kan en finne igjen momentene fra operasjonaliseringen i 

stortingsmeldinger og kommuneplaner? 

 

Det første forskningsspørsmål.  

Det første forskningsspørsmål har jeg operasjonalisert til å ha et verdirelatert 

virkelighetsperspektiv og diskurs.  Det innebærer at formålsparagrafene har en overordnet og 

rådgivende funksjon, der samfunn, individ og institusjon skal fremme demokratiske verdier.  

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å innebære at de ønsker at 

samfunnet skal fremme ulike livssyn slik som for eksempel tilgivelse, likeverd, solidaritet, 

omsorg og respekt for den enkeltes livssyn.  Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra 

formålsparagrafene til å innebære at individet skal ha en stor rolle i et demokratisk samfunn. 

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å fremme et bredt 

kompetansebegrep på skolen og en allsidig utvikling i barnehagen.  Opplæringens hensikt er å 

gi individet redskap til å realisere seg selv, delta i arbeidslivet og i samfunnets felleskap.  Et 

bredt kompetansebegrep innebærer å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  En 

allsidig utvikling i barnehagen innebærer at læring er tilpasset det enkelte barns nivå ut fra 

dens interesse, alder og forutsetninger.  Læringen skal skje sammen med lek og felles 

opplevelse i et sosialt samspill.   
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Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å innebære et profesjonelt skjønn 

(Sundli og Ohnstad 2003), et signifikant nærvær (Qvortrup 2004), faglig autoritet (Qvortrup 

2009) og didaktisk refleksjon (Kunzli 1998).   

Å operasjonalisere kvalitet ut fra formålsparagrafene ved å bruke et profesjonelt skjønn 

innebærer at det trengs yrkesprofesjonelle lærere – og førskolelærere som har en 

profesjonsetikk i form av yrkeskodekser eller retningslinjer på hvordan å håndtere ulike 

praktiske situasjoner de møter i arbeidet med barn - og unge.  Argumentasjonen er at 

relasjonen mellom pedagog og barn er asymmetrisk til fordel for den voksne.  Yrkesetiske 

retningslinjer og kodekser, vil gi en trygghet for lærer, førskolelærer, elev, barnehagebarn og 

foresatte på hvordan ulike situasjoner blir håndtert av den voksne på en skole og en 

barnehage.  

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å innebære et signifikant nærvær  

ut fra argumentasjonen på at pedagogen trenger å sanse, se, og oppleve barnas interesser, 

ferdigheter og personlighet.   

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å innebære en faglig autoritet.  

Det innebærer at pedagogen trenger faglig autoritet for å klare å gi individet en demokratisk 

dannelsesprosess.  Å ha faglig innsikt og styrke kan gi pedagogen mulighet til å se det enkelte 

individ og stimulere ut fra et bredt kompetansebegrep og en allsidig utvikling.   

Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å innebære en didaktisk 

refleksjon ut fra behovet å kunne reflektere over demokratiske verdier som skal 

videreformidles i barnehagen og skolen.     

Det andre forskningsspørsmål.  

Det andre forskningsspørsmål er:   

I hvilken grad kan en finne igjen momenter fra operasjonaliseringen i 

stortingsmeldinger og kommuneplaner?    

Det andre forskningsspørsmål er belyst ved å analysere tre stortingsmeldinger og to 

kommuneplaner.  Alle dreier seg om kvalitet enten i skolen eller barnehagen. Noen av dem tar 

for seg kvalitet i begge institusjoner samtidig. 
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De tre stortingsmeldinger er: Stortingsmelding nummer 16 (2006-2007) … og ingen stod 

igjen.  Tidlig innsats for livslang læring, Stortingsmelding nummer 31 (2007-2008) Kvalitet i 

skolen og Stortingsmelding nummer 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen.   De to 

kommuneplaner er fra Asker kommune og Lier kommune.  For å gi kommuneplanene en 

større styrke benytter oppgaven seg av en evalueringsrapport av barnehagen, utført av Østrem 

m.fl. 2009.  

I gjennomgåelsen av de underordnede styringsdokumentene trer det frem et bilde av at de har 

ulik kontekst, posisjon og ansvarsområde enn det de overordnede formålsparagrafene har.   

Formålsparagrafene er avsender til stortingsmeldingene.  Stortingsmeldingene er avsender av 

egen tekst og mottaker av andres tekster. Kommuneplanene er mottaker av 

stortingsmeldingene og formålsparagrafene.  

Dokumentnivåene har forskjellige ansvarsområder.  Formålsparagrafene er rådgivende.  

Stortingsmeldingene og kommuneplanene er pragmatiske og konkrete.  De har ansvar for 

økonomiske utfordringer.   

Det er få momenter fra formålsparagrafene som gjenspeiler seg i stortingsmeldingene og 

kommuneplanene.  Jeg har operasjonalisert kvalitet ut fra formålsparagrafene til å innebære et 

demokratisk aspekt, et bredt kompetansebegrep i skolen, en allsidig utvikling i barnehage, et 

profesjonelt skjønn, et signifikant nærvær, faglig autoritet og didaktisk refleksjon.    

Problemstillingen. 

Problemstillingen om det er et brudd i begrepsoperasjonaliseringen i de ulike politiske 

dokumentnivåene er blitt belyst og svaret er at det er et brudd. 

Formålsparagrafen har en verdirelatert diskurs i sin begrepsoperasjonalisering av kvalitet. Det 

har jeg vist i operasjonaliseringen av kvalitet ut fra formålsparagrafene. 

Stortingsmeldingene og kommuneplanene har veldig lik diskurs. Stortingsmeldingene 31 og 

41 har mange likhetstrekk med stortingsmelding 16.  De underordnede styringsdokumentene 

er like angående visjonen om sosial utjevning, livslang læring og tidlig innsats.  Tiltakene er 

like angående økt kompetanse av personal i skole og barnehage.  De fremmer alle den 

språklige kompetanse både hos barna i barnehage, skole og ansatte. Det blir innført bruk av 
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målessystemer, veiledede læreplaner og et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem.  De fremmer 

barnehagen som en læringsarena.     

Det er et særpreg på kommuneplanene som peker i retning mot at de definerer kvalitet i 

skolen ut fra en utvidet vuderingspraksis.  Det er vurdering av faglige ferdigheter ut fra 

statlige prøver, kommunale prøver og tester.  Kommuneplanene vil fremme nasjonale prøver 

og kommunale eksamensresultat i skolen.  Å satse på kompetanse og tidlig innsats dreier seg 

om å tilegne seg kunnskap på å vurdere barn og unge sin språklige utvikling i både skole og 

barnehage.   

Problemstillingens konklusjon er at bruddet er å finne mellom de overordnede 

formålsparagrafene og de underordnede stortingsplaner og kommuneplaner.   
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